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RESUMO 

 

Os sistemas ERP têm sido adotados pelas empresas como forma de integrar distintas vertentes 

dos negócios, por meio do aprimoramento dos seus processos. A literatura aponta a importância 

do desenvolvimento da capacidade de mudança como fatores críticos de sucesso nas 

implantações de sistemas ERP. Este trabalho tem como contexto um projeto de implantação de 

ERP de alta complexidade, caracterizado por mais de 200 processos redesenhados, elevado 

volume de empregados impactados e dispersão geográfica por todo território brasileiro. O 

referido projeto ocorreu entre fevereiro de 2011 e novembro de 2014 em uma empresa 

multinacional brasileira de grande porte do setor de mineração. O presente estudo tem como 

objetivo analisar os resultados e lições aprendidas desta implantação de ERP sob a ótica de 

gestão de mudanças, considerando a influência de elementos como cultura organizacional, 

resistência à mudança e liderança através das percepções dos implementadores (especialistas 

de gestão de mudanças) e usuários finais do sistema. Foram realizadas 30 entrevistas 

estruturadas tanto com o grupo dos implementadores (10), como com os pontos focais 

representantes dos usuários finais das diretorias impactadas (20). Como resultados, o estudo 

identificou como pontos críticos para a implantação do ERP: a integração das áreas para facilitar 

a mudança, diversificação das formas de capacitação de usuários finais, análise prévia da 

cultura e sua influência para o sucesso do projeto, bem como análise da maturidade da 

companhia para cumprir com todos os requisitos do projeto e análise das diversidades dos 

nichos de culturas existentes dentro da organização. 

 

Palavras-Chave: Gestão de mudanças. Sistemas ERP. Cultura organizacional. Lições 

aprendidas em gestão de mudanças. 
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ABSTRACT 

 

ERP systems have been adopted by companies as a way of integrating different business 

aspects, by improving their processes. The literature shows the importance of developing the 

capacity for change as critical success factors in the deployment of ERP systems. The context 

of this work is an ERP implementation project of high complexity, characterized by more than 

200 redesigned processes, high number of impacted employees and geographical spread 

throughout Brazil. This project took place between February 2011 and November 2014 in a 

Brazilian multinational large firm in the mining sector. This study aims to analyze the results 

and lessons learned from this deployment of ERP from the perspective of change management, 

considering the influence of elements such as organizational culture, resistance to change and 

leadership through the perceptions of the implementers (change management specialists) and 

end users of the system. They were conducted 30 structured interviews with both the group of 

implementers (10) as focal points with representatives of end users of the affected boards (20). 

As a result, the study identified as critical to the implementation of ERP: the integration of areas 

to facilitate change, diversification of forms of training end users, previous analysis of culture 

and its influence on the success of the project and analysis of Company maturity to meet all 

project requirements and analysis of the diversities of cultures existing niches within the 

organization. 

 

Keywords: change management; ERP projects; organizational culture; change management 

lessons learned.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As mudanças nas organizações ocorrem, de maneira geral, como uma resposta ao 

ambiente externo, por necessidade de adaptação e por redefinição de objetivos em função do 

mercado, do setor onde atua e da sociedade. Além disso, mudar significa reposicionar-se para 

atingir patamares saudáveis e que viabilizem sua permanência e prosperidade no papel de 

fornecedora de bens e serviços demandados pela sociedade (OURO 2005). 

Em 1973, uma conferência de conselho de diretoria convidou 13 líderes eminentes a 

especular quais seriam as mais significantes preocupações e problemas organizacionais dos 

próximos 20 anos. O tema mais mencionado foi a preocupação sobre a habilidade em responder 

às mudanças do ambiente externo no futuro. Cada vez mais os líderes têm de lidar com novas 

regulações governamentais, novos produtos, crescimentos, aumento da competição e 

desenvolvimento tecnológico num esforço de gerenciar estas mudanças, conforme apontam 

KOTTER & SCHELESINGER (2008).  

Segundo Ouro (2005), os motivos pelos quais as empresas são levadas a conduzirem 

seu negócio de maneira diferenciada são resumidamente: 

 Evolução da economia global, com o objetivo de ultrapassar fronteiras entre países e 

estabelecer-se em mercados internacionais; 

 Aumento da pressão competitiva no que tange a preço e qualidade; 

 Necessidade de redução de desperdícios, num contexto de sustentabilidade; 

 Surgimento de novas necessidades de clientes; 

 Oferta de tecnologia de informação em níveis mais avançados. 

Implementar novos processos e tecnologias certamente tem seu lado positivo e em 

geral, as empresas possuem motivações firmes para decidirem por tal caminho, contudo mudar 

também faz emergir incertezas e desestabilizam comportamentos, valores e relacionamentos. 

Geralmente, os processos de mudanças afetam a organização transformando as 

relações, através da extinção de antigas alianças e o surgimento de novas alterações nas rotinas 

e atividades de trabalho e ainda, desequilibra o nível de engajamento dos empregados e em 

consequência disto, o desempenho destas pessoas (TAMPOE, 1990). 

Uma das principais dificuldades que se impõem em projetos de mudanças está 

relacionada à minimização de resistências dos funcionários e gestores. Muitas vezes é 
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necessário que seja realizado o gerenciamento de expectativas e o esclarecimento de objetivos 

e benefícios da mudança para os funcionários envolvidos neste processo.  

Segundo Kotter & Schelesinger (2008), os profissionais, quando estão em processos 

de mudanças, experimentam emoções variadas e intensas. Até em casos de mudanças que 

aparentam ser positivas ou racionais trazem consigo uma dose de incertezas e sentimentos de 

perda. No entanto, indivíduos ou grupos reagem de maneira distinta a uma mudança, alguns 

podem resisti-la passivamente ou tentar de forma agressiva minar com seu propósito.  

Por outro lado, segundo Waddel & Sohal (1998), existem aspectos positivos 

relacionados à resistência a mudanças que auxiliam na regulação da empresa entre a 

necessidade de mudança e a estabilidade, além de alertar quanto à rupturas desnecessariamente 

bruscas. Além disso, projetos de mudanças comumente podem esbarrar em questões culturais 

da empresa. O desafio estabelece-se em como identificar estes traços culturais e administrá-los 

apesar disso.  

De acordo com Hernández et al. (2009), os processos de transformação organizacional, 

devido a sua profundidade, propagam seus efeitos por toda a organização. Apesar de 

concentrar-se em apenas um aspecto, provocam direta ou indiretamente variações sobre vários 

outros aspectos organizacionais, como: estrutura, estratégia, gestão, cultura, meio ambiente, 

valores, políticas e tecnologia. 

Com o objetivo de facilitar este processo de transição do estado atual para o estado 

futuro, sem comprometer o negócio da empresa, a área de estudos de gestão das mudanças 

possui o objetivo de, em linhas gerais, atenuar os impactos causados por um projeto de 

transformação organizacional e minimizar resistências dos funcionários envolvidos.  

O Standard for Change Management (Padrão para a Gestão da Mudança) instituído 

pela ACMP (Association of Change Management Professionals - Associação dos profissionais 

da Gestão da Mudança) é uma metodologia direcionada a apoiar profissionais e organizações 

que estejam passando por um processo de mudança estrutural ou cultural através de um 

conjunto de práticas, atividades e estratégias próprias. De acordo com o ACMP (2014), gestão 

da mudança é definida como a aplicação de conhecimentos, competências, habilidades, 

metodologias, processos, ferramentas e técnicas visando conduzir os stakeholders do estado 

atual para um estado futuro desejado e atingir os objetivos organizacionais. Além disso, esta 

metodologia auxilia na minimização da profundidade e extensão de uma queda de desempenho 

durante a mudança e ainda otimiza a performance a longo prazo após a chegada ao estado 

futuro. 
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O ato de gerenciar mudanças consiste em combinar esforços que atravessem os 

sistemas técnicos, político e psicossocial nas organizações, pois toda mudança causa 

desestabilização. Administrar mudanças exige gerenciar stakeholders envolvidos, comunicar e 

alinhar lideranças e investir em educação e treinamentos quando necessário, de acordo com 

OURO (2005). 

 

1.2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Uma das formas das organizações iniciarem um processo de mudança é através da 

decisão de adotar uma nova ferramenta tecnológica. Para Lima et al. (2007), a implantação de 

tecnologias vem sendo uma solução para gerenciar as informações internas de maneira 

integrada e unificada, com o objetivo de suportar o processo de tomadas de decisões 

continuamente. 

Os sistemas de gestão de recursos empresariais, ou os ERPs (Enterprise Resource 

Planning) surgiram no início da década de 1990 e foram amplamente adotados pelas empresas 

como solução para oferecer uma visão integrada do negócio. Possuem a característica de 

processar dados em uma base única, de maneira modularizada e em tempo real. 

Segundo Yang & Su (2009), ao longo dos últimos anos, empresas de todo o mundo 

vem implementando sistemas de gestão de recursos empresariais (ERPs) desde que a utilização 

destes tipos de sistema tem sido considerada fator determinante para obtenção de vantagens 

competitivas. ERP é um conjunto de módulos que ligam operações de back-office com 

operações de front-office, bem como a cadeia interna e externa de suprimentos. 

Fan & Fang (2006) consideram que sistemas ERPs, permitem às companhias a 

gerenciar seu negócio com benefícios como: desenvolvimento do fluxo de processos, estoques 

reduzidos, melhor análise de dados, melhor serviço para atendimento ao cliente e melhoria da 

margem de lucro. 

Dados os benefícios relacionados, é possível compreender as principais razões que 

uma companhia possui para decidir implantar um sistema de gestão de recursos empresariais. 

Contudo, segundo Bareil et al. (2002), implantações de ERP possuem a particularidade de 

mudar por completo e profundamente as formas que uma organização planeja, concebe e analisa 

o trabalho. O sucesso da implantação de um projeto de ERP está mais ligado a real capacidade 

da empresa para mudar do que relacionado à marca do sistema. 

Em especial, o problema desta pesquisa tem como pano de fundo a implantação de um 

ERP em todas as operações do Brasil de uma multinacional brasileira do setor de mineração. O 
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referido projeto teve início em fevereiro de 2011 e seu objetivo principal era integrar as cadeias 

de processos da companhia, promover uma revisão de processos aliada à mudança tecnológica 

para aumentar a confiabilidade na obtenção dos dados e melhorar o fluxo de informações entre 

as áreas. 

Trata-se da maior implantação de ERP da América Latina, devido ao seu escopo com 

alta dispersão geográfica e usuários finais pertencentes a realidades distintas, isto é, parte 

trabalhava em áreas operacionais, em alguns casos, em localidades remotas, e outros em áreas 

administrativas e corporativas. Cumpre destacar ainda que se trata de uma iniciativa que 

representa o maior e mais complexo projeto da história da empresa, conforme evidenciam os 

dados constantes na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dimensionamento das variáveis do escopo do projeto 

Variáveis do escopo do projeto Números relacionados 
Número de usuários finais impactados 24.000 

Número de empresas envolvidas 17 

Quantidade de localidades (operacionais e corporativas) 60 

Número de processos redesenhados 200 

Linhas de negócio impactadas 
6 (minério de ferro, pelotas, logística, 

níquel, cobre, energia e corporativo) 

Participações em treinamentos 101.000 

Diretores envolvidos 50 

Nº de workshops realizados 20 

Cursos criados e modelados 168 

Nº de impactos organizacionais identificados e tratados 50 

 Fonte: Baseados em documentos internos da empresa estudada 

Apesar do esforço de transição traduzido pelos dados da tabela 1, os benefícios 

esperados pela mudança com a implantação do ERP e que também faziam parte da expectativa 

de toda a diretoria executiva da companhia estão contemplados no Quadro 1. 

 

Benefícios 

Integração 

Dispor de uma única fonte de dados e dados mais confiáveis 

Integrar processos corporativos com processos operacionais 

Fortalecimento de uma cultura global 

Escalabilidade Oferecer informações que facilitem o processo de tomada de decisões 

Rastreabilidade Rastreabilidade nas transações 

Informatização Redução de controles em planilhas paralelas e manuais 

Legalização Atendimento a requisitos legais e regulatórios 

Quadro 1 - Benefícios do projeto de implantação de ERP 

Fonte: Baseado no escopo do projeto de implantação de ERP em uma mineradora brasileira 

 

Em função da complexidade das operações, volume de usuários finais e processos 

críticos propostos para o escopo do projeto, a implantação do ERP foi dividida em três ondas, 

conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1- Ondas de implantação do projeto de ERP 

Fonte: Baseados em documentos internos da empresa estudada 

 

Para cada entrada em produção foi estabelecida uma estrutura de suporte para facilitar 

a usabilidade dos empregados no sistema. 

No que tange à gestão das mudanças o desafio representa-se pela dificuldade em 

atingir um público altamente heterogêneo, dotado de percepções e entendimentos distintos 

sobre a mudança e com níveis escolares e de familiaridade com a tecnologia, também diferentes. 

Além disso, para cada departamento o grau de complexidade e intensidade da mudança varia 

de acordo com os processos principais de cada um. Além disso, devido ao tamanho da empresa 

e a dispersão geográfica, existem culturas organizacionais em silos e com maturidades distintas 

para mudanças.  

Por fim, cabe ressaltar que trata-se do segundo ERP implantado em menos de sete anos 

na organização estudada. Isto é, há cerca de sete anos antes da implantação investigada neste 

trabalho, a empresa já havia passado por outra transformação organizacional de mesmo caráter. 

Este fator acarretou o surgimento de emoções que tiveram que ser gerenciadas pela equipe de 

gestão de mudanças. 

Em particular, o presente estudo, propõe-se a responder a seguinte questão: quais são 

os resultados comportamentais sob a ótica de gestão de mudanças do processo de implantação 

de ERP caracterizado pela elevada complexidade em uma mineradora multinacional?  

Pode-se dizer alto impacto em negócios uma vez que altera todos os processos de 

gestão e operação da companhia, e ainda sua estratégia de grande risco para entrada em 

produção, denominada “big bang”, que significa que a partir de determinada data o sistema 

anterior é totalmente desligado e o atual ERP em questão é ativado. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Este estudo objetiva analisar os resultados comportamentais, a partir da perspectiva da 

mudança organizacional do projeto de implantação de ERP caracterizado por seu alto impacto 

nos negócios e elevadas complexidade em uma mineradora multinacional brasileira de grande 

porte de acordo com a percepção dos implementadores e dos usuários finais do sistema.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Em termos específicos, o presente estudo objetiva: 

1. Evidenciar a partir da literatura os processos utilizados para gerenciar mudanças em 

implantações de ERP em empresas privadas; 

2. Identificar como elementos da cultura da empresa influenciam para o sucesso da 

implantação de ERP,  

3. Levantar as manifestações de resistências às mudanças no projeto de implantação de ERP;  

4. Detectar quais os fatores que motivaram o comprometimento com a mudança proposta pela 

implantação do ERP;  

5. Realizar levantamento dos resultados comportamentais da implantação do ERP a partir das 

percepções dos especialistas de gestão de mudanças e usuários finais que participaram 

ativamente do projeto com foco nas práticas e processos de gestão das mudanças utilizados 

no projeto; 

6. Consolidar os resultados comportamentais relacionados às práticas de gestão de mudanças 

mais relevantes e que representam pontos críticos do processo de implantação de ERP. 

  

1.4. QUESTÕES-PROBLEMA 

 

Este estudo visa responder às seguintes questões: 

 Como são gerenciadas as mudanças em projetos de implantação de ERP em empresas 

privadas de acordo com a literatura técnico-científica? 

 Os aspectos da cultura organizacional presentes durante o projeto facilitaram ou 

dificultaram a implantação do ERP? Em caso positivo, que aspectos foram esses?  
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 Foram percebidas manifestações de resistências à mudança? Como se manifestaram? 

Foram realizadas ações para minimização das resistências? Quais foram as ações 

desenvolvidas? 

 Quais foram os fatores que facilitaram ou dificultaram o surgimento do comprometimento 

com a mudança para os usuários finais? 

 

1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este trabalho apresenta uma contribuição diferenciada pois oferece uma visão bilateral 

sobre os resultados comportamentais de gestão de mudanças através do confronto das 

percepções dos usuários finais e dos implementadores e por isso, preenche uma lacuna presente 

nas referências bibliográficas relativas a este tema onde somente são trabalhadas as visões dos 

usuários finais. 

Além disso, esta pesquisa trouxe a possibilidade de avanço no tema pois compreende 

que aspectos relacionados a treinamento e educação não somente são críticos, mas também 

necessitados de inovação, além de apontar sua fragilidade na preparação dos usuários finais. 

Complementarmente, este estudo evidenciou uma necessidade de extrapolar o papel dos 

consultores externos à empresa para não somente auxiliarem na implantação mas, também na 

fase de pós-implantação. 

Outro aspecto relevante da pesquisa é a lista dos resultados mais relevantes 

estruturados de maneira objetiva que orienta novas práticas de gestão de mudanças. Comprova 

a necessidade de uma avaliação da cultura da empresa a fim de entender os pontos preocupantes 

e o nível de maturidade da companhia diante de uma transformação organizacional. 

Por fim, este trabalho pode ser inspirador para as empresas que estejam diante do 

desafio de administrar mudanças relacionadas à execução de um projeto de implantação de ERP 

cujo escopo tenha o caráter de alto impacto nos negócios e elevada complexidade e de amplitude 

nacional. 

Além disso, auxilia o processo decisório de empresas que estejam em processos de 

contratação de consultorias especializadas em gestão das mudanças, evitando desperdícios em 

contratações equivocadas. 

Adicionalmente, este estudo também interessa aos líderes de projetos e líderes 

pertencentes às áreas funcionais e técnicas, pois oferece um esclarecimento de papéis e 
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responsabilidades de uma área de gestão das mudanças facilitando o alinhamento de 

expectativas sobre tal metodologia. 

 

1.6. DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Nesta pesquisa será analisado somente este projeto específico de implantação de ERP, 

em uma empresa multinacional brasileira de grande porte ocorrido no período de fevereiro de 

2011 a novembro de 2014 no Brasil. Além disso, serão contemplados somente os campos de 

estudo relacionados à gestão de pessoas em projetos de mudanças organizacionais, como: 

comunicação interna, engajamento & motivação, cultura organizacional, treinamento & 

educação e impactos organizacionais. 

Não faz parte do objetivo deste estudo, analisar aspectos relacionados à gestão de 

processos, tecnologia e gestão de projetos e ainda, não serão feitas extrapolações para outras 

realidades. 

 

1.7. ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

O estudo possui duas vertentes distintas, porém complementares, uma teórica e outra 

empírica, conforme evidencia a Figura 2.  

 

Figura 2 - Estrutura metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011) 

A vertente teórica propõe-se a analisar os diversos conceitos e tipologias de mudança 

organizacional, estudar as metodologias de administração de mudanças organizacionais e como 

se relacionam com o estudo de caso pesquisado neste trabalho. Ademais, visa trazer ao 

conhecimento definições de cultura organizacional e como ocorre sua influência em projetos 

de mudanças e mais especificamente, projetos de implantações de ERPs. 
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A vertente empírica propõe-se a identificar e coletar as lições aprendidas do projeto de 

implantação de ERP em uma indústria de mineração para explorar, a partir da percepção dos 

stakeholders, os pontos positivos da aplicação da metodologia de gestão das mudanças e os 

aspectos que apontam para seu desenvolvimento. Isto é, analisar, dentro do referido campo de 

estudo, as principais práticas que contribuíram para uma implantação bem sucedida de ERP 

através do prisma de comunicação, engajamento e impactos organizacionais. Esta vertente será 

tratada através de entrevistas com especialistas no processo de gestão das mudanças da referida 

empresa e também, aplicação de questionários com profissionais de gestão das mudanças, 

clientes internos e profissionais que atuaram neste projeto, pertencentes às áreas técnicas-

funcionais. 

 

1.8. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos: o capítulo 1, Introdução, 

apresenta uma análise do contexto em que o problema de pesquisa está inserido de maneira 

breve e resumida e também expõe as bases do fenômeno a ser investigado que motivaram a 

elaboração desta pesquisa. Além disso, explica o objetivo geral e objetivos específicos da 

proposta de analisar as lições aprendidas sob o ponto de vista de gestão das mudanças de uma 

implantação de um sistema ERP. Evidencia a relevância deste estudo para a administração e 

para empresas que possuem uma área e metodologia de gestão das mudanças ou que desejam 

contratar consultorias especializadas para condução de projetos de mesma natureza e ainda, 

apresenta as delimitações deste trabalho. 

O capítulo 2 visa a explorar a literatura técnico-científica, analisando, em especial, os 

seguintes assuntos: mudanças organizacionais, gestão das mudanças, impactos causados por 

implantações de ERP, resistência à mudança e cultura organizacional. 

O capítulo 3 detalha a metodologia adotada para a realização da vertente empírica, que 

se trata de coletar e identificar as lições aprendidas de gestão das mudanças através da condução 

de entrevistas com especialistas e da aplicação de questionário nos pontos focais representantes 

dos usuários finais do sistema ERP que estabeleceram diferentes relações com área de gestão 

das mudanças. 

O capítulo 4 apresenta os resultados e oferece um entendimento aprofundado do 

contexto do referido projeto de acordo com as respostas dos dois grupos de respondentes. Além 

disso, estabelece uma análise comparativa dos apontamentos feitos pelas duas equipes de 

entrevistados e por fim, estrutura e resume as lições aprendidas identificadas. 
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O capítulo 5 ressalta a aplicabilidade do estudo e examina a relação entre os resultados 

obtidos com a pesquisa e os objetivos geral e específico deste trabalho. 

Por fim, os anexos deste trabalho consistem no estado das práticas de gestão de 

mudanças e os instrumentos de pesquisa utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesse capítulo são discutidos os principais conceitos relacionados aos benefícios e 

desafios de implantações de ERPs, conceitos e métodos de gestão das mudanças e a influência 

da cultura organizacional, para melhor entendimento do problema de pesquisa e análise dos 

resultados deste trabalho. Além disso, a revisão bibliográfica busca evidenciar estes conceitos 
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através de trabalhos anteriores similares a fim de criar um arcabouço teórico para embasar esta 

pesquisa. 

Este capítulo está dividido em duas seções: o levantamento bibliométrico e a 

apresentação dos conceitos mencionados anteriormente. 

 

2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Para sustentação teórica do presente estudo foram  realizadas investigações em fontes 

conceituadas academicamente sobre o tema central deste trabalho, a fim de consolidar em um 

núcleo de partida a literatura mais relevante e atual relacionada ao problema de pesquisa. 

As bases de dados utilizadas para essa investigação foram SCOPUS, ISI Web of 

Science e SciELO.Org, acessadas no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015 

através do Portal de Periódicos da CAPES. Para refinamento dos resultados retornados desta 

pesquisa, utilizou-se o modelo webbliomining que significa garimpagem de texto na web, 

proposto por Costa (2010), visando a estruturar uma seleção mais sistemática. 

Para a realização da investigação teórica nas bases de dados Scopus e ISI Web of 

Science foram utilizadas a combinação de duas palavras-chave que compõem frases de 

pesquisa: “change management” AND “organizational culture” e a segunda combinação, 

“change management” AND “ERP”. Foi definida a palavra “change management”, pois esta 

área do conhecimento representa o cerne deste estudo. A palavra “organizational culture” foi 

escolhida por ser uma variável importante em projetos de gestão das mudanças e por fim, a 

palavra “ERP” representa o contexto deste trabalho. O foco desta busca limitou-se a artigos e 

reviews em periódicos. 

A Tabela 2 consolida o quantitativo de registros encontrados na pesquisa inicial, sem 

restrições quanto aos parâmetros de refinamento de pesquisa.  

 
Tabela 2 - Busca por palavras-chave ISI Web of Science e SCOPUS 

Palavras-chave utilizadas na 

busca 

Nº de registros encontrados 

ISI Web of Science 

Nº de registros encontrados 

Scopus 
“Change Management” AND 

“ERP” 
47 145 

Palavras-chave utilizadas na 

busca 

Nº de registros encontrados 

ISI Web of Science 

Nº de registros encontrados 

Scopus 

“Change Management” AND 

“Organizational Culture” 
41 154 

Total (sem descarte das 

duplicidades) 
88 229 

 Total (duas bases - sem 

descarte das duplicidades) 
387 
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Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, nas bases SCOPUS e 

ISI Web of Science, no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

Após a realização dessas buscas, foram mapeados todos os registros em duplicidade 

retornados das bases SCOPUS e ISI que correspondem a 61 itens que foram descartados. Após 

esta eliminação, restaram 326 artigos.  

Posteriormente, foi necessário realizar mais um refinamento nesta base para descartar 

alguns artigos que extrapolavam as restrições e parâmetros de pesquisa. O resultado desta 

análise é contemplado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Refinamento da base de artigos retornados 

Descrição dos motivos de descarte 
Quantidade de artigos 

desconsiderados 
Justificativas 

Artigos relacionados aos Anais de 

Conferências 
71 

A revisão bibliográfica limita-se aos 

artigos relacionados a periódicos. 

Periódicos com dados incompletos 17 
O nome dos periódicos relacionados 

apresentam dados incompletos 

Outros idiomas 6 

Os idiomas considerados são inglês, 

português e espanhol. Foram excluídos os 

seguintes idiomas: chinês, alemão e 

francês. 

Total de registros descartados 94  

Total de registros consideráveis 232  

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, nas bases SCOPUS e 

ISI Web of Science, no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

 

Após o refinamento da base de artigos por critérios de duplicidade e de restrições dos 

parâmetros de pesquisa, o universo de registros válidos corresponde a um total de 232 

publicações. A partir disso, foram selecionados os artigos por aderência ao tema central da 

pesquisa através da leitura e análise dos títulos e resumos e também pela relevância acadêmica.  

Após a análise dos títulos e resumos dos 232 artigos, foram selecionados 20 para 

leitura e análise integral, sendo considerados relevantes para o estudo em questão.  

Os demais artigos foram desconsiderados em função da falta de aderência e relevância 

em relação ao tema central da pesquisa porque abordam tópicos variados acerca de Gestão das 

Mudanças e ERPs, como por exemplo: mudança de culturas organizacionais, estudos que 

possuem um contexto bastante distinto do proposto como pesquisas em hospitais e com 

profissionais de saúde, mudanças organizacionais relacionadas a sistemas de recursos humanos, 

mudanças organizacionais relacionadas a sistemas gestão de clientes (CRM), mudança de 

cultura organizacional relacionada ao processo de implantação de qualidade de vida nas 

empresas, gestão das mudanças para projetos de gestão de processos de negócios, gestão de 

mudanças para projetos de engenharia operacional, estudos específicos sobre e-learning, 

estudos sobre gestão de processos de negócios e implantações de ERP, gestão de mudanças 
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como competência para recursos humanos e estudos sobre implantações de ERP que exploram 

variáveis técnicas da área de tecnologia da informação e gestão de projetos. 

O Quadro 2  evidencia a relação dos artigos que representam o núcleo de partida da 

base conceitual deste trabalho. Os 20 artigos foram selecionados tendo em vista o problema de 

pesquisa e os objetivos específicos deste estudo.  

 

Título do artigo Autor / Ano Periódico 

Overcoming resistance to change in 

engineering and construction: Change 

management factors for owner 

organizations. 

Lines, C, B. et al. (2015) 

International Journal of Project 

Management 33 (2015) 1170–

1179 

Emotions in sensemaking: a change 

management perspective 
Norbert Steigenberger (2015) 

Journal of Organizational 

Change Management  v. 28 Iss 3 

pp. 432 – 451 

Integrating the organizational change 

literature: a model for successful change 

Serina Al-Haddad &Timothy 

Kotnour (2015) 

Journal of Organizational 

Change Management v. 28 No. 

2, 2015 

pp. 234-262  

Managing long-lasting changes 
Anna Canato & Davide 

Ravasi (2014)  
Organizational Dynamics 524 

An organizational culture and the 

empowerment for change in SMEs in 

the Hong Kong manufacturing industry 

K.F. Chu (2003) 
Journal of Materials Processing 

Technology 139 (2003) 505–509 

The impact of leadership and change 

management strategy on organizational 

culture and individual acceptance of 

change during a merger. 

Marie H. Kavanagh & Neal 

M. Ashkanasy (2006) 

British Journal of Management, 

v. 17, p. S81-S103, 2006. 

Developing corporate culture in the 

Indian university libraries: Problems and 

challenges of change management 

I.V. Malhan (2006) 
Library Management, 

Vol. 27 Iss 6/7 pp. 486 – 493 

The path of transformational change 
Alison Nussbaumer &Wendy 

Merkley (2010) 

Library Management, 

Vol. 31 Iss 8/9 pp. 678 – 689 

Understanding failure to change: a 

pluralistic approach and five patterns 
Renate A. Werkman (2009) 

Leadership & Organization 

Development Journal, Vol. 30 Iss 

7 pp. 664 – 684 

Want to, need to, ought to: employee 

commitment to organizational change 

Janet Turner Parish; Susan 

Cadwallader; Paul Busch 

(2008) 

Journal of Organizational 

Change Management, Vol. 21 Iss 

1 pp. 32 

Commitment to organizational change in 

a Chinese context.  

 

Jing, R. et al. (2014) 

Journal of a Managerial 

Psychology, v. 29, n. 8, p. 1098-

1114. 

Anecdotally speaking: using stories to 

generate organizational change. 

 

 

O’Toole et al. (2008) 
Qualitative Research Journal, v. 

8, n. 2, p. 28-42. 

Drivers of change: a contemporary 

model.  
Kirsch, C. et al. (2011) 

Journal of Business Strategy, v. 

32, n. 2, p. 13-20. 

Título do artigo Autor / Ano Periódico 

The effects of transformational and 

change leadership on employee´s 

commitment to a change: a multilevel 

study.  

Caldwell, S. et al. (2008) 

Journal of Applied Psychology, 

v. 93, n. 2, p. 346-357. 
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An empirical investigation of the 

influence of organizational culture on 

individual readiness for change in Syrian 

manufacturing organizations 

Mohamed Haffar; Wafi Al-

Karaghouli; Ahmad Ghoneim 

(2014) 

Journal of Organizational 

Change, v. 27, n.1, p. 5-22 

An empirical study on critical failure 

factors for enterprise resource planning 

implementation in Indian retail sector 

Poonam Garg & Atul Garg 

(2013) 

Business Process Management 

Journal, Vol. 19 Iss 3 pp. 

Critical elements that discriminate 

between successful and unsuccessful 

ERP implementations in Sri Lanka 

Vathsala Wickramasinghe; 

Vathsala Gunawardena 

(2010) 

Journal of Enterprise 

Information, v. 23, n. 4, p. 466-

485 

ERP innovation implementation model 

incorporating change management 

M.J. Kemp & G.C. Low 

(2008) 

Business Process Management 

Journal, Vol. 14 Iss 2 pp. 228 – 

242 

Examining the critical success factors in 

the adoption of enterprise resource 

planning 

Ngai et al. (2008) 
Computers in Industry 59 (2008) 

548–564 

Key lessons from the implementation of 

an ERP at Pratt & Whitney Canada 

Tchokogu!ea ; Bareilb ; 

Duguayc (2005) 

International Journal of 

Production Economics  95 

(2005) 151–163 

Quadro 2- Lista de artigos selecionados para o núcleo de partida 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, nas bases SCOPUS e 

ISI Web of Science, no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

 

Os artigos acima oferecem perspectivas teóricas sobre os aspectos críticos 

relacionados à gestão de mudanças em projetos de implantação de ERP, ferramentas e 

metodologias de gestão de mudanças, além de visões sobre resistência e comprometimento dos 

indivíduos diante de transformações organizacionais. Ademais, também auxiliam na 

compreensão da influência da cultura da empresa em processos de mudanças. 

A busca por artigos na base de dados SciELO.Org foi realizado no período de 3 de 

outubro de 2014 a 31 de julho de 2015, e considerou a combinação de duas palavras-chave ou 

frases de pesquisa: “change management” AND “organizational culture” e a segunda 

combinação, “change management” AND “ERP”. A Tabela 4 ilustra o resultado da busca na 

base SciElo. 

Tabela 4- Resultados iniciais de registros retornados da base SciElo.Org 

Palavras-chave utilizadas na busca Número de registros encontrados no SciElo.Org 
“Change Management” AND “ERP” 0 

“Change Management” AND “Organizational 

Change” 
0 

Total 0 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, na base SciELO, no 

período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, nenhum resultado foi encontrado na busca 

a partir da combinação das palavras-chave consideradas, por isso foi definida uma nova 

estratégia de busca mais abrangente, por meio das palavras-chave: “gestão das mudanças” e 

gestão das mudanças. A Tabela 5 apresenta o resultado desta investigação. 
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Tabela 5 - Resultados de registros abrangentes retornados da base SciElo.Org 

Base SciElo Artigos retornados Artigos selecionados 
“Gestão das Mudanças” 0 - 

Gestão das Mudanças 97 0 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, na base SciELO, no 

período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

O resultado proveniente da busca com palavras-chave mais abrangentes retornou 97 

artigos, contudo os registros retornados não possuem aderência com o tema central da pesquisa 

em função do resultado disperso e insatisfatório, como por exemplo, estudos relacionados à: 

gestão de pessoas, mudanças climáticas, gestão ambiental, gestão sustentável, políticas sociais 

e gestão da cadeia de suprimentos. Logo, pode-se considerar que a referida base não retornou 

nenhum artigo pertinente para a revisão bibliográfica.  

Para uma compreensão mais detalhada do histórico de publicações do tema central 

desta pesquisa são apresentadas as análises estatísticas dos 20 artigos do núcleo de partida 

considerando a distribuição por ano, autor, periódico e idioma.  

A Tabela 6 contempla a análise temporal de publicações sobre o tema. 

Tabela 6 - Distribuição dos artigos selecionados por ano 

Artigos distribuídos por ano Total 

Ano 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015  
Qde de artigos 

publicados 
1 1 2 5 1 2 1 1 3 3 20 

% Correspondente 5% 5% 10% 25% 5% 10% 5% 5% 15% 15% 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, nas bases SCOPUS 

e ISI Web of Science, no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

A Figura 3 oferece a visão gráfica da evolução de publicações do tema ao longo do 

tempo. 

 

Figura 3 - Distribuição dos artigos selecionados por ano 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, nas bases SCOPUS 

e ISI Web of Science, no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

 

Considerando a Tabela 6 e Figura 3, é possível identificar que o auge de produção 

científica relacionado ao tema central da pesquisa foi em 2008. Posteriormente as publicações 
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referentes ao tema foram decrescendo, contudo a partir do ano de 2014 essa produção vem se 

superando timidamente em relação à quantidade de artigos publicados em 2013. 

A Tabela 7 ilustra que os periódicos com o maior número de publicações são o Journal 

of Organizational Change Management com 15% das publicações e Business Process 

Management Journal, e o periódico Lybrary Management também representando 12% relação 

ao número total de artigos selecionados (20). 

Tabela 7 - Distribuição de artigos por periódicos 

Artigos distribuídos por periódicos 

Periódicos Quantidade 
Journal of Organizational Change Management 3 

Business Process Management Journal 2 

Lybrary Management 2 

Organizational Dynamics 1 

Journal of Materials Processing Technology 1 

British Journal of Management 1 

Leadership & Organization Development Journal 1 

Journal of a Management Psychology 1 

Qualitative Research Journal 1 

Journal of Business Strategy 1 

Journal of Applied Psychology 1 

Journal of Organizational Change 1 

Journal of Enterprise Information 1 

Computers in Industry 1 

International Journal of Project Management 1 

International Journal of Production Economics 1 

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa realizada através do Portal Periódicos Capes, nas bases SCOPUS 

e ISI Web of Science, no período de 3 de outubro de 2014 a 31 de julho de 2015. 

Logo, o estudo bibliométrico possibilitou uma investigação acadêmica consistente e 

reuniu um conjunto de artigos que possuem relação direta com os objetivos da pesquisa. Além 

disso, o material coletado permitiu a esta pesquisa uma visão inicial de como o tema central 

posiciona-se na literatura atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. IMPLANTAÇÕES DE ERP E DESAFIOS RELACIONADOS À GESTÃO DAS 
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Segundo Bing et al. (1999), um sistema de planejamento de recursos empresariais, em 

inglês, Enterprise Resource Planning (ERP) é um sistema integrado que permite a empresa 

automatizar o fluxo de material, informação e recursos financeiros dentre outras operações da 

companhia em um único banco de dados, permitindo o acesso às informações em tempo real e 

uma visão holística do negócio. 

Para Zhang et al. (2005), as organizações implementam este tipo de sistema com o 

objetivo de reduzir custos de operação, aumento da competitividade e produtividade além de 

melhorar o serviço ao cliente. 

Garg & Garg (2013), definem ERP como um programa que integra todos os dados e 

processos correlatos da empresa em um sistema unificado que possui um banco de dados que 

controla informações de todos os módulos.  

De acordo com Al-Mashari & Al-Mudimigh (2003), as organizações veem nos 

sistemas integrados (ERPs) a oportunidade de aumentar significativamente sua competitividade 

na indústria em que atuam. 

Para Dezdar & Ainin (2011), sistemas ERPs auxiliam as organizações na padronização 

de dados, proporcionam melhorias no serviço e retenção de clientes e na gestão da tomada de 

decisão. Já para Al-Mashari et al. 2003, o ERP objetiva o aumento do desempenho da empresa 

através da integração de processos. 

Neste sentido, Davenport (2000) acentua que um projeto de implantação de ERP bem 

planejado, bem executado e alinhado às estratégias de gestão de mudanças é capaz de alterar 

completamente uma organização. 

Alguns tipos de implantação são mais arriscados que outros. Segundo Davenport 

(2000), as entradas em produção mais conhecidas como “Big Bang” alteram todos os processos 

de uma só vez e simultaneamente e por isso, são mais difíceis de gerenciar e antecipar 

problemas relacionados às mudanças envolvidas. 

Para Kumar  et al. (2003), implantar um ERP não significa somente desenvolver um 

sistema dentro de uma organização, implica em gerenciar um cenário mais complexo e uma 

grande transformação organizacional uma vez que ocorrem redesenho de processos, alterações 

em estruturas de toda a empresa, comprometimento de recursos e altos riscos envolvidos. Logo, 

trata-se de uma iniciativa diferenciada em relação a outros projetos de tecnologia.  

Zhang et  al. (2005) evidenciam as dificuldades de implantação de ERP através do 

estudo que revela que projetos desta natureza estiveram em média 178% acima do orçamento e 

levaram 2,5 vezes mais tempo do que o planejado para entrar em produção. Muitos destes 

projetos ainda entregaram apenas 30% dos benefícios prometidos. 
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Somers & Nelson (2004) consideram que gerenciar mudanças em implantações de 

ERP é fator crucial, pois organizações que subestimam o esforço de mudança acabam por não 

conseguirem atingir seus objetivos e benefícios esperados. 

Segundo Dezdar & Ainin (2011), o nível de satisfação dos usuários é proporcional ao 

grau de sucesso de uma implantação. A partir disso, considera que uma implantação de ERP 

bem sucedida depende totalmente de um genuíno comprometimento da liderança que 

desenvolva um papel ativo no projeto, realize a alocação de recursos valiosos para o esforço da 

mudança, perceba o projeto como prioridade maior e seja inspirador para motivar os 

colaboradores impactados. 

Além do comprometimento da liderança, os referidos autores afirmam que as ações de 

treinamento e educação estão positivamente relacionadas ao grau de satisfação dos usuários 

finais diante do projeto. Os treinamentos devem abranger todos os pontos necessários do 

sistema e proporcionar a sustentabilidade do conhecimento. Por último, para Dezdar & Ainin 

(2011), a comunicação interna também é um fator que influencia significativamente no sucesso 

das implantações de ERP. O papel da comunicação é transmitir adequadamente os motivos que 

levaram a empresa a decidir pela implantação do sistema e reduzir as chances de surgimento de 

rumores organizacionais e falta de entendimento sobre a mudança. 

Tchokogué et al. (2005) estabelecem algumas lições-chave para a implantação de ERP 

divididas em lições estratégicas, táticas e operacionais.  

No nível estratégico, a capacidade que uma empresa possui de mudar favorece o 

engajamento dos funcionários no envolvimento com a mudança e apoio dos líderes. Além disso, 

a confluência entre os valores da empresa e os valores presentes no gerenciamento do projeto 

facilita o entendimento sobre a mudança dos funcionários impactados.  

No nível tático, a inclusão da cultura corporativa na gestão do projeto, possibilitou que 

a gestão das mudanças fosse realizada considerando indicadores pertinentes. 

Já no nível operacional, tem-se como fator-chave a existência de um suporte de uma 

rede de mudanças composta de líderes e agentes da mudança e pelos power users, conhecidos 

como usuários-chave. Esta rede facilita o fluxo de informações pela organização, impedindo 

que rumores possam tomar o controle e auxiliar a apoiar as ações de treinamento e educação 

dos usuários finais. 

Kemp & Low (2008) confirmam em seu estudo que as ações de gestão de mudanças 

influenciam positivamente no clima de implantação de um sistema ERP, isto é, o quão favorável 

são as experiências e atitudes dos usuários em relação ao projeto. Este conceito é mensurado a 
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partir de três aspectos: consciência do sistema, sentimentos e percepções sobre o ERP e intenção 

de adoção da nova tecnologia. 

De acordo com os referidos autores, os colaboradores que foram envolvidos nas ações 

de gestão de mudanças mostraram um nível de consciência e entendimento elevado sobre o 

projeto, bem como, quando questionados foram capazes de explicar as características e 

identificar os benefícios do sistema antes da implantação (através de ações de comunicação). 

Além disso, a maioria dos usuários apresentou um nível menor de resistência e maior 

credibilidade na necessidade da solução (através de ações de treinamento) em comparação com 

os usuários que não participaram das ações de gestão de mudanças. 

Garg & Garg (2013) buscam identificar quais variáveis de uma organização podem 

favorecer o fracasso das iniciativas de implantações de ERP, e a partir disso, também priorizam 

as causas que mais impactam neste processo no contexto de países em desenvolvimento, mais 

especificamente, na indústria varejista indiana. 

O conceito de fracasso considerado na referida pesquisa foi o definido por Lambe & 

Tan (2003), este entende fracasso quando uma implementação não atinge o retorno suficiente 

sobre o investimento determinado no momento de planejamento do projeto. Na prática, 

compreende-se fracasso também quando o orçamento é excedido, ou há o atraso no cronograma 

do projeto ou, os benefícios e objetivos previamente estabelecidos não são alcançados. Os 

referidos autores ressaltam que implementação de ERP é um processo naturalmente complexo 

e que impõe uma dificuldade além da prática, pois traz um desafio na transferência de 

conhecimento tático incorporado.  

Em complemento, Soja (2006) constata em sua pesquisa que, em países em 

desenvolvimento, as maiores dificuldades para implementação de sistemas ERP´s é a falta de 

habilidades dos funcionários envolvidos e tecnologia, ausência de dados de qualidade e falta de 

recursos financeiros. 

Segundo Garg & Garg (2013), as empresas varejistas veem adotando o sistemas ERP 

para promover melhor planejamento do produto, compras de peças, manutenção de estoques, 

melhor interação com fornecedores, oferecer serviços de suporte aos clientes e rastreamento 

dos pedidos o que possibilita aos varejistas economizar capital e reduzir o tempo de resposta às 

demandas do mercado.  

Os resultados da pesquisa de Garg & Garg (2013) apontam sete elementos de fracasso 

críticos na implementação de ERPs que se relacionam com pessoas e gestão de mudanças. O 

Quadro 3 lista estes elementos. 
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Elementos Descrição 

Recursos Inadequados 

Para economizar recursos financeiros, as empresas impõem grandes 

quantidades de horas extras aos funcionários envolvidos na mudança, 

causando fadigas e exaustões ocupacionais. 

Fraco envolvimento dos usuários 

Membros do projeto tinham dedicação parcial ao projeto bem como, 

não viam motivos para estarem envolvidos na mudança. Além disso, 

os usuários também não eram envolvidos na definição das 

necessidades do sistema e não eram consultados para redesenho dos 

processos. 

Resistência à mudança pelos usuários 

Segundo autores, esta variável representa grande parte dos problemas. 

A resistência ocorre devido ao conhecimento limitado dos processos 

formais e do sistema ERP e também das altas cargas de trabalho 

provenientes da implantação. É necessário informar e educar os 

usuários sobre benefícios do ERP e a liderança deverá assegurar que 

não haverá demissões decorrentes da implementação. 

Alta taxa de desgaste da equipe do 

projeto 

Após a implementação pode ocorrer a perda de conhecimentos e 

experiências de colaboradores que fizeram parte do projeto. É 

frequente que funcionários tornem-se desgastados pelos obstáculos e 

desafios que uma implantação de ERP ocasiona e por isso, muitas 

vezes optam em deixar a empresa. 

Falta de comprometimento e suporte 

da liderança da empresa 

Os líderes devem dar suporte à implementação através da legitimação 

do projeto para todos da companhia. Os usuários devem perceber que 

o projeto foi aprovado pela liderança executiva e faz parte das 

estratégias de negócio da companhia. A liderança necessita explicitar 

que o ERP é prioridade e alocar recursos valiosos no projeto.  

Composição inadequada do time do 

projeto 

O projeto deve ser composto por uma mistura de conhecimentos 

funcionais e de tecnologia da informação além de gestão executiva. 

Além disso, deve contar com funcionários próprios e consultores. Os 

melhores empregados da companhia devem estar alocados e 

dedicados totalmente ao projeto.  

Gestão de mudanças ineficaz 

A estratégia de gestão de mudanças deve abranger pessoas, 

organização e cultura organizacional. Os processos de treinamento e 

educação no novo sistema devem ser priorizados tanto como 

atividades como orçamento provendo variadas formas de capacitação. 

Quadro 3 - Elementos críticos para o fracasso na implantação de ERPs 

Fonte: Adaptado de Garg & Garg (2013)  

 

Wickramasinghe & Gunawardena (2010) identificaram fatores que podem promover 

uma implementação de ERP bem sucedida a partir da visão de 74 representantes de 

implementações no Sri Lanka. Como resultado, perceberam que aspectos ligados ao sucesso 

estão relacionados ao tipo de ERP contratado, número de módulos e número de funcionários 

impactados. Além disso, os referidos autores também consideraram os seguintes elementos 

críticos: apoio da liderança executiva, treinamento e educação de usuários, envolvimentos dos 

usuários, gestão das expectativas dos usuários, gestão das mudanças e da cultura organizacional 

e comunicação eficiente. Tais elementos foram analisados como aspectos que diferem 

significativamente entre uma implementação bem sucedida e mal sucedida. Isto é, 

implementações bem sucedidas pontuam estes fatores de maneira significativamente distinta ao 

ser comparada com a pontuação das implementações avaliadas como mal sucedidas. Na prática, 
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gestores devem atentar para estes aspectos a fim de aumentar as chances de sucesso do projeto 

de implantação de ERP. 

Ademais, segundo os resultados levantados, foi identificado que a importância 

atribuída aos fatores relacionados a suporte da liderança executiva, treinamento e educação de 

usuários, envolvimento dos usuários e gestão das expectativas dos usuários varia por tipo de 

produto. Esses fatores são mais importantes quando são produtos de prateleira, ou seja, não são 

customizados e utilizados de maneira padronizada. 

A importância dos mesmos elementos mencionados anteriormente também variam de 

acordo com o número de módulos que são implementados, onde esta importância é alta quando 

o número de módulos excede a dez. Já em relação ao número de colaboradores impactados não 

foi apurada nenhuma diferença em relação à importância atribuída aos mencionados fatores. 

Logo, Wickramasinghe & Gunawardena (2010) compreendem que a importância dada 

a treinamento e educação, envolvimento dos usuários, gestão das expectativas dos usuários, 

gestão das mudanças e da cultura organizacional e comunicação eficiente diferem 

expressivamente de um projeto de ERP avaliado como bem sucedido comparado a um projeto 

mal sucedido, e que podem ser considerados como fatores críticos de sucesso para projetos de 

implantação de ERP em contexto de países em desenvolvimento.  

Para Zhang et al. (2005), o apoio da liderança executiva é um ingrediente vital em 

implementações de ERP, bem como estes projetos também causam profundas transformações 

na cultura organizacional. 

Além disso, de acordo com Yusuf et al. (2004), a falta de treinamentos ou capacitação 

inadequada são identificadas como propulsores do fracasso da implantação. 

Neste mesmo sentido, Ngai et al. (2008) busca compreender através de revisão na 

literatura técnica-científica quais são os fatores críticos de sucesso dos projetos de 

implementação de ERP e analisar como estes fatores críticos de sucesso se comportam diante 

das particularidades de cada país ou região em relação à influência nas implementações de 

ERPs. 

Foram examinados artigos científicos de países desenvolvidos como Estados Unidos, 

Dinamarca, Austrália e de países em desenvolvimento como China e países do Oriente Médio. 

Para Ngai et al. (2008), o estudo através do levantamento de fatores críticos de sucesso 

traz um conceito que ajuda a empresa identificar os problemas mais críticos que afetam o 

processo de implementação. Através da ampliação deste entendimento, a companhia poderá 

determinar a solução correspondente para eliminar ou evitar que as causas apareçam e 

conduzam ao fracasso. 
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Foram identificados 18 fatores críticos de sucesso ao analisar a literatura, dentre eles 

8 são relacionados a gestão de mudanças e por isso, relevantes. O Quadro 4, apresenta os oito 

elementos que são avaliados como fatores fundamentais no sucesso de um projeto de 

implementação de ERP. 

 

Fator Crítico de Sucesso Descrição 

Visão da mudança 

Devem estar contidos no plano de negócios do projeto a visão que se quer 

alcançar com a implantação do ERP, a justificativa do investimento e como o 

projeto está relacionado com a agenda estratégica da empresa. Além disso, as 

metas devem ser definidas antes da solicitação do apoio da liderança, (NAH et 

al., 2003). 

Gestão de mudanças e 

cultura organizacional 

A estratégia de gestão de mudanças deve promover o entendimento da cultura 

organizacional e gerenciar o equilíbrio de forças favoráveis e forças de 

resistência, (STEBEL, 1992). 

Além disso, para Robey et al. (2002), a capacitação de usuários é 

extremamente importante, pois permite que os funcionários entendam os 

conceitos do ERP e os treinamentos devem ir além da ferramenta, abordando 

também os processos da empresa.  

Comunicação 

Segundo Nah et al. (2003), uma comunicação clara e eficaz é necessária antes e 

durante a implementação do ERP. 

Para Amoako-Gyampah & Salam (2004) uma comunicação efetiva é um dos 

critérios que mais influencia a aceitação da tecnologia em um ambiente de 

implantação de ERP. 

Composição da equipe de 

projeto 

Para King et al. (2006), projetos de implantação de ERPs frequentemente 

requerem um equilíbrio na combinação de equipes, sendo necessários tanto 

profissionais técnicos quanto profissionais dedicados aos processos. 

Características da 

organização 

Allen et al. (2012) afirmam que as características de uma organização podem 

influenciar no sucesso da implantação, pois empresas que já possuem 

experiência em gerenciar mudanças ou em projetos de tecnologia terão mais 

facilidade em implementar ERP. 

Patrocínio  

A presença de um patrocinador para o projeto que seja da alta administração da 

empresa é essencial para defender os interesses do projeto e seu time, 

SUMMER (1999). 

Apoio da liderança 

executiva 

Para Holland & Light (1999), o projeto de ERP deve receber aprovação e 

suporte pela liderança antes da implantação. Os executivos devem estar 

propensos a envolver-se e alocar os recursos mais competentes da empresa no 

projeto. 

Cultura nacional 

Krumbohlz & Maiden (2000) entendem que valores básicos, normas e crenças 

em diferentes países afetam a cultura organizacional que consequentemente 

influencia nos resultados da implantação de ERP. 

Quadro 4 – Fatores Críticos de Sucesso por Ngai et al. (2008) 

Fonte: Adaptado de Ngai et al, (2008).  

 

 

Segundo pesquisa dos referidos autores, somente os fatores educação e treinamento, 

composição do time de projeto, e gestão de mudanças e cultura organizacional e apoio da 

liderança executiva foram entendidos como fatores críticos de sucesso fundamentais 

independente do país ou região. Por outro lado, foram identificados comportamentos distintos 

em outros fatores de acordo com o país, chamados requerimentos funcionais por país. Em 

função de condições únicas de negócio e governo, algumas empresas possuem uma maneira 
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específica de prática de negócios e isso pode requerer dados e funcionalidades diferentes das 

oferecidas por um pacote de ERP padrão elaborado por outro país. 

Ngai et al. (2008) vislumbram aspectos de países em desenvolvimento, neste caso a 

China, no que se refere à experiência, requerimentos de negócio e cultura organizacional que 

podem influenciar nas implementações de ERP, a saber: 

 Adaptação econômica e tecnológica: em função da mudança de uma economia de 

planejamento estatal para o capitalismo, os gestores de manufatureiras chinesas necessitam 

de um tempo maior para conectar-se com a tecnologia e práticas de mercado capitalistas (LI 

et al., 2001). 

 Personalidade e estilo de gestão: gestores chineses estão mais inclinados ao coletivismo e 

relações pessoais. Em organizações chinesas os gerentes tendem a administrar suas 

operações e tomar decisões de negócio baseado em intuição e experiência, diferentemente 

dos valores e procedimentos adotados na gestão de países desenvolvidos, (ZHANG et al., 

2005). Além disso, líderes chineses estão menos inclinados a investir no desenvolvimento 

de longo prazo como infraestrutura, recursos humanos e tecnologia e mais propensos a 

investir em ações que aumentem a receita num curto prazo. 

 Uso e compartilhamento de informações: líderes chineses consideram que informações do 

negócio acumuladas são de propriedade pessoal e não da organização e por isso, seu 

compartilhamento é raro e somente para grupos seletos. Possuir e gerenciar informações 

são formas de poder em empresas chinesas, distintamente de organizações de países 

desenvolvidos que veem vantagens em sistemas que compartilham informações. Executivos 

chineses apoiam menos a adoção de sistemas de compartilhamento de informações e 

mudanças de processos (MARTINSONS & WESTWOOD, 1997). 

 Engajamento para a mudança: Executivos chineses tendem a valorizar o status quo adotando 

uma postura reativa e contrária à mudança (ZHANG et al., 2005). 

Após a identificação de fatores críticos de sucesso que operam de maneira distinta em 

países e culturas diferentes, Ngai et al. (2008) compreendem que fatores críticos de sucesso 

relacionados a requerimentos de países ou regiões influenciam fatores críticos de sucesso 

relacionados à organização e que afetam o sucesso das implantações de ERP.  

Dados os resultados dos trabalhos citados anteriormente, faz-se necessários investigar 

os aspectos que mais se destacaram nesta primeira parte da revisão bibliográfica, como por 

exemplo: as metodologias e ferramentas de gestão de mudanças, a questão do envolvimento 

dos usuários finais, bem como fatores que influenciam o comprometimento e resistência às 
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mudanças. Por fim, também tornou-se fundamental a compreensão teórica de fatores como o 

apoio das lideranças em contexto de transformação organizacional e cultura organizacional. 

 

2.3. GESTÃO DAS MUDANÇAS 

 

De acordo com Kotter (1997), a velocidade que as mudanças vêm sendo impostas às 

empresas cresce gradativamente.  A partir dos anos 70 os desafios foram se intensificando em 

função de uma economia globalizada e trazendo riscos, oportunidades e competitividade. 

Neste mesmo sentido, Robbins (2005) atribui a importância do tema mudança 

organizacional ao fato de que as organizações a partir dos anos 70 passaram a estar inseridas 

em ambientes cada vez mais dinâmicos. A grande e constante evolução da tecnologia, as 

mutações na natureza da força de trabalho com a entrada das novas gerações, choques 

econômicos, aumento da competição, transformações nas tendências sociais e política 

internacional constituem as forças para a mudança. 

Segundo o referido autor, choques econômicos vêm trazendo contínuas mudanças ao 

ambiente organizacional juntamente com o acirramento da competição. Isto significa que as 

empresas além da necessidade de se defenderem de seus concorrentes tradicionais, passaram a 

também ter de se preocupar com as empresas pequenas e empreendedoras que surgem com 

caráter inovador. Nesse contexto, as ditas empresas bem-sucedidas são aquelas capazes de 

responder às exigências do mercado alterando seu modo de gestão e produção e tornando seu 

ambiente e força de trabalho mais flexível.  

Dado este cenário, é muito importante que as organizações possam desenvolver sua 

capacidade de mudar como principal catalisador do processo de adaptação às novas iniciativas 

(TCHOKOGUÉ et al., 2005). 

Para Lima & Bressan (2003), o conceito de mudança organizacional, encontra-se em 

fase inicial de desenvolvimento por ser um campo emergente na vida organizacional. Para 

Robbins (2005), mudança organizacional é considerada uma atividade intencional e orientada 

para resultados que atua de forma proativa e significativa.  

Segundo Kotter (1997), muitas das mudanças que as empresas atravessam têm um 

caráter traumático. Tratam-se de projetos de downsizing, reengenharia, mudanças de estratégia, 

fusões e aquisições, qualidade e transformações culturais. Essas mudanças são motivadas por 

redução de custos, melhoria da qualidade dos processos, produtos e serviços, aumento de 

produtividade e crescimento para melhoria do posicionamento competitivo da empresa. 
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Contudo, muitas vezes, estas melhorias exigem um custo de transição alto dos 

funcionários e ao final do projeto não é possível vislumbrar bons resultados e a empresa herda 

pessoas frustradas, cansadas e/ ou muitas vezes, precisa demiti-las (KOTTER, 1997). 

O referido autor associa os fracassos de projetos de mudança a um grupo de erros mais 

comuns. O primeiro seria conceder excesso de flexibilidade (ou complacência) aos funcionários 

da organização. Sabendo que cada funcionário possui um papel importante na implantação da 

mudança e é necessária sua contribuição, a equipe do projeto deve estabelecer um senso de 

urgência claro e objetivo para todos na empresa para possibilitar que todos saiam da inércia 

(KOTTER, 1997). 

Em seguida, não estruturar uma coalizão administrativa forte não possibilita poder 

suficiente para minimizar as resistências. Em terceiro lugar, subestimar o poder da visão da 

mudança não estabelecendo uma direção clara ou estabelecer uma visão confusa e incompatível 

com os objetivos estratégicos da companhia, poderá fazer com que o projeto não ganhe o valor 

devido na empresa ou se perca diante das demais iniciativas (KOTTER, 1997). 

O quarto erro refere-se à comunicação dessa visão da mudança de maneira equivocada, 

isto é, comunicar de maneira ineficaz utilizando poucos canais, volume e extensão restritos não 

atingindo assim, a todos os interessados. Além disso, é muito comum ocorrer divergência entre 

o discurso e o comportamento da equipe do projeto (KOTTER, 1997). 

O quinto erro indica que alguns obstáculos da organização podem bloquear a visão da 

mudança e muitas vezes a equipe do projeto permite que isso ocorra. Em seguida, o ato de não 

criar vitórias em curto prazo não permite que os colaboradores que trabalham para a 

implementação da mudança visualizem os pequenos resultados. Muitas vezes, em um projeto 

com mais de um ano de duração, é necessário que vitórias sejam comemoradas a fim de evitar 

que os funcionários se desestimulem (KOTTER, 1997). 

Em sétimo lugar, em complemento ao erro anterior, devem-se comemorar as vitórias 

com parcimônia e cuidando da mensagem que está sendo passada para os envolvidos. Não é 

recomendado comemorar vitórias insinuando que todo o trabalho de mudança esteja concluído 

ou reduzindo a complexidade do esforço futuro de transição. Enquanto a transformação não 

estiver completamente enraizada e madura, é altamente arriscado comemorar prematuramente 

(KOTTER, 1997). 

Por fim, negligenciar a influência e importância da cultura organizacional como fator 

decisivo no amadurecimento da nova solução traz como consequência o retrocesso das novas 

práticas, ou seja, até que os novos comportamentos estejam fincados nas camadas mais 

profundas da cultura, é necessário trabalhar para estabilizar a mudança (KOTTER, 1997). 
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Segundo Davos et al. 2007, o conceito de sucesso e fracasso de projetos de mudanças 

também varia dependendo da organização e seu contexto. Empresas que vivem em ambientes 

turbulentos e suas mudanças ocorrem em função de demandas de um mercado agressivo são 

diferentes de empresas que realizam mudanças motivadas por razões internas, como, por 

exemplo, empresas do setor público. 

Na perspectiva de Armenakis e Bedeian (1999) explica-se o fracasso de projetos de 

mudanças através de três categorias: organizacional, contextual e características do processo de 

mudança. O fator organizacional refere-se às características organizacionais. O fator contextual 

refere-se às condições em que a organização está operando e por fim, o fator relacionado às 

características do processo de mudança refere-se à abordagem adotada de gestão das mudanças. 

Em contrapartida, Werkman (2009) considera que explicar o fracasso de projetos de 

mudanças isolando as três dimensões é limitado porque não analisa a correlação entre variáveis 

e, consequentemente, não é possível visualizar os padrões que são estabelecidos nestes 

processos. Por isso, o referido autor desenvolveu uma pesquisa que teve por objetivo entender 

a formação de padrões de mudanças nas empresas em períodos de transição. Os resultados 

surgiram através da combinação das dimensões estabelecidas anteriormente, e que gira em 

torno tanto da capacidade da empresa mudar quanto sua orientação ao controle e poder. O 

Quadro 5 ilustra os cinco padrões de empresas. 

 

Padrão Características 

Inovador 

É o padrão que oferece as condições mais importantes para o sucesso da mudança. A 

liderança, cultura e características do trabalho são percebidas como agradáveis. A liderança 

estimula a participação dos empregados no processo de transformação, comunica metas e 

aborda a mudança de maneira interativa, evitando utilizar o poder como ferramenta de 

engajamento. Mais comum em empresas menores que valorizam o conhecimento e indústrias 

alimentícias. 

 

Sistemático 

Os empregados são razoavelmente positivos em relação à organização, contudo há orientação 

ao controle e valorização do comportamento político. A liderança combina uma estratégia 

participativa com uma abordagem sistemática da mudança. Este padrão é comumente 

encontrado em empresas de médio porte, dos ramos financeiros ou de saúde e também em 

governos locais e regionais. 

 

Padrão Características 

“Processos 

de mudanças 

não 

esclarecidos” 

Os empregados relacionam-se positivamente com a organização. Porém, também sentem 

falta de clareza em relação aos objetivos das mudanças em curso. Além disso, o fluxo de 

informações interno não facilita a troca de ideias e conhecimento sobre a mudança. Este 

processo não causa tensão porque as pessoas também não se interessam e também não 

contribuem para a transformação. Dado este cenário, os líderes atuam mais incisivamente. 

 

Cético 

Este padrão combina pouca capacidade para mudar com média-alta orientação ao poder. 

Padrão caracterizado por uma estrutura mecanicista e burocrática e a abordagem para a 

mudança é unilateral, sistemática, utiliza-se o poder e há pouca interação e comunicação 

entre empregados o que gera tensões e comportamentos políticos. Este padrão é mais comum 

em grandes organizações públicas e governamentais. 
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Cínico 

Este padrão é caracterizado principalmente por uma baixa capacidade de mudar. Os 

funcionários possuem uma relação negativa com a organização e o processo de mudança é 

operacionalizado somente pelos líderes sem o envolvimento dos demais empregados em 

função de falta de interesse. Este padrão é encontrado com mais facilidade em instituições de 

pesquisa, governos centrais e indústrias e serviços não-comerciais. 

Quadro 5 - Os cinco padrões de empresas 

Fonte: Adaptado de Werkman (2009) 

 

Logo, segundo Werkman (2009), fracassos em projetos de mudança associam-se, em 

geral, a padrões mecanicistas que valorizam o controle, estruturas sociais desagradáveis na 

percepção dos funcionários e a abordagens de gestão de mudanças unilaterais. Mudanças são 

melhores sucedidas em organizações caracterizadas por estruturas orgânicas que utilizam 

abordagens participativas.  

A leitura do contexto da organização combinada com a aplicação da abordagem de 

gestão de mudanças correta faz a diferença nos resultados finais. Por exemplo, a abordagem 

sistemática de mudanças que se caracteriza por se basear em estratégias, planos e metas 

fortemente estruturados, só provoca efeitos levemente positivos em padrões de empresas mais 

céticas quando combinada com a utilização de poder. Se por ora, a abordagem participativa for 

inserida em contextos de padrões céticos ou cínicos corre-se o risco da abordagem cair em 

descrédito perante o corpo funcional. Por outro lado, a abordagem sistemática pode funcionar 

plenamente em empresas de padrões sistemáticos, alinhada à estratégia participativa. Em 

contextos mais flexíveis, orientados às necessidades dos clientes, a referida abordagem pode 

não funcionar, pois em se tratando de um cenário mais dinâmico, o prévio estabelecimento de 

metas, ações e processos fixos pode não ter a aderência desejada. 

Al-Haddad & Kotnour (2015) analisam criticamente o fato de se estabelecer uma 

metodologia de gestão de mudanças como verdade absoluta. Os autores entendem que há vários 

tipos de organização variando estrutura, estratégia, sistemas e recursos humanos. Por isso, o 

método de gerenciar mudanças deve ser alinhado ao tipo de mudança organizacional. A 

transformação deve ser planejada e devem-se abordar os fatores críticos de sucesso para cada 

tipo de mudança.   

Para Kotter (1997), o conjunto de erros anteriormente mencionados, não devem ser 

naturalizados nos projetos de mudança, sua ocorrência pode causar prejuízos significativos 

como redução das iniciativas inovadoras e aumento da resistência. A partir destes erros comuns, 

o referido autor criou oito passos para a mudança que tem por objetivo preparar para a transição, 

gerenciar a entrada da nova iniciativa e estabilizar a mudança. 

Os quatro primeiros passos visam descongelar o status quo e anular fontes de inércia, 

o quinto, sexto e sétimo passos já referem-se à apresentação das novas práticas e o oitavo passo 
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está relacionado à cultura corporativa e estabilização da mudança. É importante ressaltar a 

importância de não haver precipitações na execução de cada passo, pois estão ordenadamente 

relacionados. Isto significa, por exemplo, que é arriscado executar a mudança sem preparar o 

público envolvido antes. A lista dos oito passos e as descrições de cada um é ilustrada no 

Quadro 6.  

 

Passos Objetivo do passo 
Passo 1: Estabelecimento 

de senso de urgência 

Promover a cooperação de todos os envolvidos de maneira focada na mudança. E 

ajuda a baixar os níveis de complacência na organização. 

Passo 2: Criação de uma 

coalizão administrativa 

Construir uma força para sustentar o processo, capaz de desenvolver uma visão para 

a mudança, comunicar para o público interessado, eliminar obstáculos e modificar a 

cultura corporativa. É fundamental que essa coalizão tenha caráter de liderança e 

composta por indivíduos com objetivos comuns. Seus membros devem ser escolhidos 

de forma que os demais não bloqueiem o progresso da mudança. Além disso, devem 

ter perfil influenciador e credibilidade na organização, e ainda, entender do processo 

que representam e possuir poder de decisão.  

Passo 3: Criar uma visão 

da mudança 

Desenvolver os motivos que levaram a empresa a escolher tal caminho. Uma visão 

adequada esclarece a direção da mudança, simplifica, otimiza o processo de tomadas 

de decisão e orienta as ações dos colaboradores. 

Passo 4: Comunicar a 

visão da mudança 

Comunicar de maneira clara e simples a visão da mudança, utilizando diferentes 

veículos como fóruns, e-mails, informativos, cartazes, e comunicação informal e 

principalmente através do comportamento de líderes e agentes de mudança. 

Passo 5: Conceder 

empowerment para 

colaboradores 

A liderança do projeto deverá investir de poder os colaboradores que tiverem ações 

abrangentes e desafios significativos relacionados à mudança. O objetivo maior é que 

estas pessoas possam derrubar as barreiras que se estabelecem, como por exemplo, 

barreiras hierárquicas e divulgar a visão. 

Passo 6: realizar 

conquistas a curto prazo 

Estabelecer metas de curto prazo que sejam mensuráveis e atingíveis para que sejam 

conquistadas e a vitória seja compartilhada. Grandes mudanças necessitam de tempo 

para se desenvolverem, por isso, metas a curto prazo são importantes para evidenciar 

se os esforços que estão sendo implementados estão na direção correta. E, além disso, 

mostra aos resistentes através de dados e fatos os benefícios.  

Passo 7: Consolidar 

ganhos e promover mais 

mudanças 

Devem ser comemoradas as conquistas mas, paralelamente, reafirmar a necessidade 

de se continuar com os esforços da mudança, sem desestimular os colaboradores ou 

dar-lhes a sensação de que todo o processo já foi concluído. Além disso, é o 

momento de se atentar às interdependências entre as áreas da empresa que dificultam 

muito o manejo da mudança, se deve avaliar quais interdependências são realmente 

necessárias.   

Passo 8: Estabelecer 

novos métodos na cultura 

As novas práticas devem estar associadas de alguma maneira à cultura corporativa, 

pois a cultura organizacional tem o papel de ajudar no amadurecimento dessa nova 

solução e não deixar sujeita a um retrocesso. 

Quadro 6 - Oito passos para a mudança de Kotter (1997) 

Fonte: Adaptado de Kotter (1997) 

 

Lewin (1951) estabeleceu um modelo de gerenciamento da mudança baseado em três 

etapas: descongelamento do status quo, movimento e recongelamento.  

A primeira etapa tem por objetivo tirar a situação do equilíbrio superando as 

resistências através do estímulo das forças propulsoras da mudança ou redução das forças 

restritivas à mudança, ou colocando em prática as duas. 
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A etapa de movimento é a colocação em práticas das mudanças e a última etapa de 

recongelamento visa estabilizar a nova solução a fim de que o antigo status quo não domine 

novamente o ambiente. 

Nussbaumer et al. (2010), a partir de seu estudo de caso, acreditam que comunicar a 

visão da mudança em todos os níveis hierárquicos como forma de engajar as pessoas é o pilar 

para o sucesso de um processo de transformação organizacional. Além disso, identificar o ponto 

de partida para iniciar uma mudança é o desafio-chave. As autoras consideram que este início 

é propício para quebrar paradigmas e desestabilizar o status quo do atual modelo operacional, 

estrutural e cultural e mostrar ao público interessado que há novas maneiras de desenvolver seu 

trabalho.  

As referidas autoras identificam e elaboram uma lista de estratégias para gerenciar uma 

mudança sistêmica nos níveis operacionais, organizacionais e culturais indicados para 

organizações que estão com sua capacidade de inovação estagnada ou que nunca foi construída. 

O Quadro 7 consolida uma listagem de estratégias, segundo Nussbaumer et al. (2010).  

Estratégia Objetivo da estratégia 

Criação de estrutura de suporte para 

a mudança 

Estabelecer e comunicar as razões da transformação baseado em três 

pressupostos básicos: urgência da mudança, necessidade da mudança 

para atender melhor aos clientes e a relação com o plano estratégico da 

empresa para oferecer ganho de performance para a organização. 

Criação de alavanca para a mudança 

Utilizar conhecimentos e experiências de especialistas externos para 

auxiliar na identificação de necessidades críticas, repriorizar ações e 

revisar processos. 

Construção de equipe de líderes 

Gerenciar a mudança entendendo sua visão, adotando e 

compartilhando seus princípios pela companhia e influenciando os 

stakeholders. 

Desenho de uma nova estrutura 

organizacional 

Apoiar a transformação a fim de possibilitar um reporte de ações claro 

e dinâmico e que facilite o cumprimento dos requisitos operacionais. 

Influência na cultura organizacional 
Introduzir novas maneiras de se pensar o trabalho de acordo com o 

propósito da mudança e reforçar os comportamentos desejáveis. 

Gerenciamento da transição 

Estabelecer um time específico para minimização de resistências e 

criar canais de comunicação, promovendo um sentimento de 

proximidade da liderança com o público impactado. 

Criação de um ambiente de 

aprendizagem 

Desafiar constantemente os funcionários para irem além de sua rotina 

e procedimentos diários, encorajando-os a inovar e apoiando-os 

através de treinamentos. Além disso, criar grupos de trabalho 

interdepartamentais para elaboração de soluções mais integradas e 

criativas. 

Quadro 7 - Estratégias para implementação de mudanças segundo Nussbaumer et al. (2010) 

Fonte: Adaptado de Nussbaumer et al. (2010) 

 

   

Mesmo com as estratégias executadas ainda assim é possível observar manifestações de 

resistências a mudanças, que devem ser tratadas com flexibilidade, isto significa que a equipe 

do projeto responsável deve se ater menos em planos rígidos e investir mais em estratégias de 
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engajamento dos funcionários que esclareçam a visão da mudança e os benefícios para eles e 

para a organização. 

Segundo Senge  et al. (1999), gerenciar mudanças significa identificar os processos 

que promovem o crescimento de uma mudança, ou seja, as forças que vão ao encontro dos 

objetivos do projeto, mas também é fundamental identificar os vetores que impedem ou limitam 

o seu progresso. Mudanças organizacionais são ciclos eternos de disputas entre forças de 

desenvolvimento e limitantes. 

Para este mesmo autor, o ponto mais crítico das mudanças organizacionais está 

relacionado à capacidade das empresas aprenderem e consequentemente construírem uma 

competência para mudar constantemente, pois somente assim estarão aptas a encarar as 

mudanças requeridas com mais sucesso e menor custo de transição. Além disso, caracteriza 

uma mudança efetiva quando são modificados valores, aspirações, crenças e comportamentos 

dos indivíduos envolvidos, não limitando-se somente a processos, tecnologias e estruturas. 

De acordo com sua experiência, Senge et al. (1999) distinguem oito desafios de 

implantar uma mudança que estão ilustrados no Quadro 8. 

 

Desafios Descrição do desafio 
Tempo Os impactados pela mudança resistem em dedicar tempo para administrá-la 

Capacitação 
Necessidade de desenvolver pessoas e capacitá-las para gerenciar a 

mudança 

Motivação da mudança 
Necessidade da liderança do projeto de provar e justificar as razões das 

mudanças para toda a companhia 

Alinhamento 
Incoerência entre o discurso e valores da mudança e o comportamento, 

principalmente, por parte dos entusiastas da mudança 

Aspectos psicológicos 

Gerenciamento da ansiedade das pessoas impactadas, surgimento de 

sentimentos de vulnerabilidade e falta de confiança no ambiente 

organizacional e na nova solução proposta 

Confronto 
Confronto entre os que acreditam e apoiam e descrentes e resistentes à 

mudança 

Autonomia 
Desafio relacionado a confrontos 

com a infraestrutura e práticas 

estabelecidas. 

Possibilidade de influência na estrutura de governança da organização 

proporcionando maior autonomia às unidades da empresa 

Inovação 
Desafio relacionado a confrontos 

com a infraestrutura e práticas 

estabelecidas. 

Dificuldades em difundir práticas inovadoras pela empresa 

Quadro 8 - Desafios de uma implantação de mudança organizacional 

Fonte: Adaptado de Senge et al. (1999) 

 

 

Estes são apenas alguns desafios comumente encontrados e não necessariamente todos 

estarão presentes em todos os projetos de mudança. Além disso, não são obstáculos isolados, 

eles possuem uma interdependência entre si.  
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Senge (1990) considera que o ponto central da preparação das organizações para 

mudar está fincado na construção da capacidade de aprender. Empresas que aprendem, 

simplesmente não consertam um erro em seu processo e passam a agir de maneira reativa a isto. 

Muito pelo contrário, empresas que aprendem veem erros de processos como oportunidade para 

revisitar conceitos, normas, procedimentos e ainda, redesenhar processos garantindo uma 

melhoria mais efetiva que no caso anterior. 

Organizações que possuem essa capacidade evitam a falta de integração entre os 

departamentos da empresa e a competição exacerbada. Além disso, uma empresa capaz de 

aprender constantemente promove a cooperação entre os funcionários uma vez que possibilita 

o compartilhamento do conhecimento e por fim, elimina a reatividade porque há a valorização 

da criatividade e da melhoria contínua (SENGE, 1990). 

O referido autor estabelece as cinco características de uma empresa que aprende. O 

Quadro 9 contempla estes cinco traços fundamentais: 

 

 Visão compartilhada e de comum acordo entre todos os colaboradores; 

 Os funcionários valorizam menos seus hábitos diante da possibilidade de solucionar problemas 

de forma inovadora 

 Os funcionários e líderes veem a empresa como um sistema integrado e com interdependências 

 A comunicação é considerada uma ferramenta poderosa e as pessoas não a utilizam de maneira 

inibitória 

 Os funcionários colocam a visão da empresa acima de seus valores pessoais, preocupando-se no 

que é melhor para o trabalho. 
Quadro 9 - Características da organização que aprende 

Fonte: Adaptado de Senge (1990) 

 

As abordagens de gestão de mudanças mencionadas anteriormente como Kotter 

(1997), Werkman (2009), Nussbaumer et al. (2010) e Senge (1999) indicam que o esforço de 

mudar é iniciado da liderança para o corpo funcional. Contudo, O’Toole et al. (2008) traz uma 

nova metodologia de gestão de mudanças através de um processo de baixo para cima da 

pirâmide. Este processo baseia-se na formação de círculos para provocar a contagem de estórias 

da organização. Estes círculos são compostos por um facilitador e funcionários da empresa 

selecionados e além disso, tem como principal objetivo implementar melhorias na empresa, 

encorajar uma cultura adaptativa e flexível e atribuir poder a pessoas de todos os níveis da 

organização para contribuir para uma mudança positiva. 

Os efeitos esperados dessa metodologia é fazer surgir no grupo novas maneiras de 

pensar a organização e ainda favorecer mudanças comportamentais capazes de facilitar a gestão 

das mudanças e aprendizados.  
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Segundo O’Toole et al. (2008), através do relato de estórias é possível capturar dados 

não tão esclarecidos sobre a empresa, como representações organizacionais e ainda permite 

intervenções em benefício da mudança. Complementarmente, para Callahan (2005), estes 

grupos focais são formados para provocar as estórias das pessoas e as experiências vividas por 

elas, do que para colher opiniões sobre assuntos específicos.  

De acordo com O’Toole et al. (2008), a eficácia desta metodologia é em função da 

possibilidade de fazer emergir conteúdos individuais e através das intervenções, flexibilizar as 

estruturas organizacionais tornando-as mais maleáveis. Principalmente em organizações mais 

hierárquicas, esta função torna-se mais necessária, pois as estruturas são mais rígidas. 

A combinação de estórias e intervenções além de dar voz a todas as camadas da 

organização em relação a uma mudança específica, também disponibiliza um espaço para 

escuta e troca de experiências com outros colaboradores. 

Kirsch et al. (2011) realizaram uma pesquisa com uma amostra de 108.950 

respondentes de 146 empresas de 63 nacionalidades diferentes, com o objetivo de identificar 

quais são os fatores a serem mensurados para avaliar se um projeto de gestão de mudanças está  

adequado. Isto é, o estudo visa identificar quais são as questões que realmente importam na 

administração de mudanças. A partir de seus resultados, os referidos autores elaboraram um 

modelo denominado de “Change Traking Survey” (CTS) que estrutura as variáveis que 

influenciam em um processo de transformação organizacional (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Modelo “Change Traking Survey” (CTS) 

Fonte: Adaptado de Kirsch et al. (2011) 

 

O modelo de Kirsch et al. (2011) organiza os direcionadores que devem ser observados 

durante um projeto de mudanças e cada um deles tem características e variáveis próprias. 
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 Turbulência: está relacionada à quantidade de mudanças que ocorrem paralelamente na 

organização, refere-se ao ritmo da mudança e possíveis bloqueios. Empresas que possuem 

uma cultura com alto nível de intolerância à incertezas, o nível de resistência às mudanças 

será maior e por isso, a velocidade da transformação também será menor.  

 Recursos: refere-se à percepção dos funcionários no que tange aos conhecimentos e 

habilidades em relação à disponibilidade dos colaboradores envolvidos bem como, a 

quantidade suficiente de empregados nos papéis corretos para administrar a mudança.  

 Direção alinhada: está relacionada ao entendimento e concordância com a visão da 

mudança, nível de confiança na liderança executiva e comunicação interna. Esta última 

variável sofre muita influência da cultura local de cada país, uma vez que cada nação possui 

uma maneira distinta de socializar. Por isso, o contexto cultural deve ser levado em 

consideração. Culturas com alto nível de aversão às incertezas sentem mais necessidade de 

comunicações por variados canais e devem ter como objetivo reduzir o nível de insegurança. 

Os colaboradores pertencentes à culturas coletivistas preferem ser comunicados através de 

interações com seus líderes diretos. Além disso, em culturas com alto nível de concentração 

de poder, os colaboradores sentem a necessidade de comunicações que lhes aproximem da 

camada mais influente e preferem canais formais ou escritos.  

 Liderança da mudança: refere-se à relação entre líder-subordinado que depende 

significativamente do contexto cultural. O apoio do líder é fundamental nas culturas 

orientadas a grupos e aquelas onde o poder é distribuído desigualmente e por isso, o nível 

de distância ao poder e coletivismo impactam na percepção dos colaboradores sobre o 

suporte à mudança oferecida pela liderança. Por exemplo, a capacidade de resposta à 

mudança de um departamento possivelmente será influenciada pelo nível de autoridade dos 

colaborados que nele trabalham uma vez que estes colaboradores tendem a lidar bem com 

a diferença de poder. Por isso, aceitam ordens com mais facilidade sem questionar seus 

líderes diretos. Isto reduz o esforço e tempo de implantação de uma transformação 

organizacional. 

 Papéis de trabalho: está relacionado com o envolvimento, participação e responsabilidades 

dos empregados no planejamento e execução de ações para a mudança. O nível de 

envolvimento é normalmente mais baixo em culturas de países cujo poder é distribuído de 

maneira desigual e pessoas que estão mais distantes do poder tendem a participar menos 

das ações de gestão de mudanças uma vez que entendem que por não possuírem poder, suas 

ações também não surtirão efeitos no coletivo. Culturas altamente individualistas também 

têm colaboradores com baixo nível de envolvimento na mudança, contudo há ações de 
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gestão de mudanças que podem ser customizadas para culturas individualistas, mas, 

logicamente, não poderão ser utilizadas em culturas coletivistas.  

 Energia emocional: emoções não são influenciadas de forma relevante por aspectos 

culturais, mas a expressão das emoções pode ser influenciada por normas e condutas 

culturais. Em culturas masculinizadas, as emoções são expressas de maneira menos 

frequente que em culturas caracterizadas por aspectos femininos. Sendo assim, o ato de 

direcionar, cuidar e apoiar, possivelmente, terão efeitos mais eficazes que em culturas que 

suprimem as emoções. 

Logo, segundo Kirsch et al. (2011), o modelo CTS é indicado para ser utilizado por 

grandes multinacionais submetidas a uma iniciativa global de mudança, como por exemplo, 

implementação de ERP em toda a empresa. 

 

2.3.1. Resistência à Mudança x Comprometimento com a Mudança 

 

Resistência à mudança é um tema intimamente associado às mudanças 

organizacionais. Segundo Robbins (2005), a resistência às mudanças possibilita o surgimento 

de pontos de atenção no processo de transformação, como a tentativa de previsibilidade e de 

estabilidade do comportamento organizacional a fim de impedir um estado de caos generalizado 

e uma ruptura brusca a cada nova iniciativa. Além disso, a resistência possibilita a oportunidade 

de pensar novos modelos de trabalho gerando discussões saudáveis e provocando que uma 

decisão mais madura emerja.  

O referido autor pontua que por outro lado, a resistência dificulta a transição e o 

progresso do plano de implementação da mudança. Além disso, distingue tipos de 

manifestações da resistência: a aberta, a imediata, a implícita e a protelada. As resistências 

abertas e imediatas se manifestam de forma clara e dinâmica seja através de protestos, ameaças 

de greves ou diminuição do ritmo de trabalho. Já as resistências do tipo implícitas são mais 

difíceis de gerenciar, pois são veladas e podem agir como por exemplo: perda da lealdade à 

empresa, aumento dos erros e defeitos ou aumento do absenteísmo. O último tipo é a resistência 

protelada que representa o acúmulo de reações insatisfatórias sobre a mudança e que eclodem 

de maneira acumulada. 

Ainda de acordo com Robbins (2005), as fontes de resistência podem ter origem no 

indivíduo ou na empresa. O Quadro 10 ilustra as fontes de resistência, considerando a origem. 
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Fonte de 

resistência 

Descrição 

Individual 

 Hábito: indivíduos resistem à mudança numa tentativa de manter antigos hábitos 

que os confortam. 

 Segurança: relacionada às pessoas que tem necessidade de segurança e que a partir 

da mudança, sentem-se ameaçadas. 

 Fatores econômicos: colaboradores têm mudanças em suas tarefas e imaginam não 

serem capazes de apresentar o mesmo desempenho e isso influenciar na sua 

remuneração. 

 Medo do desconhecido: funcionários experimentam sentimentos de incerteza e 

insegurança. 

 Processamento seletivo das informações: indivíduos ignoram as informações que 

ameaçam seu equilíbrio. O objetivo é manter as percepções individuais intactas a 

fim de conservar o status quo. 

Organizacional 

 Inércia estrutural: processos, rotinas e estruturas organizacionais que impedem ou 

são antagônicas ao propósito da mudança. 

 

 Foco limitado de mudança: está relacionado às interdependências que dificultam a 

transformação organizacional, uma vez que requerem um esforço maior de mudar 

de maneira sistêmica. 

 Inércia de grupo: muitas vezes há uma predisposição genuína individual em alterar 

o comportamento em função de uma mudança organizacional, mas as regras de 

comportamento de um grupo não permitem. 

 Ameaça à especialização: grupos de colaboradores podem sentir-se ameaçados por 

possuírem alguma exclusividade e seu posicionamento na empresa. 

 Ameaças às relações de poder estabelecidas: relacionada a distribuições de 

autoridade e tomadas de decisão. 

 Ameaças às alocações de poder estabelecidas: autonomia no controle de recursos 

organizacionais. 

Quadro 10 – Fontes de resistência à mudança 

Fonte: adaptado de Robbins (2005) 

 

 

Robbins (2005), a partir da observação das fontes de resistência, estabelece seis táticas 

para que os agentes de mudanças possam enfrentar as resistências. A primeira delas é 

implementar ações de comunicação e educação quando a raiz das resistências é a falta de 

informação. Nestes casos, devem ser realizadas ações de comunicação para esclarecer todos os 

fatos e dúvidas relacionados à mudança. 

A segunda tática é fomentar a participação dos indivíduos resistentes no processo 

decisório gerando o comprometimento. Contudo é importante ressaltar que envolver os 

resistentes para apoiarem nas decisões do projeto deve ser avaliado se estes colaboradores 

possuem condições de realizar tal tarefa (ROBBINS, 2005). 

A terceira tática está relacionada à facilitação e apoio, isto implica em um maior 

diálogo e escuta por parte dos agentes de mudanças para apoiarem e minimizar as resistências 

(ROBBINS, 2005). 

A quarta ação é denominada como negociação. É baseada na troca de algo valioso 

como remuneração ou poder pela diminuição da resistência. Esta tática é perigosa, pois pode 

tornar-se um ciclo de chantagens e troca de favores (ROBBINS, 2005).  
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Por fim, a quinta tática, a cooptação se baseia na criação de empatia e confiança através 

do convite aos líderes a participar das decisões a fim de reduzir sua resistência (ROBBINS, 

2005). 

Hernandez & Caldas (2001), exploram o outro lado da resistência a mudanças sob o 

ponto de vista do indivíduo. A resistência à mudança é um dos possíveis comportamentos que 

indivíduos adotam em função do resultado da sua percepção sobre a transformação sendo 

muitas vezes, a única maneira de expressarem alguma fragilidade ou alertarem sobre possíveis 

problemas que podem prejudicar a organização de maneira irreversível. Além disso, os 

referidos autores evidenciam que comportamentos resistentes à mudança não são naturais e 

obrigatórios, ao contrário, de acordo com a pesquisa realizada, os seres humanos anseiam 

naturalmente por estímulo e um dos quatro mais básico desejos do indivíduo é por novas 

experiências. 

Fedor et al. (2006) definem o comportamento de funcionários que possuem um alto 

nível de comprometimento com a mudança: são empregados que não são passivos, mas ativos 

na implementação dos programas de transformações organizacionais. 

Um aspecto relacionado ao comprometimento com a mudança são os tipos e 

abordagens da liderança. Caldwell et al. (2008) investigam os efeitos de dois tipos de 

comportamento de líderes diante de uma transformação organizacional no engajamento dos 

funcionários. Os dois tipos de comportamentos são: a liderança transformacional e liderança 

específica para a mudança. 

Segundo os referidos autores, a liderança transformacional é baseada em 

comportamentos que visam o longo prazo e tem por base uma abordagem estratégica. Trata-se 

de um comportamento capaz de fazer com que os colaboradores enxerguem a direção da 

mudança e encoraja-os a atuar a favor desta visão.  

O comportamento da liderança específica para a mudança é focado em ações 

específicas para uma mudança particular. Refere-se ao aqui e agora, possui uma abordagem 

tática. 

De acordo com Caldwell et al. (2008), a liderança transformacional é considerada 

importante durante uma transformação organizacional em função da habilidade do líder em 

engajar e motivar seus subordinados a apoiar a mudança na direção escolhida. Além disso, 

outras conclusões surgiram dos resultados desta investigação, por exemplo: a liderança 

transformacional está positivamente associada ao comprometimento com a mudança. Este 

engajamento é resultante de um histórico de eventos que inspiraram confiança nos 

colaboradores e que beneficiam futuros eventos de transformações organizacionais. Os líderes 
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com comportamentos voltados à liderança transformacional aderem à ideia de maneira ampla e 

não especificamente a partir de ações. Isto é, uma liderança que promove uma relação de longo 

prazo e se articula no futuro tem o poder de engajar mais do que uma liderança que promove 

uma mudança imediata. 

Além disso, conforme estudado por Caldwell et al. (2008), em um contexto de 

mudança que exige baixa adaptabilidade dos funcionários, a liderança específica para a 

mudança funciona como um moderador da relação entre liderança transformacional e 

comprometimento com a mudança. Isto significa que a liderança transformacional somente se 

relaciona de maneira positiva com a o engajamento quando a liderança específica para a 

mudança é baixa. Em contraste a isso, quando a referida liderança é elevada, a abordagem 

transformacional parece irrisória, ou seja, em situações de baixo impacto a liderança estratégica 

é importante quando o líder é visto como ineficaz ao liderar a mudança. Neste caso, os 

funcionários determinam o nível de seu apoio para a mudança de acordo com o comportamento 

contínuo do líder refletindo a falta de confiança mencionada anteriormente. 

Outro resultado é apontado por Caldwell et al. (2008), em situações cujo impacto no 

trabalho do colaborador é alto, a liderança transformacional impulsiona o engajamento dos 

envolvidos independentemente se a liderança específica para a mudança é vista como positiva 

ou negativa. Isto ocorre em função do fato de que quando um empregado sofre significativas 

mudanças em suas atividades, o grau de incerteza também aumenta logo, a partir dessa situação, 

a relação entre empregado e líder torna-se fundamental, principalmente quando o respectivo 

líder não está conduzindo a mudança.  

Na prática, de acordo com os referidos autores, quando a organização necessita criar 

um suporte nos funcionários para desenvolver mudanças significativas, é interessante que a 

liderança transformacional seja destacada. É fundamental que cada vez mais os temas relativos 

gestão de mudanças e lideranças estejam mais ligados, pois a pesquisa demonstra que quando 

os indivíduos tomam a decisão sobre apoiar ou não uma iniciativa de transformação 

organizacional eles avaliam sua visão sobre o líder que conduz o projeto, analisam se há uma 

identificação de valores, a credibilidade na empresa e o nível de suporte que o líder pode 

oferecer durante o processo de mudança.  

Herscovitch & Meyer (2002) definem engajamento para a mudança como uma força 

ou uma maneira de pensar que vincula o indivíduo a uma ação considerando-a como importante 

para o sucesso de uma iniciativa de mudança. 

Os referidos autores estruturaram um modelo sobre as três componentes do 

comprometimento com a mudança, a saber:  
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 Comprometimento afetivo: caracteriza-se quando o indivíduo deseja mudar e contribuir 

com a mudança. 

 Comprometimento de continuidade: refere-se ao engajamento promovido pela consciência 

dos custos em resistir e não oferecer suporte à mudança. 

 Comprometimento normativo: caracteriza-se pelo sentimento de obrigação de apoiar a 

mudança.  

Parish et al. (2008) investigam quais são as causas e consequências do 

comprometimento com a mudança utilizando-se dos modelos dos três componentes 

mencionado anteriormente. A partir deste modelo, o estudo visa compreender sua relação com 

antecedentes do comprometimento para a mudança, são eles: alinhamento com a visão da 

organização, autonomia do papel do indivíduo, qualidade da relação entre funcionário e gestor 

e motivação para o trabalho. 

Como resultado da investigação foi aferido que os fatores organizacionais 

antecedentes do engajamento para a mudança têm influências importantes nos resultados das 

ações dos empregados e varia conforme a dimensão do comprometimento. De todas as 

dimensões, o comprometimento afetivo demonstrou ser o mais eficaz para a organização, é o 

que propaga maior força para a mudança. E neste sentido, o único antecedente que o influencia 

é a motivação para o trabalho. Por isso, motivar o corpo funcional também pode ser uma 

estratégia de gestão de mudanças antes de o projeto iniciar, pois os empregados estarão mais 

propensos a desenvolver um desejo de apoiar as ações inerentes à mudança.  

Parish et al. (2008) constataram que as três dimensões do comprometimento para a 

mudança estão positivamente relacionadas com o alinhamento com a visão da organização. Isto 

significa que para construir nos funcionários o engajamento para mudar, os gestores devem 

empenhar-se para demonstrar como a mudança está associada a uma estratégia corporativa 

maior. 

Além disso, de acordo com os referidos autores, a qualidade da relação entre gestor e 

empregado pode favorecer sua prontidão para a mudança, quanto melhor e mais estável for essa 

relação, mais os funcionários sentirão desejo e dever de cooperar com a iniciativa de 

transformação organizacional. Logo, a partir dessa visão, os gestores devem atentar-se para 

investir em seus funcionários a fim de desenvolver uma relação melhor com sua equipe, 

preparando-os para futuras iniciativas de mudanças. 

Outro aspecto observado na pesquisa realizada por Parish et al. (2008) está relacionado 

com a autonomia atribuída aos funcionários. Segundo o estudo, quando os empregados sentem-
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se donos de seu trabalho e possuem autoridade para decisões no seu dia a dia, são mais 

propensos a engajar-se nas iniciativas de mudanças.  

Parish et al. (2008) recomendam que os gestores compreendam que o engajamento 

para a mudança possui efeitos além da implementação de uma iniciativa específica. O 

comprometimento afetivo influencia na percepção do sucesso da mudança e na melhoria do 

desempenho dos empregados o que pode causar uma impressão positiva aos clientes e 

investidores. Além disso, tanto o comprometimento afetivo quanto o comprometimento de 

continuidade estão associados positivamente com o desenvolvimento do aprendizado 

individual. 

Neste mesmo sentido, Jing et al. (2014) investigam as causas e efeitos do engajamento 

para a mudança no contexto do desenvolvimento industrial chinês. Os autores definem que 

comprometimento com a mudança reflete a internalização do projeto de mudança na 

mentalidade dos funcionários envolvidos. Este estudo visa explorar os antecedentes e 

consequências do comprometimento com a mudança, utilizando como base o modelo dos três 

componentes de Herscovitch & Meyer (2002). 

Os antecedentes ao engajamento examinados são: o contrato psicológico e a origem 

das razões para mudança. O contrato psicológico é a relação estabelecida entre empresa e 

funcionário, e como esse benefício mútuo facilita o engajamento para a mudança. São 

considerados dois tipos de contratos: o relacional onde o vínculo entre empregador e empregado 

é baseado no suporte que ambos oferecem um ao outro a fim de atingir seus próprios interesses. 

E o contrato transacional se baseia exclusivamente no princípio da troca econômica. 

Para capturar as consequências do engajamento Jing et al. (2014) avaliam a reação 

comportamental em relação à mudança, isto é, qual o nível de intenção do funcionário em deixar 

a empresa. Além disso, também é analisado como cada componente da tríade do 

comprometimento para a mudança proporciona o bem-estar no trabalho. O bem-estar neste 

contexto, é considerado como o nível de exaustão emocional e somatização de doenças. 

Os resultados do estudo dos referidos autores revelam que empregados que 

estabelecem um contrato psicológico relacional com a empresa onde trabalham possuem um 

alto nível de engajamento normativo e baixo engajamento de continuidade. O sentimento de 

incertezas e ambiguidades que paira em um momento de transformação organizacional dificulta 

que a empresa e seus colaboradores exerçam seu papel de suporte nesta relação. Por isso, um 

contrato relacional de longo prazo é essencial para promover o engajamento normativo, uma 

vez que funcionários que tem uma ligação relacional com a empresa que está em transformação 
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tendem a ser mais dispostos a suportar sacrifícios iminentes para a perspectiva de retornos 

positivos futuros. 

Além disso, a pesquisa aponta que há resultados distintos no comprometimento com a 

mudança quando as razões para a mudança são internas ou externas a empresa. Razões externas 

estão positivamente associadas ao comprometimento afetivo e normativo, pois são percebidas 

como algo inevitável e motivações mais fortes que a própria organização. Enquanto que as 

razões provenientes de variáveis internas são percebidas como tentativas de ações para 

privilegiar um grupo pequeno e dominante da empresa, por exemplo. 

Conforme análise de Jing et al. (2014) o senso de estabilidade e pertencimento dos 

colaboradores que possuem um alto nível de engajamento normativo proporciona uma proteção 

do seu estado psicológico geral.  

Em termos gerais os mencionados autores sugerem, baseados no seu estudo, que os 

gestores atentem para a importância do contrato psicológico relacional entre funcionários e 

organização e atuem para facilitar seu surgimento e manutenção. Por isso, devem monitorar e 

guiar a percepção dos colaboradores e esclarecer o que a empresa tem realizado para cumprir 

sua função nesta relação. Além disso, é fundamental encorajar a participação dos empregados 

nas discussões sobre a mudança. 

Lines et al. (2015) examinam em seu estudo as variáveis de projetos que influenciam 

na frequência de comportamentos de resistência à mudanças em contextos de transformações 

organizacionais.  

Em relação ao escopo dos programas de mudança, os projetos menores, com 

orçamento inferior a um milhão de dólares, encontraram menos frequência de comportamentos 

de resistência à mudança do que em projetos de médio e grande porte. Projetos de médio porte 

(orçamentos entre US$ 1 milhão e US$ 25milhões) encontraram até três vezes mais 

comportamentos resistivos e em grandes projetos (orçamentos superiores a US$ 25 milhões) 

foi encontrado até quatro vezes mais resistência à mudança do que em projetos menores. Em 

relação a níveis hierárquicos, não somente empregados da base ou da linha de frente que 

resistem, de acordo com a evidência empírica deste estudo pessoas de diferentes níveis 

hierárquicos podem resistir incluindo executivos, gerentes sêniores e supervisores. Projetos 

com duração menores de um ano encontram menos resistência que em projetos de média (entre 

1 e 3 anos) e longa (mais de 3 anos) duração. 

Segundo as evidências empíricas, isto ocorre, pois os envolvidos na mudança 

conseguem vislumbrar um horizonte de como a transição ocorrerá e sentem maior controle da 

situação de mudança. 
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Além disso, o estudo revela que empresas que não estabelecem formalmente agentes 

de mudança para liderar o esforço de implementação podem encontrar até quatro vezes mais 

resistência à mudança do que as companhias que o fazem. Designar funcionários com 

autoridade e liderança ajuda a apoiar os demais empregados da empresa em relação à mudança. 

Contudo, os agentes de mudanças devem estar diariamente envolvidos com as entregas do 

projeto. 

E por fim, os referidos autores, entendem que mudança organizacional se relaciona 

diretamente com paciência. As organizações não devem esperar que as mudanças sejam fáceis 

e rápidas enquanto que superar resistências requer um entendimento de que implementar 

mudanças é um processo longo e estratégico. 

Steigenberger (2015) investiga a influência das emoções e a produção de sentido para 

o comportamento da resistência ou comprometimento com a mudança organizacional. Para o 

referido autor, gestão de mudanças e estratégias de implantação podem ser beneficiadas pela 

gestão de emoções ativas como a raiva e o medo, mas deve ser manejada cuidadosamente para 

não despertar efeitos negativos. As emoções são contingências importantes para implementar 

um esforço de mudança em uma organização. 

Por fim, é possível notar que o tema gestão de mudanças não deve ser estudado 

isoladamente. Aspectos como liderança, resistência, comprometimento com a mudança e 

relacionamento funcionário e empresa influenciam significativamente no sucesso ou fracasso 

de projetos de transformações organizacionais. Dado isto, a próxima seção também trata de 

explorar um tema intimamente associado à área de conhecimento aqui pesquisada. 

 

2.4. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Schein (2009) considera cultura como um padrão de suposições básicas 

compartilhadas que foram aprendidas por um grupo ou organização conforme foram sendo 

resolvidos problemas de adaptação externa e integração interna. À medida que cada experiência 

é vivida pelo grupo é ensinada uma maneira de pensar, sentir e perceber os estímulos ao redor. 

A cada momento em que um conjunto de suposições básicas é legitimado, os comportamentos 

relacionados a ele são assumidos como verdadeiros.  

Para o referido autor, o elemento essencial para o surgimento de uma cultura é a 

existência de histórias compartilhadas pelos membros de um grupo, além disso, critica algumas 

definições de cultura superficiais baseadas em apenas crenças e valores compartilhados que se 
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traduzem e orientam os comportamentos. Para Schein (2009), não é simples e não se deve 

reduzir a complexidade do conceito de cultura organizacional. Para isso, entende que uma 

cultura acrescenta em si várias outras características fundamentais, como: extensão, 

estabilidade estrutural, profundidade e padronização ou integração. 

 Extensão: uma cultura direciona todo o funcionamento de um grupo em todas as suas 

operações, influencia todos os aspectos que definem como um grupo ou organização 

funciona. Ela não atua de maneira segmentada. 

 Estabilidade estrutural: a cultura promove o sentimento de segurança, adaptação e 

identidade ao grupo. Isto é, traz a possibilidade de sobrevivência da organização, mesmo 

com a saída de alguns dos seus membros. 

 Profundidade: cultura é a parte mais profunda de um grupo, pois carrega em si componentes 

inconscientes. 

 Padronização e integração: a cultura de uma organização acarreta em rituais, clima, valores 

e comportamentos que se vinculam formando um todo homogêneo. Essa padronização 

existe para suprir a necessidade humana de ordem e previsibilidade para atenuação de 

ansiedades dos membros de um grupo. 

Outro aspecto levantado por Schein (2009) é que a cultura organizacional possui três 

níveis e que também são maneiras dos elementos mais inconscientes se manifestarem, a saber: 

artefatos, crenças e valores expostos e suposições básicas.  

Os artefatos são os elementos mais fáceis de observar, contudo, são os mais difíceis de 

decifrar. Podem ser a disposição física de um ambiente, linguagem e vestuário de um grupo, 

tecnologia e produtos de uma organização, mitos, histórias, rituais e cerimônias. Neste nível 

deve-se ter cuidado na tentativa de interpretar ou entender uma cultura somente através dos 

artefatos, muitas vezes o observador pode imprimir em suas percepções seus próprios 

sentimentos.  

As crenças e valores são um nível intermediário às suposições básicas, isto é, a partir 

de um processo chamado de validação social, onde os membros de um grupo passam a confiar 

em uma solução que não conheciam anteriormente. Mais uma vez a questão da aprendizagem 

é crucial para a transformação de crenças e valores em suposições básicas. 

As suposições básicas são o nível mais profundo de uma cultura, neste plano estão 

inseridos os fenômenos inconscientes. São tidas como algo inviolável e não podem ser 

confrontadas, é a esfera mais difícil de ser mudada. As suposições básicas existem para 

estabilizar e extinguir a ansiedade e ainda oferece um conforto psicológico para aqueles que 
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estão inseridos nesta cultura. Além disso, estes elementos dão significação e sentido às coisas 

e acontecimentos e define a emoção e reação das pessoas.  

Para Senge et al. (1999), a cultura é composta de pressupostos básicos, padrões 

comportamentais que são compartilhados pelos membros de um grupo. Estes pressupostos são 

aprendizados baseados nas experiências das pessoas que compõem este grupo, conforme 

conduzem seu negócio com sucesso ao longo do tempo. Além disso, para o referido autor, a 

cultura organizacional possui três camadas: artefatos, valores esposados e pressupostos 

subjacentes. Os artefatos são as camadas mais superficiais, são estruturas e processos 

organizacionais visíveis, mas difíceis de decifrar, ou melhor, de associar a um componente 

cultural da empresa. Por exemplo, a disposição física de um escritório pode dizer muito sobre 

a cultura da organização. Já os valores desposados são as estratégias, metas e filosofias adotadas 

e divulgadas. Por fim, os pressupostos adjacentes são estruturas mais profundas que os artefatos 

e valores esposados uma vez que abrangem crenças, percepções e sentimentos tomados por 

naturais entre os empregados de uma empresa. 

 

2.4.1. A Relação Cultura e Projetos de Mudança 

 

Segundo autores como Jones et al. (2005), a cultura organizacional é considerada uma 

das mais importantes variáveis em projetos de mudanças uma vez que é capaz de potencializar 

a prontidão para a mudança ou aumentar os níveis de resistência. Em alinhamento ao exposto, 

Nussbaumer et al. (2010) consideram a cultura organizacional o elemento mais difícil de lidar 

em um projeto de mudança porque é algo intangível e não se pode vê-la. Somente sua 

manifestação é observável através de comportamentos e linguagem de seus membros. 

Chu (2003) ressalta que se uma organização que passa por projetos de transformações 

não tiver uma cultura propícia a inovações, o processo de transição possivelmente não será 

suave. Em uma empresa culturalmente orientada a mudanças, os empregados possuem crenças 

diferenciadas e acreditam ser sua responsabilidade contribuir criativamente para este processo 

e inovar junto com a companhia. Todo projeto que altere normas, procedimentos, gestão, tarefas 

e outras estruturas deve vir acompanhado de uma análise da cultura organizacional existente 

uma vez que é considerada a variável mais importante para o sucesso de uma implementação. 

Caso contrário, se ignorada, possui grandes chances de resultar em mudanças superficiais e em 

curto prazo. 
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Chu (2003), através de seu estudo de caso, levantou os elementos essenciais que 

contribuem para que a cultura organizacional se torne predisposta a mudanças e favoreça a 

realização do projeto. São eles: compromisso da liderança com a mudança a fim de dar o 

exemplo aos subordinados, educação para apoiar a absorção dos novos conhecimentos e 

habilidades requeridas e comunicação do grau de importância da mudança em longo prazo. 

Além desses, participação e envolvimento do público impactado no planejamento e desenho da 

mudança, alteração no modelo de avaliação de desempenho de maneira que os empregados não 

tenham a percepção de que podem ser prejudicados ao se envolverem com ações da nova 

iniciativa e conscientização do ambiente externo da indústria para alinhamento com os 

empregados sobre os principais motivos de mudar e as necessidades de responder às exigências 

da indústria.  

Por outro lado, Chu (2003) observa que modificar uma cultura não ocorre em apenas 

um dia, esta transformação depende do estímulo da liderança e da direção proposta. 

Senge et al. (1999) observam que há uma relação de mão-dupla entre cultura e 

mudança organizacional, onde uma pode influenciar a outra. Afirma que não se pode criar uma 

nova cultura tão rapidamente, mas sim, estudar seus efeitos e estruturas, compreender seu 

funcionamento para propor e introduzir novos valores pouco a pouco e novas formas de realizar 

as atividades. A mudança gradativa se dá ao passo que as pessoas comportem-se da nova 

maneira, enxergando seus benefícios e ao longo do tempo, incorporando este comportamento 

que trará diferentes pressupostos à cultura. Ainda assim, mesmo ao final de um longo projeto 

de mudança, uma cultura não foi modificada, mas ocorreu a preparação para a evolução deste 

novo modelo de trabalho. 

Schein (2009) considera que o processo de mudança cultural ou a inserção de novas 

aprendizagens e conceitos em uma cultura é lento e passa pela desestabilização emocional de 

um grupo. Para que essa mudança seja bem sucedida deve ser gerenciada a ansiedade advinda 

da reaprendizagem e avaliar o grau de disposição para esta mudança. 

Canato & Ravasi (2014), realizaram um estudo sobre mudança de cultura 

organizacional em um contexto de implantação de um novo modelo de gestão, Six Sigma. Este 

projeto provocou um choque cultural em uma empresa que tinha como valores a liberdade de 

criação, autonomia, alta tolerância a erros e iniciativa. Este novo modelo impôs a adoção de 

novas práticas baseadas em cálculo de riscos para tomada de decisões e avaliação de 

desempenho. Em um primeiro momento, foram percebidos pelos funcionários e líderes 

significativos ganhos financeiros provenientes desse novo modelo de gestão. Dado isto, muitos 

funcionários passaram a incorporar parcialmente tais práticas ao cotidiano, contudo a 
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obrigatoriedade da utilização das novas ferramentas provoca rejeição por parte dos 

funcionários, pois conflita com o valor de liberdade enraizado.  

Na avaliação de Canato & Ravasi (2014), as mudanças ocorreram de maneira 

superficial uma vez que foi modificada a cultura no nível da prática, alteração do novo jeito de 

se trabalhar, mas os valores da companhia foram mantidos. De acordo com os referidos autores, 

uma transição mais completa teria sido realizada se tivesse sido executado um programa de 

desenvolvimento de lideranças, promoção para os líderes que tivessem internalizado os novos 

valores de eficiência aliado à execução de comunicações internas, práticas de coaching e 

capacitações dos funcionários. O fundamental é promover a experiência dos funcionários de 

que o novo modelo funciona e não apenas ter de segui-lo por imposição. 

Neste sentido, Canato & Ravasi (2014) concluíram que há elementos da cultura 

organizacional que são mais maleáveis que outros, pois inegavelmente os indivíduos mudaram 

as crenças e práticas, mas estabeleceram claramente uma linha até onde estariam abertos à 

mudança, e resguardaram seus valores principais, sua essência. Considerando a estrutura 

estabelecida por Schein (2009), foram modificados os artefatos e valores, porém as suposições 

básicas permaneceram como uma identidade organizacional. 

Nussbaumer et al. (2010) observam em seu estudo de caso que uma cultura composta 

por excessivas regras e regulamentações destitui os empregados do seu poder de decisão sobre 

o trabalho. Isto é, regras reduzem o empowerment diante de uma situação de mudança. Ao 

encontro disso, segundo Chu (2003), empowerment possibilita que o indivíduo se veja como 

parte da mudança, e tenha atitudes que favoreçam sua concretização. Cultura organizacional e 

empowerment quando prevalecem, encorajam a transformação e aumentam as chances de 

sucesso. Além disso, considera que a adoção do discurso e linguagem como ferramenta para 

administrar e modificar a cultura organizacional a favor do projeto promove alterações no 

comportamento e redesenho dos modos de pensar dos envolvidos. É fundamental que seja 

elaborado um conjunto de expressões e palavras que orientem para a nova cultura e que sejam 

importantes para a mudança e utilizadas no dia a dia fazendo parte da comunicação oficial.     

Para Malhan (2006), não há uma receita padrão para gerenciar mudanças na cultura 

organizacional uma vez que cada empresa ou instituição possui uma cultura peculiar, 

diversidades na liderança, prioridades e níveis distintos de suporte financeiro. Contudo, há 

atividades comuns que podem auxiliar na mudança de cultura como, por exemplo, ações de 

capacitação e gerenciamento das ações de recursos humanos a fim de motivar os indivíduos 

para a direção desejada através de promoções e melhorias nos planos de carreira. Por outro lado, 

o referido autor também compreende que a mudança de cultura e comportamento 
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organizacional são elementos fundamentais que devem ser administrados para que a gestão de 

mudanças atinja seus objetivos. 

Em sua pesquisa, Haffar et al. (2014) evidenciam que o sucesso de uma iniciativa de 

mudança é fortemente influenciado pelo tipo de cultura dominante na organização e se baseia 

nos quatro tipos de cultura estruturados por Cameron & Quinn (2006). A Figura 5 apresenta as 

características de cada tipo de cultura. 

 

 

Figura 5 – Tipos de culturas organizacionais de Cameron & Quinn (2006) 

Fonte: Adaptado de Cameron & Quinn (2006: 66)  

 

Importante destacar que segundo Cameron & Quinn (2006), uma empresa pode possuir 

traços de todos os tipos de cultura relacionados na Figura 5, contudo para todas elas haverá um 

tipo predominante que impera e rege o comportamento dos funcionários de uma companhia.  

De acordo com o estudo de Haffar et al. (2014), conclui-se que os tipos de cultura de 

clãs/ grupos e cultura flexível/ informal são as duas variações que estão associadas a altos níveis 

de engajamento e preparação para a mudança. Já as culturas hierárquicas e de mercado estão 
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associadas a níveis mais baixos de prontidão para a mudança. Isto ocorre porque culturas 

dominadas por grupos e flexibilidade facilitam o aumento da aceitação da mudança.  

Os membros destas organizações tomam uma postura mais ativa neste processo, pois 

os valores que atravessam a organização são baseados em trabalho em equipe, coesão, 

comprometimento, desenvolvimento de recursos humanos, flexibilidade, criatividade e 

inovação. Por outro lado, culturas hierárquicas e de mercado possuem um nível de prontidão 

para a mudança menor, pois se trata de um ambiente mais formal composto por regras altamente 

complexas, políticas e procedimentos. Estes tipos de culturas não abrem espaço para 

criatividade e inovação e as pessoas trabalham segundo regras claramente fixadas. O foco dos 

líderes inseridos nesta cultura é voltado ao correto cumprimento do trabalho e aumento de 

lucros. 

Segundo Kavanagh & Ashkanasy (2006), os líderes que estão no comando de 

transformações organizacionais devem criar uma visão da mudança e da organização através 

da persuasão e mudança na cultura organizacional interna. Isto significa que os referidos 

autores, entendem a cultura como uma ferramenta que pode auxiliar em transformações uma 

vez que pode mobilizar e engajar indivíduos impactados na direção da aceitação da mudança.  

Ao encontro dos autores anteriormente citados, Amabile (1998), afirma que ao 

influenciar o ambiente de trabalho e a cultura organizacional os líderes podem afetar os 

funcionários de uma empresa e suas atitudes no que se refere à mudança. 

Kavanagh & Ashkanasy (2006), realizaram um estudo com três instituições que 

sofreram processos de mudanças estruturais caracterizadas como fusões. Nesta pesquisa, 

confirmaram suposições relacionadas à cultura e mudança organizacional. Por exemplo, foi 

investigado se os indivíduos envolvidos neste tipo de mudança perceberam mudanças 

relevantes na cultura organizacional como consequência desta transformação e os resultados 

revelaram que 91,7% dos participantes responderam que sentiram alterações significativas na 

cultura. Logo, os autores compreenderam que mudanças organizacionais alteram a cultura da 

empresa e ainda que diferentes estratégias de gestão de mudanças também resultam na maneira 

como os indivíduos percebem essa mudança na cultura organizacional. 

Além disso, Kavanagh & Ashkanasy (2006), sugerem a partir de seus estudos que 

quando a mudança na cultura reprime os funcionários de uma organização as chances de se 

tornarem negativos e resistentes à mudança são elevadas. Isto é, há uma relação direta da 

avaliação que os indivíduos fazem dos efeitos da mudança na cultura organizacional com a sua 

disposição para agir conforme a mudança proposta pela liderança. E ainda, é evidenciado na 

pesquisa que a estratégia de gestão da mudança adotada pela liderança causa diferentes efeitos 
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na cultura organizacional resultando em diferentes níveis de engajamento para os funcionários 

envolvidos.  

Os resultados da pesquisa de Kavanagh & Ashkanasy (2006) corroboram a afirmação 

de Jones et al. (2005) que entendem a cultura organizacional como uma variável fundamental 

em transformações organizacionais uma vez que é capaz de influenciar na percepção dos 

indivíduos sobre a liderança e ainda no engajamento para mudar junto com a organização. 

A partir da revisão bibliográfica foi possível levantar os principais artigos e autores no 

campo da gestão de mudanças organizacionais. Além disso, foram identificados os principais 

aspectos críticos comportamentais que influenciam no sucesso de um projeto de implantação 

de ERP em uma empresa. Tais fatores puderam ser investigados sob a perspectiva das 

metodologias de gestão de mudanças,  comprometimento e resistência às mudanças e sobretudo 

através do prisma da cultura organizacional. Toda referência bibliográfica sustentou o processo 

de entendimento e elaboração do instrumento de pesquisa além de auxiliar no entendimento da 

prática. Complementarmente, o apêndice I deste estudo traz duas metodologias de gestão de 

mudanças utilizadas na prática atualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Segundo Marconi & Lakatos (2003), a pesquisa é considerada um procedimento 

formal que utiliza método reflexivo e requer tratamento científico para conhecimento da 

realidade. 
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3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para classificação da pesquisa é considerada a taxonomia estabelecida por Vergara 

(2013). A classificação está categorizada por aspectos quantos aos fins e quanto aos meios. 

Segundo a referida autora, uma pesquisa pode abranger mais de um tipo de 

classificação uma vez que não são mutuamente excludentes. 

Quanto aos fins, a presente pesquisa assume as seguintes caracterizações: 

 Pesquisa descritiva: expõe as características do fenômeno e estabelece relações entre 

variáveis. 

 Pesquisa aplicada: visa esclarecer e resolver problemas concretos. Possui uma finalidade 

prática. 

Quanto aos meios a presente pesquisa é caracterizada por: 

 Pesquisa de campo: baseada em investigação empírica e é realizada na empresa em que o 

ERP foi implantado. A pesquisa se propõe a realizar entrevistas padronizadas com 30 

participantes deste projeto.   

 Pesquisa documental: dispõe de consultas a documentos da organização estudada como: 

apresentações, relatórios e comunicações formais do projeto de implantação de ERP.  

 Investigação ex-post facto: refere-se a um fato já ocorrido. O pesquisador não pode mais 

controlar as variáveis. O projeto de implantação de ERP já entrou em produção o que 

impossibilita a manipulação de variáveis por parte do pesquisador. 

 Pesquisa bibliográfica: foi realizado um levantamento bibliométrico a fim de selecionar os 

artigos mais relevantes e atuais publicados em periódicos sobre os temas que sustentam este 

estudo como: cultura organizacional, gestão das mudanças e ERP. 

De acordo com Neves (1996), a presente pesquisa pode ser classificada como qualitativa 

uma vez que não utiliza de instrumentos estatísticos, sendo baseada na obtenção de dados 

descritivos através da interação direta do pesquisador com a situação do objeto de estudo. 

Ao aplicar pesquisas qualitativas, o pesquisador deve ter consciência de que sua análise 

sobre o fenômeno é através das perspectivas dos participantes da situação estudada e a partir 

disto, ser possível ponderar suas interpretações dos fenômenos estudados. 

 

3.2. CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 
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Para Vergara (2013), a amostra da pesquisa é caracterizada pelo conjunto de elementos 

(empresas, produtos, pessoas) que possuem características comuns. O objeto de pesquisa deste 

estudo consiste nas lições aprendidas de gestão das mudanças de um projeto de implantação de 

ERP executado entre 2011 e 2014. Este projeto contou com uma equipe de 11 especialistas em 

processos de gestão das mudanças. Os papéis e responsabilidades destes profissionais eram 

facilitar a transformação organizacional e reduzir os impactos das áreas em relação a este 

processo de transição.  

Em função da grande dispersão geográfica e complexidade da implantação, foi 

estruturada uma rede de mudança composta por funcionários que não pertenciam ao programa. 

Estes profissionais foram indicados por seus diretores para atuarem como pontos focais das 

áreas de negócio e representar os usuários finais. Além disso, fazia parte de seu papel endereçar 

à equipe do projeto questões, problemas, dúvidas de suas áreas e acompanhar mais 

detalhadamente o desenho da nova solução, configuração e implantação. Também, teve o 

objetivo de facilitar a comunicação entre a área e o projeto e facilitar o processo de capacitação 

de usuários finais. Participaram do projeto 45 pontos focais. 

A amostra é considerada não-probabilística, pois não é baseada em procedimentos 

estatísticos e o tipo da amostra foi selecionada por acessibilidade, isto é, pela facilidade de 

acesso aos participantes (VERGARA, 2013).  

Os funcionários foram distribuídos por categorias que são diferenciadas de acordo com 

a atuação no projeto, conforme ilustra a Tabela 8. 

Tabela 8 - Categorias do universo da pesquisa 

Grupos de respondentes Descrição 

Qtde de 

funcionários 

existentes 

Qtde de 

funcionários 

entrevistados 

Especialistas de Gestão das 

Mudanças 

Funcionários com funções de analista ou gerente de gestão 

de mudanças que atuaram neste projeto especificamente. 
11 10 

Pontos focais das áreas 

(representantes dos usuários 

finais do ERP) 

Funcionários que foram altamente impactados pela 

implantação do ERP. 
45 20 

 

A quantidade de funcionários entrevistados foi fortemente influenciada por sua agenda 

de compromissos e também pela situação econômica da empresa uma vez que 10 dos 45 pontos 

focais não foram localizados dentro da companhia para serem abordados para a entrevista. 

Pode-se supor que em função do esforço de redução de custos e consequentemente do quadro 

de funcionários, estes pontos focais não pertenciam mais à organização, à época da pesquisa. 

Para especificar o perfil dos participantes, a Tabela 9 consolida os principais dados dos 

entrevistados de acordo com a categoria que assumem. 
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Tabela 9 - Dados do universo da Pesquisa 

Função Nível Acadêmico 
Tempo de Experiência 

em implantações de ERP 
Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de mestrado Mais de 11 anos 

Especialista de gestão de mudanças Ensino Superior Entre 1 e 3 anos 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de especialização Entre 9 e 11 anos 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de especialização Entre 1 e 3 anos 

Especialista de gestão de mudanças Ensino Superior Entre 7 e 9 anos 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de mestrado Entre 7 e 9 anos 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência anterior 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência anterior 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de mestrado Entre 7 e 9 anos 

Especialista de gestão de mudanças Pós-graduação em nível de mestrado Entre 1 e 3 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 5 e 7 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 1 e 3 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de mestrado Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Ensino Superior Entre 3 e 5 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Ensino Superior Entre 7 e 9 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 1 e 3 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de mestrado Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Ensino Superior Entre 1 e 3 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 1 e 3 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 5 e 7 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Ensino Superior Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de mestrado Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de mestrado Sem experiência 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 1 e 3 anos 

Ponto Focal das áreas de negócio Pós-graduação em nível de especialização Entre 3 e 5 anos 

 

3.3. TÉCNICAS DE COLETA DOS DADOS 

 

De acordo com Yin (2001), para um estudo de caso rico é necessário explorar mais de 

uma fonte de evidência. Não existe soberania de uma fonte sobre as outras, cada uma possui 

vantagens e desvantagens, na verdade são complementares.  

Nesse sentido, foram adotadas as seguintes fontes de evidência: 

 Levantamento formal de acordo com Yin (2001) ou entrevista padronizada conforme 

Marconi & Lakatos (2003): entrevistas que contam com o apoio de formulário roteirizado 

composto de perguntas abertas e fechadas (Apêndice II e III). 

 Observação participante episódica: trata-se da observação de um fenômeno ocorrido no 

passado, entre fevereiro de 2011 e novembro de 2014 onde a autora compôs a equipe de 

gestão das mudanças do projeto de implantação de ERP.  

 Documentação técnica: utilizada no projeto de implantação de ERP, como escopo do 

projeto, estratégias e relatórios de treinamento, comunicação, engajamento e impactos 

organizacionais buscando complementar outras fontes. 

O Quadro 11 contempla em detalhes os pontos positivos e negativos das fontes de 

coleta de dados. 
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Fonte Aspectos Positivos Aspectos negativos 

Documentação - Estável: Pode ser revisada inúmeras 

vezes. 

- Discreta: não foi criada como resultado 

do estudo de caso. 

- Exata: Contém nomes, referências e 

detalhes exatos de um evento. 

- Ampla cobertura: longo espaço de tempo, 

muitos eventos e muitos ambientes. 

- Capacidade de recuperação pode ser 

baixa. 

- Seletividade tendenciosa, se a coleta não 

estiver completa. 

- Relatos de visões tendenciosas: reflete as 

ideias preconcebidas, desconhecidas do 

autor. 

- Acesso: pode ser deliberadamente negado. 

Entrevistas  - Direcionadas: enfocam diretamente o 

tópico do estudo de caso. 

- Perceptivas: fornecem inferências causais 

percebidas. 

- Visão tendenciosa devido a questões mal 

elaboradas. 

- Respostas tendenciosas. 

- Ocorrem imprecisões devido à memória 

fraca do entrevistado. 

- Reflexibilidade: o entrevistado dá ao 

entrevistador o que ele quer ouvir 

Observação 

Participante  

- Realidade: tratam de acontecimentos em 

tempo real. 

- Contextuais: tratam do contexto do 

evento 

- Perceptiva em relação a comportamentos 

e razões interpessoais. 

- Consomem muito tempo. 

- Seletividade, salvo ampla cobertura. 

- Reflexibilidade: o acontecimento pode 

ocorrer de forma diferenciada porque está 

sendo observado. 

- Custo: horas necessárias pelos 

observadores humanos. 

- Visão tendenciosa devido à manipulação 

dos eventos por parte do pesquisador. 

Quadro 11 - Fontes de coletas de dados em estudos de casos 

Fonte: Adaptado de Yin (2001) 

 

Evidencia-se ainda que o estudo está suportado pelo levantamento de dados primários 

e secundários, a saber:  

 Dados Primários: 

o Dados das entrevistas, levantamento formal: captura das percepções dos participantes e a 

relação entre estas variáveis estabelecidas no fenômeno em estudo.  Segundo Yin (2001), 

estas entrevistas exigem questões mais estruturadas e são considerados relatórios verbais. 

o Observação Participante: De acordo com Yin (2001), o observador não possui uma postura 

passiva diante do fenômeno, pode assumir uma variedade de funções no estudo de caso. 

Este tipo de fonte de evidências possibilita um retrato mais acurado do fenômeno, pois é 

visto de “dentro” do estudo de caso. Especificamente, a autora, participou da implantação 

do ERP do início ao fim, tendo uma posição significativa na elaboração das estratégias de 

engajamento e treinamento de usuários finais.  

 Dados secundários: 

o Levantamento bibliométrico: revisão da literatura realizada no capítulo 2 deste trabalho. 

o Documentação técnica do projeto: foram buscadas e analisadas as informações relevantes 

ao escopo, desafios e benefícios do projeto para compor este trabalho.  

A Figura 6 ilustra a metodologia aplicada no estudo.  
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Figura 6 - Metodologia aplicada ao estudo 

 

3.3.1. Entrevistas Padronizadas ou Estruturadas 

 

As entrevistas são caracterizadas como padronizadas ou estruturadas. Conforme 

Marconi & Lakatos (2003), neste tipo de entrevista o pesquisador segue um roteiro de perguntas 

abertas ou fechadas previamente estabelecido. A amostra de participantes também já é 

planejada. O objetivo é coletar informações baseadas em percepções, comportamentos e 

experiências. 

Antes de cada entrevista foram passados aos participantes informações como: 

contextualização sobre o pesquisador e o programa de pós-graduação, objetivo e relevância da 

pesquisa, a importância de sua colaboração e a garantia de confidencialidade de suas respostas. 

Foi elaborado um questionário para cada grupo de respondentes que se encontram nos 

apêndices II (especialistas de gestão de mudanças) e III (pontos focais das áreas de negócio) 

deste estudo. A distinção entre ambos os instrumentos de pesquisa é que o questionário aplicado 

aos especialistas de gestão de mudanças não abrange o nível de comprometimento destes 

funcionários com a mudança. Estes profissionais tinham como prioridade e metas a facilitação 

da mudança e trabalhavam unicamente com este objetivo. Além disso, foram contratados do 

mercado de trabalho especificamente para o referido projeto e para a função de especialista de 

gestão de mudanças, sendo o momento da contratação propício para o alinhamento de 

expectativas. 
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Para a proposição de questionários estruturados das entrevistas foram consideradas as 

questões-chave encontradas na revisão bibliográfica. A relação das perguntas com a literatura 

científica por grupo de respondentes está ilustrada no Quadro 12. 

 

ID Questão Fonte (referencial bibliográfico) 
1 a 7 Dados pessoais dos participantes - 

8 
Análise da influência dos elementos culturais para o projeto de 

implantação de ERP 

Cameron & Quinn (2006, p.66), Jones et alli. 
(2005) , Baird (2011), Nussbaumer et alli (2010), 

Senge et alli (1999), Chu (2003) e Haffar et alli 

(2014), Kavanagh & Ashkanasy (2006) 

9 Identificação de manifestações de resistências à mudança 

Robbins (2005), Herscovitch & Meyer (2002), 

Parish et al (2008), Caldwell et al (2008) 
9.1 Identificação de ações para mitigação de resistências  

9.2 Descrição das ações para mitigação de resistências 

10 Identificação do comprometimento para mudança 

10.1 Identificação do tipo de comprometimento para a mudança 
Herscovitch & Meyer (2002), Parish et al (2008), 
Caldwell et al (2008) 

10.2 
Análise de fatores organizacionais e do projeto para o 

comprometimento coma mudança 

Kavanagh & Ashkanasy (2006), Parish et al (2008), 

Jing et al (2014),  

11 Desafios de gestão das mudanças 
Senge et alli (1999), Werkman (2009), Kirsch et al 
(2011), Kemp & low (2008) 

12 
Identificação de ocorrência de ações relacionadas à gestão de 

mudanças 

Dezdar & Ainin (2011), Kavanagh & Ashkanasy 
(2006), Nussbaumer et alli (2010) , Kotter (1997), 

Kemp & low (2008), Garg & Gard (2013) 12.1 Identificação do nível de efetividade para o sucesso do projeto 

Quadro 12 - Questionário e fontes de referência bibliográfica 

 

  

3.3.2. Validação do Instrumento de Coleta de Dados 

 

Para validação do instrumento de coleta de dados serão executadas as seguintes ações, 

conforme Figura 7: 

 

 

Figura 7 - Etapas para validação do instrumento de coleta de dados 

 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Fase 1 – Organização dos dados coletados: após a coleta de dados, foi realizado o 

tratamento dos dados de forma sistemática de acordo com Marcoki & Lakatos (2003), e seguem 

os três passos a seguir: 
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 Seleção: análise minuciosa a fim de identificar a clareza das respostas, registros em excesso 

ou registros com informações incompletas. Neste último caso, será necessário a volta ao 

campo para reaplicação do instrumento. 

 Codificação: agrupamento por categoria dos dados que se relacionam através do 

estabelecimento de critérios do pesquisador. 

 Tabulação: Disponibilização dos dados em tabelas para facilitar a visualização dos dados e 

suas inter-relações. 

Fase 2 – Triangulação dos dados: segundo Yin (2001) o referido autor, será adotada a 

técnica de análise conhecida por Triangulação dos Dados que garante uma maior qualidade e 

confiabilidade na inferência e análise dos dados, pois considera mais de uma fonte de coleta. 

Esta técnica permite que o pesquisador vislumbre uma ampla variedade de questões (históricas, 

comportamentais e atitudes) e promove o desenvolvimento da linha convergente de 

investigação tendo em vista a confirmação do fenômeno. Desta forma será desenvolvida uma 

linha convergente de investigação do fenômeno considerando os dados provenientes das 

entrevistas, observações e documentais. 

Fase 3 – Utilização da estratégia de proposição teórica: serão confrontados os dados 

coletados das diversas fontes com os objetivos e questões-problemas do projeto original 

presentes do capítulo 1 deste estudo. Além disso, como é proposto entender a relação entre as 

ações de gestão das mudanças e projetos de implantações de ERP, a técnica de proposição 

teórica auxilia no entendimento de relações causais e podem ser muito úteis em estudos de caso, 

conforme Yin (2001). 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Para Marcoki & Lakatos (2003) delimitar a pesquisa é estabelecer limites para a 

investigação. 

O método escolhido apresenta limitações relacionadas à abrangência uma vez que foi 

considerado somente o projeto de implantação de ERP e não outros projetos dentro da 

organização estudada. Além disso, o contexto econômico da organização em questão, e o 

ambiente organizacional podem influenciar na percepção dos entrevistados. 

Outro aspecto importante é que por se tratar de um projeto iniciado em fevereiro de 

2011 e encerrado em novembro de 2014, pode haver lacunas de memória dos entrevistados. 

Além disso, cada grupo de participantes assumiu papéis e responsabilidade distintos no projeto 

o que ocasionará um universo heterogêneo de respostas. 
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Há a possibilidade de incorporação de viés da própria pesquisadora, uma vez que 

participou ativamente e integralmente do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo são discutidos e analisados os resultados das entrevistas que integram a 

vertente empírica da investigação. Em função do propósito da pesquisa de verificar percepções 

de duas amostras distintas – especialistas de gestão de mudanças (10 respondentes de um total 

de 11 profissionais [90,90%]) e pontos focais de usuários finais de diversas áreas (20 

respondentes de um total de 45 profissionais [44%]) – este capítulo está subdividido em três 

etapas de análise: 

 1ª etapa: análise e discussão dos resultados das percepções dos especialistas de gestão de 

mudanças. 

 2ª etapa: análise e discussão dos resultados das percepções dos pontos focais das áreas que 

representam os usuários finais. 
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 3º etapa: análise comparativa das percepções mais representativas dos especialistas de 

gestão de mudanças e com as dos pontos focais dos usuários finais. 

 

4.1. ANÁLISES E DISCUSSÕES DAS PERCEPÇÕES DE ESPECIALISTAS DE GESTÃO 

DE MUDANÇAS 

 

Respeitando a sequência proposta no instrumento de coleta de dados utilizado, em 

primeiro lugar, é analisada a influência de elementos da cultura organizacional no projeto de 

implantação de ERP. Em seguida, são investigados os aspectos de maior criticidade no projeto 

de implantação do ERP, na visão dos especialistas. E, por fim, são identificadas as ações 

relacionadas com gestão de mudanças mais percebidas pelos respondentes e seu grau de 

influência para o sucesso do referido projeto. 

 

4.1.1. Análise da influência de elementos da cultura na implantação de ERP para os 

Especialistas de Gestão de Mudanças 

 

A Figura 8 ilustra os elementos da cultura organizacional que mais influenciaram o 

projeto de implantação de ERP, segundo os respondentes.  

 

 

 

 

Figura 8 - Influência dos elementos da cultura organizacional no projeto de implantação de ERP para os 

especialistas de gestão de mudanças 

 

Conforme evidenciado na Figura 8, na opinião dos respondentes, a categoria 

“dificultou” se destacou em 09 dos 12 elementos da cultura questionados e analisados. Isto é, 

os especialistas de gestão de mudanças entendem que 09 dentre 12 aspectos culturais 

contribuíram para dificultar a implantação do sistema, como: comportamento da liderança; 
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interação entre as áreas; estrutura organizacional; organização e qualidade dos processos, além 

de conhecimento das áreas.  

Sete dentre 10 respondentes assinalaram que os elementos missão, visão e valores da 

empresa, além da agenda de projetos estratégicos, não exerceram influência positiva nem 

negativa para o sucesso da implantação do ERP.  

De acordo com 07 de 10 dos especialistas de gestão de mudanças, o elemento cultural 

relacionado às experiências dos funcionários da empresa no projeto de implantação de ERP 

anterior dificultou a implantação do atual programa.  Segundo os respondentes, isto ocorreu, 

porque os projetos anteriores não proporcionaram resultados satisfatórios e simultaneamente, 

solicitaram um grande esforço de transição.  O relato a seguir explicita esta percepção: “[...] a 

implantação do ERP anterior dificultou porque não trouxe os benefícios esperados o que gerou 

uma resistência ao novo sistema por parte dos usuários finais. Além disso, havia pouco tempo 

entre uma implantação e outra, de apenas seis anos”. “[...] as avaliações de conhecimento dos 

treinamentos do antigo sistema eram extremamente difíceis.” 

Percebe-se uma coerência entre teoria e prática no que concerne à importância de 

histórias e experiências em grupos como geradores de cultura e sua influência para gestão de 

mudanças. Segundo Schein (2009), o elemento essencial para o surgimento de uma cultura é a 

existência de histórias compartilhadas pelos membros de um grupo. O projeto de implantação 

de ERP anterior consolidou significados culturais para os especialistas de gestão de mudanças.

      

Em relação ao comportamento da liderança, 10 dos 10 respondentes compreendem 

este elemento como gerador de dificuldade para a implantação do ERP. Com base em 

comentários de dois especialistas de gestão de mudanças, as lideranças da empresa não 

entendiam os benefícios da mudança e também não consideravam o projeto uma iniciativa 

estratégica, conforme indicam os seguintes comentários: “[...] a liderança da empresa não 

percebeu o projeto como importante até quase o último momento. O projeto parecia não fazer 

parte da real agenda estratégica da empresa, apesar de alguns movimentos tentativos”. Já na 

opinião de outro respondente: “[...] faltou patrocínio da alta liderança”. Segundo Chu (2003) a 

liderança é um elemento essencial para que uma cultura organizacional seja se torne predisposta 

à mudança e dar o exemplo de apoio à transformação para os demais funcionários, logo, a 

prática não correspondeu às recomendações da literatura.  

Além disso, todos os respondentes apontam que a interação entre as áreas da empresa 

foi um fator de dificuldade. Segundo alguns especialistas de gestão de mudanças, ocorreu falta 

de integração entre as áreas, uma vez que não havia a troca de informações entre as gerências 
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sobre seus respectivos processos durante a implantação, conforme depreende-se dos relatos: 

“[...] durante o redesenho dos processos, as lideranças não buscaram integrá-los com as outras 

partes que mantinham conexões na cadeia de valor”.  “[...] deveria ter uma cadeia de processos 

mais madura para mapear as interfaces mais críticas entre os processos para que o projeto 

pudesse estabelecer workshops cruzados entre as áreas mais adequados”. “[...] havia excesso 

de vaidade por parte das lideranças”. Senge (1990) ressalta que as organizações que tem a 

capacidade de aprender e consequentemente de mudar evitam a falta de integração entre as 

áreas e competição e por isso, são voltadas a cooperação. 

Para 06 dos 10 especialistas de gestão de mudanças, o elemento relacionado com as 

necessidades da empresa facilitou a execução do projeto de implantação do ERP. Os 

respondentes reconheceram que a empresa realmente necessitava, à época, de reorganizar e 

redesenhar os processos e integrar sua base de dados, conforme comentário de um dos 

respondentes: “[...] mesmo sem possuir maturidade para uma implantação desta complexidade, 

era claramente perceptível que a empresa necessitava reduzir seus controles manuais e 

paralelos, além de integrar sua base de dados em cadeias”. Conforme conclui Chu (2003) que 

é fundamental que os empregados tenham uma conscientização do ambiente externo da 

indústria que geram a necessidade para mudar. 

Dos 10 especialistas de gestão de mudanças, 07 assinalaram que a forma de integração 

dos funcionários representou uma dificuldade para o sucesso da implantação do ERP. Na 

opinião de alguns dos respondentes, a integração não ocorria com a finalidade de trocas de 

informações e conhecimentos para facilitar o processo de mudança.  

A questão relacionada à dispersão geográfica das áreas, em função do próprio negócio 

da empresa (mineração), a maioria das instalações são localizadas em regiões remotas, com 

grandes limitações de infraestrutura, como observa um respondente: “[...] a dispersão 

geográfica provocou algumas complexidades no que tange à preparação e disponibilização para 

treinamentos nas diversas localidades da empresa, pois algumas vezes havia falta de luz elétrica, 

pouca infraestrutura de tecnologia da informação como redes, computadores e até mesmo salas 

para treinamento. Além disso, em função da distância de uma unidade para outra era difícil 

remanejar os usuários finais entre as turmas de capacitação disponibilizadas”. 

Em relação à estrutura organizacional, a dificuldade, na perspectiva dos respondentes, 

estava relacionada a uma estrutura altamente hierarquizada o que ofereceu, durante o projeto, 

burocracia excessiva, lentidão e falta de eficácia na tomada de decisão. Pra Haffar et al. (2014) 

as culturas hierárquicas estão associadas a níveis de prontidão para mudança mais baixos. A 

influência do tipo de cultura da companhia afeta o resultado da mudança. Os respondentes 
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consideraram a referida empresa como hierarquizada e o processo de tomada de decisão lento 

e complexo. Este fato corrobora com a visão de Chu (2003) de que se uma organização que 

passa por projetos de transformações não tiver uma cultura propícia a inovações, o processo de 

transição possivelmente não será suave.  

Ademais, alguns respondentes relataram que a condição dos processos antes da 

implantação no que tange à qualidade e organização também representou obstáculos uma vez 

que não havia clareza nos processos, não estavam integralmente desenhados e seus respectivos 

proprietários (owners) não estavam definidos. O comentário subsequente ilustra o problema, na 

perspectiva de um dos respondentes: “[...] como os processos não estavam completamente 

desenhados e seus donos definidos, esse ponto dificultou a construção para a implantação do 

ERP”. 

Por outro lado, também se pode perceber que esta condição em que os processos se 

encontravam facilitou a aceitação por parte dos usuários finais para a mudança proposta pelo 

projeto de redesenhar e organizar. Conforme sugere outro respondente: “[...] a desorganização 

e falta de clareza dos processos anteriores dificultaram o redesenho. Por outro lado, o estado 

em que se encontravam facilitou a aceitação dos novos processos por parte dos usuários finais”. 

Para Chu (2003), todo projeto que altere normas, procedimentos, processos, gestão, tarefas e 

outras estruturas deve vir acompanhado de uma análise da cultura organizacional existente uma 

vez que é considerada a variável mais importante para o sucesso de uma implantação. Caso 

contrário, se ignorada, possui grandes chances de resultar em mudanças superficiais e em curto 

prazo.  

Neste mesmo sentido, os especialistas de gestão de mudanças entrevistados 

compreendem que o conhecimento das áreas também não estava consolidado para uma 

implantação de tal complexidade, conforme evidenciado neste relato: “[...] a empresa não 

possuía maturidade para uma implantação desse porte”.  

Outros elementos relacionados com gestão de projetos foram mencionados pelos 

respondentes durante as entrevistas e extrapolam a área de conhecimento estudada neste 

trabalho. Contudo, este tema impactou significativamente no desenvolvimento e resultados das 

ações de gestão de mudanças. Segundo relato de um respondente: “o planejamento da equipe 

funcional do projeto e o tratamento dos riscos poderiam ter sido mais eficazes e antecipados”.  

No que se refere ao impacto de gestão de projetos nas ações e resultados de gestão de 

mudanças, o relato de um dos respondentes apontou que: “[...] os atrasos nas definições dos 

processos provocou atrasos na elaboração dos materiais de treinamento”. “[...] eram criados 
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novos perfis de acesso ao sistema após o prazo estabelecido e por isso, fizeram-se necessários 

novos cursos não planejados anteriormente que alteravam a rota de capacitação”. 

 

4.1.2. Análise dos elementos mais críticos para a implantação do ERP sob a Perspectiva dos 

Especialistas de Gestão de Mudanças  

 

Esta sessão refere-se à relação dos aspectos que possuíam maior criticidade para a 

execução do projeto de acordo com os especialistas de gestão de mudanças. Nesta parte, os 

respondentes foram convidados a elencar os obstáculos para referido projeto como ilustrado na 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Consolidação dos elementos que mais dificultaram a execução do projeto 

 

Importante ressaltar que as médias obtidas na Figura 9, são calculadas através da 

fórmula de média conforme equação (1): 
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𝑋 =  ∑ 𝑥𝑖 . 𝑝(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

O aspecto relativo às motivações para a mudança refere-se ao entendimento que os 

funcionários impactados tinham durante o projeto sobre as razões de mudar processos e sistema. 

Considerando-se a escala proposta de X a Y, este tema obteve uma média de 6,4 em nível de 

dificuldade para o projeto, de acordo com a opinião dos especialistas de gestão de mudanças.  

Na opinião dos respondentes, grande parte dos funcionários impactados e suas 

lideranças não compreendiam as razões que levaram a organização a estabelecer um novo ERP 

em um intervalo de tempo baixo desde a última implantação ocorrida em 2005, conforme sugere 

o comentário de um dos participantes: “[...] muitas vezes ouvi de empregados das áreas que o 

ERP anterior satisfazia completamente as necessidades de integração de seus processos e que 

ainda havia o complemento de outros sistemas operacionais. E, por isso, não entendiam o 

grande investimento que a empresa estava fazendo naquele momento. Muitos deles não havia 

concebido e concretizado os benefícios da integração do novo sistema e também a oportunidade 

de revisão dos processos”.  

Em relação ao tempo e a agenda dos empregados impactados pelas mudanças, de 

acordo com os especialistas de gestão de mudanças, a empresa possuía outros projetos também 

importantes ocorrendo paralelamente na empresa, cujas lideranças também estavam envolvidas. 

Além disso, nas áreas operacionais, frequentemente as equipes devem realizar treinamentos de 

saúde e segurança do trabalho – o valor mais importante para a organização estudada. A 

observação a seguir apresenta um exemplo: “[...] as lideranças que tinham o poder de decisão, 

muitas vezes estavam envolvidas em muitas iniciativas ao mesmo tempo e por isso, não tinham 

disponibilidade para dedicar ao projeto de implantação de ERP, seja participando em 

workshops ou em treinamentos da nova solução”. 

O tema capacitação dos usuários finais obteve uma média de criticidade de 5,9 a 

terceira maior dentre os nove temas analisados. De acordo com os especialistas de gestão de 

mudanças entrevistados, a fase de capacitação tem sua importância porque sintetiza todo o 

trabalho realizado pelo projeto e deve reproduzir exatamente como o novo sistema funciona. 

“[...] é neste momento do projeto que ocorre a preparação direta dos usuários finais, que serão 

aqueles que irão protagonizar a efetivação do sucesso do projeto. “[...] sem uma capacitação 

adequada todos os esforços do projeto vai por água abaixo”. Por outro lado, os respondentes 

também ressaltam a complexidade gerada pela falta de planejamento da companhia e o 
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relaciona como um elemento da cultura da empresa: [...] o fato da empresa não ser orientada 

por fortes planejamentos, dificultou muito as ações de treinamento”. 

A questão que avalia a escassez de recursos humanos das áreas refere-se à 

disponibilidade de funcionários para se dedicarem às ações do referido projeto uma vez que a 

companhia, à época, possuía múltiplos programas ocorrendo. Este tema, na visão dos 

especialistas de gestão de mudanças, foi o 4º tema que mais dificultou a implantação.  

Os aspectos relativos à autonomia para tomada de decisão e gerenciamento da 

ansiedade dos funcionários impactados pelo projeto possuem a mesma média (4,8). Esta 

pontuação sugere que os especialistas de gestão de mudanças consideram a mesma 

complexidade para ambos os aspectos. 

Em relação à autonomia para tomada de decisão, segundo os respondentes, foi 

percebido que, no decorrer do projeto, que os empregados necessitavam consultar e alinhar 

informações com muitas pessoas e também com distintas áreas antes de estabelecer suas 

definições ou muitas vezes dependiam de suas lideranças para se posicionar em relação a 

alguma mudança de processo. O relato de um especialista de gestão de mudança ilustra este 

caso. “[...] muitas vezes a tomada de decisão levava mais tempo que o planejado porque 

aumentava a necessidade de alinhamento sobre algum processo com outros profissionais”. 

Para alguns entrevistados, o aspecto que trata sobre o gerenciamento da ansiedade dos 

empregados impactados pela transformação demandou grande esforço da equipe de gestão de 

mudanças uma vez que por estarem em contato com a organização na maior parte do tempo, 

muitas dúvidas, receios e inseguranças dos empregados eram endereçados aos especialistas de 

gestão de mudanças. O referido medo dos empregados estava relacionado às funções, que a 

partir da implantação, deveriam desempenhar no sistema e até mesmo pela possibilidade de 

terem os resultados de seu trabalho afetados negativamente. A ponderação de um dos 

respondentes exemplifica a questão: “[...] muitas vezes, éramos questionados sobre questões 

técnicas-funcionais que não tínhamos condições de responder por não conhecermos o tema e 

ao endereçar para os responsáveis, o próprio projeto ainda não tinha as respectivas respostas, 

devido ao tempo de amadurecimento da solução proposta. Tivemos que saber lidar com as 

diversas formas de ansiedade dos usuários finais”. 

O tema relacionado à incoerência entre o discurso e o comportamento da equipe 

técnica-funcional do projeto refere-se aos valores e objetivos do programa e obteve um nível 

de criticidade apontado pelos especialistas de gestão de mudanças de 3,8. Os respondentes 

entendem que a incoerência mencionada é decorrente do não cumprimento de prazos e entregas 

prometidas pela equipe técnica-funcional do projeto para as áreas e também relativo à qualidade 
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do redesenho dos processos. Conforme aponta o relato de um dos respondentes: “[...] foi um 

projeto de poucas entregas e muito marketing”. 

As dificuldades relacionadas à aceitação da inovação tecnológica e práticas inovadoras 

são avaliadas pelos especialistas de gestão de mudanças como o segundo menos restritivos para 

o sucesso da implantação, pois apresenta uma média de 3,7. De acordo com comentários de 

alguns entrevistados, as dificuldades concentravam-se por considerarem o sistema menos 

amigável. “[...] de imediato, os usuários consideravam a tela de navegação pouco intuitiva”. 

O fator confronto entre entusiastas e resistentes às mudanças refere-se à diferença de 

comportamento dos empregados que acreditaram e os que resistiam às mudanças propostas pelo 

projeto de implantação de ERP. A média relacionada ao nível de dificuldade deste tema na 

visão dos especialistas de gestão de mudanças é 3,6 - a mais baixa entre todos os elementos 

pesquisados. Conforme comentário: “[...] geralmente, as áreas tinham um posicionamento mais 

homogêneo sobre projeto, uma vez que os canais de comunicação eram comuns a todos. A 

postura das lideranças e empregados foi mudando conforme o projeto foi avançando”. 

Os desafios listados acima são compreendidos por Senge (1999) como os mais comuns 

para se implementar uma mudança. De acordo com a perspectiva do autor, para que as razões 

para a mudança sejam compreendidas e internalizadas a liderança deve legitimar e demostrar 

as reais motivações para mudar e inspirar os funcionários a apoiar todo o esforço de 

transformação. Como sinalizado na primeira questão do instrumento de pesquisa e 

considerando o ponto de vista dos especialistas de gestão de mudanças, o fato da liderança não 

ter a visão da importância do projeto para a organização pode ter afetado este entendimento por 

parte do corpo funcional das áreas da empresa. 

Segundo o referido autor, de forma geral, os envolvidos na transformação 

organizacional tendem a resistir a dedicar tempo para administrar a mudança. Contudo, há uma 

questão adicional que não se limita somente a uma possível resistência, mas também neste 

contexto existiam as exigências e metas de produção que faziam parte do dia a dia dos 

funcionários impactados. Se o projeto não estivesse na meta dos empregados dificilmente as 

ações do programa seriam priorizadas.  

No que tange à capacitação, Senge (1999) ressalta a importância do desenvolvimento 

de pessoas para gerenciar a mudança por parte da equipe do projeto e dos que irão efetivar este 

processo no dia a dia. Contudo, de acordo com os comentários os especialistas de gestão de 

mudanças enxergaram dificuldades até mesmo na maturidade de conhecimento e planejamento 

da equipe do projeto dificultando a transferência dos conteúdos para o público geral. 
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Para Senge (1999) a questão da autonomia é crucial num processo de transformação e 

neste caso, os problemas relacionados a perda de tempo em função da necessidade de muitos 

alinhamentos e forte dependência da liderança poderiam ter sido sanados a partir do 

estabelecimento de uma estrutura de governança mais eficaz. 

Por fim, em relação aos aspectos psicológicos intrínsecos a este processo, além da 

insegurança vivida pelos funcionários em função das exigência de produção e metas, Senge 

(1999) ressalta que há outros aspectos que podem ser considerados neste contexto como a falta 

de confiança na solução proposta uma vez que os empregados já haviam passado por uma 

experiência anterior de implantação de outra solução semelhante que não atingiu os benefícios 

esperados.  

 

4.1.3. Análise da Influência das Ações de Gestão de Mudanças para o Sucesso da Implantação 

de ERP 

 

A última questão do instrumento de pesquisa busca avaliar quais as ações relacionadas 

com gestão de mudanças foram mais e menos percebidas pelos respondentes durante a execução 

do projeto. Além disso, foi solicitado aos respondentes que avaliassem o nível de influência 

para o sucesso do projeto para cada uma das ações identificadas. Vale ressaltar que as médias 

obtidas para este fim são calculadas através da fórmula de média ponderada já mencionada na 

equação (1).  

A Figura 10 ilustra o resultado sobre a quantidade de iniciativas identificadas e seu 

grau de influência para o sucesso do projeto entre parênteses. 
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Figura 10 - Ações percebidas e o nível de influência para o sucesso do projeto 
 

As intervenções relacionadas diretamente com gestão de mudanças como 

comunicação sobre escopo, benefícios e objetivos do projeto (10 de 10 respondentes), a 

formação e acompanhamento de uma rede de mudanças através do estabelecimento de pontos 

focais das áreas clientes (09 de 10 respondentes), a capacitação de usuários finais (08 de 10 

entrevistados) e a comunicação sobre a direção das mudanças (07 de 10 entrevistados) se 

destacaram em relação à percepção diante dos demais elementos de acordo com os 

entrevistados.  

Analisando de forma mais específica, nota-se que a comunicação sobre escopo, 

benefício e objetivos do projeto foi identificada por 10 dos 10 especialistas de gestão de 

mudanças e obteve uma média de influência para o sucesso da implantação de 3,30 também 

durante o programa. Segundo o relato de um dos respondentes: “[...] as ações de comunicações 

foram essenciais para que pudéssemos chegar até as áreas impactadas pelo projeto e 

desenvolver outras iniciativas como treinamento e tratamento dos impactos organizacionais”. 
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Cabe ressaltar que esta atividade de comunicação estava sob a responsabilidade direta dos 

especialistas de gestão de mudanças o que facilita a visibilidade para identificação. 

Contudo, em relação à média de influência para o sucesso do projeto assinalada pelos 

respondentes, pode-se compreendê-la através de uma visão explicitada por alguns dos 

entrevistados que mesmo identificando a ocorrência de comunicados sobre escopo, benefícios 

e objetivos do projeto e seus esforços para facilitar a mudança, também dependiam de 

conteúdos técnicos fornecidos pelas equipes funcionais do projeto para comunicar com clareza, 

no tempo adequado e de maneira consistente. Conforme relato de um dos respondentes: “[...] 

não adianta comunicar se a informação não é concreta e não tem função para o usuário, ou até 

mesmo se já for uma ‘notícia velha’. Trabalhar com comunicação deste jeito é arriscar perder a  

credibilidade”.  

A estruturação de uma rede de pontos focais para executar ações necessárias para o 

projeto nas áreas refere-se ao estabelecimento de uma rede de mudança para além da equipe do 

projeto. O objetivo principal desta rede é estabelecer uma conexão com as áreas para 

identificação de necessidades através de um funcionário que represente sua diretoria para 

projeto de implantação do ERP. Esta iniciativa foi identificada por 09 dos 10 especialistas de 

gestão de mudanças. Para um dos entrevistados: “[...] por ser um projeto muito grande e 

altamente disperso geograficamente, a rede de pontos focais proporcionou a área de gestão de 

mudanças entender os pontos críticos de cada área”. 

Todavia, esta ação obteve uma média de influência de 3,22. Um dos respondentes 

identifica dois aspectos que, em sua opinião, dificultaram uma maior eficácia da rede de pontos 

focais: “[...] as movimentações de pessoal em função do momento da empresa provocou trocas 

de pontos focais durante o projeto o que gerou retrabalho para a equipe de gestão de mudanças 

de ter de realinhar tudo novamente com os novos pontos focais. Ademais, além dos pontos 

focais estabelecidos formalmente com cada diretoria, foi sendo criada uma rede de pontos focais 

paralela e informal durante o projeto, que também gerou surpresa para a equipe de gestão de 

mudanças”. 

A efetividade da capacitação de usuários foi identificada por 08 dos 10 especialistas 

de gestão de mudanças. Bem como ocorrido nas comunicações, as iniciativas de gestão de 

mudanças também estavam sob a responsabilidade direta da área de gestão de mudanças. A 

equipe que gerenciava os treinamentos de usuários finais afirma que também estava submetida 

aos avanços das equipes funcionais do projeto para fornecer os conteúdos necessários para 

elaboração dos materiais de treinamentos, além da preparação dos multiplicadores e realização 

das capacitações para os usuários finais. Isto significa que tanto a maturidade dos processos, 
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quanto a definição de como estariam refletidos no novo sistema eram conteúdos básicos para 

as ações de gestão de mudanças. Segundo os respondentes: “[...] um ponto importante é que 

havia muita dificuldade da empresa em tomar algumas decisões de negócios que eram 

essenciais para definição de processos que seriam replicados no ERP”. 

Em relação ao nível de contribuição para o êxito da implantação, as capacitações 

obtiveram uma média de 3,13. Os relatos de dois respondentes ilustram: “[...] além das 

dificuldades para construir os treinamentos devido às indefinições de processos, entendo que 

deveriam ser oferecidas outras formas de apoio ao aprendizado antes da implantação, como 

sessões tira-dúvidas, células locais de apoio”. “[...] somente os treinamentos presenciais e 

online não são suficientes para capacitar os usuários finais, se deveria investir em outras formas 

paralelas aos treinamentos”. Conforme citado por Nussbaumer et al. 2010, o projeto deveria ter 

possibilitando diversas formas de aprendizado em vez de limitar-se a treinamentos presenciais 

e à distância. Neste caso, o projeto de implantação de ERP estudado não priorizou a criação de 

um ambiente de aprendizagem.  

A comunicação da direção e de como seriam realizadas as mudanças na companhia a 

partir do redesenho dos processos e do novo sistema foi identificada por 07 dos 10 respondentes. 

Além disso, obteve um grau de influência para o sucesso do projeto avaliado em 3,0 de média. 

Cabe ressaltar que esta iniciativa também era gerenciada e executada diretamente pela equipe 

de gestão de mudanças e também na dependência de conteúdos técnicos das equipes funcionais 

do projeto. Para os entrevistados, as comunicações da direção deveriam ser mais específicas 

sobre as mudanças e mais antecipadas. “[...] as informações contidas nos veículos de 

comunicação sobre o projeto deveriam especificar melhor quais seriam as mudanças nos 

processos e serem comunicadas com a antecedência adequada para permitir que as pessoas 

pudessem tirar dúvidas e se prepararem melhor. Na verdade, a origem deste problema foi a 

definição tardia dos processos”. Este fator também listado por Kotter (1997) foi percebido como 

uma ação realizada e fundamental dos oito passos para a mudança na implantação do ERP.  

Dos 10 especialistas de gestão de mudanças 06 identificaram a ocorrência da utilização 

de consultores externos para facilitar a implantação e obteve uma média de 2,50 no que tange 

ao nível de contribuição para o êxito do projeto.  Os entrevistados compreenderam que estes 

profissionais especializados auxiliaram na configuração técnica da nova ferramenta e também 

operacionalmente, mas não realizaram a transferência de conhecimento adequadamente para os 

empregados da empresa a fim de contribuir para a fase de sustentação do sistema, conforme os 

seguintes depoimentos: “[...] Os consultores não estavam focados em facilitar a mudança” e 

“[...] a maioria dos consultores auxiliaram no desenho e configuração dos novos processos no 
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sistema, mas pareceram não se estar preocupados em apoiar os empregados das equipes 

funcionais do projeto através da transferência de conhecimento”. É percebida a iniciativa de 

criação de alavanca para a mudança de Nussbaumer et al. 2010 que trata da utilização de 

conhecimentos e experiências de especialistas externos para auxiliar na identificação de 

necessidades críticas. Contudo, neste ponto a prática extrapola a teoria, pois a importância de 

considerar especialistas externos, consultores, não deve ser somente para ajudar na implantação, 

mas também permitir a transferência de conhecimento. 

Em relação ao fator alinhamento dos novos processos com a estratégia da organização, 

06 de 10 dos especialistas de gestão de mudanças perceberam ações relacionadas ao referido 

aspecto. Além disso, os entrevistados compreenderam a influência para o êxito da implantação 

a partir de uma média de 3,17. Os respondentes reconhecem que havia a necessidade de 

integração dos processos o que corroborava com o momento da empresa focado em 

simplificação e austeridade. A partir do novo sistema, seria possível proporcionar aos 

executivos uma visão consolidada da cadeia de processos, podendo vislumbrar possibilidades 

de redução de custos. 

Além disso, 06 de 10 dos especialistas de gestão de mudanças identificam a atuação e 

disponibilização de empregados das áreas delegados pelas suas lideranças para colaborar com 

o projeto e com autoridade para estabelecer definições e facilitar a implantação do ERP. Esta 

ação obteve uma média 3,33. O seguinte comentário sugere que existiam poucos funcionários 

com este perfil e delegados para o objetivo proposto: “[...] havia poucos funcionários das áreas 

capacitados para ajudar na implantação porque existia uma dificuldade da empresa em tomar 

algumas decisões de negócios que eram essenciais para definição de processos que seriam 

replicados no ERP”. 

O desenvolvimento de uma visão sobre a mudança capaz de esclarecer as razões para 

mudar foi identificado por 06 dos 10 especialistas de gestão de mudanças e obteve uma média 

de 3,0 sobre sua eficácia no projeto. De acordo com a opinião de um dos respondentes, um fator 

que gerou dificuldade para que esta ação pudesse ter mais eficiência foi a inicial resistência dos 

funcionários e dúvidas sobre os motivos de implantar mais um novo ERP, dado que há menos 

de 6 anos este esforço de transição estava sendo realizado pela organização. Além disso, os 

usuários não percebiam a diferença entre os sistemas antigos e o novo e os benefícios do novo 

ERP.  

A formação de uma aliança dos diretores da empresa a favor do projeto foi assinalada 

pelos respondentes como uma média de 2,50 e também foi identificada por 06 dos 10 

entrevistados no que se refere à frequência que essa ação ocorreu no projeto na visão dos 
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especialistas de gestão de mudanças. A formação de aliança entre os membros da alta 

administração foi compreendida como uma ação que ocorreu com ressalvas uma vez que 

consideraram que os líderes estavam favoráveis, mas não se uniram com o objetivo de facilitar 

a mudança, conforme pode ser analisado no seguinte comentário: “[...] os líderes estavam 

favoráveis, mas não formaram aliança, cada um estava preocupado com seu pedaço somente”. 

Segundo a opinião dos entrevistados, os líderes não se preocuparam em formar lideranças que 

pudessem modificar a cultura corporativa que tivessem objetivos comuns e poder de decisão a 

favor da mudança. Estes comportamentos para Kotter (1997) são fundamentais para a criação 

de uma coalizão administrativa.  

A ação relacionada à existência de empregados capacitados na equipe técnica-

funcional do projeto com capacidade de ajudar as áreas na implantação foi identificada pela 

metade dos respondentes (05 de 10) e obteve um nível de influência para o sucesso avaliado 

em 2,80, segundo os especialistas de gestão de mudanças. Parte dos respondentes considerou 

que os empregados que faziam parte da equipe técnica-funcional do projeto não possuíam as 

habilidades e competências necessárias para desempenhar seu papel no programa, como discutir 

e redesenhar os processos, configurar o sistema e ministrar treinamentos, conforme 

comentários: “[...] o projeto apesar de possuir um bom orçamento, prazo e todas as áreas 

necessárias, possuía pessoas sem o talento necessário”. “[...] Havia profissionais pouco 

capacitados compondo o projeto e isso era fundamental para vender as mudanças para o resto 

da companhia”.  

A ação relacionada com a criação de um ambiente de aprendizagem foi identificada 

por 05 de 10 dos respondentes. Esta iniciativa foi analisada com uma média de 2,40 no que se 

refere ao nível de influência para o sucesso do projeto. Para estes especialistas de gestão de 

mudanças, a execução dos treinamentos em sala de aula ou à distância foi considerada como 

uma iniciativa capaz de prover um ambiente de aprendizagem. Contudo, ressaltam que um 

ambiente de aprendizagem contempla ações além da sala de aula ou da execução dos 

treinamentos, por exemplo: disponibilização de um ambiente de treinamento virtual por livre 

demanda do usuário. Segundo comentários: “[...] foram disponibilizadas muitas turmas para 

capacitação dos usuários finais durante a fase do projeto e, além disso, após a entrada em 

produção os usuários tiveram o apoio através de sessões tira dúvidas para toda a empresa 

focadas nos processos mais críticos”. Por outro lado, outro respondente sinalizou que: “[...] 

somente as turmas presenciais e cursos online para capacitação no novo sistema não preparam 

suficientemente o usuário final. Deveria ser disponibilizado um ambiente de treinamento para 

que o usuário final pudesse treinar fora de sala de aula”. 
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Em relação ao estabelecimento de um senso de urgência do projeto para as outras áreas 

da companhia, os respondentes ponderam que em função de ter sido um projeto de longa 

duração (quatro anos) o senso de urgência se perdeu no momento em que as fases do programa 

passaram a ocorrer de forma paralela. “[...] acho que como foram quatro anos de projeto, o 

senso de urgência passou a não fazer mais sentido no projeto, além do fato das fases se 

interporem em muitos momentos”. Esta ação foi identificada por 05 de 10 respondentes e 

obteve uma média de 3,60 no que tange ao seu nível de influência para o sucesso. Sendo assim, 

pode-se observar que apesar de identificada por apenas a metade dos respondentes, foi uma 

ação significativa para o êxito do projeto. No que tange aos oito passos para a mudança 

estabelecida por Kotter (1997) nota-se que de acordo com os resultados, para os especialistas 

de gestão de mudanças este senso de urgência não ocorreu conforme descrito pelo referido 

autor, logo a prática evidencia que nem sempre este senso é aplicável. 

Dos 10 entrevistados 04 consideraram que na maior parte do tempo, a liderança não 

estava comprometida com o sucesso do projeto e a média de contribuição destas ações para a 

implantação foi de 3,25. Os respondentes perceberam que somente no final do programa que as 

lideranças apoiaram de forma significativa à mudança, conforme sugere o seguinte depoimento: 

“[...] percebi que os líderes não entendiam de início a importância do projeto e por isso, não 

apoiavam as ações do projeto em sua área”. Importante ressaltar que esta percepção pode mudar 

em função da diretoria de atendimento de cada especialista de mudança. Canato & Ravasi 

(2014), enfatizam a importância de ações de desenvolvimento de recursos humanos para 

facilitar a transformação organizacional. Os referidos autores entendem que uma transição mais 

completa teria sido realizada se tivesse sido executado um programa de desenvolvimento de 

lideranças, promoção para os líderes que tivessem internalizado os novos valores de eficiência 

aliado à execução de práticas de coaching. Este foi um fator que não foi desenvolvido para 

preparar e engajar os líderes do programa estudado neste trabalho.  

O tema ações de curto prazo do projeto para áreas impactadas da empresa foi percebido 

por 04 especialistas de gestão de mudanças de um total de 10 respondentes e foi a ação que 

mais contribuiu para o sucesso do projeto, de acordo com a média de 4,0. Durante a fase de 

implantação, as equipes de treinamento e impactos organizacionais demandaram ações pontuais 

para as diversas áreas da companhia focada nos ponto focais da rede de mudança.  

Contudo, os entrevistados consideram que não foram ações de curto prazo, pois foram 

planejadas acordadas previamente com os responsáveis por cada área. O comentário a seguir 

ilustra essa percepção: “[...] o mapeamento de usuários para treinamentos nas funções do 

sistema foi solicitado respeitando as particularidades das áreas e planejado para ser executado 
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durante três meses com disponibilização de suporte aos responsáveis pela tarefa”. Por outro 

lado, independente se os entrevistados compreenderam como iniciativas de curto prazo ou não 

avaliaram sua efetividade, conforme no relato: “[...] muitas ações relacionadas com gestão de 

mudanças que foram enviadas para as áreas ajudaram muito na preparação dos empregados 

para a transição. O plano de preparação executado pelas áreas e elaborado pela área de gestão 

de mudanças foi fundamental para a virada de chave”. 

A reestruturação organizacional foi identificada por 03 dos 10 especialistas de gestão 

de mudanças e obteve uma média de 3,33, de acordo com os especialistas de gestão de 

mudanças. Alguns entrevistados compreenderam que o projeto não foi o motivador das 

mudanças ocorridas na estrutura organizacional ou não perceberam as mudanças uma vez que 

cada especialista atendia uma área específica da empresa, conforme indica um respondente: 

“[...] presenciei poucas alterações da estrutura organizacional da empresa, creio que não foram 

em função do projeto e suas demandas, mas sim pelo momento do mercado de minério de 

ferro”. Além disso, segundo um respondente, a reestruturação organizacional não ocorreu de 

maneira uniforme na organização e também não aconteceu para facilitar a mudança 

diretamente. Segundo o relato de um respondente: “[...] as alterações organizacionais não 

tiveram o propósito de auxiliar na implantação, algumas até ocorreram em resposta aos 

resultados do projeto, mas não foi seu objetivo maior. Coincidentemente, ajudaram muito, pois 

algumas áreas se alinharam aos novos processos”.  

Por fim, a ação relacionada à divulgação de conquistas de curto prazo foi identificada 

por 02 de 10 respondentes e obteve uma média de 2,50.  

Garg & Garg (2013), lista os aspectos críticos nos projetos de implantação de ERP 

dentre eles, um fator está relacionado à competência de funcionários alocados no time do 

projeto, capacitação dos usuários finais e comprometimento da liderança. Complementarmente, 

Zhang et al. (2005) afirma que o apoio da liderança executiva é um ingrediente vital em 

implementações. Além disso, Wickramasinghe & Gunawardena (2010) compreendem que a 

importância dada principalmente a treinamento e educação, envolvimento dos usuários, cultura 

organizacional e comunicação. Dados os fatores listados pelos referidos autores e comparados 

com os resultados gerais desta última questão do instrumento de pesquisa, é possível perceber 

que ações críticas como comunicação e capacitação foram identificadas pela maioria dos 

respondentes e também representaram uma média de importância para o sucesso do projeto 

destacada diante dos demais fatores. Já os aspectos como capacitação da equipe do projeto e 

comprometimento da liderança não ocorreram conforme necessidade apontada pela literatura. 
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4.2. ANÁLISES E DISCUSSÕES DAS PERCEPÇÕES DOS PONTOS FOCAIS DAS ÁREAS 

DA EMPRESA  

 

Respeitando a sequência proposta no instrumento de pesquisa utilizado, em primeiro 

lugar, é analisada a influência de elementos da cultura organizacional no projeto de implantação 

de ERP. Em seguida, são investigados os aspectos referentes à resistência e comprometimento 

com a mudança.  

Além disso, são identificados os fatores de maior criticidade para a referida 

implantação de sistema. E, por fim, são levantadas as ações de gestão de mudanças mais 

percebidas pelos respondentes e seu grau de influência para o sucesso do referido projeto na 

visão dos pontos focais das áreas. 

A distribuição por área de negócio da companhia de cada um dos pontos focais pode 

ser observada na Figura 11.  

 

 

Figura 11 - Distribuição dos pontos focais por processos de negócio 

 

Percebe-se que a maior parte dos respondentes pertence á área operacional da empresa, 

onde também se concentram a maior parte dos empregados uma vez que se trata de uma 

indústria de base. 

 

4.2.1. Análise da Influência de Elementos da Cultura na Implantação de ERP sob A 

Perspectiva dos Pontos Focais das Áreas 

 

A Figura 12 ilustra os elementos da cultura organizacional que mais influenciaram o 

andamento do projeto de implantação de ERP, segundo os pontos focais das áreas usuárias. 
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Figura 12 - Influência dos elementos da cultura organizacional no projeto de implantação de ERP para os pontos 

focais 

 

A partir da Figura 12, é possível notar que 10 dos 12 elementos culturais analisados se 

destacam por proporcionar uma facilidade na implantação do ERP. Os elementos relacionados 

à estrutura organizacional e dispersão geográfica se destacaram por proporcionar obstáculos 

para a implantação. 

Os elementos visão, missão e valores da empresa assim como as necessidades da 

companhia foram assinalados por 15 dentre os 20 entrevistados como fatores que facilitaram a 

implantação do sistema ERP. Conforme observações de quatro respondentes, à época do 

contexto do projeto, a companhia visava ser a maior e melhor mineradora do mundo e para isso 

necessitava ter processos integrados. Os relatos que se seguem ilustram: “[...] A empresa 

necessitava de velocidade de resposta para o mercado, visibilidade e integração que o projeto 

podia proporcionar”. “[...] A empresa necessitava de uma integração entre as cadeias de 

processos, havia muitas lacunas dos sistemas anteriores e os processos eram soltos”. “[...] a 

empresa precisava mudar e não existia base de dados preparada”. “[...] a empresa precisava de 

um ERP para permitir ver o processo como um todo”. Por outro lado, um respondente contrapõe 

a visão dos outros entrevistados: “[...] acho que as necessidades dos usuários finais, que são as 

peças mais importantes da implantação, ficaram esquecidas. Algumas vezes sequer foram 

ouvidas as sugestões relativas aos que estes funcionários precisam para desenvolver melhor 

seus processos”. Infere-se que este ponto de vista pode ter influenciado a votação dos 03 

respondentes de um total de 20. Tchokogué et al. (2005) explica o ocorrido na prática pois 

entende que a coerência entre os valores e objetivos da empresa e os valores e objetivos 

empregados pelo projeto facilita o entendimento dos funcionários sobre a mudança. 

Para 16 dos 20 pontos focais das áreas de negócio, as experiências nos projetos de 

implantações de sistemas anteriores favoreceu a implantação do atual ERP. Para os 

respondentes, as experiências anteriores proporcionaram mais conhecimentos que puderam ser 

colocados em práticas nesta implantação. Os comentários de três respondentes apontam estes 
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resultados: “[...] As experiências de projetos passados possibilitou contribuir mais nesta 

implantação”. “[...] Os projetos anteriores permitiram a antecipação de problemas e direcionar 

etapas finais”. “[...] As experiências em projetos anteriores facilitou, pois proporcionou ter o 

conhecimento”.  

A partir da revisão bibliográfica e conforme Senge (1999), a experiência prévia 

promove o aprendizado organizacional através das vivências dos membros de um grupo.  

No que tange ao comportamento da liderança em relação ao projeto, 16 de 20 pontos 

focais assinalaram que foi um fator facilitador. Para os entrevistados, a facilidade residia no 

comprometimento dos líderes com o projeto. Conforme relato de um respondente: “[...] As 

lideranças estavam comprometidas em apoiar a participação dos empregados nos 

treinamentos”. Por outro lado, um respondente pondera a atuação dos líderes durante a 

implantação: “[...] muitos líderes não entendiam a importância das solicitações do projeto e por 

isso, não delegavam ações para os responsáveis para resolução”. De acordo com a opinião da 

maioria dos respondentes a prática foi ao encontro do Dezdar & Ainin (2011) que compreendem 

que o comprometimento da liderança com o projeto de implantação de ERP influencia 

diretamente o grau de satisfação dos usuários finais com a mudança. 

O elemento cultural interação entre as áreas foi compreendido como facilitador por 12 

de 20 pontos focais, mas foi visto como fator de dificuldade por 08 entrevistados. Para ilustrar 

este tópico, dois entrevistados sugerem: “[...] Houve um distanciamento entre as áreas, não 

havia troca entre os diferentes processos”. “[...] Cada liderança viu seu pedaço no processo, 

faltou interação desde a alta administração”. “[...] o projeto deveria ter mapeado as interfaces 

entre as áreas para viabilizar uma solução integrada”. A integração das áreas é vista por 

Nussbaumer et al. 2010 como um fator que facilita a elaboração de soluções integradas e 

criativas para uma mudança organizacional. Contudo, de acordo com os relatos anteriores, o 

projeto não contemplou este fator em sua estratégia e além disso, tal característica também não 

faz parte da cultura da empresa.  

Em relação à integração de funcionários 13 respondentes entenderam este elemento 

como facilitador, contudo 05 assinalaram como um obstáculo e 2 compreenderam como 

indiferente para implantação. Para um respondente, funcionários de uma determinada área se 

reuniam para compartilhar informações e sanar dúvidas: “[...] Criamos um grupo para dividir 

informação dos processos e auxiliar nas dúvidas do projeto em minha área”. 

Dispersão geográfica e estrutura organizacional destacaram-se por serem 

compreendidas predominantemente como elementos que dificultaram a implantação. 
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A dispersão geográfica foi assinalada por 14 dos 20 pontos focais como fator adverso. 

Para os respondentes a dispersão geográfica das áreas impactadas era um desafio complexo e 

residia na pluralidade de culturas das localidades envolvidas, conforme comentário de dois 

entrevistados: “[...] O porte da empresa foi um fator desafiador na implantação das mudanças, 

incluindo as diferenças culturais, organizacionais e recursos disponíveis em cada localidade”. 

“[...] Por termos um grande número de usuários espalhados em várias áreas que seriam 

impactadas com a entrada do novo sistema, acabou tornando algumas ações mais lentas do que 

deveriam ser, apesar de não comprometerem o andamento do projeto”. 

Por outro lado, 05 dos 20 pontos focais compreenderam que este elemento cultural é 

indiferente para o sucesso do projeto. Os relatos de dois pontos focais apontam: “[...] A 

dispersão geográfica não afetou a implantação, pois foi dividida em ondas por localidade”. “[...] 

A dispersão geográfica não foi um problema, utilizávamos teleconferências e outras 

ferramentas de comunicação”.  

A estrutura organizacional representou para a metade dos entrevistados (10 de 20) um 

aspecto desfavorável para o sucesso do projeto. A dificuldade era baseada na hierarquização da 

estrutura causando dificuldades na tomada de decisão para o projeto além das alterações de 

estrutura ocorridas durante o projeto que dificultou o endereçamento de ações. Os relatos de 03 

respondentes ilustram estes fatores: “[...] ocorreram muitas alterações de estrutura 

organizacional durante o projeto e isso dificultou o endereçamento de ações do projeto para a 

área”. “[...] a cultura extremamente hierarquizada da empresa dificultou a disseminação e 

engajamento em alguns casos”. “[...] A estrutura organizacional é hierarquizada dificultando 

tomada de decisão”. 

Os elementos culturais qualidade e organização dos processos foram avaliados como 

facilitadores respectivamente por 13 e 12 de um total de 20 respondentes. A maioria dos pontos 

focais compreenderam a qualidade e organização dos processos para o projeto como 

oportunidade de melhorias. “[...] A revisão de processos feita pelo projeto possibilitou a 

melhoria”. “[...] a implantação trouxe melhorias”. 

Já no que concerne às condições dos processos como prontidão para a implantação, 05 

dos 20 entrevistados compreenderam como aspectos que dificultaram: “[...] Os processos não 

tinham sequência lógica”. “[...] Não havia padronização de processos, não tinha dono pra alguns 

pontos do processo”.  

Contudo, em função de terem sido avaliados pontos focais oriundos de diversos 

processos de negócios, a condição dos processos tanto quanto à qualidade como em relação à 

organização depende de cada área, conforme comentário de um entrevistado: “[...] A qualidade 
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dos processos de manutenção facilitou, pois já estavam bem redondos e prontos o que facilitou 

o redesenho”. A dificuldade relacionadas aos fatores sobre qualidade e organização dos 

processos é compreendida por Kumar et al. (2003) que ressalta que uma implantação de ERP 

não se limita somente a desenvolver um sistema, mas sim gerenciar um cenário mais complexo 

como redesenho de processos. 

O elemento cultural sobre a agenda estratégica da empresa foi avaliado pelos 

respondentes como favorável para o sucesso do projeto, pois conforme relato: “[...] Por fazer 

parte da agenda estratégica da empresa as pessoas envolvidas no projeto o priorizavam”. 

Por fim, 16 dos 20 pontos focais entrevistados compreenderam que o conhecimento 

que já existia na área facilitou a implantação. A facilidade residia tanto nas experiências 

adquiridas em projetos anteriores como também em capacidades das equipes. “[...] A área 

possuía muitos empregados qualificados”. “[...] A área operacional tinha conhecimento 

aprofundado dos processos e por isso, soube demandar e questionar o projeto em alguns 

pontos”. 

Por outro lado, três dos entrevistados avaliaram que o conhecimento que já existia 

dificultou a implantação, mas também ajudou: “[...] O conhecimento das pessoas era raso e o 

projeto trouxe a oportunidade de cobrir gaps”. 

 

4.2.2. Análise da Resistência e Comprometimento com a Mudança Segundo os Pontos Focais 

das Áreas de Negócio 

 

Nesta parte da análise serão avaliadas questões referentes à ocorrência de resistência 

às mudanças, investigação do nível e tipo de comprometimento com o projeto e as variáveis 

que influenciaram na construção do comprometimento para contribuir com o programa. 

A Figura 13 ilustra a quantidade de pontos focais das áreas que identificaram 

comportamentos de resistência ao projeto em suas áreas. 

 

 



90 
 

Figura 13 - Nível de resistência nas áreas de negócio 

 

As principais causas relatadas pelos respondentes residem na dificuldade em trabalhar 

com novos sistemas, processos e funcionalidades e por isso não conseguirem gerar os resultados 

que devem. Além disso, a resistência ocorreu em função do receio do que é novo e apego aos 

processos e sistemas do passado. Outro aspecto gerador de resistência foi a quantidade de 

treinamentos mapeados para os usuários que em função do escopo do projeto ter sido 

abrangente, um funcionário tinha uma média de 03 treinamentos para realizar com carga horária 

média de 8h cada. Outro ponto ressaltado pelos entrevistados é que pelo sistema exigir maior 

controle alguns usuários queixaram-se do volume de trabalho. Os comentários a seguir ilustram: 

“[...] Presenciei resistência em função das dificuldades em trabalhar com novas funcionalidades 

e entender o novo sistema”. “[...] Resistência em função da grande quantidade de treinamentos 

mapeados para os funcionários de minha diretoria”. “[...] Por se tratar de um sistema que exige 

mais controle, houve resistência por parte dos usuários que se queixaram do volume de 

trabalho”. “[...] Tudo o que é novo assusta e muitas pessoas tem dificuldade de trabalhar de 

uma nova forma, mas com o tempo tudo vai entrando nos eixos”. “[...] É uma característica 

normal dos usuários criar dificuldade em contribuir para a mudança dos sistemas de informação, 

principalmente para um projeto do tamanho como esse. Geralmente pensam: ‘Faço assim a 

alguns anos e agora vou ter que começar tudo de novo?’, mudar essa condição não é fácil, mas 

na curva de aprendizado e maturidade do sistema, quebramos esse bloqueio na rotina. No início 

e durante o desenvolvimento (capacitação e implantação) alguns funcionários criavam 

bloqueios”. 

Dentre os 15 pontos focais das áreas de negócio que presenciaram resistências, 

quatorze entrevistados identificaram ações para minimização das resistências. A Figura 14 

ilustra este resultado. 

 

Figura 14 - Identificação de ações para minimização de resistência 
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As ações para minimização das resistências mencionadas pelos pontos focais se 

concentraram em:  

 Treinamentos e remanejamentos para adequação dos treinamentos à agenda dos usuários; 

 Reuniões e workshops de alinhamento com os usuários para explicação detalhada de como 

iriam ocorrer as mudanças nos processos e sistema; 

 Comunicação sobre benefícios da solução; 

 Divulgação de informes; 

 Comunicados da liderança em apoio ao projeto; 

 Disponibilização de materiais e hotsites de suporte.  

Em relação aos principais motivos geradores de resistência as mudanças, a pesquisa 

obteve resultados coerentes com as razões apontadas por Robbins (2005) que estão relacionadas 

à hábitos, segurança, fatores financeiros e medo do desconhecido. 

Além disso, as ações estabelecidas pelo projeto como minimizadores de resistência, 

também são citados por Robbins (2005) como ações de comunicação, educação, 

compartilhamento de decisões através de workshops e rede de agentes de mudanças.  

 Para um dos respondentes, o projeto não apoiou as áreas para a mudança: “[...] Tivemos 

que tomar nossas próprias ações porque o projeto neste ponto deixou a desejar. Não tivemos 

muito apoio e materiais”. 

Em seguida, os pontos focais das áreas são convidados a responder se sentiram 

comprometidos em contribuir para a implantação do novo ERP e o tipo de comprometimento. 

A Figura 15 apresenta os resultados do comprometimento dos pontos focais em relação ao 

projeto. 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Comprometimento dos pontos focais em relação ao projeto 
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Dos 20 entrevistados 19 sentiram-se comprometidos em contribuir com a implantação 

do ERP. As motivações dos pontos focais e das pessoas de suas áreas eram baseadas na visão 

que tinham dos benefícios do novo sistema, além de compreenderem que o projeto representava 

uma oportunidade de redesenho dos processos. Os relatos de 05 entrevistados sugerem o 

comprometimento dos pontos focais: “[...] Tinha uma visão das falhas do antigo sistema”. “[...] 

Entendi que a implantação do ERP era uma ótima oportunidade para revisão de processos”. 

“[...] Estava claro que o ERP permitiria otimização de processos”. “[...] Nossa área foi 

responsável por coordenar um fórum na diretoria para apoiar a preparação das áreas para a 

entrada do sistema. Está ação contribuiu para que tivéssemos uma boa aderência das áreas ao 

plano de preparação desenvolvido pela equipe de gestão de mudanças”. “[...] Acredito que 

empresa alguma no mercado, conseguira sobreviver sem uma infraestrutura robusta de sistemas 

de informação e trabalhei com muita objetividade para essa mudança na empresa. Realizei 

alinhamentos com mecânicos, eletricistas, gestores das operações e, desta forma, contribuímos 

para uma transição mais equilibrada e com um nível adequado de comprometimento de todo o 

time”. 

Com o objetivo de explorar quais fatores proporcionam ou são adversos ao 

comprometimento com a implantação do ERP, a Figura 16 ilustra quais são os aspectos que 

facilitaram, dificultaram ou foram indiferentes ao surgimento e manutenção do engajamento 

para a mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Fatores que facilitaram ou dificultaram o comprometimento com a mudança 
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Na opinião dos pontos focais, todos os fatores predominantemente facilitaram o 

comprometimento com a implantação do ERP. 

De acordo com a Figura 16, os fatores que mais contribuíram para o engajamento para 

o projeto foram: influência da liderança e relação com a empresa, onde 20 dos 20 entrevistados 

assinalaram que facilitaram. 

Para os respondentes a influência da liderança estimulava a participação e apoio ao 

projeto, conforme relato de um entrevistado: “[...] Minha liderança estimulava a contribuição 

ao projeto”. 

Para 19 dos 20 entrevistados o relacionamento com o líder direto facilitou o 

engajamento para a mudança: “[...] A relação aberta que eu mantinha com meu líder direto me 

ajuda a me envolver mais e ser mais participativo no projeto”. 

O nível de Independência para tomada de decisão foi compreendido e assinalado como 

facilitador por 16 dos 20 respondentes, contudo mencionam que mesmo tendo o aval de seu 

líder imediato ainda assim, dependia de outras áreas para concluir as ações. 

Todos os pontos focais das áreas compreenderam que a relação com a empresa 

facilitou o seu comprometimento com o projeto. Para estes entrevistados, era importante saber 

que o novo sistema poderia trazer ganhos para a empresa: “[...] sabíamos dos ganhos que um 

novo sistema ERP poderia trazer para a empresa”. 

As comunicações sobre o projeto para as áreas foram compreendidas como fatores que 

facilitaram o engajamento para mudança. Contudo, para 03 dos 20 respondentes as 

comunicações dificultaram o sentimento de engajamento: “[...] tivemos alguns ruídos na 

comunicação, mas que ao longo do processo foi sanado, com a participação mais efetiva das 

pontas”. 

Para os 12 pontos focais, o aspecto relacionado a alinhamento entre o projeto e agenda 

estratégica da empresa facilitou o engajamento para mudança. Mas, para 05 dos 20 

respondentes este é um fator indiferente. 

Em relação à visibilidade sobre as razões e benefícios do projeto os 19 pontos focais 

assinalaram que facilitou para criação e manutenção do seu comprometimento com projeto. O 

relato de um ponto focal ilustra: “[...] todos os treinamentos tinham em seu conteúdo 

introdutório os benefícios e razões da implantação isso nos ajudou a relembrar porque era 

necessário nos esforçar para aprender os novos conteúdos”.  

Por fim, comparando os resultados desta parte do instrumento de pesquisa é possível 

concluir que a relação estabelecida por Haffar et al. (2014) entre resistência à mudança e tipo 
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de cultura não foi corroborada pelos resultados da pesquisa, considerando comentários 

anteriores onde os respondentes compreenderam a cultura como hierarquizada. Para o referido 

autor, as culturas hierárquicas estão associadas a níveis mais baixos de prontidão para a 

mudança. Já para os respondentes, mesmo considerando a cultura altamente hierarquizada, 

somente 30% dos pontos focais das áreas de negócio perceberam resistência à mudança em suas 

áreas. 

 

4.2.3. Análise dos Elementos Mais Críticos para a Implantação do ERP sob a Perspectiva dos 

Pontos Focais das Áreas de Negócio 

 

Esta parte da análise refere-se à relação dos aspectos que dificultaram a execução do 

projeto de acordo com os pontos focais das áreas de negócio. Nesta parte, os respondentes foram 

convidados a elencar os obstáculos para referido projeto como ilustrado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Consolidação dos elementos que mais dificultaram a execução do projeto 

Importante ressaltar que as médias obtidas na Figura 17, são calculadas através da 

fórmula de média ponderada conforme equação (1). 

O aspecto relacionado a tempo e agenda dos funcionários envolvidos no projeto obteve 

uma média ponderada de 7,55 no que concerne à dificuldade para a implantação. É possível 

perceber que este aspecto foi na opinião dos pontos focais das áreas de negócio o fator que 

provocou mais dificuldade para o projeto. O relato de um dos respondentes ilustra a votação 

dos demais entrevistados. “[...] O tempo foi o fator mais desafiador neste projeto, as solicitações 

vinham com prazos muito curtos”. 

A capacitação de usuários finais obteve uma média de 6,95 no que tange aos obstáculos 

para uma implantação bem sucedida. A dificuldade relativa ao aspecto capacitação reside na 
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criticidade, na opinião dos entrevistados, que ele representa para o sucesso do projeto, pois 

qualquer operação inadequada no sistema pode ter consequências significativas: “[...] a 

capacitação também é outro ponto fundamental já que qualquer problema na operação do novo 

sistema pode causar um impacto imensurável”. 

O entendimento sobre as razões das mudanças e as motivações para as transformações 

organizacionais é o terceiro aspecto que mais gerou dificuldades para a implantação do ERP. 

Para alguns respondentes os obstáculos concentram-se na dificuldade em comunicar 

especificamente como irá ocorrer à transição. O relato a seguir sugere a referida percepção: 

“[...] de maneira geral todo processo de mudança tem como mais desafiador a disponibilização 

das informações que explicam o porquê do projeto”. 

Os aspectos psicológicos presentes no projeto, relacionados à ansiedade das pessoas 

impactadas pela implantação obteve uma média de 4,9 no que se referem ao nível de dificuldade 

gerada para o projeto. De acordo com a opinião dos respondentes, as pessoas receavam por 

desconhecimento dos novos processos e principalmente do novo sistema. Por outro lado, 

segundo um respondente a ansiedade instalada nas áreas contribuiu para que oportunidades de 

melhoria se fossem identificadas e pontos críticos tratados. O relato de um ponto focal ilustra: 

“[...] Os questionamentos de anseio sobre a mudança contribuíram para alertar pontos 

importantes ao projeto”. 

O elemento relacionado a alinhamentos e incoerência entre o discurso e 

comportamento da equipe do projeto no que se referem aos valores e objetivos do programa foi 

analisado pelos pontos focais das áreas de negócio como um fator de dificuldade com média de 

4.75. O relato de um dos entrevistados exemplifica este fato que está relacionado com o 

processo de formação de multiplicadores que, à época, estava sob responsabilidade da parceria 

da área de gestão de mudanças e das áreas funcionais do projeto: “[...] O processo de formação 

de multiplicadores foi um exemplo de incoerência porque inicialmente, os representantes do 

projeto falaram que iriam preparar bem os instrutores de treinamento o que não aconteceu. Foi 

difícil para os estes profissionais ter que aprender certos detalhes sem o apoio do projeto”. 

O aspecto relacionado à disponibilização de recursos humanos para atuar junto e em 

apoio ao projeto obteve uma média de dificuldade de 4,70. A época do projeto, ocorriam muitas 

iniciativas paralelas pela empresa cujos líderes e funcionários também possuíam papéis e 

responsabilidades envolvidos. O comentário de um dos respondentes sugere um exemplo: “[...] 

Tivemos outro projeto operacional paralelo relacionado à usina de pelotização cujos líderes não 

conseguiam focar no projeto de ERP”. 
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Em relação à autonomia das áreas para tomada de decisão, os pontos focais das áreas 

compreenderam que além de um aspecto cultural próprio da empresa, mas também por uma 

questão da natureza do sistema que se baseia na integração de processos, era necessário o 

alinhamento com outras áreas do projeto o que tornava as decisões mais lentas, conforme aponta 

um respondente: “[...] mesmo com a delegação de meu líder para decidir sobre certos processos, 

ainda era necessário alinhar e compartilhar com outras equipes e aprovar com outras áreas, o 

que demorava a resolver algumas questões”. Complementarmente, Nussbaumer et al. (2010) 

observam em seu estudo de caso a influência da autonomia dos funcionários para um projeto 

de mudança. Uma cultura composta por excessivas regras e regulamentações destitui os 

empregados do seu poder de decisão sobre o trabalho. Isto é, as regras reduzem o empowerment 

diante de uma situação de mudança levando a organização a forte dependência de algumas 

poucas pessoas. 

O fator relativo ao confronto entre os que acreditaram no projeto e os que resistiam à 

mudança foi compreendido como adversidade para a implantação com uma média de 4,15, o 

segundo menor fator gerador de dificuldade. Para um dos pontos focais das áreas usuárias: “[...] 

Para um projeto de implantação de ERP em uma empresa de grande porte e complexidade, um 

dos maiores desafios é lidar com a concorrência de tempo, engajamento e gerenciamento de 

conflitos entre as pessoas envolvidas”. 

Por fim, a questão relacionada à inovação tecnológica, e promoção de práticas 

inovadoras foi o fator que menos gerou obstáculos para a implantação do sistema ERP. Os 

respondentes compreenderam que por mais que tivessem que se acostumar com a nova tela do 

sistema, isso seria benéfico para seu desenvolvimento profissional. 

4.2.4. Análise da influência das ações de gestão de mudanças para o sucesso da implantação de 

ERP 

 

A última parte do questionário foi aplicado para os pontos focais das áreas usuárias do 

sistema ERP e busca avaliar quais as ações do projeto relacionadas com gestão de mudanças 

foram percebidas durante a execução do projeto. Além disso, os entrevistados foram convidados 

a avaliar o nível de influência das ações identificadas para o êxito do referido programa. A 

Figura 18 ilustra os resultados da quantidade de ações identificadas e a influência para o sucesso 

do projeto entre parênteses. 
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Figura 18 - Ações percebidas e a influência para o projeto 

 

 A estruturação de uma rede de pontos focais das áreas de negócio para executar ações 

necessárias para o projeto nas áreas foi identificada por todos os respondentes (20 de 20) e seu 

grau de influência para o sucesso do projeto foi avaliado com uma média de 4,11. Para alguns 

entrevistados, a rede de pontos focais foi fundamental para dar visibilidade de problemas que 

poderiam surgir nas áreas em função da implantação do sistema, o relato a seguir ilustra: “[...] 

o trabalho dos pontos focais foi importantíssimo para, principalmente, a fase final do projeto”. 

Por outro lado, um dos respondentes ressalta que houve falha na preparação dos pontos focais 

uma vez que não possuíam as informações necessárias. A estruturação de uma rede de pontos 

focais permitiu o estabelecimento de um time específico para minimização de resistências e 

criar de canais de comunicação, promovendo um sentimento de proximidade da liderança com 

o público impactado. Estas ações estão de acordo com a proposta de Nussbaumer et al. (2010).  
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O comprometimento das lideranças das áreas foi percebido por 19 pontos focais dos 

20 entrevistados e contribuiu para o projeto, segundo as avaliações dos respondentes, com uma 

média de 4,16. Para um dos pontos focais os líderes tinham uma postura participativa, conforme 

comentário: “[...] Os líderes que participavam do Comitê de Liderança da Manutenção 

contribuíram muito para a priorização das ações do projeto”.  

A ação relacionada com a criação de um ambiente de aprendizagem nas áreas também 

foi identificada por 19 dos 20 pontos focais entrevistados e obteve uma média de 3,79 no que 

tange a sua influência para o êxito do programa. Para os entrevistados, somente os treinamentos 

presenciais e à distância não foram suficientes para preparar os usuários para utilizar a nova 

ferramenta o que gerou funcionários despreparados e inseguros durante a entrada em produção 

do sistema, conforme comentário: “[...] O treinamento não foi suficiente para encorajar os 

usuários na utilização da ferramenta." Além disso, dois dos entrevistados comentaram que a 

criação de um ambiente de aprendizagem foi uma iniciativa das próprias áreas e não do projeto. 

O relato aponta esta questão: “[...] O ambiente de aprendizagem foi iniciativa dos usuários finais 

e não do projeto”. “[...] criamos ferramentas internas para saneamento de dúvidas e 

compartilhamento de aprendizados e informações, como nosso caderno de dúvidas da área”. 

O aspecto relacionado aos empregados capacitados na equipe do projeto foi 

identificado por 18 dos 20 entrevistados e obteve uma média de influência para o sucesso da 

implantação de 4,44 a ação que mais contribuiu diante das outras 19 iniciativas. Os pontos 

focais avaliaram que os empregados das equipes funcionais estavam sempre disponíveis para 

auxiliar as áreas, contudo durante os treinamentos não possuíam as informações detalhadas: 

“[...] treinadores sem informações mais detalhadas sobre o formato final de alguns processos”. 

Dos 20 pontos focais entrevistados 18 perceberam ações de comunicações focadas no 

escopo, benefícios e objetivos do projeto com uma média de 4,11. Por outro lado, ressaltam que 

sentiram falta de comunicações para a base de empregados, conforme ilustra o relato de um dos 

entrevistados: “Senti falta de comunicações para a base de empregados”. Cabe ressaltar que um 

dos papéis dos pontos focais era justamente divulgar as informações do projeto em sua área. O 

mesmo argumento foi direcionado à questão da direção comunicação e de como seriam 

realizadas as mudanças. Esta ação foi percebida por 17 dos 20 pontos focais e obteve uma média 

de 3,88 de influência. Cabe ressaltar que um dos papéis dos pontos focais era justamente 

divulgar as informações do projeto em sua área.  

A formação de aliança entre líderes foi identificada por 18 dos 20 pontos focais 

entrevistados e obteve um grau de contribuição para o êxito do projeto de 4,33 de média. Para 

os entrevistados, houve aliança entre lideranças, contudo ressalta que essa integração ocorreu 
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somente entre líderes de mesmos processos: “Houve aliança entre líderes dos mesmos 

processos, de processos diferentes não identifiquei”. 

Em relação ao estabelecimento do senso de urgência no projeto, foi uma ação 

identificada por 18 dentre 20 pontos focais e, além disso, obteve uma média de 4,11 no que 

concerne a sua influência para auxiliar o projeto no alcance de seus objetivos. Na opinião dos 

respondentes, a urgência do projeto foi sendo alterada conforme o avanço do projeto, conforme 

destaca o relato de um entrevistado: “O estabelecimento de urgências foi mudando conforme o 

avanço do projeto”. Além disso, para outro ponto focal, o senso de urgência impactou a 

qualidade das entregas do projeto: “Mesmo com o senso de urgência, a qualidade do trabalho 

foi impactada”. Este fator estabelecido por Kotter (1997) foi uma questão que a prática desta 

pesquisa não corroborou com a literatura. Pode-se inferir que deve-se ter cautela ao promover 

o senso de urgência em um projeto, pois poderá representar um risco à qualidade do resultado 

final.  

Dos 20 pontos focais entrevistados 17 perceberam a efetividade das ações de 

capacitação de usuários finais e, além disso, compreenderam sua influência para o sucesso do 

projeto com uma média de 3,71. Para os respondentes, os treinamentos tiveram problemas 

relacionados à alterações de conteúdos tardias, não proporcionavam uma visão integrada dos 

processos, além de dificuldades no agendamento e remanejamento dos cursos e falta de preparo 

técnico dos instrutores. Os relatos dos quatro respondentes ilustram as questões relacionadas: 

“Em função da demora do amadurecimento dos processos, o material de treinamento sofreu 

alterações posteriores ao início do período de capacitação. Alguns usuários foram treinados de 

uma maneira enquanto que outros viram outro conteúdo a respeito do mesmo tema”. “O 

gerenciamento e agendamento dos treinamentos poderiam ter sido delegados para a própria 

área, muitas vezes, eram convocados muitas pessoas de uma mesma área o que causou a parada 

de operação”. “O treinamento oferecia uma visão mais segmentada dos processos e ninguém 

tinha uma visão geral da cadeia para capacitar usuários”. “Acredito que o maior gargalo 

concentrou-se na questão dos treinamentos: relatórios de treinamentos com erros, treinamentos 

e treinadores sem informações mais detalhadas sobre o formato final de alguns processos, 

material didático não disponibilizado previamente e desorganização no encaixe de usuários nas 

turmas”. 

Segundo os pontos focais das áreas, o aspecto relacionado aos empregados delegados 

pelas lideranças para colaborar com o projeto foi percebido por 17 dos 20 entrevistados, e 

também, obteve uma média de 4,18 no que se refere ao nível de influência para o êxito da 

implantação. Para os entrevistados, havia funcionários disponíveis para auxiliar as ações do 
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projeto, mas sempre tinha a necessidade de alinhar com outras áreas e processos o que tornavam 

as decisões de negócio menos ágeis. 

O desenvolvimento de uma visão sobre o projeto e razões para mudar foi identificado 

por 17 dos 20 Pontos focais das áreas e seu nível de influência para o sucesso foi de média de 

4,0. De acordo com dois respondentes a maior dificuldade foi no início do projeto, pois as áreas 

não entendiam as motivações e importância do projeto, conforme comentário: “No início, a área 

não entendia a urgência e importância do projeto”. 

Em relação às ações de curto prazo demandadas pelo projeto para as áreas foram 

identificadas por 16 de 20 pontos focais e obteve uma média de 3,44 de eficiência para o sucesso 

do projeto. Os entrevistados perceberam a importância das ações, mas ressaltam que por conta 

da urgência no retorno ao projeto a qualidade da entrega ficou comprometida. 

Em relação à atuação e utilização dos consultores externos, dos 20 respondentes esta 

ação foi identificada por 14 e obteve uma média de influência de 4,00. Os pontos focais 

ressaltam algumas dificuldades em relação a esta iniciativa, que residem na falta de 

conhecimento que estes profissionais possuíam para ministrar treinamentos e proatividade na 

atuação, conforme relato de dois entrevistados: “Alguns consultores atuaram como instrutores 

de treinamento e não conheciam as particularidades do negócio da empresa e nem o processo”. 

“Alguns consultores não reagiram e propuseram mudanças quando identificavam um risco”. 

O alinhamento dos novos processos com a estratégia da empresa foi identificado por 

13 dos 20 entrevistados. Além disso, obteve uma média de 3,92 no que tange ao seu grau de 

contribuição para o sucesso do projeto. Para alguns pontos focais, índice de identificação da 

referida ação pode ser justificado pela percepção de que o aumento do controle das atividades 

gerado pelo sistema ERP foi de encontro à nova estratégia da empresa de simplificação. Por 

outro lado, os respondentes também compreenderam que o sistema por possibilitar uma 

integração e consequentemente, melhor visibilidade de gastos, proporcionava também a 

redução de custo por isso, auxiliou na implantação, pois promoveu o engajamento dos usuários 

finais. 

As ações de divulgações de conquistas de curto prazo foram percebidas por 11 dos 20 

pontos focais e, além disso, obteve uma média de 3,44 sobre o grau de influência para o sucesso.  

Por fim, em relação à reestruturação organizacional, foi identificada por 09 dos 20 

entrevistados e segundo estes respondentes, contribuiu para o êxito do programa numa média 

de 3,11, a menor media avaliada. Os respondentes compreenderam as reestruturações como 

uma variável geradora de dificuldade, desfavorável para a implantação, conforme relato: “As 

alterações da estrutura organizacional dificultou o projeto endereçar suas ações para as áreas, 
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muitas vezes o projeto ficava sem referencial porque as áreas mudavam sua estrutura 

constantemente”. O presente estudo identificou que deve-se ter um cuidado especial com 

relação ao desenho de uma nova estrutura organizacional para possibilitar um reporte de ações 

adequado, conforme  evidencia Nussbaumer et al. (2010).  

 

4.3. ANÁLISES COMPARATIVAS DOS RESULTADOS: PERSPECTIVAS DOS 

ESPECIALISTAS DE GESTÃO DE MUDANÇAS E DOS PONTOS FOCAIS DAS ÁREAS 

 

Para realizar uma análise comparativa foi abordado objetivamente o resultado de cada 

questão de acordo com o instrumento de pesquisa: elementos da cultura, aspectos de maior 

criticidade para a implantação do ERP, ações mais identificadas e sua influência para o êxito 

do projeto. 

A Tabela 10 ilustra a análise comparativa dos elementos culturais sob o ponto de vista 

dos especialistas de gestão de mudanças e dos pontos focais das áreas de negócio. 

Tabela 10 - Análise comparativa dos elementos culturais 

Elementos 

Culturais 

Especialistas de Gestão de Mudanças 

(10 Respondentes) 

Pontos Focais das Áreas de Negócio (20 

Respondentes) 

Resumo 

A maioria dos elementos (09 dos 12) foi 

avaliada como geradores de dificuldades. 

- Comportamento da liderança (10) 

- Interação entre as áreas (10) 

- Estrutura organizacional (09) 

- Qualidade dos Processos (09) 

A maioria dos elementos (10 dos 12) foi 

avaliada como facilitadores 

- Implantações anteriores (16) 

- Comportamento da liderança (16) 

- Conhecimento das áreas (16) 

- Missão, visão e valores (15) 

Elementos 

Culturais 
Especialistas de Gestão de Mudanças 

(10 Respondentes) 

Pontos Focais das Áreas de Negócio (20 

Respondentes) 

Resumo 

- Organização dos processos (09) 

- Conhecimento das áreas (08) 

- Implantações anteriores (07) 

- Integração de funcionários (07) 

- Dispersão geográfica (07) 

- Necessidades da empresa (15) 

- Agenda de projetos estratégicos (14) 

- Integração de funcionários (13) 

- Qualidade dos processos (13) 

- Organização dos processos (12) 

- Interação entre as áreas (12) 

Missão, visão e 

valores 
Indiferente 

 

Facilitou 

Legitimaram os principais benefícios da 

solução 

Implantações 

anteriores 

Dificultou 

Causou descredibilidade e gerou mais 

resistência nos funcionários. 

Facilitou 

Proporcionaram aquisição de 

conhecimentos e experiências para a 

implantação estudada 

Comportamento 

da liderança 

Dificultou 

Liderança não entendia a importância e 

benefícios do projeto 

Facilitou 

Liderança estimulou a participação no 

projeto. 

Interação entre as 

áreas 

Dificultou 

Não havia preocupação em trocar 

informações para integração na cadeia de 

processos  

Facilitou 

Comentários ressaltaram a falta de 

integração entre as áreas de diferentes 

processos. 
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Integração de 

funcionários 

Dificultou 

Não havia preocupação em trocar 

informações para integração na cadeia de 

processos 

Facilitou 

Funcionários da mesma área se reuniam 

com o objetivo de favorecer o projeto 

Dispersão 

geográfica das 

áreas 

Dificultou 

Complexidade para disponibilização e 

remanejamento de treinamentos 

Dificultou 

Pluralidade de culturas e localidades 

Qualidade e 

Organizacional 

dos processos 

Dificultou 

Falta de clareza no desenho e definição 

dos donos (owners) dos processos 

Facilitou 

Projeto como oportunidade de melhorias – 

processos sem padronização e donos 

(owners) definidos 

Agenda de 

projetos 

estratégicos 
Indiferente 

Facilitou 

Ajudou aos funcionários a priorizar o 

projeto 

Conhecimento das 

áreas 

Dificultou 

Os funcionários não possuíam 

conhecimentos maduros para a 

implantação 

Facilitou 

A área possuía os conhecimentos 

adequados 

 

A Tabela 11 ilustra os aspectos que possuíam maior criticidade para o projeto de 

implantação de ERP na perspectiva dos especialistas de gestão de mudanças e pontos focais das 

áreas. 

Tabela 11 - Análise comparativa dos aspectos com maior criticidade 

Níveis de 

Criticidade 
Especialistas de Gestão de Mudanças 

(10 Respondentes) 

Médias entre: 6,40 e 3,60 

Pontos Focais das Áreas de Negócio (20 

Respondentes) 

Médias entre: 7,55 e 3,15 

9 

Mais difícil 

Entendimento as razões das mudanças:  

- Implantação anterior de ERP recente (6 anos 

antes) 

- Desconhecimento dos benefícios 

Tempo - Agenda dos empregados envolvidos: 

- As solicitações de ação do projeto possuíam um 

prazo arrojado 

Níveis de 

Criticidade 

Especialistas de Gestão de Mudanças 

(10 Respondentes) 

Médias entre: 6,40 e 3,60 

Pontos Focais das Áreas de Negócio (20 

Respondentes) 

Médias entre: 7,55 e 3,15 

8 

Tempo - Agenda dos empregados envolvidos: 

- Projetos paralelos ocorrendo 

simultaneamente 

- Capacitações de rotina 

Capacitação de usuários finais: 

- Criticidade em função da possibilidade de 

impacto na operação caso haja erro nos dados 

7 

Capacitação de usuários finais: 

- Momento em que todo o trabalho do projeto 

é tangibilizado 

Entendimento as razões das mudanças:  

- Falta de comunicação de como a transição iria 

ocorrer 

- falta de visibilidade sobre os motivos do projeto 

6 

Escassez de recursos humanos: 

- Múltiplos projetos paralelos 

Gerenciamento da ansiedade dos impactados: 

- Contribuição para identificação de oportunidades 

de melhoria 

5 

Autonomia para tomada de decisão: 

- Necessidade de envolver, alinhar e validar 

decisões com muitos funcionários 

Incoerência entre discurso e comportamento da 

equipe técnica-funcional do projeto:  

- Processo de formação de multiplicadores não 

ocorreu conforme planejado e divulgado 

4 

Gerenciamento da ansiedade dos impactados: 

Equipes sem informações suficientes em 

função do avanço na construção da solução 

Escassez de recursos humanos: 

- Múltiplos projetos paralelos 

3 

Incoerência entre discurso e comportamento 

da equipe técnica-funcional do projeto:  

- Benefícios que foram planejados não foram 

entregues. 

Autonomia para tomada de decisão: 

-Necessidade de envolver, alinhar e validar 

decisões com muitos funcionários 
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2 

Inovação e práticas inovadoras: 

- Usuários consideravam a tela e navegação 

pouco intuitiva 

Confronto entre entusiastas e resistentes à 

mudança: 

- Gerenciamento de conflito entre envolvidos 

1 

Menos difícil 

Confronto entre entusiastas e resistentes à 

mudança: 

Sem percepção clara deste aspecto, 

comunicados iguais para todos. 

Inovação e práticas inovadoras: 

- Custo de transição e costume com a nova 

ferramenta, mas oportunidade de desenvolvimento 

profissional 

 

Dos pontos comuns aos especialistas de gestão de mudanças e pontos focais das áreas 

de negócio, tem-se a análise da ocorrência e influência das ações relacionadas com gestão de 

mudanças. A Tabela 12 ilustra a comparação das iniciativas percebidas pelos referidos grupos 

de respondentes e seu grau de influência para o êxito da implantação.  

Tabela 12 - Análise comparativa das ações percebidas e a influência para o sucesso do projeto 

Ações 
Especialistas de Gestão de Mudanças (10 

Respondentes) 

Pontos Focais das Áreas de Negócio (20 

Respondentes) 

1 

Mais 

percebida 

Comunicação sobre escopo, benefícios e objetivos 

(4,0): 

- Preparou os usuários para receber outras 

solicitações do projeto 

- Forte dependência da maturidade dos processos e 

equipes técnicas-funcionais 

Estruturação de rede de pontos focais (4,11): 

- O trabalho dos pontos focais foi importantíssimo 

- Falha na preparação dos pontos focais 

 

2 

Estruturação de rede de pontos focais (3,22): 

- Permitiu ao projeto ter visibilidade e tratar os 

pontos críticos de cada área 

- Rede prejudicada pelas mudanças de estrutura 

organizacional 

Comprometimento da liderança (4,16): 

- Líderes participativos 

 

 

 

 

3 

Efetividade da capacitação dos usuários (3,13): 

- Forte dependência da maturidade dos processos e 

equipes técnicas-funcionais 

- Necessidade de diversificação do aprendizado 

Criação de um ambiente de aprendizagem (3,79): 

- Necessidade de diversificação do aprendizado 

 

 

4 

Comunicação da direção das mudanças (3,0): 

- Comunicação deveria ser antecipada 

- Forte dependência da maturidade dos processos e 

equipes técnicas-funcionais 

Empregados capacitados na equipe do projeto 

(4,44): 

- Empregados disponíveis em ajudar 

- Empregados sem as informações necessárias 

durante os treinamentos 

Ações 
Especialistas de Gestão de Mudanças (10 

Respondentes) 

Pontos Focais das Áreas de Negócio (20 

Respondentes) 

5 

Utilização dos consultores externos (2,5): 

- Atuação operacional 

- Necessidade de auxiliar na transferência de 

conhecimento 

 

Comunicação sobre escopo, benefícios e objetivos 

(4,11): 

- Houve ações de comunicação, contudo faltou 

comunicação para níveis hierárquicos mais baixos 

6 

Alinhamento dos novos processos com a estratégia 

(3,17): 

- Reconhecimento da coerência entre benefícios do 

projeto e momento da empresa 

Formação de alianças dos diretores (4,33): 

- Diretores favoráveis ao projeto, mas sem formar 

aliança para integração de processos  

7 

Empregados delegados para colaborar com o projeto 

(3,33): 

- Poucos funcionários capacitados para tomada de 

decisão 

Estabelecimento de um senso de urgência (4,11): 

- As urgências foram mudando conforme avanço 

do projeto 

- Impacto na qualidade das entregas 

8 

Visão sobre o projeto e razões para mudar (3,0): 

- Implantação recente do ERP anterior 

- Falta de visão dos usuários sobre os benefícios 

Comunicação da direção das mudanças (3,88): 

- Houve ações de comunicação, contudo faltou 

comunicação para níveis hierárquicos mais baixos 

9 

Formação de alianças dos diretores (2,50): 

- Diretores favoráveis ao projeto, mas sem formar 

aliança para integração de processos 

Efetividade da capacitação dos usuários (3,71): 

- Alterações de conteúdos dos materiais 

- Não tinha a visão integrada do processo, faltou 

uma visão integrada 

- Problemas com logísticas e remanejamentos das 

turmas 
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10 

Empregados capacitados na equipe do projeto (2,80): 

- Pessoas compondo as áreas técnicas-funcionais sem 

as habilidades necessários para as ações requeridas  

Empregados delegados para colaborar com o 

projeto (4,18): 

- Poucos funcionários capacitados para tomada de 

decisão 

 

11 
Criação de um ambiente de aprendizagem (2,40): 

- Necessidade de diversificação do aprendizado  

Visão sobre o projeto e razões para mudar (4,0): 

- Falta de visão dos usuários sobre os benefícios  

12 

Estabelecimento de um senso de urgência (3,60): 

- Senso de urgência se perdeu em função do longo 

período do projeto (4 anos) e paralelização de fases 

Ações de curto prazo do projeto para as áreas 

(3,44) 

- Impacto na qualidade das entregas 

13 

Comprometimento da liderança (3,25): 

- Liderança não estava comprometida 

- Líderes não apoiavam as ações do projeto nas áreas 

Utilização dos consultores externos (4,00): 

- Consultores não sabiam as especificidades do 

processo da empresa 

- Não demonstraram a proatividade necessária 

14 

Ações de curto prazo do projeto para as áreas (4,0): 

- As ações enviadas para as áreas foram 

fundamentais para o sucesso do projeto 

Alinhamento dos novos processos com a estratégia 

(3,92): 

- Aumento do controle confrontou com esforço de 

simplificação, mas também possibilitou redução de 

custos  que fazia parte da estratégia da companhia 

15 

Reestruturação organizacional (3,33): 

- Não ocorreram em função do projeto 

- As áreas se alinharam aos novos processos 

Divulgação de conquistas de curto prazo (3,44): 

- Sem percepção relevante 

16 

Menos 

percebida 

Divulgação de conquistas de curto prazo (2,50) 

- Sem percepção relevante 

Reestruturação organizacional (3,11): 

- Dificultou o endereçamento das ações do projeto 

para as áreas usuárias 

 

Em um âmbito geral, percebe-se que o projeto de implantação de ERP gerou um 

desconforto maior no grupo dos especialistas de gestão de mudanças. Pode-se relacionar este 

desconforto à vasta e consistente experiência destes profissionais em programas deste caráter. 

Somente dois de 10 dos especialistas de gestão de mudanças não possuíam vivências anteriores 

em projetos com a complexidade do empreendimento em estudo. Além disso, os outros 8 

profissionais possuem uma média de 8,5 anos de experiências em projetos de implantação de 

ERP. Por isso, pode-se inferir que estes respondentes têm uma visão mais crítica em relação às 

condições da empresa e elementos culturais, bem como comportamento da liderança, qualidade 

e organização dos processos e conhecimentos das áreas. Vale ressaltar que o ponto central das 

observações dos especialistas de gestão de mudanças está relacionado com uma preparação 

insuficiente da companhia para um projeto desta complexidade como, por exemplo, 

dificuldades no processo de tomada de decisão, falta de planejamento, visão em longo prazo, 

integração entre processos e conhecimentos para o desempenho das ações necessárias. 

A questão da liderança também é a base para as ações de gestão de mudanças na 

opinião dos especialistas, há uma forte dependência do apoio dos líderes das áreas, porque 

somente estes profissionais poderiam apoiar o engajamento e participação dos usuários nos 

eventos, reuniões e treinamentos além de disseminar a importância do projeto. Isto é, a 

expectativa destes respondentes também era alta. 

Por outro lado, os pontos focais das áreas de negócio que representavam os usuários 

finais de sua diretoria, compreenderam este projeto como uma oportunidade de melhorias nos 
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processos e aprimoramento profissional. Mesmo com manifestações de resistência às mudanças 

no início do projeto, os pontos focais ressaltam que o entendimento sobre as mudanças foi sendo 

sedimentado nos usuários. Para estes respondentes, a maior dificuldade dos usuários finais foi 

conciliar as ações que o projeto de implantação de ERP demandava às áreas com suas atividades 

diárias.  

Além disso, há um ponto crítico relacionado com a dificuldade na tomada de decisão 

e integração entre processos que não foi percebido nem nos níveis de diretoria e por fim, a 

comunicação para a estrutura mais básica da hierarquia. Além disso, na visão destes 

respondentes, estabelecer processos gerais para todas as diversas áreas da empresa também não 

funcionou, as diversidades e pluralidade de culturas organizacionais dentro da mesma empresa 

deveriam ter sido consideradas.  

Corroborando com a literatura observada neste estudo, a capacitação de usuários finais 

representa um dos aspectos mais críticos para ambos os grupos de respondentes. Do ponto de 

vista dos especialistas de gestão de mudanças, o treinamento de usuários finais foi desafiador 

em relação ao aspecto engajamento para o aprendizado de novos conhecimentos e preparação 

para utilização correta do sistema após a entrada em produção. Para os pontos focais, a 

complexidade da capacitação de usuários finais reside na preparação para utilização da 

ferramenta em função das metas que devem atingir em suas atividades. Além disso, a qualidade 

dos materiais, formas de capacitação e principalmente tempo para realização dos treinamentos 

representam as principais dificuldades. 

Cabe ressaltar que este estudo tem como contexto o projeto caracterizado como alto 

impacto, a maior implantação de ERP da América Latina e um dos maiores e mais importantes 

projetos de ERP no mundo, estando entre os maiores em números de processos e regiões, de 

acordo com a consultoria implementadora parceira da empresa de mineração. Além disso, foi 

um programa de âmbito nacional, que redesenhou mais 200 processos de negócio e mais de 16 

mil empregados capacitados na nova ferramenta. 

Portanto, trata-se de um caso emblemático que captura as visões tanto do 

implementador quanto dos impactados pela mudança e por isso, esta pesquisa não possui 

homogeneidade, pois estabelece as distinções de ambos os pontos de vistas. Este é o ponto de 

maior destaque deste trabalho, pois a literatura estudada trata os aspectos de gestão de mudanças 

de maneira consolidada, não distinguindo usuários dos implementadores. 

Além disso, a amostra explorada possui uma representatividade grande uma vez que 

no grupo dos especialistas de gestão de mudanças foram entrevistados 10 de 11 profissionais e 
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na amostra dos pontos focais das áreas de negócio participaram da pesquisa 20 de 45 pontos 

focais disponíveis na empresa. 

 

4.4. RESULTADOS COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS COM GESTÃO DE 

MUDANÇAS DO MAIOR PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ERP DA AMÉRICA 

LATINA 

 

Com o objetivo de listar objetivamente os aspectos observados neste estudo o Quadro 

13 sumariza os elementos estudados e suas oportunidades de melhorias com base nos 

comentários dos respondentes ou nos autores da revisão bibliográfica. 

Elementos 
Lição aprendida 

(fonte: literatura ou respondentes) 

Integração entre as áreas para 

desenho de processos 

Análise e elaboração de um mapa de principais interfaces entre as áreas 

impactadas para desenho integrado da solução. 

Benefícios do projeto alinhados 

com a missão, visão, valores e 

estratégia da empresa 

Entendida como boa prática do projeto. 

Comunicação sobre benefícios, 

objetivos e escopo do projeto 

Comunicação para a base dos níveis hierárquicos através da atuação de 

pontos focais da rede de mudanças. 

Capacitação de usuários finais  

Diversificação de formas de capacitação para criação de um ambiente 

de aprendizagem. Não se limitar a apenas oferta de treinamentos 

presenciais e à distância. 

Comportamento da liderança 
Gerenciamento próximo do nível de engajamento e informação dos 

líderes da alta administração. 

Cultura Organizacional 

Necessidade de análise da cultura da empresa e identificação da 

influência para o sucesso do projeto como aspectos relacionados ao 

processo de tomada de decisão. 

Elementos 
Lição aprendida 

(fonte: literatura ou respondentes) 

Reestruturação organizacional 
Análise de impactos em casos de alterações de estrutura a fim de não 

impactar no endereçamento das ações do projeto para as áreas. 

Necessidades da empresa 
Análise de maturidade da organização, conhecimentos e recursos 

disponíveis para verificação da prontidão para mudança. 

Diversidade de culturas 
Análise da pluralidade de culturas da empresa e identificação das 

especificidades de cada público. 

Utilização de consultores externos 
Atenção à transferência de conhecimentos para sustentação dos novos 

conhecimentos na empresa após a entrada em produção do sistema. 

Quadro 13 - Lista de resultados comportamentais 

 

De acordo com o Quadro 13, em síntese, este trabalho identificou 10 oportunidades de 

melhorias a partir do projeto de implantação de ERP. Conforme comentários dos entrevistados 

a integração das áreas tanto para o redesenho dos processos, quanto para uma facilitação das 

mudanças poderia ter ocorrido de outra maneira e para isso este estudo sugere a elaboração de 

uma mapa de interfaces entre as áreas previamente à etapa de início dos desenhos dos processos. 
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Este mapa irá apresentar e estabelecer quais são os pontos críticos de interações que não podem 

ser negligenciados e priorizados durante a transição. 

O alinhamento dos benefícios e objetivos do projeto foi considerado alinhado à missão, 

visão e valores da empresa e sua estratégia o que facilitou a implantação. Por isso, estes aspectos 

podem ser compreendidos como boa prática. É recomendado que nos próximos projetos de 

implantação de ERP este alinhamento seja observado, atingido e divulgado para toda a 

companhia. 

Em relação à divulgação das comunicações para a base da estrutura de empregados, 

este deve ser um ponto analisado em função do conteúdo e interesse de cada mensagem. Deve-

se considerar que nem todas as mensagens são relevantes para todos os públicos. A utilização 

dos pontos focais para repassar as informações é essencial e por estarem mais perto das áreas 

de negócio são capazes de identificar a importância de cada mensagem para cada público. 

A sala de aula e cursos à distância se consolidam como excelentes ferramentas de 

capacitação, contudo com o avanço dos estudos de andragogia, a aprendizagem de adultos se 

torna um desafio para todas as organizações, essencialmente para implantações de sistemas de 

alto impacto nos negócios conforme o projeto referido neste estudo. É recomendado sejam 

exploradas e disponibilizadas outras formas de assimilação de conhecimento a partir de jogos 

e práticas. Este é um ponto que é requerido uma melhora significativa. 

É necessário o acompanhamento próximo das lideranças e formadores de opinião, 

muitas vezes um líder não apoia uma iniciativa por desconhecê-la. Por isso, entender as lacunas 

de informação, abrir um espaço para diálogo entre o projeto e pontos críticos do ponto de vista 

de cada líder é fundamental para gerar comprometimento e apoio para a mudança. 

Em relação à cultura organizacional e necessidades da empresa é necessário o 

esclarecimento de aspectos aparentemente sem ligação direta com implantação de sistemas. 

Uma organização por ser composta de pessoas também é movida à cultura vivenciada por seus 

empregados, por isso, a maneira como a empresa lida com planejamento, o entendimento do 

estilo de cultura corporativa, como se estrutura o processo de tomada de decisão, como as 

pessoas se comunicam e como as lideranças se comportam é essencial para identificar o nível 

de preparação para a organização enfrentar o esforço de transição de um estado para outro. 

Além disso, é necessário observar o nível de maturidade requerida para a mudança e a 

maturidade atual da empresa. 

No período de projetos de transformações organizacionais complexas, é essencial que 

as reestruturações organizacionais sejam estudadas antes de implementadas, por isso uma 
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análise destes impactos torna-se relevante para não provocar contratempos em projetos com 

cronogramas muitas vezes arrojados. 

A análise das particularidades dos nichos de culturas dentro da mesma organização 

muitas vezes pode ajudar aos funcionários envolvidos a compreenderem e se comprometerem 

com a mudança organizacional. É recomendada esta avaliação, pois dependendo de cada 

necessidade e forma de se comunicar os esforços da equipe de gestão de mudança podem ser 

mais assertivos. 

A utilização de consultores não deve ser limitada somente a preparação da solução, 

mas também estes profissionais devem ser aproveitados para realizar a transferência de 

conhecimento para os empregados próprios da empresa de maneira estruturada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

O presente trabalho representa uma contribuição para as empresas que tenham o 

desafio de gerenciar mudanças advindas de projetos de implantação de ERP de alto impacto 

nos processos operacionais e de gestão, além de elevada diversidade e complexidade. Além 

disso, ofereceu uma visão completa dos principais pontos críticos relacionados com a área de 

gestão de mudanças para implantações de ERP a partir da perspectiva dos especialistas de 

gestão de mudanças e dos representantes das áreas de negócio usuárias do sistema. 

Adicionalmente, foi possível evidenciar a partir da literatura os processos utilizados 

para gerenciar mudanças em implantações de ERP em empresas privadas e pode-se perceber 

que os pontos de destaque da literatura consultada foram os fatores críticos de gestão de 

mudanças evidenciados pelos autores como: comprometimento das lideranças, treinamento e 

educação dos usuários finais e comunicações e o engajamento dos envolvidos. 
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Os aspectos da cultura organizacional relacionados à dispersão geográfica e estrutura 

organizacional foram considerados tanto pelos especialistas de gestão de mudanças como pelos 

pontos focais das áreas de negócio como elementos culturais que dificultaram a implantação do 

ERP. Além disso, a missão, visão e valores e necessidades da empresa foram elementos que 

facilitaram a execução do projeto para ambos os grupos de respondentes. Os demais elementos 

culturais tiveram uma visão bem distinta entre os grupos de entrevistados. 

Além disso, este estudo possibilitou identificar manifestações de resistências à 

mudança nas áreas impactadas pelo projeto que se manifestaram claramente através do 

questionamento dos usuários finais aos novos processos e sistema. Contudo, a partir de 

comunicações, participação nos processos decisórios e em workshops promovidos pela área de 

comunicação do projeto as resistências foram minimizadas.  

Os fatores que mais facilitaram o surgimento do comprometimento com a mudança 

foram à relação que os funcionários possuíam com a empresa, a influência e relacionamento 

com a liderança imediata e visibilidade sobre as razões e benefícios do projeto. Os aspectos que 

mais dificultaram o engajamento são os relacionados às comunicações de como a mudança iria 

ocorrer no detalhe, e nível de autonomia para tomada de decisão.  

A partir desta pesquisa foi possível observar lacunas entre a metodologia atual de 

gestão das mudanças da empresa e os resultados percebidos pelos entrevistados e a literatura 

técnico-científica. Estas lacunas residem nas dificuldades de tomadas de decisão da empresa 

que impactam nas ações de gestão de mudanças, cultura organizacional e oferta de novas formas 

de capacitação para criação de um ambiente de aprendizagem e diversidade de culturas dentre 

da mesma organização. 

As variáveis mais relevantes foram sistematizadas como melhorias às práticas de 

gestão das mudanças através de análise comparativa da influência dos elementos da cultura, 

fatores que geraram a resistência às mudanças e a observação da ocorrência e influência das 

ações relacionadas com gestão de mudanças. Em seguida, foram estabelecidas as lições 

aprendidas e ações necessárias para o desenvolvimento das lacunas encontradas.  

Este trabalho limitou-se a analisar os aspectos relacionados à gestão de pessoas durante 

uma transformação organizacional e não teve por objetivo estudar questões que extrapolem a 

área da administração conhecida como gestão de mudanças. 

Cabe ressaltar que existem alguns elementos tênues no processo de transformação 

estudado que podem ter influenciado nos resultados desta pesquisa. O processo de transferência 

de conhecimento da equipe de consultores externos para os funcionários da organização 

estudada pode ter não ocorrido ou não ter sido efetivo porque havia interesses comerciais por 
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parte da consultoria. Era interessante para os prestadores de serviço que a empresa mineradora 

mantivesse uma dependência dos conhecimentos dos consultores. Isto é, a empresa estudada 

teve o esforço de aprender, contudo não faz parte da estratégia da consultoria ensinar. 

Além disso, há que se considerar que a empresa estudada possui um clima 

organizacional competitivo o que pode ter provocado a falta de integração e cooperação entre 

as equipes e áreas o que prejudicou o desenho da solução do projeto de implantação de ERP. 

Além disso, em alguns departamentos os gestores utilizam a gestão do medo como um 

instrumento de coerção silencioso, isto significa que dependendo da situação, um empregado 

não se sente confortável para expressar suas opiniões ou desacordo diante de algum fator 

organizacional. 

Outro aspecto a ser destacado é que este projeto foi o segundo projeto de implantação 

de ERP da organização em menos de sete anos. Este fator influenciou a opinião dos empregados 

e sua disposição em apoiar o projeto, provocando o surgimento de traumas e fantasias 

organizacionais. Por exemplo, no que concerne à avaliação de conhecimento dos treinamentos, 

muitos funcionários temiam ser demitidos caso não atingissem a nota mínima para aprovação. 

Outro exemplo é em relação a alocação de recursos humanos para integrarem as equipes do 

projeto. Muitos empregados ficavam preocupados com o fato de passarem mais de dois anos 

fora de sua área de origem e ao final do projeto, como iriam se realocar dentro da empresa. Este 

fato também influenciou na escolha dos funcionários que sairiam da área para compor a equipe 

de implantação do ERP. 

Caso houvesse uma terceira implantação de ERP na empresa estudada, é possível 

pensar que a equipe de gestão de mudanças deverá insistir em uma parceria maior com as áreas 

técnicas-funcionais ressaltando a interdependência entre ambas. Além disso, aspectos como 

análise da cultura organizacional e do nível de maturidade da empresa e integração entre as 

áreas também devem fazer parte da estratégia de implantação.  

Como sugestão de pesquisas futuras recomenda-se analisar mais a fundo quais as 

contribuições que a área de recursos humanos voltada a desenvolvimento de pessoas pode 

contribuir para a gestão de mudanças. Além disso, sugere-se aprofundar e atualizar como novas 

formas de capacitação podem ajudar no treinamento de usuários finais e prepará-los melhor 

para a entrada em produção do sistema. Além disso, vale o aprofundamento na resistência a 

mudança a partir do olhar do empregado, considerando as variáveis que levam ao surgimento 

da resistência, como experiências, prévias e consistência organizacional. 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

ACMP - ASSOCIATION OF CHANGE MANAGEMENT PROFESSIONALS. Standard for 

Change Management. Washington: ACMP, 2014. 

 

AL-HADDAD, S. & KOTNOUR, T. Integrating the organizational change literature: a model 

for successful change. Journal of Organizational Change Management v. 28 No. 2, pp. 234-

262, 2015. 

 

AL-MASHARI, M. & AL-MUDIMIGH, A. ERP implementation: lessons from a case study. 

Information Technology & People, v.16, n.1, p. 21-33, 2003. 

 

AL-MASHARI, M. et al. Enterprise resource planning: a taxonomy of critical factors. 

European Journal of Operational Research, v. 146, p. 352-364, 2003. 

 

ALLEN, D. et al. ERP critical success factors: an exploration of the contextual factors in public 

sector institutions. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System 

Sciences, pp. 3062-3071, 2002. 

 

AMABILE, T. M. How to kill creativity. Harvard Business Review, 76 (5), p. 76-87, 1998. 

 

AMOAKO-GYMPAH, K & SALAM, A. An extension of the technology acceptance model in 

an ERP implementation environment. Information & Management, v. 41, p. 731-745, 2004. 

 

 



112 
 

ARAUJO, Fernando Oliveira de. Proposta metodológica para análise de Sistemas Setoriais 

de Inovação: aplicação na indústria brasileira de construção naval. Tese (Doutorado em 

Engenharia de Produção). Rio de Janeiro: PUC-Rio: 2011.  

 

ARMENAKIS, A A. & BEDEIAN, A. Organizational change: a review of theory and research 

in the 1990´s. Journal of Management, v. 25, n. 3, p. 293-315,1999. 

 

BAREIL, C., GAGNON, J. Building employees’ capacity to adapt to change. Cahier de 

recherche. HEC Montréal, 2004. 

 

BING, P. et al,. Critical issues affecting ERP implementations. Information Systems 

Management, v. 16, n. 3, p. 7-14, 1999. 

 

CALDWELL, S. et al. The effects of transformational and change leadership on employee´s 

commitment to a change: a multilevel study. Journal of Applied Psychology, v. 93, n. 2, p. 346-

357, 2008. 

 

CALLAHAN, S. How to use stories to size up a situation (white paper) retrieve January 2005 

from http://www,anecdote.com.au/whitepapers.php?wpid=12. 

 

CANATO, A. & RAVASI, D. Managing long-lasting changes. Organizational Dynamics. 

Organ Dyn-524, 2014. 

 

CAMERON K.S. & QUINN R. E. Diagnosing and change organizational culture. Rev. ed. 

San Francisco: Jossey Bass, 2006. 

 

CHU, K. F. An organizational culture and the empowerment for change in SMEs in the Hong 

Kong manufacturing industry. Journal of Materials Processing Technology 139, p. 505–509, 

2003. 

 

COSTA, H. G. Modelo para Webibliomining: proposta e caso de aplicação. Revista da FAE, v. 

13, p. 115-125, 2010. 

 

DAVENPORT, T. Mission critical, Realizing the promise of  Enterprise Systems. Harvard 

Business School Press, Boston, MA, 2000. 

 

DAVOS, G., BUELENS, M. & BOUCKENOOGHE, D. The contribution of content, context 

and process in understanding openness to organizational change: two experimental studies. 

Journal of Social Psychology, v. 147, n. 6, p. 617-630, 2007. 

 

DEZDAR, S. & AININ, A. The influence of organizational factors on successful ERP 

Implementation. Management Decision, v. 49 n. 6, p. 911-926, 2011. 

 

FAN, J.C. & FANG, K. ERP Implementation and information systems success: a test of 

DeLone and McLean’s model, PICMET (PORTLAND INTERNATIONAL CENTER FOR 

MANAGEMENT OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY) PROCEEDINGS, 9-13 July, 

Istanbul, pp. 1272-1278, 2006. 

 



113 
 

FEDOR, D. B, CALDWELL, S, & HEROLD, D.M. The effects of organizational changes on 

employee commitment: a multilevel investigation. Personnel Psychology, v. 59, n. 1, p. 1-29, 

2006. 

 

GARG P. & GARG A. An empirical study on critical failure factors for enterprise resource 

planning implementation in Indian retail sector. Business Process Management Journal, v. 19, 

n. 3, p. 496-514, 2013. 

 

HAFFAR, M. et al. An empirical investigation of the influence of organizational culture on 

individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations. Journal of 

Organizational Change Management v. 27, n.1, p. 5-22, 2014. 

 

HERSCOVITCH, L & MEYER, J.P. Commitment to organizational change: extension of a 

three-component model. Journal of Applied Psychology, v. 87, n. 3, p. 474-487, 2002. 

 

HERNÁNDEZ et al. Transformación organizacional y prácticas innovadoras de gestión 

humana. Revista Innovar, v. 19, n. 35, p. 151-166, 2009. 

 

HERNANDEZ, J. M.C. & CALDAS, M.P. Resistência à mudança: uma revisão crítica. Revista 

de Administração de Empresas, v. 41, n. 2, p. 31-45, 2001. 

 

HOLLAND, C. & LIGHT, B. A critical success factors model for ERP implementation. IIEE 

Software, v. 16, p. 30-36. 

 

JING, R. et al. Commitment to organizational change in a Chinese context. Journal of a 

Managerial Psychology, v. 29, n. 8, p. 1098-1114, 2014.  

 

JONES, R.A. et al. The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change 

implementation success: the mediating role of readiness for change. Journal of Management 

Studies, v.42, n. 2, p. 361-385, 2005. 

 

KAVANAGH, M.H. & ASHKANASY, N.M. The impact of leadership and change 

management strategy on organizational culture and individual acceptance of change during a 

merger. British Journal of Management, v. 17, p. S81-S103, 2006. 

 

KEMP, M.J. & LOW, G.C. ERP innovation implementation model incorporating change 

management. Business Process Management Journal, v. 14, n. 2, p. 228-242, 2008. 

 

KING, S. & BURGESS, T. Beyond critical success factors: a dynamic model of enterprise 

system innovation. International Journal of Information Management, v. 26, p. 59-69, 2006. 

 

KIRSCH, C. et al. Drivers of change: a contemporary model. Journal of Business Strategy, v. 

32, n. 2, p. 13-20, 2011. 

 

KOTTER, John P. Liderando Mudança. 20ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. 

 

KOTTER, John P.& Schlesinger, Leonard A. Choosing Strategies for Change. Harvard 

Business Review - Best of HBR. p. 1-11, 2008. 

 



114 
 

KRUMBHOLZ, M. & MAIDEN, N. The implementation of enterprise resource planning 

packages in different organizational and national cultures. Information Systems, v. 26, p. 185-

204, 2001. 

 

KUMAR, V. et al. An investigation of critical management issues in ERP implementation: 

empirical evidence from Canadian organizations. Technovation, v. 23 n. 9, pp. 793-807, 2003. 

 

LAMBE, P. & TAN, E. Challenges of doing business in China: Case Studies for Singapore 

SME´s. Singapore Institute of Management, 2003. 

 

LEWIN, Kurt. Field theory in social science. New York: Harper & Row, 1951. 

 

LI, L. et al. Evaluation of acquiring and implementing a manufacturing resource planning 

system. Production and Inventory Management Journal, v. 42, p. 1-8, 2008. 

 

LIMA S. M, et al. Resistência à mudança gerada pela implementação de sistemas de gestão 

integrada (erp): Um estudo de caso. Revista Gestão e Planejamento, Salvador, 2007.   

 

LIMA, S. M.V. & BRESSAN, C.L. Mudança Organizacional: uma introdução. In: LIMA, 

Suzana Maria Valle, et al. Mudança Organizacional: teoria e gestão. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2003. 

 

LINES, C, B. et al. Overcoming resistance to change in engineering and construction: Change 

management factors for owner organizations. International Journal of Project Management v. 

33, p. 1170–1179, 2015. 

 

MALHAN, I.V. Developing corporate culture in the Indian university libraries. Problems and 

challenges of change management. Library Management, v. 27 n.6/7, p. 486-493, 2006. 

 

MARCONI, M.A. & LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

MARTINSONS, M. & WESTWOOD, R. Management information systems in the chinese 

business culture: n exploratory theory. Information & Management, v. 32, p. 215-228, 1997. 

 

NAH, F. et al. ERP implementation: chief information officer’s perception of critical succers 

factors. International Journal of Human-Computer Interaction, v. 16, p. 5-22, 2003. 

 

NEVES, J.L. Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades. Caderno de Pesquisas 

em Administração, v. 1, n. 3, p. 1-5, 2006. 

 

NGAI, E,W,T. et al. Examining the critical success factors in the adoption of enterprise resource 

planning. Computers in Industry v. 59, p. 548-564, 2008. 

 

NUSSBAUMER, A. & MERKLEY, W. The path of transformational change. Library 

Management, v. 31 n. 8/9, p. 678-689, 2010. 

 

O’TOOLE, P., TALBOT,S & FIDOCK, J. Anecdotally speaking: using stories to generate 

organizational change. Qualitative Research Journal, v. 8, n. 2, p. 28-42, 2008. 

 



115 
 

OURO, Renilda. Mudança organizacional: soluções genéricas para projetos: leia a bula 

antes de usar. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 

 

PARISH , J. T., et al. Want to, need to, ought to: employee commitment to organizational 

change. Journal of Organizational Change Management, v. 21, n. 1, p 32-52, 2008. 

 

PROSCI. ADKAR MODEL, 1999. http://www.prosci.com/adkar-model/overview-3/ 

 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 11ª ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2005. 

 

ROBEY, D. et al. Learning to implemente enterprise systems: an exploratorystudy of the 

dialectics of change. Journal of Management Information Systems, v. 19, n. 1, p. 17-46, 2002. 

 

SCHEIN, Edgar H. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

SENGE, P. et al. A dança das mudanças: os desafios de manter o crescimento e o sucesso 

em organizações que aprendem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 

SENGE, Peter M. A quinta disciplina. Nova Iorque: Doubleday, 1990. 

 

SOJA, P. Success factors in ERP implementation: lessons from practices. Journal of Enterprise 

Information, v. 19, n. 4, p. 418-433, 2006. 

 

SOMERS, T.M. & NELSON, K.G. A taxonomy of players and activities across the ERP project 

life cycle. Information & Management, v. 41 n. 3, pp. 257-278, 2004. 

 

STEBEL, P. Breakpoints: how managers exploit radical change. Harvard Business School 

Press, Boston, 1992. 

 

STEIGENBERGER, N. Emotions in sensemaking: a change management perspective. Journal 

of Organizational Change Management,  v. 28 Iss 3 pp. 432 – 451, 2015. 

 

SUMMER, M. Critical success factors in enterprise wide information management systems 

projects. Proceedings of the 1999 ACM SIGCPR Conference on Computer Personnel Research, 

1999, p-p. 297-303. 

 

TAMPOE, M. Driving organizational change through the effective use of multi-disciplinary 

project teams. European Management Journal, v. 8, n. 3, p. 346-354, 1990. 

 

TCHOKOGUÉ et al. Key lessons from the implementation of an ERP at Pratt & Whitney 

Canada. International Journal of Production Economics 95, p. 151–163, 2005. 

 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14 ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

 

WADDEL, D. & SOHAL, A. S. Resistance: a constructive tool for change management. 

Management Decision, v. 36, n. 8, p. 543-548, 1998. 

 

http://www.prosci.com/adkar-model/overview-3/


116 
 

WERKMAN, R. Understanding failure to change: a pluralistic approach and five patterns. 

Leadership & Organizational Development Journal, v. 30, n. 7, p. 664-684, 2009. 

 

WICKRAMASINGHE, V. & GUNAWARDENA, V. Critical elements that discriminate 

between successful and unsuccessful ERP implementations in Sri Lanka. Journal of Enterprise 

Information, v. 23, n. 4, p. 466-485, 2010. 

 

YANG, C. & SU, Y. The relationship between benefits of ERP systems implementation and its 

impacts on firm performance of SCM. Journal of Enterprise Information Management, v. 22, 

n. 6, p. 722-752, 2009. 

 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

 

YUSUF,Y.et al,. Entreprise information systems project implementation: a case study of ERP 

in Rolls-Royce. International Journal of Production Economics, v. 87, n. 3, p. 251-266, 2004. 

 

ZHANG, Z. et al. A framework of ERP systems implementation success in China: an empirical 

study. International Journal of Production Economics, v. 98, pp. 56-80, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE I - ANÁLISE DO ESTADO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DAS 

MUDANÇAS 

 

1. ACMP - Standard for Change Management 

 

O Standard for Change Management (Padrão para a Gestão da Mudança) instituído 

pela ACMP (Association of Change Management Professionals - Associação dos profissionais 

da Gestão da Mudança) é uma metodologia direcionada a apoiar profissionais e organizações 

que estejam passando por um processo de mudança estrutural ou cultural através de um 

conjunto de práticas, atividades e estratégias próprias. 

Para a ACMP (2014), estado de mudança é a capacidade de organizações e indivíduos 

transitarem de um estado para outro estado futuro. 
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Para a referida instituição, mudança não é um evento específico e isolado mais sim, 

um processo que possui o objetivo de levar a empresa e stakeholders de uma situação atual para 

um estado desejado no futuro. Além disso, estabelece dois tipos de mudanças organizacionais: 

incrementais ou transformacionais. 

As mudanças incrementais possuem um escopo menor e impactam um número menor 

de stakeholders. Essas mudanças, em geral, são limitadas a revisões, refinamentos e melhorias 

de processos, políticas, serviços e estruturas. 

Já as mudanças transformacionais são mais complexas, de escopos maiores, afetam 

um número maior de stakeholders e de maneiras distintas além de atribuir responsabilidades a 

ações para as equipes envolvidas. Geralmente consistem em reestruturações, realinhamentos, 

estabelecimento de uma nova visão, missão ou relacionadas à agenda estratégica da empresa. 

ACMP (2014) estabelece um conjunto de ações com o objetivo de garantir a efetiva 

transição de indivíduos e organizações para o estado futuro desejável atingindo os resultados 

esperados.  

Esta transição é alcançada através do gerenciamento de processos de gestão de 

mudanças onde os stakeholders são envolvidos antes, durante e após a transformação. Pode-se 

considerar que uma gestão de mudança eficaz é capaz de minimizar impactos negativos e os 

resultados ou benefícios globais desejados são atingidos, dentro do orçamento e do cronograma 

planejado. 

Esse grupo de processos são guias para a aplicação dos conhecimentos de gestão de 

mudança e são interligados onde um processo é a entrada de outro. Ademais, são atividades 

iterativas, podem ser aplicadas paralelamente e várias vezes ao longo das fases de um esforço 

de gestão da mudança.  

Esses grupos de processos são usados para organizar e elaborar sobre os processos 

realizados por profissionais de gerenciamento de mudanças durante a iniciativa de mudança. O 

Quadro 14 evidencia os processos envolvidos no gerenciamento de mudanças segundo a ACMP 

e uma breve descrição de cada grupo. 

 

Grupos de Processos de Gestão das Mudanças 

5.1 Avaliar impactos da 

mudanças e prontidão 

organizacional  

 

 

 

Os processos neste grupo são projetados para avaliar e antecipar a disposição, 

habilidade e capacidade da organização e dos stakeholders de passar por uma 

transição do estado atual para o estado futuro. Os processos incluem também 

uma avaliação da própria mudança, e o impacto que a mudança terá sobre o 

indivíduo e a organização. História, cultura e sistemas de valores 

desempenham um papel fundamental nessas avaliações. Os resultados desses 

processos proporcionam aos profissionais de mudança informações para 

calibrar de forma mais eficaz as expectativas do líder e a escalar e customizar 

os planos e atividades de gestão de mudança. 
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5.2 Formular a estratégia de 

gestão das mudanças  

Os processos neste grupo são projetados para desenvolver uma abordagem 

macro para o gerenciamento de mudanças com patrocinadores, líderes de 

mudança, desenvolvedores de conteúdo, gerentes de programas e outros sobre 

o projeto, aborda temas como governança, riscos, recursos, orçamento e 

relatórios. A estratégia de mudança deverá incorporar, integrar e alinhar os 

planos de gerenciamento de mudanças, atividades, tarefas e metas para as 

outras atividades e operações da organização. Estabelece cronograma e 

sequência das atividades, além disso, inclui neste grupo de processo a gestão 

do engajamento de stakeholders. 

5.3 Desenvolver o plano de 

Gestão das Mudanças  

Os processos neste grupo empregam metodologias específicas de 

gerenciamento de mudanças e ferramentas para desenvolver planos detalhados 

para implementar a estratégia de gestão da mudança. Estes planos incluem 

comunicações, patrocínios, engajamento de stakeholders, aprendizagem e 

desenvolvimento, mitigação de riscos e medição de benefícios. Ações de 

integração constante com a equipe de gerenciamento de projetos estão 

incluídas neste grupo de processos. 

5.4 Executar o plano de 

gestão das mudanças  

Os processos neste grupo focam na execução detalhada das ações dos planos 

de gerenciamento de mudanças. Este trabalho é necessário para alcançar os 

resultados desejados de gestão de mudança relacionados ao engajamento dos 

stakeholders. 

5.5 Complementar o esforço 

de gestão das mudanças 

Os processos neste grupo focam no reforço do trabalho dos planos de gestão 

da mudança, na identificação da eficácia das ações e monitoramento do 

progresso. Esses processos incluem a medição de resultados em comparação 

com os resultados desejados ou com os objetivos de negócios. Estes processos 

incluem também as atividades de melhoria contínua (pós-projeto) e de lições 

aprendidas. 

Quadro 14 - Grupos de processos de gestão das mudanças 

Fonte: adaptado de ACMP (2014) 

 

 

2. Metodologia PROSCI® 

 

A Prosci® é uma consultoria americana fundada em 1994 e líder mundial em produtos 

e pesquisas relacionadas ao gerenciamento de mudanças. Oferece como serviços ferramentas e 

treinamentos em gestão das mudanças a fim de auxiliar as empresas a construir competência 

para liderar mudanças. Possui uma metodologia própria, a ADKAR® Model, construída em 

1999, baseada em pesquisas que objetiva gerenciar o lado humano das transformações 

organizacionais com foco em todos os níveis da organização. 

A ADKAR® Model (1999) admite que a mudança individual é a chave para a mudança 

organizacional. Por isso, esta metodologia auxilia no gerenciamento dos indivíduos que são 

afetados pela mudança a passarem pela transição a partir de um processo de cinco passos que 

pode ser utilizado por executivos, gestores ou colaboradores que visa identificar e remover as 

barreiras para uma mudança bem sucedida. O Quadro 15 contempla esses cinco processos-

chave. 

 

Elementos da ADKAR® Model Fatores que influenciam o sucesso 
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Conscientização da necessidade da 

mudança 

Visão pessoal sobre a situação atual 

Como os problemas são percebidos pelo indivíduo 

Credibilidade do emissor das mensagens de conscientização da 

mudança 

Circulação de rumores ou informações incorretas 

Contestabilidade das razões para a mudança 

Desejo de participação e apoio para a 

mudança 

Natureza da mudança (o que é como impacta os colaboradores) 

Contexto organizacional e ambiente para a mudança (percepção da 

organização relacionada à mudança) 

Situação de cada indivíduo 

O que motiva um colaborador (motivações intrínsecas) 

Conhecimento sobre como mudar 

A base atual de conhecimentos de cada indivíduo 

A capacidade de aprendizagem de cada um 

Recursos disponíveis para treinamentos e educação 

Acesso ou resistência dos conhecimentos necessários 

Capacidade para implementar 

habilidades e comportamentos 

necessários 

Bloqueios psicológicos  

Capacidades físicas 

Capacidade intelectual 

Tempo disponível para desenvolvimento das habilidades 

necessárias 

Disponibilidade de recursos para apoiar o desenvolvimento de 

novas habilidades 

Reforço para sustentar a mudança 

Grau em que o reforço é significativo e específico para a pessoa 

impactada pela mudança 

Associação do reforço com o atual progresso 

Ausência de consequências negativas 

Existência de um sistema responsável pela criação de reforço 

contínuo da mudança 

Quadro 15 - Processos-chave de Gestão das Mudanças ADKAR® Model 
Fonte: Adaptado de ADKAR® Model (1999) 

Por fim, a referida metodologia se aplica a grupos e indivíduos para além de identificar 

e remover barreiras, também pretende reduzir a resistência e equipar as pessoas com o 

conhecimento e habilidades para realizar a transição com sucesso.  
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ESPECIALISTAS DE GESTÃO 

DE MUDANÇAS 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

Caro respondente, o presente questionário tem o objetivo coletar dados para a realização da 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada de Análises  das Ações de Gestão das Mudanças em Implantação 

de Sistemas de Gestão Integrado (ERP): Uma Investigação Episódica para Levantamento de 

Lições Aprendidas. Este estudo é de autoria de Pamella Macedo Drummond e orientada pelo 

Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araújo.   

  O público-alvo da investigação é composto por funcionários da empresa estudada que 

fizeram parte da implantação do ERP. O objetivo principal deste trabalho é identificar aspectos 

relevantes relacionados às ações de gestão das mudanças e seus efeitos no contexto 

organizacional. 

Esta pesquisa preza pela confidencialidade e por isso, os participantes não devem ser 

identificados. 

Este trabalho tem fins exclusivamente acadêmicos, portanto, não possui nenhum objetivo para 

a empresa em questão. Após a conclusão deste estudo, o trabalho pode ser disponibilizado para 

todos os participantes que o desejarem apreciar. 

Muito obrigada. 

Pamella M. Drummond 

 

BLOCO A: PERFIL DO RESPONDENTE 

1- Qual a sua formação acadêmica? Favor sinalizar a mais alta. 

Escolaridade Incompleto Cursando Completo 

Ensino médio    

Ensino Superior    

Pós-graduação em nível de especialização    

Pós-graduação em nível de mestrado    

Pós-graduação em nível de doutorado    

 

2- Qual sua faixa etária ? 

(   ) Entre 20 e 25 anos  (   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 35 anos  (   ) Entre 36 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 45 anos  (   ) Entre 46 e 50 anos 

(   ) Entre 51 e 55 anos  (   ) Entre 56 e 60 anos 

(   ) Mais de 60 anos 

 

3- Qual foi o seu papel no projeto de implantação de ERP? 

(   ) Membro da equipe de Gestão de Mudanças 

(   ) Ponto Focal dos usuários finais de sua área para o projeto 

(   ) Usuário Final 

(   ) Outros 

Especifique: ______________________________________ 

 

4- Se você fez parte da equipe de GM, pule para a próxima questão. Se não, qual era a sua área durante o projeto de implantação de ERP? 
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(   ) Manutenção  (   ) Produção 

(   ) Qualidade  (   ) Projetos 

(   ) Finanças  (   ) Suprimentos 

(   ) Outros 

Especifique:______________________________________ 

 

5- Qual era o seu nível hierárquico durante o projeto de implantação de ERP? 

(   ) Técnico 

(   ) Analista   

(   ) Engenheiro / Especialista técnico 

(   ) Supervisor / Gerente  

(   ) Diretor 

(   ) Outros 

Especifique: ______________________________________ 

 

6- Você já tinha participado de outro projeto de implantação de ERP anteriormente? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

7- Caso já tenha participado anteriormente de outras implantações de ERP, por quanto tempo você participou?  

(   ) Entre 1 e 3 anos  (   ) Entre 3 e 5 anos 

(   ) Entre 5 e 7 anos  (   ) Entre 7 e 9 anos 

(   ) Entre 9 e 11 anos  (   ) Mais de 11 anos 

BLOCO B: INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DA EMPRESA NA IMPLANTAÇÃO DO ERP 

8- Marque com um “x” se, em sua opinião, os elementos da empresa facilitaram ou dificultaram o sucesso da implantação de ERP: 

 

Elementos da empresa Facilitou Dificultou Indiferente 

Missão, visão e valores da 
empresa 

   

Experiências de 

implantações de sistemas 

anteriores 

   

Comportamento das 

lideranças de toda a empresa 

   

Forma de interação entre as 

áreas 

   

Necessidades da empresa    

Integração de funcionários: 

maneira como eles 
socializam e se comunicam 

   

Dispersão geográfica das 

áreas 

   

Estrutura organizacional    

Qualidade dos processos da 
empresa antes da revisão 

feita pelo projeto 

   

Organização dos processos 
da empresa antes da revisão 

feita pelo projeto 

   

Agenda de projetos 

estratégicos da empresa 

   

Conhecimentos das áreas 

sobre os processos e 

ferramentas 

   

 

Comentários e percepções: 

 

DURANTE O PROJETO: RESISTÊNCIA E  

 

 

 

BLOCO C: PROCESSOS DE GESTÃO DE MUDANÇAS E ERP 

9- Avalie de 1 a 9 as dificuldades mais relevantes do projeto de implantação de ERP. Sendo 1= menor dificuldade e 9 = maior dificuldade. 

(   ) Tempo: agenda concorrida dos empregados e lideranças impactados pela mudança 

(   ) Capacitação adequada dos empregados envolvidos no projeto 

(   ) Motivação da mudança: entendimento sobre as razões das mudanças  
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(   ) Alinhamento: incoerência entre o discurso e o comportamento da equipe do projeto no que se refere aos valores e objetivos do projeto 

(   ) Aspectos psicológicos: gerenciamento da ansiedade das pessoas impactadas 

(   ) Confronto: confronto entre os que acreditaram no projeto e os que resistiam à mudança 

(   ) Autonomia: dificuldades relacionadas à necessidade de autonomia de algumas áreas para tomada de decisão 

(   ) Inovação: dificuldade em difundir práticas inovadoras na empresa 

(   ) Escassez de recursos: muitos projetos estratégicos envolvendo os mesmos stakeholders 

(   ) Outros 

Especifique:___________________________________ 

Comentários e percepções: 

 

 

 

 

10-  Marque com um “x” se você percebeu a realização das ações durante o projeto na tabela abaixo. 

 

Ações Percebeu? 
Nível de 

influência (1-5) 

Estabelecimento de senso de urgência 

do projeto 

  

Formação de uma aliança dos 
diretores da empresa a favor do 

projeto 

  

Desenvolvimento de uma visão sobre 
o projeto capaz de esclarecer as 

razões para mudar 

  

Comunicação sobre escopo, 

benefícios e objetivos do projeto 

  

Empregados delegados pelas suas 

lideranças em colaborar com o 

projeto 

  

Estabelecimento de ações em curto 
prazo do projeto para as áreas 

  

Divulgação de conquistas de curto 

prazo do projeto  

  

Alinhamento dos novos processos 
com a estratégia da empresa 

  

Utilização dos consultores externos 

para facilitar a implantação do 

projeto 

  

Reestruturação do desenho 

organizacional 

  

Criação de um ambiente de 
aprendizagem  

  

Comprometimento da liderança de 

toda a empresa 

  

Empregados capacitados na equipe 
do projeto capazes de ajudar as áreas 

  

Efetividade das ações de capacitação 

de usuários finais 

  

Comunicação da direção e de como 
seriam realizadas as mudanças 

  

Estruturação da rede de pontos focais 

para executar ações necessárias para 
o projeto nas áreas 

  

 

10.1 – Na tabela acima, avalie o grau de influência dos elementos identificados por você para o sucesso do projeto. Considere 5= altíssima 

influência e 1= baixíssima influência. 

 

Comentários e percepções: 
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APÊNDICE III - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PONTOS FOCAIS DAS ÁREAS 

DE NEGÓCIO 

 

Pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão (MSG) – UFF 

Caro respondente, o presente questionário tem o objetivo coletar dados para a realização da 

pesquisa de Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), intitulada de Análises  das Ações de Gestão das Mudanças em Implantação 

de Sistemas de Gestão Integrado (ERP): Uma Investigação Episódica para Levantamento de 

Lições Aprendidas. Este estudo é de autoria de Pamella Macedo Drummond e orientada pelo 

Prof. Dr. Fernando Oliveira de Araújo.   

  O público-alvo da investigação é composto por funcionários da empresa estudada que 

fizeram parte da implantação do ERP. O objetivo principal deste trabalho é identificar aspectos 

relevantes relacionados às ações de gestão das mudanças e seus efeitos no contexto 

organizacional. 

Esta pesquisa preza pela confidencialidade e por isso, os participantes não devem ser 

identificados. 

Este trabalho tem fins exclusivamente acadêmicos, portanto, não possui nenhum objetivo para 

a empresa em questão. Após a conclusão deste estudo, o trabalho pode ser disponibilizado para 

todos os participantes que o desejarem apreciar. 

Muito obrigada. 

Pamella M. Drummond 

 

BLOCO A: PERFIL DO RESPONDENTE 

7- Qual a sua formação acadêmica? Favor sinalizar a mais alta. 

Escolaridade Incompleto Cursando Completo 

Ensino médio    

Ensino Superior    

Pós-graduação em nível de especialização    

Pós-graduação em nível de mestrado    

Pós-graduação em nível de doutorado    

 

8- Qual sua faixa etária ? 

(   ) Entre 20 e 25 anos  (   ) Entre 26 e 30 anos 

(   ) Entre 31 e 35 anos  (   ) Entre 36 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 45 anos  (   ) Entre 46 e 50 anos 

(   ) Entre 51 e 55 anos  (   ) Entre 56 e 60 anos 

(   ) Mais de 60 anos 

 

9- Qual foi o seu papel no projeto de implantação de ERP? 

(   ) Membro da equipe de Gestão de Mudanças 
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(   ) Ponto Focal dos usuários finais de sua área para o projeto 

(   ) Usuário Final 

(   ) Outros 

Especifique: ______________________________________ 

 

10- Se você fez parte da equipe de GM, pule para a próxima questão. Se não, qual era a sua área durante o projeto de implantação de ERP? 

(   ) Manutenção  (   ) Produção 

(   ) Qualidade  (   ) Projetos 

(   ) Finanças  (   ) Suprimentos 

(   ) Outros 

Especifique:______________________________________ 

 

11- Qual era o seu nível hierárquico durante o projeto de implantação de ERP? 

(   ) Analista   

(   ) Engenheiro / Especialista técnico 

(   ) Supervisor / Gerente  

(   ) Diretor 

(   ) Outros 

Especifique: ______________________________________ 

 

12- Você já tinha participado de outro projeto de implantação de ERP anteriormente? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

7- Caso já tenha participado anteriormente de outras implantações de ERP, por quanto tempo você participou?  

 

(   ) Entre 1 e 3 anos  (   ) Entre 3 e 5 anos 

(   ) Entre 5 e 7 anos  (   ) Entre 7 e 9 anos 

(   ) Entre 9 e 11 anos  (   ) Mais de 11 anos 

BLOCO B: INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DA EMPRESA NA IMPLANTAÇÃO DO ERP 

11- Marque com um “x” se, em sua opinião, os elementos da empresa facilitaram ou dificultaram o sucesso da implantação de ERP: 

 

Elementos da empresa Facilitou Dificultou Indiferente 

Missão, visão e valores da 
empresa 

   

Experiências de 

implantações de sistemas 

anteriores 

   

Comportamento das 

lideranças de toda a empresa 

   

Forma de interação entre as 
áreas 

   

Necessidades da empresa    

Integração de funcionários: 

maneira como eles 
socializam e se comunicam 

   

Dispersão geográfica das 

áreas 

   

Estrutura organizacional    

Qualidade dos processos da 
empresa antes do projeto 

   

Organização dos processos 

da empresa antes do projeto 

   

Agenda de projetos 
estratégicos da empresa 

   

Conhecimentos das áreas 

sobre processos e 

ferramentas 

   

 

Comentários e percepções: 

 

DURANTE O PROJETO: RESISTÊNCIA E  

 

 

 

BLOCO C: RESISTÊNCIA E COMPROMETIMENTO COM A MUDANÇA 
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12- Durante o projeto de implantação do ERP, você identificou manifestações de resistência aos novos processos e sistema por parte dos 

funcionários de sua área? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Justifique sua resposta: 

 

9.1- Em caso afirmativo, você considera que houve ações para minimização das resistências? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Comentários e percepções: 

 

 

 

 

 

9.2- Se sim, quais foram as ações desenvolvidas? 

 

 

 

 

13- Você se sentiu comprometido em contribuir para a implantação do novo ERP e dos novos processos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Justifique sua resposta: 

 

 

 

 

 

10.1- Em caso positivo, indique o nível de comprometimento com a mudança vivenciado por você durante o projeto de implantação do ERP. 

(   ) Comprometimento caracterizado pela vontade genuína de mudar contribuir com a mudança 

(   ) Comprometimento caracterizado pela percepção de que havia custos e consequências em resistir e não oferecer suporte à mudança 

(   ) Comprometimento caracterizado pelo sentimento de obrigação em apoiar a mudança 

(   ) Outros  

Especifique_______________________________________ 

Comentários e percepções: 

 

 

 

 

 

10.2- Marque com um “x” se os fatores do projeto facilitaram ou dificultaram o seu comprometimento com a implantação de ERP na 

empresa.  

 

Fatores do projeto Facilitou Dificultou Indiferente 

Influência da minha 

liderança 

   

Relacionamento com o 
meu líder imediato 

   

Nível de independência 

para tomada de decisão 

no meu trabalho 

   

Minha relação e 

percepção sobre 

empresa 

   

Comunicações internas 
sobre o projeto 

   

Alinhamento entre o 

projeto e a agenda 
estratégica da empresa 

   

Visibilidade sobre as 

razões e benefícios do 
projeto 

   

 

 

Comentários e percepções: 
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BLOCO D: PROCESSOS DE GESTÃO DE MUDANÇAS E ERP 

14- Avalie de 1 a 9 os desafios mais relevantes do projeto de implantação de ERP. Sendo 1= o menos desafiador e 9 = mais desafiador. 

(   ) Tempo: agenda concorrida dos empregados e lideranças impactados pela mudança 

(   ) Capacitação adequada dos empregados envolvidos no projeto 

(   ) Motivação da mudança: entendimento sobre as razões das mudanças  

(   ) Alinhamento: incoerência entre o discurso e o comportamento da equipe do projeto no que se refere aos valores e objetivos do projeto 

(   ) Aspectos psicológicos: gerenciamento da ansiedade das pessoas impactadas 

(   ) Confronto: confronto entre os que acreditaram no projeto e os que resistiam à mudança 

(   ) Autonomia: dificuldades relacionadas à necessidade de autonomia de algumas áreas para tomada de decisão 

(   ) Inovação: dificuldade em difundir práticas inovadoras na empresa 

(   ) Escassez de recursos: muitos projetos estratégicos envolvendo os mesmos stakeholders 

(   ) Outros 

Especifique:___________________________________ 

Comentários e percepções: 

 

 

 

 

15-  Marque com um “x” se você percebeu a realização das ações durante o projeto na tabela abaixo. 

 

Ações Percebeu? 
Nível de 

influência (1-5) 

Estabelecimento de senso de urgência 

no projeto 

  

Formação de uma aliança de líderes 

da alta administração da empresa a 
favor do projeto 

  

Desenvolvimento de uma visão sobre 

o projeto capaz de esclarecer as 
razões para mudar 

  

Comunicação sobre escopo, 

benefícios e objetivos do projeto 

  

Empregados empoderados pelas suas 
lideranças em colaborar com o 

projeto 

  

Estabelecimento de metas em curto 
prazo 

  

Consolidação das conquistas em 

curto prazo 

  

Alinhamento dos novos processos 
com a estratégia da empresa 

  

Utilização de conhecimentos dos 

consultores externos para facilitar a 

implantação do projeto 

  

Reestruturação do desenho 

organizacional 

  

Criação de um ambiente de 

aprendizagem  

  

Comprometimento da liderança de 

toda a empresa 

  

Alocação correta dos empregados 

para compor a equipe do projeto  

  

Efetividade das ações de capacitação 

de usuários finais 

  

Comunicação da direção e de como 

seriam realizadas as mudanças 

  

Estruturação da rede de pontos focais 

para executar ações necessárias para 

o projeto nas áreas 

  

 

12.1 – Na tabela acima, avalie o grau de influência dos elementos identificados por você para o sucesso do projeto. Considere 5= altíssima 

influência e 1= baixíssima influência. 
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Comentários e percepções: 

 

 


