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RESUMO 

As exigências de competitividade no mercado global levam as empresas 

a realizar esforços para atingir sustentabilidade em longo prazo, e tanto a 

aprendizagem de equipes quanto o trabalho por projetos são descritos na 

literatura científica como fontes de vantagens competitivas.  No entanto, 

a aprendizagem é um desafio no ambiente dos projetos, considerando a 

natureza complexa deles. Este estudo foca-se no processo de 

aprendizagem de equipes de projeto em contextos reais. O objetivo é 

compreender como ocorre a aprendizagem de uma equipe de projeto 

inserida em uma empresa colombiana do setor da construção civil. A 

fundamentação teórica abordou três construtos: a aprendizagem de 

equipes, o contexto dos projetos e a aprendizagem de equipes de projetos. 

Assume-se a aprendizagem de equipes como o processo iterativo de 

reflexão- ação, a serviço de qualquer meta organizacional e desenvolvido 

por meio de atividades interdependentes realizadas pelos membros da 

equipe. O estudo adota uma perspectiva de processos de grupo cujo objeto 

de análise são equipes em contextos reais. Desenvolve-se, portanto, um 

estudo de caso qualitativo fundamentado na experiência de uma equipe 

formada por pessoas com experiência e bases de conhecimento diferentes. 

A coleta de dados incluiu técnicas como: entrevistas, grupos focais, 

observação de reuniões e documentos institucionais. A análise dos dados 

foi realizada por meio da análise temática, com a utilização de técnicas e 

procedimentos de transformação de dados qualitativos. Foram 

identificados três grandes temas ao redor dos quais construiu-se o caso: 

componentes dinâmicos vinculados com a aprendizagem da equipe; 

comportamentos de aprendizagem da equipe e a gestão de projetos como 

quadro de atuação estável da equipe. A análise permitiu identificar uma 

perspectiva temporal da aprendizagem da equipe que se desenvolveu 

conforme o modelo de Equilíbrio Pontuado de Gersick. Também foi 

identificado o caráter flexível e dinâmico das metas de aprendizagem no 

percurso do projeto, e evidenciou-se que a gestão de projetos tem o 

potencial de auxiliar a aprendizagem da equipe em função da percepção 

da gerência e dos membros da equipe a respeito dos avanços nos 

resultados e do prazo de finalização do projeto. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem de equipe. Equipes de projetos. 

Processos de aprendizagem de equipes. Aprendizagem de equipes de 

projeto.  

 

  



  



 

ABSTRACT 
 

The demands of competitiveness in the global market place lead 

companies to make efforts to achieve sustainability in the long term, and 

both team learning and project work are described in the scientific 

literature as sources of competitive advantages. However, learning is a 

challenge in the project environment, considering its complex nature. 

Consequently, this study focuses on the process of project teams learning 

in real contexts. The aim is to understand how the learning occurs in a 

project team within a Colombian company of the construction sector. The 

theoretical foundation addressed three constructs: the team learning, the 

context of the projects and the project team learning. Team learning is 

defined as the iterative action-reflection process at the service of any 

organizational goal and developed through interdependent activities 

carried out by team members. The study adopts a perspective of group 

process whose object of analysis are teams in real contexts. Therefore, a 

qualitative case study is developed based on the experience of a team 

formed by people with different backgrounds and knowledge bases. Data 

collection included sources such as: interviews, focus groups, meeting 

observation and institutional documents. The study´s evidence was 

approached through thematic analysis, using qualitative data 

transformation techniques and procedures. Three major themes around 

which the case was constructed were: i) dynamic components linked to 

team learning, ii) team learning behaviors, and iii) project management 

as a stable team performance framework. The analysis allowed to identify 

a temporal perspective of the team learning developed according to the 

Gersick model of punctuated equilibrium. It was also identified the 

flexible and dynamic nature of the learning goals in the course of the 

project, and it was evidenced that the project management has the 

potential to assist the team learning because of the management and the 

team members perception regarding the progress in the results and the 

deadline of the Project. 

 

Keywords: Team learning. Project teams. Team learning processes. 

Project team learning 
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APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa começou seu processo de germinação alguns anos 

antes de eu decidir fazer um doutorado. No ano 2007 tive a sorte de 

começar um interessante caminho profissional em uma organização, cujo 

propósito central é gerar iniciativas de apropriação social da ciência, 

tecnologia e inovação. Em meu papel como coordenadora de projetos de 

inovação organizacional enfrentei o desafio de gerenciar diversos 

projetos de inovação empresarial (focados em micro, pequenas e médias 

empresas) e social (focados em pesquisa aplicada para identificar 

inovações sociais). Durante um bom tempo os projetos fluíram 

tranquilamente. No entanto, assim que eles se tornaram mais complexos, 

precisando de maior interdisciplinaridade e interdependência com outras 

áreas da organização, ficaram em evidência as dificuldades que os 

diferentes atores envolvidos tinham para aprender com as experiências e 

conhecimentos acumulados em projetos anteriores. Nesse momento, 

apareceram incipientes insights que serviriam de motivação para esta 

pesquisa.  

Minhas inquietudes de partida foram intuitivas e, às vezes, 

preconceituosas. Por exemplo, eu acreditava que a organização tinha um 

problema de gestão de conhecimento e, assumia que nos projetos 

desenvolvidos por ela não havia aprendizagem. Portanto, era frequente 

ver as equipes de projeto reinventando a roda e cometendo erros que já 

tinham acontecido. Muitas vezes escutei diferentes líderes de projeto 

dizerem que não era possível planejar e rever as experiências de outros 

projetos porque cada um deles era único e diferente. Segundo esses 

líderes, desenvolver os projetos da organização (que de fato eram 

intensivos em conhecimento) era diferente de desenvolver processos 

mecânicos para, por exemplo, produzir parafusos ou outro tipo de bens. 

Isso significava para mim que, realmente no imaginário desses líderes, a 

natureza única dos projetos implicava processos de reinvenção 

permanentes e, do meu ponto de vista, desnecessários e custosos (tanto 

financeira como emocionalmente). Essas circunstâncias me levaram a 

pensar, sempre com preocupação e frustração, em por que essas equipes 

não aprendiam e desperdiçavam experiências e conhecimentos de 

altíssimo valor, acumulados durante vários anos de trabalho. Obviamente, 
a pergunta que eu me fiz na época não era a correta; porém, ela deu origem 

ao projeto de pesquisa para participar do edital do PEC-PG da Capes no 

ano 2013.  
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Desde então, a caminhada tem sido longa e aconteceram várias 

coisas que marcaram minhas escolhas conceituais e metodológicas:  

1. Reconheci que gestão de conhecimento e aprendizagem 

organizacional são construtos diferentes, mas complementares. 

Isso conduziu à primeira escolha: trabalhar com o construto 

aprendizagem organizacional.  

2. Descobri na literatura sobre Aprendizagem Organizacional o 

caráter multinível deste construto. Isso me permitiu 

compreender que: a) a aprendizagem pode ocorrer no nível 

individual, grupal ou organizacional; b) em um nível, a 

aprendizagem ocorre mediante processos diferentes; e, c) a 

aprendizagem no nível individual é necessária para o 

aprendizado grupal, e este, por sua vez, para a aprendizagem 

organizacional. Porém, alcançar aprendizagem em cada nível 

não garante a aprendizagem nos outros níveis. 

Consequentemente, obtive clareza sobre o meu interesse de 

trabalhar a aprendizagem no nível grupal, levando em conta a 

importância deste nível de aprendizagem para que a 

aprendizagem organizacional seja possível. 

3. Identifiquei diversas abordagens epistemológicas e 

metodológicas para me aproximar do fenômeno de meu 

interesse. Isso me levou a optar por uma abordagem que estuda 

a aprendizagem a partir de uma perspectiva de processos de 

grupo em contextos reais. Esta escolha me permitiu 

compreender as equipes na sua complexidade inerente pois, no 

contexto real, são muitas as variáveis, situações e condições 

que estão em jogo, quando uma equipe executa um projeto. 

Essa complexidade pode facilitar ou limitar a sua 

aprendizagem. Isso me deu os insumos chave para reafirmar a 

escolha de equipes executoras de projetos, atendendo, também, 

ao baixo número de pesquisas existente nesse contexto.  

4. Deparei-me com a literatura que quebrava meu paradigma 

(talvez seria mais preciso falar de preconceito) sobre a ausência 

de aprendizagem em equipes de projeto. Compreendi que a 

natureza única dos projetos é uma característica, não um 

problema. De fato, é uma característica que faz dos projetos 

cenários naturais de aprendizagem permanente. Isto implicou 

em mais uma escolha: trabalhar o fenômeno de meu interesse 

em um contexto diferente da organização no qual nasceram 

minhas inquietudes, visando diminuir vieses resultantes da 

minha vivência passada.   
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 Em consequência, as ideias expostas nos capítulos a seguir são o 

reflexo das minhas construções conceituais e posicionamentos frente à 

aprendizagem de equipes de projeto. Elas são produto da análise e 

reflexão das colocações de diversos autores especialistas no tema e do 

diálogo com a equipe que tive honra de formar com as professoras Dra. 

Andrea Valéria Steil (orientadora) e Dra. Marina Keiko Nakayama (co-

orientadora). Esta tese foi escrita com plena ciência de meus próprios 

paradigmas e com a abertura de pensamento necessária para mudar meu 

questionamento original sobre o por que as equipes de projeto não 

aprendem, para refletir sobre como é que as equipes aprendem, assunto 

que será desenvolvido neste documento.  

A tese está organizada em seis capítulos que se complementam 

entre si. No primeiro capítulo apresento a introdução ao tema, o problema 

de pesquisa, os objetivos, as justificativas teórica e empírica, os aspectos 

que delimitam a investigação e a aderência ao PPGEGC.  

No segundo capítulo exponho os aspectos conceituais centrais da 

pesquisa: a aprendizagem de equipes, as características do contexto dos 

projetos e os resultados de uma revisão de literatura sobre aprendizagem 

de equipes de projeto.  

No capítulo 3 abordo os procedimentos metodológicos, 

descrevendo as características de um estudo de caso, a concepção de 

mundo que norteia a investigação, as características da abordagem 

qualitativa, o design do estudo, a preparação da coleta de dados, os 

procedimentos de coleta de dados, a forma como foi desenvolvida a 

análise dos dados e as características de validade e confiabilidade da 

pesquisa. 

A partir do capítulo 4 apresento os resultados e, simultaneamente, 

estabeleço a conexão com o arcabouço teórico. Esse capítulo apresenta a 

forma como foi estruturada a análise temática do caso e descreve os três 

grandes temas que permitem compreender a aprendizagem na equipe 

estudada: a) a gestão de projetos como quadro organizacional estável para 

a atuação da equipe; b) os componentes dinâmicos vinculados com a 

aprendizagem da equipe; e, c) os comportamentos de aprendizagem da 

equipe durante o percurso do projeto.        

No capítulo 5, narro o caso da equipe estudada e descrevo cada um 

dos temas da estrutura de análise com base na perspectiva dos 

participantes da pesquisa. Por fim, no capítulo 6, apresento as 

considerações finais, destacando implicações teóricas e práticas da 

pesquisa, assim como limitações e oportunidades de pesquisas futuras. 

No encerramento deste capítulo faço uma breve reflexão sobre minha 

experiência como pesquisadora no decorrer da investigação.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O valor do conhecimento nos diferentes âmbitos da sociedade não 

tem discussão. Organizações de todo tipo procuram transcender no 

mercado mediante a criação, desenvolvimento, manutenção ou 

incremento de seu conhecimento chave para atingir exigências sociais, 

políticas, econômicas, tecnológicas ou culturais de seu contexto de ação. 

É tal a importância do conhecimento, que teorias organizacionais 

adotaram a metáfora da aprendizagem para compreender como as 

organizações adquirem, mudam ou ampliam seu acervo de 

conhecimentos para atingir o melhor desempenho possível.     

A aprendizagem organizacional tem sido associada teórica e 

empiricamente à sustentabilidade e a vantagens competitivas em 

organizações, em função de seu potencial para desenvolver rotinas e 

competências difíceis de imitar, inovar, melhorar o resultado em tarefas 

específicas, ou desenvolver o capital humano (ANGELONI; STEIL, 

2011; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Os projetos como forma de 

organização, não escapam a essa situação; ao invés, a economia do 

conhecimento reforçou a visão de que as organizações de projeto são um 

modo rápido e flexível de organizar os recursos de conhecimento 

(SYDOW; LINDKVIST; DE FILLIPPI, 2004), recursos estes, utilizados 

para atender de forma personalizada e diferenciada às demandas do 

mercado (HOBDAY, 2000).  

Projetos perseguem objetivos mediante a colaboração 

interorganizacional de diferentes atores (por exemplo, clientes, 

fornecedores, concorrentes). Essa colaboração leva à formação de redes 

de trabalho, nas quais os atores entram no jogo com conhecimentos, 

experiências e perspectivas diversas e complementares. Neste sentido, em 

palavras de Artto e Wikström, (2005), os projetos são cenários de 

transferência de conhecimentos e de aprendizagem que podem facilitar 

tanto atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) como a própria 

gestão geral dos projetos. 

Além disso, os projetos são executados por equipes formadas por 

pessoas de perfis diversos, que trabalham de forma coordenada e 

integrada. Isso é, pessoas que compartilham conhecimentos e 

experiências para realizar tarefas, administrar recursos e atingir objetivos 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; SALAS et al., 2009). O trabalho 

dessas equipes é influenciado por um contexto de ação complexo, diverso, 

temporário e de relacionamentos flexíveis com seu entorno e com as 

próprias estruturas organizacionais nas quais as equipes estão inseridas 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009).  
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As particularidades dos projetos têm originado formas de gestão 

específicas baseadas em padrões que fornecem diretrizes e metodologias 

para auxiliar o gerenciamento dos mesmos. Documentos, técnicas e 

ferramentas tem sido criadas para ajudar a organizar os recursos 

necessários para alcançar os resultados dos projetos (GAREL, 2013; 

MONTES; GIMENO; DIEZ, 2013), recursos dentre os quais se encontra 

o conhecimento. Isso significa que a gestão de projetos facilita o 

aproveitamento do conhecimento útil para analisar e melhorar o 

desempenho dos projetos (CHARVAT, 2003). Portanto, se os projetos 

são uma forma rápida de organizar recursos de conhecimento e a gestão 

de projetos contribui para aproveitar tal recurso em função da otimização 

do desempenho, é possível inferir que nos projetos existe um ambiente 

favorável para criar, compartilhar e usar conhecimentos, a fim de produzir 

os resultados desejados.  

Isto é, existe um vínculo demonstrado entre gestão de projetos e 

gestão de conhecimento (HORNER; GEMINO; SAUER, 2012). No 

entanto, um aspecto que merece maior desenvolvimento é o vínculo entre 

a aprendizagem de equipes e a gestão de projetos. O caráter temporário 

dos projetos, a autonomia e descentralização das equipes, a diversidade e 

temporalidade de seus membros, a prioridade de tarefas imediatas, as 

demandas do projeto; em síntese, as características próprias dos projetos, 

podem gerar fluxos de conhecimento e de aprendizagem descontínuos. 

Pesquisas relacionam essa dificuldade ao pequeno, ou inexistente, espaço 

para ações formais de treinamento e desenvolvimento das pessoas e à 

dissolução das equipes quando os projetos acabam. Em função desses 

aspectos, o armazenamento e o compartilhamento de conhecimento, 

experiências ou rotinas têm menor oportunidade de ocorrer (BRESNEN, 

EDELMAN, NEWELL, SCARBOROUGH, & SWAN, 2003; DAVIES 

& HOBDAY, 2005A; NEWELL, SCARBROUGH, SWAN, 

ROBERTSON, & GALLIERS, 2002; RUUSKA & VARTIAINEN, 

2005; SYDOW, LINDKVIST, & DE FILLIPPI, 2004).  

O conhecimento adquirido pelas equipes pode ser desperdiçado, 

produzindo processos de reinvenção desnecessários e perda de valor de 

recursos financeiros e não financeiros (FERENHOF; DURST; SELIG, 

2015). Por isso, torna-se difícil, custoso e lento desenvolver rotinas e 

compartilhar conhecimento (HORNER; GEMINO; SAUER, 2012). 

Apesar disso, os projetos representam um ambiente de oportunidades para 

aproveitar o aprendizado, pois a troca de experiências conduz a novas 

associações, conexões, ideias e potenciais soluções únicas, criadas a partir 

da experiência (BRESNEN ET AL., 2003; DAVIES & HOBDAY, 

2005A; NEWELL ET AL., 2002). Isso significa que as oportunidades de 
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interação social das equipes de projeto geram uma sinergia que contribui 

para a realização do trabalho mediante o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências, indo além da capacidade de desempenho 

individual.  

A importância dos processos sociais de troca de conhecimentos e 

experiências para a aprendizagem da equipe foi corroborada por Bresnen 

et al. (2003). Eles pesquisaram processos de gestão de equipes da área da 

construção, cujas características centrais eram o intercâmbio entre 

profissionais de diversas disciplinas, a existência de conhecimento e 

linguagens diversas; assim como fragmentação de saberes entre membros 

da equipe, e entre grupos de interesse do projeto. Os resultados da 

pesquisa destacaram o predomínio de processos de interação social para 

conseguir a incorporação e apropriação do conhecimento na equipe, mais 

do que o uso de tecnologias de informação ou mecanismos 

procedimentais para codificar e disponibilizar conhecimento. 

 Em palavras de Nonaka e Takeuchi (1997), pode-se dizer que, 

quando as equipes buscam realizar seus objetivos, proporcionam um 

contexto comum de interações entre seus membros. Essas interações 

originam novas perspectivas e formas de compreender os fenômenos 

vivenciados pela equipe, transformando o conhecimento pessoal em 

coletivo.  

 Assim sendo, se a gestão de projetos cria um ambiente propício 

para a criação e uso de conhecimento, como descrito por Charvart (2003), 

é relevante analisar, sob esta perspectiva, a aprendizagem de equipes de 

projeto. Isso precisa ir além das perspectivas generalistas das definições 

do aprendizado de equipes para encontrar as particularidades do processo 

no âmbito dos projetos (FUTAMI; DALLA; POSSAMAI, 2012) 

A aprendizagem de equipes é o processo iterativo de reflexão- ação 

que envolve comportamentos dos membros da equipe para se adaptar e 

melhorar. Esses comportamentos focam-se na criação de novos insights 

(análise de erros ou problemas, do desempenho passado ou busca de 

feedback) e na aplicação desses insights (tomada de decisões, mudanças, 

elaboração de planos de ação, melhoras de desempenho e transferência de 

conhecimento, entre outros) para atingir os resultados esperados 

(EDMONDSON, 2002; GIBSON; VERMEULEN, 2003; 

EDMONDSON, 2017, no prelo). 

Em essência, a aprendizagem de equipes é um processo 

experiencial, no qual a vivência concreta da equipe é o ponto de partida 

para refletir, analisar informações e criar novos conceitos a serem 

experimentados visando alcançar os objetivos da equipe (KOLB, 2005). 

Nesse processo, os resultados esperados da equipe podem mudar, em três 
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aspectos: a conformidade com padrões de qualidade e quantidade no 

desempenho da equipe avaliado por atores externos a ela; a convergência 

das necessidades dos membros da equipe; e a disposição dos membros 

para permanecer na equipe (KOZLOWSKI; ILGEN, 2006; SALAS et al., 

2009). Também, a equipe evolui melhorando sua autonomia, o senso da 

meta comum, as oportunidades de inovação e o domínio de temas 

diversos (KAYES; KAYES; KOLB, 2005).  

As colocações até aqui apresentadas corroboram que os 

questionamentos e motivações práticas que impulsionaram a realização 

deste trabalho podem dar lugar ao aprofundamento sobre a aprendizagem 

de equipes de projetos, levando em conta vários hiatos de pesquisa 

identificados relacionados com: necessidades de pesquisa empírica e 

longitudinal (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007; 

KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 2011); interesse pela relação entre as 

características do contexto, os comportamentos de aprendizagem e 

desempenho das equipes (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; 

ERIKSSON, 2013; KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 2011); as atitudes 

e valores próprios do setor da construção relacionados ao desempenho das 

equipes (ERIKSSON, 2013); os relacionamentos dos membros com 

pessoas externas à equipe (BARTSCH; EBERS; MAURER, 2013); a 

identificação de atividades de aprendizagem em função de diferentes 

períodos de tempo e tarefas de diversos tipos; e os comportamentos de 

aprendizagem por exploração e explotação segundo o ciclo de vida de 

equipes de projeto (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; ERIKSSON, 

2013; KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 2011).  

Destaca-se também que nenhuma das pesquisas citadas vincula a 

aprendizagem de equipes com a gestão dos projetos.  Apesar da ênfase na 

padronização e na explicitação de conhecimento próprio desta forma de 

gestão, há pouca evidência empírica sobre seus vínculos com a 

aprendizagem. Uma busca bibliográfica exploratória realizada na base 

Web of Science em setembro de 2017 evidenciou este aspecto. A busca 

guiada pelos termos "project management" e "team learning" em seis 

áreas de conhecimento1 gerou só 24 documentos entre artigos e revisões. 

Na leitura de títulos e resumos desses documentos, verificou-se que 

nenhum deles focava-se na associação desses dois construtos.  

Estes hiatos demostram que o fenômeno de interesse desta tese é 

um terreno fértil para aportar elementos conceituais e empíricos que 

                                                        
1 As áreas de conhecimento foram: Business Economics, Computer Science, 

Engineering, Operations Research Management Science, Social Sciences 

Other Topics e Psychology 
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ajudem a compreender a aprendizagem no nível de equipe. 

Consequentemente, esta pesquisa foca-se na lacuna de conhecimento 

identificada no tema de aprendizagem de equipes, em um contexto 

orientado pela gestão de projetos. Esta lacuna será abordada sob a 

perspectiva que estuda a aprendizagem como um processo iterativo de 

reflexão-ação de um grupo de pessoas que fazem parte de contextos 

organizacionais reais. Esta perspectiva analisa os fatores contextuais e 

gerenciais que afetam a aprendizagem, assim como a forma em que esta 

impacta o desempenho da equipe (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 

2007).  

A pesquisa busca, portanto, responder à pergunta: Como ocorre o 

processo de aprendizagem de uma equipe de projeto, pertencente a uma 

empresa do setor da construção que trabalha com padrões de gestão de 

projetos? 

A empresa onde a equipe está inserida é uma organização que 

opera sob padrões e metodologias de gestão de projetos. A equipe, objeto 

da pesquisa, age em condições complexas que precisam de coordenação 

de tarefas em tempo real e improvisação de ações para solucionar 

problemas, aspectos críticos relacionados ao desempenho da equipe e da 

organização, como apontado por Edmonsond, Dillon e Roloff (2007). 

Para conseguir uma maior compreensão do problema de pesquisa, 

a tese concentra-se nos construtos: aprendizagem de equipes, equipes de 

projeto e aprendizagem em equipes de projeto. 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos que buscam responder à questão de pesquisa são 

descritos a seguir.  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como ocorre o processo de aprendizagem de uma 

equipe de projeto que opera segundo padrões de gestão de projetos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Caracterizar o processo iterativo de comportamentos de 

aprendizagem focados na reflexão (análise de erros, problemas e 

experiências, e busca de feedback) e na ação (tomada de decisões, 

mudanças, elaboração de planos de ação, melhoras de desempenho 

e transferência de conhecimento) durante o percurso do projeto.   
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b) Identificar metas explícitas ou implícitas de aprendizagem e como 

elas norteiam os comportamentos de aprendizagem da equipe no 

percurso do projeto. 

c) Identificar como as diretrizes da gestão de projetos da organização 

interferem na interação e comportamentos de aprendizagem de 

reflexão-ação nos membros da equipe. 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E EMPÍRICA 

 

A aprendizagem de equipes e o trabalho baseado em projetos são 

descritos na literatura como fontes de vantagens competitivas necessárias 

para enfrentar as exigências do mercado global e atingir sustentabilidade 

no longo prazo. 

 Os projetos trazem para as organizações respostas rápidas, 

adaptabilidade, inovação e foco nos clientes para desenvolver novos 

produtos e serviços, novos processos ou resolver problemas. Equipes de 

projeto se formam com pessoas cujos conhecimentos diversos e 

especializados integram-se para atingir esses propósitos e acrescentar 

valor (ARTTO; WIKSTRÖM, 2005; HOBDAY, 2000; KOTNOUR, 

2000; SHENHAR; DVIR; LEVY; MALTZ, 2001; SYDOW ET AL., 

2004). Portanto, as equipes são cenários propícios para identificar novas 

ideias, criar conhecimento e para que aconteça a aprendizagem 

(BRESNEN ET AL., 2003; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; SWAN; 

SCARBROUGH;). 

No entanto, apresenta-se um paradoxo complexo, pois apesar das 

possibilidades de aprendizagem nos projetos, a perda de conhecimento é 

também um dos principais desafios (SWAN; SCARBROUGH; 

NEWELL, 2010). A aprendizagem é um processo cíclico que envolve 

interação harmônica mediante comportamentos de análise, debate, 

diálogo, reflexão, tomada de decisões, mudanças, melhoras no 

desempenho, entre outros. Seu alicerce está em práticas de interação 

variadas, situadas em ambientes específicos e desenvolvidas por pessoas 

que trabalham juntas em equipes (EDMONDSON, 2002; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; SWAN; SCARBROUGH; NEWELL, 2010). Mas se 

a harmonia se quebrar, é difícil que a aprendizagem aconteça.  

O contexto incerto, dinâmico e complexo das equipes de projeto 
dificulta tal harmonia. Por isso, o estudo da aprendizagem nesse ambiente 

pode melhorar a compreensão dos mecanismos usados pelas equipes para 

aprender sob condições de interdisciplinaridade, multifuncionalidade e 

necessidades de improvisação e coordenação. Aprofundar na 

compreensão da aprendizagem de equipes que agem sob os padrões da 
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gestão de projetos constitui um aporte teórico ao hiato de conhecimento 

sobre a aprendizagem de equipes em contextos complexos específicos 

(EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007; EDMONDSON; 

NEMBHARD, 2009). Além disso, o uso do método longitudinal pode 

aportar conhecimentos sobre: 1) fluxos de conhecimentos durante 

diferentes momentos do ciclo de vida do projeto, 2) características das 

atividades de aprendizagem dependendo das mudanças do contexto e 3) 

características dos comportamentos de aprendizagem relacionados com o 

desenvolvimento da equipe (AKGÜN et al., 2005; AKGÜN; LYNN; 

YILMAZ, 2006; EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; 

KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 2011; LI; HUANG, 2013). 

Por outro lado, este estudo tem algumas implicações práticas, pois: 

a) compreender os processos de aprendizagem no contexto dos projetos 

pode contribuir para alcançar melhorias nos resultados esperados e no 

desenvolvimento das equipes. Isso implica valorizar a aprendizagem 

como uma variável estratégica na gestão de projetos (SENSE, 2007); b) 

trabalhar um problema prático sobre equipes em contextos reais, implica 

considerar imperativos gerenciais pouco pesquisados academicamente 

(EDMONSOND; DILLON; ROLOFF, 2007); c) a expectativa de que as 

equipes deem respostas ágeis, flexíveis e adaptativas para enfrentar as 

complexidades do mercado sugere a necessidade de gerenciá-las 

procurando-se ampliar sua eficácia e oportunidades de aprendizagem 

(KOSTOPOULOS; SPANOS; PRASTACOS, 2013; KOZLOWSKI; 

ILGEN, 2006; SENGE, 1990); e d) destaca-se também o foco do estudo 

em uma empresa do setor da construção, "epítome da indústria baseada 

em projetos" (ERIKSSON, 2013, p. 334), pois a importância, tamanho, 

complexidade e natureza desses projetos,  normalmente, têm um 

significativo impacto social. 

No contexto colombiano, por exemplo, o setor da construção 

contribui amplamente ao produto interno bruto – PIB,; interage com 

outras indústrias dinamizando a economia, e impacta positivamente nas 

taxas de emprego (GIRALDO; PULIDO; LEAL, 2013). Porém, os 

diversos desafios do setor − recurso humano escasso e informal, carência 

de habilidades técnicas e gerenciais, débil gestão de projetos, 

concorrência agressiva, etc.− são uma ameaça para a sustentabilidade 

dessas empresas (GIRALDO; PULIDO; LEAL, 2013). Sob essas 

condições, aportar conhecimentos sobre os processos de aprendizagem 

pode melhorar as oportunidades de sustentabilidade e competitividade em 

um setor de elevado impacto social.  
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PESQUISA 

 

O escopo da tese está delimitado por critérios conceituais e 

operacionais, visando ter um foco claro que permita aprofundamento e 

rigorosidade. 

 

1.3.1 Critérios conceituais 

 

A seguir, descrevem-se os aspectos que têm maior relevância na 

fundamentação conceitual da tese e que orientam a análise de informações 

teóricas e empíricas:  

• Abordagens epistemológicas aos processos de aprendizagem. A 

fundamentação teórica da pesquisa tem embasamento epistemológico em 

perspectivas da psicologia e da teoria organizacional. Assim, destacam-

se, dentre as perspectivas psicológicas, as teorias da aprendizagem 

(behaviorismo e aprendizado social) e a sócio-culturalista; e, dentre as 

teorias da aprendizagem organizacional, a sócio-construcionista e da 

aprendizagem aplicada. Tais abordagens compreendem os processos de 

aprendizagem inseridos nas relações e interações entre pessoas. Ou seja, 

o aprendizado é uma construção social e está influenciado pelo contexto 

específico de interação e pela experiência vivida (DEFILLIPPI; 

ORNSTEIN, 2003). Esses são aspectos relevantes a aprofundar nas 

pesquisas sobre aprendizagem de equipes a fim de atingir uma melhor 

compreensão do fenômeno em questão (EDMONDSON; DILLON; 

ROLOFF, 2007). 

• Evidência empírica sobre processos de grupo. De acordo com os 

estudos sobre aprendizagem de equipes, identificam-se, ao menos, três 

perspectivas de pesquisa diferentes (EDMONDSON; DILLON; 

ROLOFF, 2007): i) aquelas focadas na melhoria do resultado, que 

enfatizam a curva da aprendizagem das equipes; ii) as focadas no domínio 

da tarefa, cuja preocupação é a coordenação de conhecimentos e 

habilidades dos membros da equipe para realizar tarefas 

interdependentes; e iii) as focalizadas nos processos de equipes em 

contextos reais, cuja preocupação  são os comportamentos orientados à 

aprendizagem com base em construtos interpessoais e no contexto 

organizacional. Esta tese está inserida no terceiro grupo, levando em 

consideração as abordagens epistemológicas de partida, que enfatizam a 

aprendizagem como uma construção social baseada na interação, e o 

interesse em equipes em contextos reais.         

• O nível de análise proposto é o de grupos; portanto, o foco são 

equipes. O interesse do estudo concentra-se no conhecimento 
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compartilhado entre as pessoas para desenvolver tarefas e atingir 

objetivos comuns no marco dos projetos. Isso implica ir além do 

aprendizado pelos membros como indivíduos, para compreender a ação 

coletiva e coerente que resulta do compartilhamento de ideias, de 

experiências e da compreensão de significados. Portanto, não foi 

enfatizada a maneira como as pessoas aprendem individualmente, nem 

como ocorre o processo de aprendizagem no nível organizacional, embora 

sejam temas que podem aparecer como parte da compreensão da 

aprendizagem das equipes (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; 

EDMONDSON, 2002; WILSON; GOODMAN; CRONIN, 2007). 

 O estudo aprofundou nos comportamentos de aprendizagem de 

uma equipe que executa um projeto em andamento. No entanto, leva em 

consideração as relações da equipe com os processos ou diretrizes 

gerenciais da empresa que possam ter efeitos nos comportamentos de 

aprendizagem, pois isso faz parte do contexto das equipes. 

  

1.3.2 Critérios operativos 

 

Os critérios operativos referem-se às escolhas práticas que 

delimitam o levantamento de dados:  

• Ênfase no setor da construção. Os projetos são uma forma de 

organização presente quase em todos os setores da economia 

(HOBDAY, 2000; KOSKINEN, 2010); e o setor da 

construção representa tipicamente o trabalho por projetos 

(CRAWFORD; POLLACK; ENGLAND, 2006; ERIKSSON, 

2013). A escolha deste setor como contexto que envolve a 

equipe estudada obedece várias das suas características: i) é 

um contexto complexo pela natureza multidisciplinar, pela 

diversidade de atores envolvidos, pela temporalidade e a 

diversidade dos membros das equipes, entre outros; ii) a 

natureza de seus projetos é, com frequência, única; e iii) é um 

setor importante econômica e socialmente, tanto no contexto 

global quanto no local (ERIKSSON, 2013; GIRALDO; 

PULIDO; LEAL, 2013). Essas características fazem das 

equipes de projetos próprias do setor um objeto de pesquisa 

relevante pelos desafios que supõe para os processos de 

aprendizagem.    

• Seleção da empresa: foi identificada uma empresa que 

responde às características típicas do setor da construção e está 

orientada propositalmente por padrões de gestão de projetos. 

A empresa tem política explícita de gestão de conhecimento e 
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aprendizagem organizacional e considerou uma oportunidade 

para ela obter feedback formal da implementação dessas 

políticas. Portanto, disponibilizou seu espaço e seus 

funcionários para realizar a pesquisa. 

• Seleção da equipe: foi abordada uma equipe responsável por 

um projeto em andamento, a fim de enxergar a forma como 

interage a natureza única do projeto com os comportamentos 

de aprendizagem e identificar se estes mudam durante o 

percurso do projeto. A equipe foi observada em três momentos 

diferentes durante o tempo de execução do projeto.  

 

1.4 ADERÊNCIA DA PESQUISA AO PPGEGC 

 

Esta tese trata da aprendizagem organizacional ao nível de grupo. 

Diferentes perspectivas já foram aplicadas para estudar a relação entre a 

aprendizagem e a melhoria na eficiência, no domínio de tarefas ou no 

processo de grupo e a consequente promoção da inovação ou da melhoria 

da qualidade de produtos e serviços, segundo os processos de criação e 

uso do conhecimento  (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007). O 

vínculo existente entre a aprendizagem organizacional - que acontece em 

função da iniciativa de indivíduos e da interação que ocorre dentro dos 

grupos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997) – e a gestão de conhecimento 

evidencia-se na literatura científica há muito tempo e sob abordagens 

diversas (KING, 2009). 

Na tentativa de compreender como se adquire, acumula e usa o 

conhecimento, a aprendizagem organizacional apóia a aquisição de 

habilidades, a gestão de mudanças organizacionais baseadas em 

conhecimento existente ou novo e/ou o desenvolvimento de capacidades 

e recursos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Pode-se dizer, então, que a 

aprendizagem organizacional e a gestão de conhecimento articulam-se 

para valorizar, visibilizar e melhorar a criação e o uso permanente de 

conhecimento relevante para atingir os objetivos das organizações. 

 Em consequência, o problema abordado nesta tese está inserido na 

área de concentração Gestão do Conhecimento do PPGEGC e na linha de 

pesquisa Gestão do Conhecimento Organizacional. No EGC, esta linha 

aborda os estudos teóricos e práticos sobre a utilização do conhecimento 

como fator de produção estratégico no gerenciamento de negócios 

relacionados à economia do conhecimento. As pesquisas da linha 

relacionam-se aos elementos determinantes na gestão do conhecimento 

organizacional como, por exemplo, a aprendizagem organizacional e seus 

processos de criação de conhecimento (identificação, integração, 
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socialização, retenção-descarte, inovação, memória, propriedade, 

evolução e governança do conhecimento).  

Este trabalho, realizado no âmbito do KLOM (Grupo de pesquisa 

interdisciplinar em conhecimentos, aprendizagem e memória 

organizacional), visou analisar como aprende uma equipe de projeto 

inserida em uma organização que opera segundo padrões de gestão de 

projetos. Neste contexto, esta pesquisa adere-se à perspectiva do 

PPGEGC que compreende o conhecimento como conteúdo ou processo 

efetivado por agentes humanos ou artificiais em atividades de geração de 

valor científico, econômico, social ou cultural.   

Os principais construtos adotados nesta tese têm sido abordados, 

direta ou indiretamente em trabalhos prévios como demonstrou a revisão 

da base de conhecimentos do programa. Dentre 220 documentos da área 

de GC existentes na base de dados do PPGEGC, segundo busca atualizada 

no dia 23 de novembro de 2017, foram identificadas dez pesquisas 

(Quadro 1), sete de doutorado e três de mestrado, que abordam construtos 

relacionados com a aprendizagem organizacional nos nível individual, de 

equipes − em geral ou de projeto em particular − ou organizacional. 

Adicionalmente, foi revisada a tese de Neves, (2017) que embora não 

esteja na base de dados, já foi aprovada e se encontra em processo de 

entrega do documento final.   

Quadro 1. Tese (T) e dissertações (D) sobre aprendizagem organizacional no 

PPGEGC 

AUTOR/ 

ANO 

TITULO ORIENTADOR D/T 

Neves 

(2017) 

Articulação entre os construtos 

aprendizagem organizacional, 

capacidade absortiva e inovação em 

organizações intensivas em 

conhecimento 

Profa. Dra 

Andrea Valéria 

Steil 

T 

Dorow 

(2017) 

Compreensão do compartilhamento 

do conhecimento em atividades 

intensivas em conhecimento em 

organizações de diagnóstico por 

imagem 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

T 

Dávila 

(2016) 

Relações entre práticas de gestão do 

conhecimento, capacidade absortiva 

e desempenho: evidências do sul do 

brasil 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

T 

Neto 

(2016) 

A capacidade absortiva no processo 

de gestão da inovação: análise em 

empresas consideradas inovadoras 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

T 
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AUTOR/ 

ANO 

TITULO ORIENTADOR D/T 

Abreu 

(2016) 

Capacidade de absorção de 

conhecimentos na Administração 

pública 

Prof. Dr. Antônio 

Francisco Pereira 

Fialho 

T 

Souto-

Maior 

(2014) 

Grupos criativos em organizações: a 

seleção brasileira de futebol 

masculino nas copas do mundo de 

1966 e 1970 

Prof. Dr. Antônio 

Francisco Pereira 

Fialho 

D 

Rabelo 

(2013) 

Análise da relação entre intimidade 

e compartilhamento de 

conhecimento em grupos nos 

processos de desenvolvimento 

organizacional 

Prof. Dr. 

Gregório 

Varvakis 

D 

Santos 

(2013) 

Relações entre capacidade de 

absorção de conhecimento, sistemas 

de memória organizacional e 

desempenho financeiro 

Profa. Dra 

Andrea Valéria 

Steil 

T 

Coser 

(2012) 

Modelo para análise da influência do 

capital intelectual sobre a 

performance dos projetos de 

software 

Prof. Dr. Aran 

Bey Tcholakuian 

Morales 

T 

Igarashi 

(2009) 

 Aprendizagem Organizacional. 

Proposta de um modelos de 

Avaliação   

Prof. Dr. José 

Leomar Todesco  

T 

Veiga 

(2008) 

A influência das práticas da gestão 

do conhecimento na fase do pré-

desenvolvimento de produto: Estudo 

de caso em uma 

Empresa “classe mundial” do setor 

odontomédico 

Prof. Dr. 

Fernando 

Antônio 

Forcellini, 

D 

Fonte: elaboração própria a partir da BTD do PPGEGC 

 As dissertações trabalharam temas como as práticas de gestão do 

conhecimento (captura, documentação e compartilhamento) e sua 

influência no desenvolvimento de produtos (VEIGA, 2008); as relações 

entre a intimidade do grupo, o compartilhamento do conhecimento e os 

fluxos de conhecimento e de aprendizagem de grupo (RABELO, 2013); 

e, a aprendizagem de grupos criativos a partir de insucessos e sucessos 

(SOUTO-MAIOR, 2014). Por outro lado, os aspectos abordados nas teses 

estão focados na busca de relações entre: as possibilidades de medição da 

aprendizagem organizacional e as melhoras no desempenho (IGARASHI, 

2009); os insumos de conhecimento sob a perspectiva do capital 

intelectual e o desempenho em projetos (COSER, 2012); e, as relações 
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entre capacidade de absorção de conhecimentos e aspectos como: o 

desempenho organizacional (SANTOS, 2013; DAVILA, 2016) e a 

inovação (NETO, 2016; NEVES, 2017)). Por fim, o compartilhamento de 

conhecimento como base da aprendizagem no nível individual foi 

estudado por Dorow, (2016).  

As pesquisas prévias realizadas no PPGEGC deixam claro que a 

aprendizagem organizacional, em seus diferentes níveis, faz parte dos 

objetos de estudo da gestão do conhecimento. Também permitiram 

identificar uma oportunidade de aprofundamento na aprendizagem no 

nível de equipes, pois não foi identificada nenhuma pesquisa com esse 

foco específico, no âmbito de projetos empresariais. Portanto, esta tese 

constitui um aporte teórico e empírico no tema.     

 Em concordância com o caráter interdisciplinar do PPGEGC, o 

objeto de estudo desta tese é, em si mesmo, um fenômeno complexo que 

requer a abordagem interdisciplinar, que se caracteriza pela variedade 

metodológica e conceitual. Assim, dependendo do foco dos 

pesquisadores que estudam a aprendizagem, podem existir múltiplas 

abordagens de pesquisa e fontes de dados (EDMONDSON; DILLON; 

ROLOFF, 2007; EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

 O estudo da aprendizagem de equipes em contextos reais é 

generativo e estimula a troca de conhecimentos entre áreas de pesquisa. 

A diversa formação disciplinar dos pesquisadores no tema conduz a 

perspectivas diferentes, por exemplo: a gerência de operações aborda 

medidas da aprendizagem baseadas na análise de serviços e processos de 

fabricação; os psicólogos sociais experimentais preocupam-se com o 

estabelecimento de causalidade e examinam fatores que podem ser 

operacionalizados e avaliados em uma tarefa de curto prazo; e, 

pesquisadores do comportamento organizacional priorizam o contexto 

social da aprendizagem (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007). 

Segundo estes autores a aprendizagem de equipes não é um conceito 

único, ao contrário, os saberes provenientes de diferentes disciplinas 

contribuem para aprofundar na compreensão do fenômeno.  
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2 BASE TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar e refletir sobre os 

principais conceitos que servem de base para compreender a 

aprendizagem de equipes de projetos. Em primeira instância, apresenta-

se as principais definições da aprendizagem de equipes. Em seguida, um 

panorama das características do contexto dos projetos, com a descrição 

dos principais elementos associados ao foco deste estudo. Por fim, é 

apresentada uma revisão integrativa de literatura que analisa os temas 

estudados a respeito da aprendizagem em equipes de projetos sob a 

perspectiva de pesquisa de processos de grupo, descrita por Edmondson, 

Dillon e Roloff (2007). Os aspectos metodológicos que guiaram a revisão 

integrativa apresentada na seção 2.3 são explicitados no Apêndice 1.  

 

2.1 APRENDIZAGEM DE EQUIPES 

 

Para compreender o que significa o construto aprendizagem de 

equipes, é necessário identificar os conceitos que, articuladamente, o 

formam. Um desses conceitos é o de equipe. A equipe, neste caso, 

constitui o sujeito da aprendizagem; a entidade que aprenderá durante o 

processo de interação de seus membros para alcançar os objetivos que lhe 

foram atribuídos. O segundo conceito é a aprendizagem, um processo 

caraterizado pela ação e a reflexão, que visa a adaptação da equipe, e 

contribui para que ela alcance suas metas. Na sequência, são explicados 

com maior detalhe esses dois conceitos. 

     

2.1.1 Equipes de trabalho 
 

As equipes de trabalho constituem uma forma de organização que 

fornece habilidades diversas, rapidez, flexibilidade e capacidade de 

adaptação para atender às mudanças empresariais, às demandas do 

mercado global e à competitividade. Uma equipe é: "(a) dois ou mais 

indivíduos que (b) interagem socialmente (face a face ou, cada vez mais, 

virtualmente); (c) possuem um ou mais objetivos comuns; (d) são 

reunidos para realizar tarefas relevantes para a organização; (e) 

apresentam interdependências no que diz respeito ao fluxo de trabalho, 

metas e resultados; (f) têm diferentes funções e responsabilidades; e (g) 

estão juntos, inseridos em um sistema organizacional abrangente, com 

limites e vínculos com o amplo sistema do contexto e o ambiente de 

tarefas" (KOZLOWSKI; ILGEN, 2006, p. 79). 
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As equipes são um mecanismo de articulação entre os indivíduos 

e a organização, que contribui para a solução de problemas, a 

aprendizagem e a reflexão necessárias para que a organização alcance 

seus fins. Portanto, equipes fazem parte de sistemas multinível − 

indivíduos, equipes, organização – e interdependentes (GLADSTEIN, 

1984; MATHIEU et al., 2008; MURRAY; MOSES, 2005; NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; SENGE, 1990). O trabalho delas é influenciado por 

diversos componentes básicos: i) a liderança; ii) a adaptabilidade; iii) o 

mútuo monitoramento do desempenho entre seus membros; iv) o 

comportamento de apoio; e (v) a orientação da equipe. A importância de 

cada componente depende do contexto da equipe; porém, cada um é 

essencial para um trabalho conjunto bem-sucedido. Vale dizer, também, 

que a interação desses componentes varia em função do desenvolvimento 

da equipe ao longo de seu tempo de existência e abrange aprendizagem e 

mudanças diversas (SALAS et al., 2009).  

Na literatura identificam-se duas perspectivas dominantes sobre o 

desenvolvimento das equipes (KOZLOWSKI et al., 2009): a primeira, 

provavelmente a mais conhecida e de maior tradição, focada em estágios 

de desenvolvimento segundo etapas sequenciais, que descrevem 

atividades padronizadas de equipes efetivas (formação, conflito, 

normatização, desempenho); e outra focada em equipes temporárias, 

conhecida como o modelo do equilíbrio pontuado (GERSICK, 1988). 

Conforme o modelo de equilíbrio pontuado, as equipes, logo após 

formadas, estabelecem um conjunto de papéis e padrões de interação que 

persistem até o ponto médio de seu ciclo de vida. No ponto médio, há uma 

grande reorganização, mudanças e esforços da equipe, que acontecem em 

função da proximidade do cumprimento do prazo de execução dos 

objetivos atribuídos. Isso é, a equipe desenvolve-se em fases de 

alternância entre inércia e mudanças significativas em períodos curtos e 

específicos.  

Tendo presente que não existe acordo sobre uma única perspectiva 

de desenvolvimento de equipes, a seguir descreve-se o modelo proposto 

por Kozlowski et al. (2009), em razão de que esses autores tentaram 

integrar as duas perspectivas predominantes, unindo fases de transição da 

equipe, estrutura de tarefas, estrutura de apoio e desenvolvimento de 

habilidades, como descrito a seguir:  

Fase 1. Formação: esta fase é caraterizada pela preparação das 

tarefas, assim que a equipe se constitui. Conforme Kozlowki et al. (2009), 

os novos membros se identificam e se comprometem com os valores e 

missão da equipe. Nesse processo, eles se apropriam das normas, 

desenvolvem relacionamentos de trabalho com seus colegas e seguem a 
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estratégia de execução das tarefas fornecida pelo líder. Se as tarefas são 

mais rotineiras, o líder pode priorizar atividades de socialização da 

equipe: construir compromisso, estimular a interação social e gerar a 

identidade da equipe. Isso ocorre mediante a criação de um sentimento 

positivo para a tarefa, para os objetivos e para os membros da equipe. 

Ante à falta de destreza nas tarefas, próprias desta fase, o líder fornece 

amortecimento por meio de estruturas formais, como regras, 

procedimentos e rotinas, visando simplificar as tarefas.  

Como a equipe se compromete com a tarefa, o líder reflete sobre o 

desempenho individual e de equipe para identificar déficit de habilidades 

e oferecer feedback sobre a infração das normas, expectativas ou valores 

da equipe. O feedback nesta fase é, com frequência, mais individual do 

que coletivo, pois a coordenação da equipe ainda não é sólida.    

Fase 2. Desenvolvimento de papéis e tarefas: Kozlowki et al. 

(2009) apontam que, na preparação desta fase, os membros estão prontos 

para melhorar a eficácia da tarefa. Para isso, desenvolvem conhecimentos, 

competências e atitudes específicas, enquanto melhoram sua capacidade 

de comunicação e coordenação de ações para o trabalho em equipe. Nesta 

fase, na visão dos autores, acontece a aceitação do papel social de cada 

membro da equipe e a construção de vínculos entre eles. Assim, os 

membros percebem que a equipe depende de suas contribuições únicas e 

sentem responsabilidade por seu papel. Por outro lado, eles também 

aprendem a selecionar estratégias de ação por conta própria, baseados nas 

justificativas das estratégias fornecidas pelo líder.  

Uma vez que o domínio da tarefa melhora, o líder pode propor aos 

membros da equipe novos desafios e tarefas mais complexas, que exigem 

auto-regulação, busca de ajuda, monitoramento do desempenho e 

desenvolvimento de modelos mentais, tanto individuais, quanto de 

equipe. Nesse percurso, o líder apoia a equipe nas dificuldades do 

domínio das tarefas e do trabalho em equipe. O feedback, nesta fase, pode 

ser individual e focado na avaliação das competências para a tarefa. 

Também são avaliadas as expectativas do papel dos membros na equipe.         

Fase 3. Desenvolvimento da equipe: o foco de desenvolvimento 

nesta fase é a equipe. Segundo o ponto de vista de Kozlowki et al. (2009), 

este é o momento no qual os membros enfrentam tarefas que precisam de 

habilidades e trabalho em equipe, para aprender a interagir e responder às 

expectativas do coletivo. Nesta fase, a equipe explora e adquire 

conhecimento para melhorar seu desempenho e promover a cooperação 

baseada na interação e na confiança mútua. Adicionalmente, ela começa 

a propor e escolher estratégias de ação apropriadas, acompanhada pelo 

líder. Consequentemente, assim que o trabalho em equipe e a cooperação 
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melhoram, aumenta a eficácia e a disposição para se esforçar mais e 

dispor dos recursos necessários para a execução de tarefas específicas.  

O líder da equipe é responsável por fomentar a confiança e fornece 

oportunidades de aprendizagem para o trabalho cooperado e coordenado 

dos membros. Da mesma maneira, ele promove ações para que cada 

membro possa auxiliar a outros, caso necessário, e para dividir modelos 

mentais. Frente às novas exigências do ambiente que ultrapassam as 

capacidades da equipe, o líder pode apoiar ajustando tarefas, estratégias e 

objetivos. Finalmente, nesta fase o líder facilita a avaliação tanto 

individual quanto da equipe, e esta pode auto-avaliar seu desempenho e 

dar feedback a seus membros guiada pelo líder.  

Fase 4. Melhoria da Equipe: finalmente, a equipe consegue ser 

mais adaptável e hábil para responder rapidamente a tarefas novas ou 

mudar ante as demandas delas. Como descrito por Kozlowki et al. (2009), 

a equipe autogestiona seu desempenho frente às tarefas mais exigentes e 

aperfeiçoa sua execução; portanto, ganha autonomia. Por enquanto, o 

líder consegue focar sua atenção no ambiente externo, visando explorá-lo 

e obter dele informações e recursos. Isso enriquece as oportunidades da 

equipe para se desenvolver; assim, aprende melhores formas de alcançar 

tarefas e resolver problemas novos, ajustando ou propondo novas 

soluções.  

A equipe alcança maior grau de coesão e gestão do conflito. É 

capaz de aprender estratégias de tarefas bem-sucedidas, assim como 

cursos de ação adequados; consequentemente, percebe-se eficaz em 

diferentes tarefas e contextos. A liderança pode ser compartilhada e 

distribuída entre os membros da equipe. De igual forma, os membros 

compartilham seu modelo mental e identificam os conhecimentos e 

competências de cada membro para resolver problemas. O líder alimenta 

a equipe com informações do ambiente externo, fornece sinais 

importantes para atender a esse ambiente e trabalha de forma colaborativa 

para tomar decisões importantes. Finalmente, o líder monitora a auto-

avaliação de desempenho da equipe e seu progresso em direção às metas 

de desenvolvimento social e de tarefas.                          

O processo de desenvolvimento da equipe evidencia a importância 

da sua adaptabilidade e capacidade para mudar seu desempenho em 

resposta aos sinais do ambiente. Essa capacidade envolve a aprendizagem 

da equipe (SALAS et al., 2009). Pode-se dizer que as equipes proveem 

um contexto comum de interação a seus membros para criar novas 

perspectivas por meio do diálogo e do debate. Isso conduz ao 

questionamento de premissas existentes e novas formas de análise das 

experiências, amplificando e cristalizando o conhecimento (NONAKA; 
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TAKEUCHI, 1997). Nesse sentido, a equipe constitui-se na unidade 

fundamental de aprendizagem na organização (SENGE, 1990). 

 

2.1.2 Aprendizagem de Equipes 

A aprendizagem de equipes é considerada um fenômeno 

multidisciplinar, caracterizado pela variedade conceitual que se nutre dos 

avanços teóricos e empíricos de diferentes disciplinas (EDMONDSON; 

DILLON; ROLOFF, 2007; KOZLOWSKI; ILGEN, 2006; PUENTE; 

BATISTA, 2014). No Quadro 2, pode observar algumas das definições 

mais frequentes na literatura, a fim de enxergar as nuances próprias a cada 

uma delas.   

Quadro 2. Definições de Aprendizagem de Equipes 

 Conceito de aprendizagem de equipe Autor 

1 Incorporação de conhecimento dentro do grupo 

como consequência da articulação dos 

subprocessos de intuição, interpretação e 

integraçãon que conduz ao desenvolvimento de 

uma compreensão compartilhada.  

(CROSSAN; 

LANE; WHITE, 

1999) 

2 Atividades mediante as quais a equipe adquire, 

compartilha e mistura conhecimentos por meio da 

experiência dividida entre os membros equipe. 

(ARGOTE; 

GRUENFELD; 

NAQUIN, 2012) 

3 Processo iterativo de reflexão-ação a serviço de 

qualquer meta organizacional. Consiste em 

atividades realizadas pelos membros da equipe 

para obter e processar dados que lhes permitam se 

adaptar e melhorar. Essas atividades incluem 

procurar feedback, dividir informação, pedir 

ajuda, falar sobre erros e experimentar. 

(EDMONDSON, 

1999, 2002) 

4 Processo composto por múltiplas ações 

interdependentes orientadas a procurar soluções, 

tomar e implementar decisões. Nesse processo a 

equipe gera ideias por meio da experimentação, 

atinge uma compreensão comum sobre a solução 

proposta usando comunicação reflexiva e 

transforma conhecimento tácito em explícito, 

mediante processos de codificação. 

(GIBSON; 

VERMEULEN, 

2003) 

5 Mudança relativamente permanente no nível de 

conhecimento e habilidades dos membros da 

equipe, produzidas pela experiência 

compartilhada. 

(ELLIS et al., 2003) 
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6 Construto dinâmico que representa uma mudança 

no repertório do comportamento potencial do 

grupo, esta mudança se manifeste ou não em 

comportamentos observáveis. Ocorre graças aos 

processos de compartilhamento, armazenamento 

e recuperação de conhecimentos, rotinas e 

comportamentos.  

(WILSON; 

GOODMAN; 

CRONIN, 2007) 

Fonte: Elaboração própria 

Tais definições, excetuando as de Ellis et al. (2003) e de Wilson et 

al. (2007), focadas no resultado em termos da mudança atingida, 

descrevem o construto como um processo. Embora as definições 

compartilhem uma perspectiva de processo ou de resultado, em cada caso 

se apresenta diversidade conceitual no construto. Algumas priorizam os 

processos cognitivos (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; ELLIS et al., 

2003), outras os comportamentais (ARGOTE; GRUENFELD; NAQUIN, 

2012; GIBSON; VERMEULEN, 2003; WILSON; GOODMAN; 

CRONIN, 2007) ou os motivacionais/afetivos (EDMONDSON; 1999, 

2002).  

Destaca-se também que as definições que usam o termo grupo 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999 WILSON; GOODMAN; CRONIN, 

2007) provêm de artigos teóricos que usam as palavras grupo e equipe 

indistintamente. Esses artigos destacam a importância do 

compartilhamento de conhecimentos, experiências e modelos mentais, 

próprio do trabalho interdependente e coletivo necessário para atingir 

objetivos comuns. Esses aspectos são considerados características 

próprias do trabalho em equipe, que o diferenciam do trabalho em grupo 

(PUENTE; BATISTA, 2014). Atendendo às características de 

interdependência das tarefas, da responsabilidade e da realização das 

metas, no presente trabalho se utiliza o termo aprendizagem de equipe.   

   Apesar da diversidade conceitual, todas as definições citadas no 

Quadro 2 concordam em que a interação social e a experiência 

compartilhada entre os membros da equipe são aspectos fundamentais 

para atingir seus objetivos, solucionar problemas ou desenvolver uma 

tarefa com maior destreza. As equipes aprendem da experiência, sua 

vivência concreta é o embasamento para identificar novos desafios e 

conhecimentos, para refletir, analisar informações e criar novos conceitos 

a serem experimentados visando alcançar as metas (KAYES; KAYES; 

KOLB, 2005).  
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A diversidade conceitual presente no construto aprendizagem de 

equipes tem dado origem a diferentes perspectivas de pesquisa sobre o 

fenômeno, como evidenciado na revisão de literatura de Edmondson, 

Dillon e Roloff (2007). Os autores identificaram três perspectivas: 

melhoria no resultado, domínio da tarefa e processos de grupo, como 

sintetizado no Quadro 3. Segundo as conclusões da revisão, a diversidade 

de termos e medidas usadas para avaliar o construto  depende tanto dos 

métodos de pesquisa utilizados quanto da formação disciplinar dos 

pesquisadores (EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007).  

Quadro 3. Comparação de três abordagens de pesquisa 

Conceitos Melhoria no 

resultado 

Domínio da 

tarefa 

Processo de 

grupo 

Preocupação 

motivadora 

Em que taxa grupos 

melhoram sua 

eficiência? 

Como membros 

do grupo 

coordenam 

conhecimentos e 

habilidades para 

realizar tarefas? 

O que motiva 

comportamentos 

orientados à 

aprendizagem em 

grupos de 

trabalho em 

organizações? 

Conceito de 

aprendiza-

gem de 

equipe 

Aprendizagem é 

melhoria no 

desempenho –

geralmente impacta 

positivamente na 

eficiência. 

Aprendizagem é 

domínio da 

tarefa. 

Aprendizagem é o 

processo de 

compartilha-

mento de 

informações e 

reflexão sobre a 

experiência. 

Variáveis 

independen-

tes 

dominantes 

Conhecimento 

codificado, co-

locação ou 

propriedade 

compartilhada, 

estabilidade da 

equipe, 

compartilhamento 

do conhecimento. 

Membros do 

grupo treinados 

juntos ou 

separadamente, 

sistema de 

memória 

transativa, 

comunicação. 

Comportamento 

do líder da 

equipe, segurança 

psicológica, 

identificação da 

equipe, 

composição da 

equipe, contexto 

organizacional. 

Variável 

dependente 

dominante 

Redução da taxa de 

custos ou de tempo. 

Desempenho em 

uma tarefa nova. 

Efetividade da 

equipe ou 

comportamento 

de aprendizagem 
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Conceitos Melhoria no 

resultado 

Domínio da 

tarefa 

Processo de 

grupo 

Resultados Quantidade da 

experiência de 

trabalho conjunto 

incide 

positivamente no 

desempenho da 

equipe. 

Em trabalhos mais 

recentes, como 

pessoas trabalham 

juntas e dimensões 

de melhorias 

afetam a taxa de 

aprendizagem. 

Ter formas 

coordenadas 

para codificar, 

armazenar e 

recuperar 

conhecimento 

individual é 

necessário para 

acessar o 

conhecimento 

individual para o 

desempenho em 

tarefas 

coordenadas. 

A liderança da 

equipe e crenças 

compartilhadas 

sobre segurança 

psicológica em 

equipes, metas ou 

identidade 

promovem ou 

inibem 

comportamentos 

de aprendizagem 

e, por 

consequência, o 

desempenho da 

equipe. 

Métodos Pesquisa de campo: 

conjunto de dados 

quantitativos de 

equipes na 

produção de um 

produto ou serviço. 

Experimentos de 

laboratório: 

equipes 

pequenas de 

estudantes como 

sujeitos. 

Designação 

randômica e 

condições 

específicas para 

estabelecer 

relações de 

causalidade. 

Basicamente 

pesquisas de 

campo. Dados 

qualitativos e 

quantitativos que 

provêm 

observações de 

equipes de 

trabalho em 

organizações. 

Fonte: Edmondson, Dillon e Rolloff, (2007) (Tradução livre da autora)  
 

As três perspectivas de pesquisa descritas no Quadro 2 permitem 

inferir diferentes ênfases conceituais. Conforme Edmondson, Dillon e 

Roloff (2007), as perspectivas de melhoria no resultado e domínio da 

tarefa salientam aspectos comportamentais e cognitivos que afetam o 

desempenho da equipe; enquanto a terceira perspectiva, nomeada pelos 

autores perspectiva de processos de grupo, adiciona e destaca processos 

motivacionais/afetivos e relacionais para atingir aprendizagem e melhorar 

o desempenho.   

Para alcançar os fins desta tese, adotou-se a definição de 

aprendizagem de equipe como o processo iterativo de reflexão-ação a 

serviço de qualquer meta organizacional (EDMONDSON, 1999). Esse 
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processo enfatiza na interação dos membros de equipes para realizar 

comportamentos de reflexão e de ação que contribuem com a satisfação 

das metas da equipe (EDMONDSON, 1999; 2002; GIBSON; 

VERMEULEN, 2003).  

Os comportamentos focados na reflexão são aqueles que 

contribuem para criar novos insights na equipe, como: procurar feedback, 

dividir informação, pedir ajuda ou falar sobre erros e problemas. Esses 

comportamentos implicam no compartilhamento de informações, co-

construção de insight e construção de insight. Estes insights emergem da 

procura de acordos entre os membros. Os comportamentos focados na 

ação são aqueles que põem em prática os novos insights, especificamente: 

a tomada de decisões, as mudanças, as melhorias no desempenho, os 

planos de ação, a solução de problemas ou a experimentação. Os 

comportamentos focados na ação orientam a equipe em uma direção 

produtiva. Mediante comportamentos focados na reflexão e na ação, as 

equipes obtêm e processam dados a fim de se adaptar e melhorar, o que 

constitui o processo de aprendizagem de equipe (EDMONDSON, 1999; 

2017; GIBSON; VERMEULEN, 2003; RAES et al., 2016; 

SAVELSBERGH et al., 2015) 

De acordo com a definição adotada, a tese assume também a 

perspectiva de pesquisa de processos de grupo2 (EDMONDSON; 

DILLON; ROLOFF, 2007), considerando o interesse por equipes de 

trabalho em contextos reais, que desenvolvem tarefas interdependentes, 

em ambientes organizacionais complexos. Ambientes estes em que o 

compartilhamento de informações e a reflexão sobre a experiência 

permitem que a equipe lide com situações difíceis, adapte-se e alcance os 

resultados esperados.  

Assim sendo, esta pesquisa foca-se na aprendizagem da equipe de 

projeto a partir do estudo e a compreensão dos dois tipos de 

comportamentos de aprendizagem:  

1. Comportamentos focados na reflexão, dentre os quais se 

destacam a discussão de erros e problemas, a análise de 

experiências prévias, o compartilhamento de informação e a 

busca de feedback.  

                                                        
2 Levando em conta que esse é o nome dado pelos autores à terceira 

perspectiva de pesquisa, este documento manterá, nesse caso específico, o 

termo grupo. Vale dizer que na psicologia o termo grupo é usado 

genericamente para falar de coletivos humanos. Também que uma equipe é 

um tipo específico de grupo.    
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2.  Comportamentos focados na ação, dentre os que se destacam 

a tomada e implementação de decisões, as mudanças, os 

planos de ação, a melhoria do desempenho, a transferência de 

conhecimento e a experimentação. 

As escolhas conceituais descritas nesta seção obedeceram ao 

alinhamento percebido pela pesquisadora entre elas com a abordagem 

epistemológica que serve de quadro para a investigação (apresentada na 

seção 1.3).  A aprendizagem como processo de reflexão-ação e a 

perspectiva de pesquisa focada nos processos de grupo priorizam as 

relações interpessoais, a fim de explicar a aprendizagem como uma 

construção social. Portanto, a aprendizagem é compreendida a partir da 

influência do contexto específico de interação dos membros da equipe e 

pela experiência vivida por eles em seu contexto real de atuação. 

    

2.2 O CONTEXTO DOS PROJETOS 

 

Projetos têm a vantagem de integrar duas faces da mesma moeda: 

a concepção de uma ideia, que não existe no momento presente, e a 

descrição do caminho para que ela seja realidade, em um lapso de tempo 

concreto. Portanto, projetos são uma forma permanente de empreender e 

requerem criatividade, disciplina e recursos diversos. Pesquisadores têm 

definido os projetos como uma forma de organização flexível, temporária 

e restrita em recursos para desenvolver bens, serviços ou outro tipo de 

resultados. Eles obedecem a demandas particulares de mercados incertos 

e competitivos, ou condições de contexto complexas (FORD; 

RANDOLPH, 1992; HOBDAY, 1998, 2000; KOSKINEN; PIHLANTO, 

2008; NEWELL et al., 2002; PMI, 2017).  

O construto projeto tem sido estudado na literatura científica com 

escopos diversos. O nível mais geral de análise é o âmbito de projetos; o 

nível intermédio são as organizações ou firmas baseadas em projetos; e o 

nível mais específico é a equipe de projeto. Os níveis diferenciam-se pela 

complexidade do contexto, de sua estrutura e dos relacionamentos entre 

os atores envolvidos, mas qualquer que seja o nível de análise, a equipe 

de projeto é a unidade básica de estudo (DAVIES; HOBDAY, 2005a; 

HOBDAY, 1998, 2000; KOSKINEN, 2010; KOSKINEN; PIHLANTO, 

2008; SYDOW; LINDKVIST; DE FILLIPPI, 2004) 

A equipe de projeto é um conjunto de pessoas com perfis diversos, 

que somam esforços para atingir um objetivo específico e concreto. Elas 

atuam sob condições definidas de tempo e recursos − orçamentos, 

materiais, conhecimentos, tecnologias (FORD; RANDOLPH, 1992; 

KOSKINEN, 2010; KOSKINEN; PIHLANTO, 2008; KOSKINEN; 
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PIHLANTO; VANHARANTA, 2003; PMI, 2017). Equipes de projeto 

diferenciam-se das equipes de trabalho tradicionais pois estão inseridas 

em ambientes incertos e com alto risco de fracasso; enquanto as equipes 

tradicionais têm ambientes mais estáveis, rotineiros e características mais 

homogêneas (EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). Essa diferença 

pode ser explicada a partir de alguns aspectos implícitos na definição do 

construto projeto que merecem destaque.  

 

2.2.1 Características essenciais dos projetos 

 

Como os projetos são concebidos especificamente para atender às 

condições de entorno dinâmicas e incertas, as equipes responsáveis por 

estes enfrentam aspectos como os descritos a seguir. 

 
Natureza complexa do contexto: as equipes de projeto 

normalmente estão inseridas em contextos maiores, dinâmicos, ambíguos 

e incertos; atendem a demandas específicas de clientes (ou diferentes 

grupos de interesse); seu foco são as soluções à medida ou produção de 

baixa escala; desenvolvem tarefas que exigem coordenação de pessoas; e 

interagem com diversos atores dentro e fora da organização. Além disso, 

esperam-se delas respostas rápidas, flexibilidade, sensibilidade e 

capacidade de inovação frente às demandas de competitividade do 

contexto (DAVIES; HOBDAY, 2005b; EDMONDSON; NEMBHARD, 

2009; KOSKINEN; PIHLANTO, 2008).  

 

Articulação de funções diversas: as equipes de projeto envolvem 

pessoas que possuem competências e perspectivas diferentes sobre o 

mesmo assunto, desempenham papéis diversos dentro da equipe e 

precisam de trabalho conjunto e coordenado. Equipes diversas e 

interdisciplinares são cenários de múltiplas ideias que estimulam a 

criatividade, o debate, a comunicação colaborativa, a exploração e a 

criação de conhecimento para atingir resultados inovadores (DAVIES; 

HOBDAY, 2005b; FORD; RANDOLPH, 1992; HOBDAY, 2000; 

KOSKINEN; PIHLANTO, 2008; PMI, 2017; SYDOW; LINDKVIST; 

DE FILLIPPI, 2004). 

Temporalidade: os projetos são, em essência, uma forma de 

organização temporária (LINDNER; WALD, 2011) e, portanto, têm 

horizontes de tempo definidos, possuem um início e um fim 

predeterminado, sendo considerados transitórios, sem que isso signifique 

de curta duração. O cumprimento do tempo é considerado um critério de 

sucesso do projeto, embora não seja o único (DAVIES; HOBDAY, 
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2005b; FORD; RANDOLPH, 1992; HOBDAY, 2000; KOSKINEN; 

PIHLANTO, 2008; SYDOW; LINDKVIST; DE FILLIPPI, 2004).  

A temporalidade estende-se aos membros das equipes, pois eles 

são selecionados sob a base das competências que possuem para atingir 

os resultados, deste modo podem participar durante o percurso completo 

do projeto o por períodos curtos para resolver assuntos pontuais 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). Isso significa que a 

temporalidade é tanto dos projetos, quanto dos membros da equipe, e 

pode ter efeitos adversos na criação de conhecimento e na aprendizagem 

contínua (ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011), pois dificulta o 

desenvolvimento de rotinas organizacionais, a memória organizacional e 

a aprendizagem (LINDNER; WALD, 2011).   

 

Ciclo de vida: como os projetos são temporários, desenvolvem-se 

por fases, algumas vezes sequenciais, outras sobrepostas. A denominação 

e o número das fases são determinados pelas necessidades de 

gerenciamento e controle das organizações, a natureza do projeto e sua 

área de aplicação (PMI, 2017). 

 
Natureza única: os projetos são empreendimentos incomuns, 

usualmente não têm precedentes com iguais características. Também são 

um meio para criar e implementar novas oportunidades de negócio, assim 

como para atender às demandas do contexto de forma diferenciada e 

personalizada (HOBDAY, 2000; KOSKINEN, 2010; PMI, 2017; 

SYDOW; LINDKVIST; DE FILLIPPI, 2004). Esta característica pode 

ser fonte de incerteza, tanto para a realização das tarefas da equipe, quanto 

para os resultados esperados (PMI, 2017) e, de igual forma, pode afetar 

as probabilidades de aprendizagem (ALASHWAL; RAHMAN; 

BEKSIN, 2011). 

Embora este conjunto de características não pretenda ser 

exaustivo, aponta os aspectos mais destacados na literatura para dar conta 

da natureza flexível, sensível e multidisciplinar dos projetos. Esses 

aspectos podem auxiliar ou dificultar a criação de conhecimento e a 

aprendizagem, como descrito por Sydow, Lindkvist e Defillippi (2004), e 

requerem formas particulares de gestão. 

 

2.2.2 Gestão de projetos 
 

As particularidades dos projetos requerem formas de gestão 

específicas. Portanto, têm sido construídos conhecimentos, conceitos, 

formas de organização, metodologias e linhas de pensamento particulares 
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para gerenciar projetos (GAREL, 2013). O gerenciamento de projetos 

ocorre, normalmente, conforme normas ou padrões que fornecem 

diretrizes para realizar as atividades ou alcançar os resultados do projeto 

(http://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/about). 

Os padrões da gestão de projetos são guias que fornecem métodos, 

ferramentas, técnicas e habilidades úteis para o desenvolvimento dos 

projetos. Existe diversidade de padrões e falta de um corpo de 

conhecimentos global sobre o tema, uma vez que também há variedade 

de organizações, instituições de padronização ou associações 

profissionais que publicam e validam esses padrões, como se observa no 

Quadro 4 (MONTES; RAMOS; DÍEZ, 2013).    

Quadro 4. Padrões em gerenciamento de projetos, organizações e países 

responsáveis 

Padrão Organização País 

1. PMBOK PMI Estados Unidos 

2. APMBOK APM Reino Unido 

3. BS 6079 BSI Reino Unido 

4. ISO 21500 ISO Suíça 

5. ICB IPMA Suíça 

6. P2M PMAJ Japão 

7. NCSPM AIPM Austrália 

8. PM CDF PMI Estados Unidos 

9. SAQA SAQA África do sul 

10. ECITB ECITB Reino Unido 

11. PRINCE2 OGC Reino Unido 

Fonte: Montes; Ramos e Díez (2013) 

 

Cada padrão apresentado no Quadro 4 pode ser potencialmente útil 

para qualquer tipo de projeto e contexto. A escolha de um deles depende 

da análise das características do projeto, das condições geográficas e 

culturais, e da maturidade da empresa no gerenciamento de projetos. 

Padrões são postos em prática por meio de metodologias específicas que 

garantem sua aplicabilidade na gestão adequada dos projetos (MONTES; 

RAMOS; DÍEZ, 2013). Dentre os padrões listados na Quadro 4, o 

PMBOK é o que apresenta maior desenvolvimento teórico, o mais usado 

e o que fornece maior quantidade de metodologias e ferramentas 
(GAREL, 2013; MONTES; RAMOS; DÍEZ, 2013) 

As metodologias são o conjunto de processos, recursos ou 

atividades definidas especificamente para alcançar os fins do projeto. Elas 

fornecem clareza sobre: a) os objetivos, b) os papéis e responsabilidades 

dos atores-chave, c) o monitoramento dos avanços, d) o gerenciamento 

http://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/about
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diário da equipe de projeto e, e) os mecanismos de controle e avaliação 

do trabalho para antecipar problemas (PHARRO; BENTLEY, 2016).    

Conforme descrito por Charvat (2003), as metodologias podem 

incluir listas de coisas para fazer, abordagens específicas, documentos 

modelo, formulários ou listas de verificação que podem ser usados em 

todo o ciclo de vida do projeto. Além disso, elas ajudam a identificar fases 

do projeto, medidas de progresso, tomada de ações corretivas, e atribuição 

de recursos. Nesse sentido, elas são úteis para encaminhar tarefas 

apropriadas e aplicáveis, e afetam o desempenho do projeto.  

Como acontece com os padrões, existem inúmeras metodologias 

adequadas para diferentes tipos de projetos em cenários concretos. A 

escolha de uma delas depende do tamanho e escopo do projeto 

(CHARVAT, 2003; MONTES; RAMOS; DÍEZ, 2013). Também espera-

se delas uma série de benefícios, dentre os quais está o fomento da troca 

de conhecimento a fim de melhorar o desempenho nos projetos 

(CHARVAT, 2003). 

Para os fins desta tese, são relevantes os padrões ou metodologias 

que orientam a execução dos projetos, pois espera-se que eles contribuam 

para a criação, o compartilhamento e o uso de conhecimentos que 

permitam alcançar os fins dos projetos (CHARVAT, 2003) e, assim, eles 

poderiam facilitar a aprendizagem das equipes. Portanto, este será outro 

aspecto a destacar na equipe estudada. 

 

2.2.3 Áreas de aplicação de projetos 
 

Os projetos podem ser desenvolvidos em ambientes tanto públicos, 

quanto privados, assim como sobre uma vasta área de setores de negócios. 

Dentre os mais tradicionais, destacam-se o setor da construção civil, da 

engenharia e grandes projetos de capital e infraestrutura. Entre as 

indústrias influenciadas por novas tecnologias, encontram-se a 

aeroespacial, telecomunicações e defesa. Os projetos também são uma 

forma de organização nas áreas de tecnologias de informação e 

comunicação, desenvolvimento de software e novas mídias. Na 

consultoria e serviços profissionais, constituem uma forma de 

organização em atividades próprias da contabilidade, da publicidade, do 

design de arquitetura, do direito, da consultoria de gestão e das relações 

públicas. Nas indústrias culturais incluem-se: a moda, a produção de 

filmes e jogos de vídeo, e a edição (CRAWFORD; POLLACK; 

ENGLAND, 2006; DAVIES; HOBDAY, 2005b; HOBDAY, 2000; 

SYDOW; LINDKVIST; DE FILLIPPI, 2004). 
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Conforme os propósitos e as necessidades de conhecimento 

explícito ou tácito próprio de cada indústria ou setor de negócios, os 

projetos também podem ser assim categorizados:  

i) Projetos de pesquisa, desenvolvimento e design, caracterizados 

pela falta de claridade das metas, recursos e procedimentos no começo do 

trabalho e, consequentemente, pela incerteza e pelo uso abundante de 

conhecimento tácito (KOSKINEN; PIHLANTO; VANHARANTA, 

2003); 

ii) Projetos de expansão e investimento, caracterizados por terem 

metas, mecanismos e métodos bem conhecidos desde o início. Os 

resultados esperados são previsíveis e usam especialmente conhecimento 

explícito (KOSKINEN; PIHLANTO; VANHARANTA, 2003).  

Como observado na literatura, existe uma ampla variedade de 

setores econômicos inseridos nesta forma de organização, provavelmente 

pela versatilidade e agilidade para responder às demandas do contexto. 

No entanto, nesta pesquisa, escolheu-se estudar uma equipe do setor da 

construção civil, que desenvolve um projeto de investimento. Este setor é 

considerado prototípico no uso de projetos (ERIKSSON, 2013), devido à 

sua dimensão e importância, assim como à natureza complexa e, quase 

sempre, única de seus produtos. Além disso, é um dos pilares da economia 

na maioria dos países e, tanto seus produtos (prédios e infraestrutura), 

quanto seus processos, impactam na qualidade de vida das sociedades; 

portanto, é desejável inovação e eficiência (CHENG, 2009; ERIKSSON, 

2013).  

  

2.2.4 Os projetos no setor da construção civil 

 

Embora o âmbito dos projetos tenha características comuns, cada 

setor de implementação possui particularidades que se configuram em 

contextos específicos. No setor da construção civil, essas características 

têm relação com processos de construção, práticas de gestão, estrutura 

organizacional, ambiente de trabalho e características de comportamento 

dos trabalhadores (FANG; WU, 2013). 

 

2.2.4.1 Especificidades do setor  

 

A natureza complexa, única e de alto impacto social ou econômico 

deste setor envolve uma série de características:  

 

Multiplicidade de atores: os projetos de construção civil fazem 

parte de sistemas e produtos complexos, pois envolvem diferentes partes 
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interessadas (ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011; DAVIES; 

HOBDAY, 2005b; ERIKSSON, 2013; FANG; WU, 2013). Alguns dos 

atores envolvidos no processo de construção civil são os financiadores, 

empreiteiros principais, subempreiteiros, integradores de sistemas, 

clientes, fornecedores, órgãos governamentais e reguladores (HOBDAY 

2005, ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011, ERIKSSON, 2013; 

FANG; WU, 2013; CHENG, 2009). Segundo Alashwal, Rahman e 

Beksin (2011), isto faz com que empresas do setor, isoladamente, não 

tenham uma quota de mercado significativa e apresentem limites para 

influenciar os resultados da indústria como um todo. Também faz com 

que apresentem dificuldades para estabelecer redes de trabalho intra-

firmas. A interação entre os diferentes atores é transitória, cada parte tem 

responsabilidade sobre tarefas específicas e o relacionamento acaba ao 

finalizar o projeto (FANG; WU, 2013).  

 

Fragmentação: a diversidade de grupos de interesse e de perfis dos 

membros das equipes de projeto implica que os conhecimentos e 

experiência necessários para atingir os objetivos estão dispersos entre 

diferentes participantes (ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011; 

BRESNEN et al., 2003). Em função disso, são necessárias a integração e 

a coordenação entre essas partes a fim de compartilhar conhecimentos e 

fornecer soluções pertinentes (ERIKSSON, 2013). 

  

Desenvolvimento por fases: os processos de construção civil 

realizam-se por etapas – desenvolvimento do conceito, design, 

construção, operação − que precisam de conhecimentos e atores diversos. 

Algumas fases podem ser sequenciais e outras podem ser desenvolvidas 

paralelamente. Portanto, cada fase pode precisar de pessoas, experiências 

e conhecimentos particulares. Consequentemente, é frequente durante o 

percurso de um projeto de construção que membros da equipe executora 

ingressem e saiam conforme as necessidades das tarefas do projeto 

(CHENG, 2009; FANG; WU, 2013). 

  

Contexto específico: Os projetos de construção normalmente 

dependem de um cliente, estão localizados em áreas geográficas 

determinadas e são influenciados pelas condições climáticas 

(ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011). São de natureza única, 

idiossincrática e desenvolvem tarefas finitas (BRESNEN et al., 2003); 

portanto, a criação de conhecimento e a aprendizagem são situadas 

(ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011; BRESNEN et al., 2003). 
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Gestão de conhecimento desafiadora: o conjunto de características 

descritas, assim como os níveis de aprendizagem no âmbito dos projetos 

– individual, intra-equipes de projeto, entre equipes e organizacional− 

constituem um entorno complexo para desenvolver os processos de 

criação, aquisição, armazenamento e compartilhamento de conhecimento. 

Por outro lado, os projetos de construção civil precisam de conhecimentos 

tanto explícitos (procedimentos operativos padronizados, guias práticas, 

normas de construção, requerimentos técnicos, desenhos, informações de 

compradores, documentos de licitações), quanto tácitos (baseados na 

expertise dos membros das equipes) (CHENG, 2009). No entanto, esse 

setor é muito suscetível à perda de seu conhecimento essencial, embora 

ele seja chave para a tomada de decisões estratégicas e para enfrentar a 

concorrência (ALASHWAL; RAHMAN; BEKSIN, 2011; CHENG, 

2009). Segundo Cheng (2009), alguns fatores que aumentam a 

suscetibilidade de perda de conhecimento são a demora na captura de 

conhecimento, a rotatividade dos membros das equipes e seu desânimo 

para dividir seus saberes. 

 

2.2.4.2 O Setor da Construção Civil na Colômbia 

 

A construção civil constitui uma das principais atividades da 

economia colombiana, por sua contribuição no produto interno bruto 

−PIB, pela interação com diversos setores da economia (como a 

mineração e a indústria), e devido ao emprego intensivo de trabalhadores 

de baixa qualificação (CAMACOL, 2008; GIRALDO; PULIDO; LEAL, 

2013; SUPERSOCIEDADES, 2013). Entre os anos 2000 e 2014, o setor 

obteve um crescimento importante, no que se refere a obras civis, assim 

como a edificações, que aportaram 48% e 52% do PIB da construção, 

respectivamente. Por isso, é um dos setores que geram mais expectativas 

de desenvolvimento econômico para o país, levando em consideração as 

políticas públicas colombianas (CAMACOL, 2015). No entanto, algumas 

características da gestão de pessoas no setor são um desafio para sua 

competitividade e o aproveitamento das oportunidades de 

sustentabilidade e inovação. Seus recursos humanos se caracterizam pela 

escassez, pela informalidade laboral, e pela baixa qualificação e 

treinamento, especialmente em temas de segurança e inovação 

(CAMACOL, 2014; GIRALDO; PULIDO; LEAL, 2013). O setor 

privado e o governo precisam de esforços na formalização e a formação 

dos trabalhadores, a fim de melhorar a competitividade (CAMACOL, 

2014). Além disso, o caráter cíclico e volátil do setor geram instabilidade 
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e rotatividade dos trabalhadores, com a consequente perda de 

conhecimento (GIRALDO; PULIDO; LEAL, 2013).  

As características dos projetos em geral, e as do setor da construção 

em particular constituem um contexto complexo de interesse para abordar 

a aprendizagem de equipes. A seguir se apresenta uma revisão de 

literatura que integra os construtos: aprendizagem de equipes e projetos. 

 

2.3 APRENDIZAGEM DE EQUIPES DE PROJETOS 

 

Esta seção desenvolve-se a partir de uma revisão integrativa, 

levando em conta a importância de conhecer o estado da arte do tema de 

interesse. A revisão integrativa permite identificar literatura científica 

teórica e empírica para analisar, criticar e sintetizar os aspectos mais 

representativos sobre um determinado assunto, de forma integrada. 

Assim, novas perspectivas sobre o tema podem ser geradas (TORRACO, 

2005). A revisão visou responder à pergunta: qual é o conhecimento 

científico acumulado sobre a aprendizagem de equipes de projetos em 

contextos reais? O Apêndice 1 descreve detalhadamente a metodologia 

da busca. 

Decidiu-se trabalhar a base ISI da Web of Science (WoS), 

considerando seu reconhecimento pela comunidade acadêmica, a 

acessibilidade e a qualidade dos dados que fornece (CROSSAN; 

APAYDIN, 2010). A busca focou em documentos científicos que 

explicitamente usam os termos “team learning and project”. Foi utilizado 

o período 1945-2017 disponível na base até a data de realização da busca 

(1 de outubro de 2017). 

Além disso, considerando o grande número de temas direta ou 

indiretamente relacionados, usaram-se critérios de inclusão e exclusão 

dos documentos. Dentre os critérios de inclusão, estabeleceu-se a seleção 

de revisões e artigos empíricos cujo objeto de estudo fossem equipes em 

contextos reais, na área empresarial e focados no nível de análise de 

grupo. Consequentemente, foram excluídos da busca termos como: 

escola, universidade, laboratório, sala de aula, educação, treinamento, e-

learning. Também se excluíram artigos com foco em equipes virtuais, 

equipes dispersas e características do líder. Esses artigos foram excluídos 

em função dos critérios epistemológicos e operativos definidos para esta 

pesquisa e por serem temas que merecem seu próprio desenvolvimento 

em pesquisas específicas. Por fim, excluíram-se artigos que estudavam 

construtos diferentes da aprendizagem de equipes, ou que faziam alusão 

tangencial ao construto de interesse.    
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O resultado inicial foi de 47 artigos, cujos títulos, palavras-chaves 

e resumos foram lidos para confirmar a consistência com os critérios de 

inclusão e exclusão. No segundo filtro, dentre os 47 documentos, foram 

identificados 25 pertinentes e 22 que atendiam aos critérios de exclusão 

(Apêndice 1). Dentre os 25 inicialmente pertinentes, 5 foram excluídos. 

Dois deles não estão disponíveis na íntegra, um tem foco no nível 

organizacional, outro enfatiza a aprendizagem entre equipes, e mais um 

aborda processos sócio-afetivos dos grupos e a não aprendizagem de 

equipes. 

Os vinte estudos selecionados abordam equipes de projeto que 

trabalham em temas de inovação em indústrias de alta tecnologia, 

tecnologias de informação e em setores tradicionalmente considerados 

sistemas de produtos ou serviços complexos. Destes, onze estudos 

explicitam que seus objetos de análise são equipes que desenvolvem 

novos produtos, um de projetos de inovação e outro de implementação de 

novos processos. Cinco estudos analisam equipes de setores e áreas 

diversas e mais três analisam equipes de setores específicos −tecnologias 

de informação e construção.  

Destaca-se que, dos 20 estudos, seis (28,56%) foram realizados 

pelo mesmo pesquisador, em parceria com outros, e seu objeto de análise 

foi equipes que desenvolvem novos produtos (AKGÜN; KESKIN; 

BYRNE, 2010; AKGÜN; LYNN; YILMAZ, 2006; AKGÜN et al., 2005, 

2006, 2007, 2014).   

A análise dos temas foi realizada sob a lente da estrutura conceitual 

proposta por Edmondson, Dillon e Roloff (2007), conforme ilustrado na 

Figura 1. A Figura sintetiza assuntos que a perspectiva de pesquisa de 

processos de grupo tem estudado sobre a aprendizagem de equipes. 

Dentre esses assuntos destaca-se a análise de alguns antecedentes da 

aprendizagem, como: o contexto organizacional amplo, a liderança, as 

metas de aprendizagem, as características das tarefas, a composição, o 

clima e a construção de identidade da equipe. Também evidencia o 

relacionamento entre a aprendizagem e o desempenho alcançado. 

Conforme Edmondson, Dillon e Roloff (2007), as linhas contínuas da 

Figura 1 representam relações com evidência empírica considerável, 

enquanto as linhas pontilhadas representam hiatos de pesquisa. A análise 

dos 20 artigos sob esta lente conceitual facilitou a identificação de alguns 

padrões e a estruturação do conhecimento produzido especificamente 

sobre a aprendizagem de equipes de projeto. 
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Figura 1. Construtos-chave e relacionamentos na área de pesquisa de processos 

de grupo 

 

Fonte: Edmondson, Dillon e Roloff (2007) (Tradução livre da autora) 

A seguir, descreve-se, de forma sucinta, esses 20 estudos, 

salientando as relações observadas e os temas mais frequentes. Primeiro, 

se apresenta os artigos que enfatizam os fatores contextuais e gerenciais 

amplos. Depois, os estudos que analisam aspectos contextuais próprios 

do nível de equipe. Por fim, apresenta-se os artigos focados no 

desenvolvimento dos processos de aprendizagem.  

Em geral, as pesquisas identificam processos, comportamentos ou 

atividades de aprendizagem de equipes analisadas dentro do modelo de 

efetividade da equipe input-processo-output (IPO) (MATHIEU et al., 

2008), como representado na Figura 2.  
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Figura 2. Aprendizagem de Equipes de Projeto conforme o modelo IPO 

Fonte: Elaboração própria, baseada na revisão de literatura realizada 

Segundo o modelo de efetividade das equipes, os inputs são os 

antecedentes dos processos de aprendizagem que, no caso dos 20 artigos 

analisados, se relacionam com fatores do contexto organizacional ou do 

contexto próprio das equipes (Figura 2). Os processos de aprendizagem 

abordados nos estudos foram os cognitivos e de interação social. Os 

outputs são os resultados alcançados pelas equipes em consequência do 

aprendizado, como as melhorias de desempenho ou do lançamento de 

produtos ou serviços ao mercado. Note-se que, entre os artigos analisados, 

os temas não são mutuamente excludentes. Isso significa que, em alguns 

casos, os temas se sobrepõem e se desenvolvem de forma diferente em 

um e outro documento. A seguir se apresentam os três temas principais 

que surgiram da análise da revisão integrativa.    

 

2.3.1 Fatores contextuais e gerenciais próprios da organização   

 

Os artigos identificados no Quadro 5 abordam antecedentes da 

aprendizagem de equipes associados com fatores contextuais e gerenciais 

do nível organizacional: cultura e gestão empresarial, e disponibilidade 

de recursos de folga organizacional. Os achados sugerem que o 

relacionamento entre esses antecedentes e os processos de aprendizagem 

podem afetar o desempenho do coletivo.  
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Quadro 5. Estudos que enfatizam fatores contextuais e gerenciais da 

organização 

Autor Título Objetivo 

(DAYAN; 

BENEDETTO; 

COLAK, 2009) 

Managerial trust 

in new product 

development 

projects: its 

antecedents and 

consequences 

Desenvolver um modelo 

teórico que integre a literatura 

sobre antecedentes da 

confiança gerencial e testar 

como o incremento dessa 

confiança impacta nos 

resultados de equipes que 

desenvolvem novos produtos.  

(DAYAN, 2010) Managerial trust 

and NPD team 

performance: 

team 

commitment and 

longevity as 

mediators 

Examinar os efeitos 

mediadores do 

comprometimento e da 

longevidade da equipe, na 

relação entre a confiança 

gerencial e o desempenho da 

equipe. 

(AKGÜN; 

KESKIN; 

BYRNE, 2010) 

Procedural 

justice climate in 

new product 

development 

teams: 

antecedents and 

consequences 

Pesquisar o impacto do clima 

de justiça procedural sobre a 

eficácia do processo e do 

desenvolvimento de novos 

produtos.  

(HUANG; LI, 

2012) 

Slack resources 

in team learning 

and project 

performance 

Examinar a moderação dos 

recursos de folga 

organizacional entre a 

aprendizagem de equipes e o 

desempenho do projeto.  

Fonte: elaboração própria  

 

A seguir descrevem-se esses artigos divididos em duas categorias 

que emergem dos objetivos dos estudos: cultura e gestão empresarial e 

disponibilidade de recursos. 

 

Cultura e gestão empresarial 

 
O construto confiança gerencial foi analisado em equipes de 127 

empresas turcas (DAYAN; BENEDETTO; COLAK, 2009). Segundo os 

pesquisadores, fatores contextuais como a liderança transformacional e 

transacional, assim como a justiça (procedural e distributiva), são 

antecedentes da confiança gerencial. Por sua vez, a confiança gerencial 
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aumenta o nível de conhecimento adquirido por equipes desenvolvedoras 

de novos produtos e o sucesso do produto, embora as condições do 

ambiente sejam turbulentas.  Em uma pesquisa posterior, Dayan (2010) 

aprofundou o construto confiança gerencial e apontou que o desempenho 

da equipe (entendido como aprendizagem da equipe e sucesso do produto) 

muda positivamente diante do comportamento íntegro e consistente da 

gerência. Do mesmo modo, a forma e a qualidade da informação que 

comunica a gerência e sua preocupação pelas pessoas impactam tal 

desempenho. 

A relação entre confiança gerencial e o desempenho, por sua vez, 

está mediada pelo comprometimento e a permanência dos membros na 

equipe. Esses dois aspectos fazem com que eles desejem contribuir com 

os fins do projeto, especialmente se as condições do ambiente são 

turbulentas, ou seja, se são caracterizadas pela complexidade do mercado 

e da tecnologia (DAYAN, 2010). 

Por outro lado, o estudo de Akgün, Keskin e Byrne (2010) 

evidenciou o relacionamento positivo entre a cultura organizacional e o 

clima de justiça procedural. A cultura está conformada por valores como: 

a orientação ao trabalhador, ao cliente, à inovação, e o controle 

sistemático da gestão. Esses aspectos, em conjunto, afetam as percepções 

da equipe sobre o clima de justiça procedural. A justiça procedural é a 

percepção que os membros da equipe têm sobre o comportamento 

equitativo e justo dos gerentes no momento de aplicar regras e 

procedimentos, ou na tomada de decisões.  

O clima de justiça relaciona-se positivamente com a aprendizagem 

da equipe e com a velocidade de entrada do produto no mercado. A 

percepção da justiça procedural fomenta a capacidade coletiva da equipe 

para solucionar problemas técnicos e de mercado, usando conhecimentos 

prévios a fim de detectar e corrigir erros. Além disso, contribui na tomada 

de decisões rápidas, pois oferece informação precisa e oportuna à equipe, 

e reforça o senso de ações comuns e responsabilidades compartilhadas 

(AKGÜN; KESKIN; BYRNE, 2010). 

Chama a atenção que, embora nos projetos o contexto está formado 

por diferentes grupos de interesse (por exemplo, clientes e fornecedores), 

as pesquisas analisadas estudam o contexto próprio da organização na 

qual as equipes estão inseridas, porém não vão além dele. O 

relacionamento com grupos de interesse externos como parte dos fatores 

contextuais não é analisado. Este aspecto merece atenção, pois diversos 

grupos de interesse dos projetos, externos à organização, desenvolvem 

papéis-chave, que incidem nas demandas às equipes. Os relacionamentos 

com esses grupos agem no desenvolvimento do projeto, na análise de 
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problemas e nas características das soluções que permitem alcançar 

resultados. 

      

Disponibilidade de recursos 

 

Um aspecto gerencial de ordem financeira, nomeado folga 

organizacional, foi estudado por Huang e Li (2012). Segundo o estudo, a 

folga organizacional é a disponibilidade de recursos financeiros 

potencialmente utilizáveis para ampliar a capacidade das organizações de 

empreender novas ações. Baseada nesse conceito, a pesquisa validou a 

moderação dos recursos de folga organizacional entre a aprendizagem por 

exploração e por explotação e o desempenho das equipes. A relação 

pesquisada partiu da hipótese de que as organizações podem destinar 

recursos disponíveis - absorvidos e não absorvidos - para assumir riscos 

e investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Tais investimentos 

envolvem as atividades de aprendizagem por exploração e explotação.  

No entanto, os autores apontam que, embora haja significância 

estatística nessa relação, a significância prática é mínima. Isso significa 

que uma folga organizacional maior pode induzir ao uso ineficiente dos 

recursos (HUANG; LI, 2012). Ou seja, mais recursos financeiros 

disponíveis não garante a realização de atividades de aprendizagem por 

exploração ou por explotação.  

Pode-se inferir, com embasamento nestes quatro estudos, que 

aspectos culturais e administrativos das organizações onde as equipes de 

projeto estão inseridas podem ter efeitos − positivos ou negativos − nos 

processos de aprendizagem e no desempenho da equipe. Ficou 

evidenciado que cultura, valores empresariais e gestão baseada na 

confiança facilitam a aprendizagem. No entanto, dois aspectos 

característicos do contexto amplo dos projetos merecem atenção: o 

relacionamento com os principais grupos de interesse, especialmente os 

clientes; e o padrão de gestão de projetos que as organizações adotam. O 

primeiro aspecto é relevante porque as demandas dos clientes norteiam o 

desenvolvimento dos projetos. O segundo, porque os padrões de gestão 

são guias para o gerenciamento e a execução dos projetos, a fim de atingir 

resultados bem-sucedidos. No entanto, estes são assuntos que merecem 

aprofundamento, pois as pesquisas desta revisão não forneceram insights 

a respeito disso. 
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2.3.2 Fatores contextuais do nível específico das equipes 

 

Estes fatores são aspectos relacionados com a dinâmica de 

interação própria das equipes de projeto para atingir seus objetivos. Sete 

estudos analisaram esses aspectos como antecedentes do aprendizado. 

Conforme os objetivos dos estudos, os artigos abordam: o clima da 

equipe, os relacionamentos interpessoais somados ao conhecimento das 

fortalezas dos membros da equipe, e as características das tarefas e a 

composição das equipes. 

  

Clima da equipe 

 

Este grupo de pesquisas aborda aspectos relacionados ao ambiente 

emocional e psicológico da equipe (Quadro 6). Esses aspectos envolvem 

a forma como a equipe é gerenciada, e os relacionamentos entre os 

membros e a gerência do projeto.     

 Quadro 6. Clima da equipe. Aspecto contextual do nível de grupo 

Autor Título Objetivo 

(AKGÜN et al., 

2007) 

Team stressors, 

management 

support, and 

project and 

process 

outcomes in 

new product 

development 

projects 

Testar empiricamente a 

influência de estressores da 

equipe (crises e ansiedade), sobre 

os resultados do projeto e de 

processo, em caso de um alto ou 

baixo nível gestão baseada no 

apoio. 

(KOSTOPOULOS

; BOZIONELOS, 

2011) 

Team 

exploratory and 

exploitative 

learning: 

Psychological 

safety, task 

conflict, and 

team 

performance 

Propor e confirmar 

empiricamente o caráter 

específico da aprendizagem por 

explotação e por exploração 

como um construto do nível de 

equipe. Do mesmo modo, 

examinar a maneira como as 

equipes desenvolvem esses tipos 

de aprendizagens, visando 

melhorar seu desempenho e 

analisar como a segurança 

psicológica se relaciona com tais 

aprendizagens. 

Fonte: Elaboração própria  
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O construto gestão baseada no apoio, entendido como o clima de 

suporte, confiança e afabilidade criado pelo gerente da equipe; tem um 

efeito moderador da relação entre estressores (crise e ansiedade) e 

aprendizagem. Diante da crise (senso de urgência), a gestão da equipe 

baseada no apoio aumenta a probabilidade de aprendizagem e o sucesso 

no desenvolvimento de produtos. Os membros da equipe fazem esforços 

para incorporar o aprendizado no desenvolvimento do produto e também 

na solução de problemas ao longo do projeto, especialmente se o gerente 

confia nas pessoas e em sua capacidade para realizar o trabalho (AKGÜN 

et al., 2007). 

Em uma pesquisa com 163 equipes de projetos de inovação, 

Kostopoulos e Bozionelos (2011) corroboraram que a segurança 

psicológica (crença compartilhada que a equipe é segura para assumir 

riscos interpessoais) é a base da aprendizagem. A segurança psicológica 

permite aos membros aproveitar o lado positivo das tarefas em conflito e 

realizar atividades de aprendizagem de exploração e de explotação, que 

contribuem para a melhoria do desempenho do projeto. A pesquisa 

validou também que o clima de segurança psicológica incentiva a tomada 

de riscos e o pensamento divergente. Isto, por sua vez, reforça a 

intensidade de atividades de exploração e movimenta os membros para 

assumirem tarefas novas e complexas, gerando efeitos positivos no 

desempenho.  

Os autores concluem que a aprendizagem de exploração e de 

explotação são diferentes, mas complementares, e afetam positivamente 

o desempenho. Atividades de explotação melhoram o desempenho 

rotineiro, enquanto a exploração, em condições de incerteza, maximiza a 

criatividade e a experimentação. Assim, uma equipe mais eficaz será 

aquela que consiga interpretar o tipo de situação que está enfrentando e, 

em consequência, adote as atividades de aprendizagem pertinentes 

(KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 2011). 

Pode-se inferir, destas pesquisas, que a aprendizagem de equipe 

tem um componente emocional que ultrapassa procedimentos mecânicos 

de compartilhamento de conhecimento ou transferência de informações. 

O clima emocional entre os membros das equipes e os laços tecidos entre 

eles, constituem um fator chave na hora de criar novos insights orientados 

a atingir os objetivos dos projetos. 
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Relacionamento interpessoal e conhecimento dos colegas 

 

O grupo de estudos sintetizados no Quadro 7 analisou as interações 

sociais dos membros das equipes e o conhecimento que cada membro tem 

das competências dos colegas em relação à aprendizagem. 

Quadro 7. Relacionamentos e conhecimento dos colegas. Aspecto contextual do 

nível de grupo 

Autor Título Objetivo 

(AKGÜN et al., 

2005) 

Knowledge 

networks in new 

product  

development 

projects: A 

transactive 

memory 

perspective 

Pesquisar os fatores que 

afetam os sistemas de 

memória transativa e as 

consequências disso no 

contexto de equipes que 

desenvolvem novos produtos 

(AKGÜN et al., 

2006b) 

Transactive 

memory system 

in new product 

development 

teams 

Pesquisar a teoria sobre os 

sistemas de memória 

transativa para melhorar a 

literatura sobre memória e 

cognição de equipes que 

desenvolvem novos produtos 

(AKGÜN et al., 

2014) 

Team learning 

in IT 

implementation 

projects: 

antecedents and 

consequences 

Pesquisar (i) o impacto do 

processo de aprendizagem da 

equipe sobre os resultados do 

projeto; (ii) as características 

do comportamento da equipe 

e os facilitadores que podem 

contribuir para a 

aprendizagem; e (iii) o papel 

moderador da aprendizagem 

de equipes entre a ansiedade 

e resultado do projeto 

(LI; HUANG, 

2013) 

Exploitative and 

exploratory 

learning in 

transactive 

memory 

systems and 

project 

performance 

Examinar os efeitos 

diferenciais dos sistemas de 

memória transativa sobre a 

aprendizagem de equipes, e 

seu impacto no desempenho 

de projetos de 

desenvolvimento de novos 

produtos. 

Fonte: elaboração própria  
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O estudo de Akgün et al. (2005) demonstrou que a estabilidade, a 

confiança interpessoal e a familiaridade dos membros da equipe afetam 

positivamente a aprendizagem, mediante a consolidação de sistemas de 

memória transativa −SMT. Esses sistemas permitem a cada membro 

reconhecer as fortalezas dos colegas, valorar conhecimentos prévios que 

eles possuem e compartilhar conhecimento, por conseguinte, a equipe 

aprende. Conforme Akgün et al. (2005), a aprendizagem é o 

conhecimento que a equipe ganha na execução de uma nova ação e 

aumenta sob condições de complexidade da tarefa.  

Os SMT contribuem para melhorar a capacidade da equipe 

encontrar e solucionar problemas relacionados com o desenvolvimento 

de produtos; facilitar a inclusão de lições aprendidas durante o percurso 

do projeto e; reduzir o tempo de lançamento dos produtos ao mercado, 

melhorando os padrões dos tempos de entrega da indústria (AKGÜN et 

al., 2006b). Os efeitos positivos dos SMT são evidentes quando os 

membros da equipe atingem uma perspectiva global das decisões 

interdependentes de seus membros; inter-relacionam cuidadosamente as 

ações de cada membro; tomam decisões cuidadosas para maximizar o 

desempenho do projeto; e desenvolvem uma compreensão clara e 

compartilhada da coordenação das funções de cada. No entanto, sob 

condições de turbulência ambiental, os SMT podem ter efeitos negativos 

sobre a eficácia da equipe. Assim sendo, eles podem ser fonte de rotinas 

e inércia ou incentivar os membros da equipe a usar conhecimentos 

acriticamente, baseados em apreciações preconceituosas sobre o saber 

dos outros (AKGÜN et al., 2006b).   

Por fim, os SMT também têm efeitos positivos sobre a 

aprendizagem das equipes por exploração e por explotação (LI; HUANG, 

2013). O estudo de 218 equipes de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

taiwanesas concluiu que a especialização (o conhecimento específico de 

cada membro) aumenta o aprendizado por explotação porque promove a 

troca e recombinação de conhecimentos. Porém, não incentiva a 

exploração, pois diminui o desejo dos membros de ganhar conhecimentos 

de domínios diferentes. A credibilidade nas competências dos outros 

estimula os dois tipos de aprendizagem, como resultado da confiança 

entre os membros da equipe (LI; HUANG, 2013). 

Em um estudo mais recente, Akgün et al. (2014) observaram 129 

equipes implementadoras de tecnologias de informação (TI), a fim de 

analisar a relação entre os comportamentos de grupo (trabalho em equipe, 

comunicação, confiança, compromisso e gestão de apoio); a 

aprendizagem de equipe, entendida como o processo de aquisição, 
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disseminação e implementação de informação; e os resultados do projeto, 

medidos a partir dos custos de implementação, da velocidade na entrega 

ao usuário e da eficácia operacional. Os autores apontam que, em grande 

medida, as ações humanas e as práticas sociais são a principal força na 

implementação de produtos de tecnologia de informação, para além dos 

assuntos técnicos. Também sugerem que o trabalho em equipe estimula a 

troca de conhecimentos e competências; a confiança interpessoal influi 

positivamente na comunicação e na troca de informação; e o 

comprometimento aumenta a aquisição e a disseminação de informação. 

A gestão de apoio contribui para a integração, o que leva à troca de 

informações, à ampliação de conhecimento e à percepção de maior 

disponibilidade de recursos para resolver problemas e avaliar as soluções. 

O estudo demonstrou também que a ansiedade modera a relação entre a 

aprendizagem e os resultados do projeto (AKGÜN et al., 2014). 

Os estudos focados nos relacionamentos entre membros de equipes 

e nos SMT deixam claro que a aprendizagem da equipe é um processo 

que acontece nas interações sociais. Ela é produto de práticas sociais 

cotidianas que implicam o reconhecimento do outro, de seus saberes e 

experiências que, quando compartilhadas no dia a dia, fazem com que os 

membros da equipe participem, aportem e reflitam sobre as necessidades 

do projeto e as formas possíveis de atingir os resultados desejados. 

      

Características das tarefas e composição das equipes  

 

Os estudos que analisaram os aspectos relacionados com as 

características e a coordenação de tarefas e com a estabilidade na 

composição das equipes são apresentados no Quadro 8. 

Quadro 8. Estudos focados nas características das tarefas e a composição das 

equipes 

Autor Título Objetivo 

(AKGÜN et al., 

2005) 

Knowledge 

networks in new 

product  

development 

projects: A 

transactive 

memory 

perspective 

Pesquisar os fatores que 

afetam os sistemas de 

memória transativa e as 

consequências disso no 

contexto de equipes que 

desenvolvem novos produtos 
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Autor Título Objetivo 

(AKGÜN et al., 

2006b) 

Transactive 

Memory System 

in new product 

development 

teams 

Pesquisar a teoria sobre os 

sistemas de memória 

transativa para melhorar a 

literatura sobre memória e 

cognição de equipes que 

desenvolvem novos produtos 

(SAVELSBERGH 

et al., 2012) 

 

Team role 

stress: 

relationships 

with team 

learning and 

performance in 

project teams 

Propor e testar um modelo 

que identifique o papel do 

estresse individual e da 

equipe como conceitos 

separados. De igual modo, 

estabelecer os efeitos desses 

conceitos sobre o 

desempenho em diferentes 

níveis. 

 

(LI; HUANG, 

2013) 

Exploitative and 

exploratory 

learning in 

transactive 

memory 

systems and 

project 

performance 

Examinar os efeitos 

diferenciais dos sistemas de 

memória transativa sobre a 

aprendizagem de equipes, e 

seu impacto no desempenho 

de projetos de 

desenvolvimento de novos 

produtos.  

Fonte: elaboração própria  

O estudo de Akgün et al. (2005), além dos relacionamentos, também 

analisou as características das tarefas e a estabilidade na composição das 

equipes. Seus achados sugeriram que a permanência dos membros desde 

a fase de pré-prototipagem até o lançamento dos novos produtos, assim 

como as interações livres entre os membros da equipe, melhoram o 

conhecimento sobre os saberes particulares de cada colega, por 

conseguinte, a aprendizagem. O mesmo se aplica aos casos em que os 

membros se conheciam de maneira prévia à formação da equipe. Por outra 

parte, o estudo concluiu também que tarefas não rotineiras e complexas 

requerem que os membros da equipe procurem apoio em pessoas externas 

para saber como tratar conhecimentos e informações novas. Isso significa 

que as tarefas complexas precisam de novas redes de conhecimento 

socialmente distribuído (AKGÜN et al., 2005).  

Um estudo posterior (AKGÜN et al., 2006b) validou essa 

afirmação e concluiu que conhecer os saberes particulares de cada 
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membro dentro da equipe (sistema de memória transativa) permite 

compreender com clareza a importância da coordenação das tarefas para 

alcançar os objetivos.  

As conclusões de Akgün et al. (2005) e Akgün et al. (2006b) geram 

insight para compreender melhor as implicações da temporalidade dos 

membros das equipes e sugerem que ela não é, necessariamente, um 

problema para a aprendizagem da equipe. Sempre que a gerência da 

equipe estimule o conhecimento dos colegas e sua continuidade nas 

tarefas no percurso de um projeto, é possível que a aprendizagem 

aconteça. Além disso, se as tarefas são complexas, é mais provável que a 

aprendizagem provenha de fontes externas à equipe e não de seus 

membros internos. Nesse caso, a aprendizagem vai depender das redes de 

conhecimento da equipe, mais do que da permanência dos seus membros. 

Savelsbergh et al. (2012) focalizaram as condições e exigências 

das tarefas de 40 equipes de projeto de dez empresas holandesas, 

envolvidas em diferentes áreas da indústria da construção. Eles 

concluíram que papéis ambíguos (informação insuficiente para assumir 

seu papel na equipe); papéis em conflito (ocorrência de duas ou mais 

demandas simultâneas); e sobrecarrega no papel da equipe (excesso de 

atividades) prejudicam o desempenho, tanto individual, como coletivo, 

devido a uma redução nos comportamentos de aprendizagem. Isso tem 

um efeito cíclico, pois se a aprendizagem da equipe é menor, aumenta-se 

os níveis de estresse, individual e de equipe e, consequentemente, 

diminui-se o desempenho.  

Os resultados deste estudo sugerem que, diante da experiência 

coletiva da sobrecarga do papel da equipe (excesso de atividades), seus 

recursos concentram-se na tarefa principal e sua capacidade para 

participar em processos de aprendizado restringe-se. Nessas condições, é 

possível que a equipe crie uma deficiência cognitiva e motivacional, que 

diminui a capacidade para resolver problemas e debilita a motivação dos 

membros para investir esforços no projeto. Nesse sentido, o trabalho de 

Savelsbergh et al. (2012) assume um modelo de efetividade do tipo Input-

Processo-Output-Input em que a aprendizagem constitui um processo 

cíclico e recíproco, no que cada resultado é um insumo para os 

comportamentos da equipe. 

Além disso, a pesquisa de Savelsbergh et al. (2012) diferencia com 

clareza o processo de aprendizagem do desempenho. A aprendizagem 

inclui comportamentos de: exploração de perspectivas diferentes, co-

construção de significados, reflexão sobre os resultados e processos, 

comunicação e análise de erros, retroalimentação e experimentação. O 
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desempenho inclui a qualidade do trabalho, a aderência a orçamentos e 

cronogramas, e os relacionamentos com os clientes.   

A coordenação de tarefas também foi objeto de análise na pesquisa 

de Li e Huang (2013). Esses autores concluíram que a realização das 

tarefas complexas incrementa a exploração, pois cria oportunidades para 

experimentar e inovar; mas não se relaciona com a explotação (LI; 

HUANG, 2013). Além disso, esses autores validaram o relacionamento 

positivo dos dois tipos de aprendizagem – explotação e exploração − com 

o desempenho. Porém, existem diferenças nessa relação porque a 

explotação tem maior impacto na eficiência, isso é, na melhoria das 

tarefas rotineiras, enquanto a exploração impacta no potencial de 

experimentação e inovação (LI; HUANG, 2013). Destaca-se a 

necessidade de articulação dos dois tipos de aprendizagem a fim de 

capacitar os membros da equipe para movimentar, coordenar e integrar o 

conhecimento disperso e as competências requeridas para inovar (LI; 

HUANG, 2013). 

Os resultados dos quatro estudos descritos nesta seção evidenciam 

que as características das tarefas têm um relacionamento recíproco com a 

aprendizagem. Ou seja, as tarefas complexas precisam de aprendizagem 

que, normalmente, provém de fontes externas à equipe e exige dela a 

exploração de conhecimentos. Porém, a aprendizagem pode ser 

obstaculizada se as tarefas são ambíguas, conflitivas ou estão 

sobrecarregadas de atividades. Nesse, caso a equipe fica presa às 

incertezas do dia a dia, e o aprendizado não acontece. 

        

Gerência como agente de aprendizagem 

 

Os estudos apresentados no Quadro 9 analisam a gerência ou a 

liderança como um agente da aprendizagem. A gerência pode garantir a 

composição da equipe, orientar o debate, e estimular a busca de 

informação e conhecimento, assim como a tomada de decisões; 

comportamentos estes que evidenciam processos de reflexão-ação. 

Quadro 9. Estudos focados na gerência como agente de aprendizagem 

Autor Título Objetivo 

(HAGEN; 

AGUILAR, 

2012) 

The impact of 

managerial coaching 

on learning outcomes 

within the team 

context: An analysis 

Examinar a relação entre 

as competências de 

coaching do gerente, 

seus esforços para 

empoderar a equipe e a 

dificuldade do projeto 
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Autor Título Objetivo 

sobre a aprendizagem de 

uma equipe de alto 

desempenho. 

(LIU; 

SCHULER; 

ZHANG, 2013) 

External learning 

activities and 

employee creativity in 

Chinese R&D teams 

Observar processos de 

aprendizagem de fontes 

externas à equipe por 

meio da análise de: 

● Comportamen

-tos de aprendizagem 

externa do líder; 

● Influências da 

aprendizagem externa 

sobre a criatividade 

dos membros;  

● Moderação da 

aprendizagem interna 

da equipe entre a 

aprendizagem 

multinível e a 

criatividade dos 

membros de equipes 

de P&D   

(SAVELSBERG

H; POELL; 

HEIJDEN, 2015) 

Does team stability 

mediate the 

relationship between 

leadership and team 

learning? An empirical 

study among Dutch 

Project teams 

Analisar a mediação da 

estabilidade da equipe, 

entre a liderança focada 

na tarefa e nas pessoas e 

os comportamentos de 

aprendizagem em 

equipes de projeto 

   

Fonte: Elaboração própria  

Hagen e Aguilar (2012) estudaram equipes de alto desempenho e 

avaliaram a relação entre as competências de coaching do gerente, seus 

esforços para empoderar a equipe e a dificuldade do projeto sobre a 

aprendizagem. O construto coaching gerencial3 aparece como um 

antecedente da aprendizagem. Isso significa que o gerente do projeto cria 
contextos propícios para refletir sobre novas informações e modifica a 

                                                        
3 Hagen e Aguilar (2012) definiram o coaching gerencial como o processo 

realizado pelo gerente para guiar atividades e discussões visando a resolução 

de um problema ou a realização de uma tarefa de forma eficiente. 
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gama de comportamentos potenciais da equipe, impactando no 

aprendizado.  

Liu, Schuler e Zhang (2013) analisaram os efeitos da 

aprendizagem de líderes de equipes de pesquisa e desenvolvimento 

chinesas, originada em fontes externas, sobre a aprendizagem da equipe. 

Baseados em uma abordagem de expansão das fronteiras da equipe, os 

autores argumentaram que, se o líder aprende no ambiente externo ao 

projeto, a aprendizagem da equipe melhora. Assim, os conhecimentos e 

novas ideias adquiridas pelo líder de fontes externas podem estimular a 

ampliação do horizonte dos membros da equipe e inspirá-los a buscar 

conhecimento externo. No entanto, a validação das hipóteses não foi 

significativa no contexto chinês, provavelmente devido à estrutura 

hierárquica e a algumas características culturais, segundo os 

pesquisadores.  

Savelsbergh, Poell e Heijden (2015) analisaram equipes de projeto 

em firmas holandesas da indústria da construção para saber o grau em que 

os gerentes podem afetar a estabilidade dos membros, a fim de promover 

comportamentos de aprendizagem. Eles concluíram que existe uma 

relação positiva entre a liderança (focada nas pessoas e nas tarefas) e o 

aprendizado, assim como entre a estabilidade dos membros e o 

aprendizado, embora a primeira relação seja mais forte.  

Os autores argumentam que a liderança focada na pessoa contribui 

para a aprendizagem porque diminui a percepção do papel do estresse na 

equipe. O comportamento atencioso do líder e sua capacidade como 

coach criam um clima favorável para a participação dos membros nas 

discussões e na definição do papel da equipe. Do mesmo modo, a 

liderança focada na tarefa gera clareza sobre demandas ambíguas e 

concorrentes e facilita a realização dos objetivos (SAVELSBERGH; 

POELL; HEIJDEN, 2015). 

Por outro lado, a estabilidade dos membros da equipe facilita a 

aprendizagem de rotinas e a familiaridade com outros membros, e, 

portanto, ajuda na construção de perspectivas interdisciplinares e na 

compreensão de pontos de vista diferentes. No entanto, não foi 

confirmado o caráter mediador da estabilidade dos membros da equipe 

entre o tipo de liderança e o aprendizado. Isso significa que a liderança 

pode influenciar a aprendizagem, mesmo na ausência de estabilidade dos 

membros (SAVELSBERGH; POELL; HEIJDEN, 2015). 

Resumindo, os resultados destes estudos sugerem que o tipo de 

relacionamento dos gerentes de projeto com suas equipes, assim como o 

relacionamento entre os membros, pode melhorar os processos de 

aprendizagem. É relevante a influência dos gestores da equipe sobre a 
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aprendizagem, embora os membros da equipe não sejam estáveis, dado o 

caráter temporal dos membros de equipes de projetos. Isso sugere a 

importância de que gerentes de projeto fortaleçam relacionamentos e 

práticas sociais entre os membros que facilitem a troca de conhecimentos 

e experiências. A aprendizagem externa do líder e suas implicações na 

aprendizagem das equipes merece maior aprofundamento. 

 

2.3.3 Processos de aprendizagem 

Os estudos que seguem aprofundam na compreensão de processos, 

comportamentos ou atividades de aprendizagem de equipes de projeto em 

diferentes contextos organizacionais. Neles identifica-se construtos 

diversos, que provêm de abordagens epistemológicas igualmente 

diferentes. Visando organizar as informações e agrupar o tipo de 

construtos desenvolvidos, os artigos foram divididos entre aqueles que 

enfatizam processos cognitivos e os que enfatizam processos de interação 

social. Contudo, isso não significa que eles sejam mutuamente 

excludentes.   

Ênfase em processos cognitivos  

Os estudos do Quadro 10 enfatizaram, em suas análises, processos 

mentais e formas de processamento de informação relacionadas com a 

aprendizagem.  

Quadro 10. Estudos focados em processos cognitivos 

Autor Título Objetivo 

(LYNN; SKOV; 

ABEL, 1999) 

Practices that support 

team learning and 

their impact on speed 

to market and new 

product success 

Analisar o impacto da 

aprendizagem da equipe, 

e as práticas que a 

facilitam, sobre a 

velocidade de 

desenvolvimento e o 

sucesso de novos 

produtos. 

(AKGÜN; 

LYNN; 

YILMAZ, 2006) 

Learning process in 

new product 

development teams 

and effects on product 

success: A socio-

cognitive perspective 

Fornecer a gerentes de 

equipes um guia 

aplicável para facilitar 

os processos de 

aprendizagem e o 

sucesso no 

desenvolvimento de 

novos produtos 
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(KOSTOPOULO

S; SPANOS; 

PRASTACOS, 

2013) 

Structure and function 

of team learning 

emergence: A 

multilevel empirical 

validation 

Esclarecer a estrutura e 

função da aprendizagem 

como um construto 

emergente no nível de 

equipes.  

Fonte: elaboração própria  

Sob uma perspectiva de processamento de informação, Lynn, Skov 

e Abel (1999) analisaram as práticas de aprendizagem dentro de equipes 

da indústria de alta tecnologia. O estudo usa a metáfora da memória 

localizada e identifica uma série de processos cognitivos individuais 

como base da aprendizagem. Suas conclusões apontam que o registro, 

arquivamento, revisão de informações, estabelecimento de metas claras e 

um processo estruturado para desenvolver novos produtos afetam 

positivamente a aprendizagem da equipe. A aprendizagem é definida 

como o processo de aquisição e implementação de informação. O estudo 

também assinala que a aprendizagem tem efeitos positivos na inovação. 

Sete anos depois, o mesmo autor, em parceria com dois outros 

pesquisadores, forneceu um modelo que compreende a aprendizagem 

como um construto multidimensional. O modelo afirma que a capacidade 

cognitiva da equipe (inteligência da equipe) é sua habilidade e capacidade 

para entender as mudanças do mercado e as dinâmicas tecnológicas 

(AKGÜN; LYNN; YILMAZ, 2006). Essa capacidade constitui um 

antecedente necessário para o processamento de informação e implica 

processos, tanto individuais quanto sociais, para adquirir, implementar, 

compartilhar, pensar, improvisar, construir sentido comum e memorizar 

conhecimento útil para o objetivo da equipe.  

Akgün, Lynn e Yilmaz (2006), embora enfatizem os processos 

cognitivos, foram além deles. Os autores concluíram que o conhecimento 

socialmente distribuído nas equipes lhes permite descobrir problemas e 

analisar alternativas de solução para encaminhar um adequado curso de 

ação que garanta o sucesso do projeto. Os membros de equipes que 

desenvolvem produtos agem em presença de outros (fornecedores, 

clientes, colegas). Portanto, existe uma rede de conhecimento dinâmica e 

rica em relacionamentos que envolve a todos os interessados no processo 

de desenvolvimento, dentro e fora da equipe.  Assim, a aprendizagem da 

equipe impacta no sucesso do produto/serviço desenvolvido. Destaca-se 

desta pesquisa a relevância que os autores deram à prática social implícita 
na construção de redes de conhecimento. Diferentes grupos de interesse 

fazem parte dessas redes e a riqueza dos relacionamentos conduz à 

superação dos desafios e a aprendizagem.       
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Na tentativa de esclarecer como emerge a aprendizagem no nível 

de equipes, Kostopoulos, Spanos e Prastacos (2013) analisaram a 

estrutura e a função de 153 equipes pertencentes à indústria farmacêutica 

e de tecnologias de informação na Grécia. Os autores encontraram 

evidências para sustentar a hipótese de que as intuições individuais são 

amplificadas por meio da interpretação e integração, e transitam do 

domínio do indivíduo para o nível da equipe por meio da codificação da 

cognição e da ação coletiva. O aprendizado pela equipe não pode existir 

sem as cognições e ações dos membros individuais, mas também não é o 

resultado simples e automático da soma de aprendizagens individuais. 

Portanto, as ideias dos membros da equipe, suas percepções e 

comportamentos constituem a base da aprendizagem mediante as 

interações dialéticas entre eles, o compartilhamento de conhecimento e a 

construção de sentido comum. 

As três pesquisas anteriores adotam premissas cognitivistas e de 

processamento de informação, mas abordam um conjunto de conceitos 

distintos: aquisição e implementação de informação (LYNN; SKOV; 

ABEL, 1999); capacidade cognitiva e processamento de informação 

(AKGÜN; LYNN; YILMAZ, 2006); intuição, interpretação e integração de 

conhecimentos (KOSTOPOULOS; SPANOS; PRASTACOS, 2013). 

Adicionalmente, todas destacam a necessidade das interações entre os 

membros da equipe e com pessoas que estão fora da equipe, para que a 

aprendizagem de equipe ocorra. Akgün, Lynn e Yilmaz (2006) assumem 

explicitamente uma perspectiva sócio-cognitivista pois, sob sua visão, o 

desenvolvimento de novos produtos é uma atividade de equipe, que 

envolve os relacionamentos de pessoas de toda a organização. 

Ênfase nos processos de interação 

Três estudos (Quadro 11) enfatizaram a aprendizagem como um 

processo baseado nos relacionamentos e interações dos membros das 

equipes. As interações da equipe permitem pôr em comum as 

experiências ocorridas em contextos reais e específicos de execução dos 

projetos e compartilhar percepções, interpretações, ideias ou soluções. 

Portanto, os estudos a seguir têm em comum seu embasamento em 

perspectivas sócio-culturalistas, sócio-construcionistas e de 

aprendizagem aplicada (DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003). 
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Quadro 11. Estudos focado nos processos de aprendizagem 

Autor Título Objetivo 

(LYNN, 1998) New product team 

learning: Developing 

and profiting from 

your knowledge 

capital 

Construir teoria e 

melhorar a validade 

interna e externa do 

construto  

(ERHARDT, 

2011) 

Is it all about 

teamwork? 

Understanding 

processes in team-

based knowledge work 

Explorar como os 

processos de 

conhecimento 

(compartilhamento, 

criação e aprendizagem 

continuo) alavancam o 

trabalho de equipes de 

conhecimento 

(EDMONDSON; 

NEMBHARD, 

2009) 

Product development 

and learning in project 

teams: the challenges 

are the benefits 

Analisar o corpo grande 

e heterogêneo de 

pesquisas sobre equipes 

e aprendizagem de 

equipe, para identificar 

hiatos de conhecimento 

sobre o tema no contexto 

de projetos de 

desenvolvimento de 

novos produtos. 

Fonte: Elaboração própria  

Lynn (1998) propôs uma teoria que tenta responder às seguintes 

perguntas: o que, quem e como aprendem as equipes que desenvolvem 

novos produtos no setor de tecnologias de informação? Baseado em uma 

perspectiva histórica qualitativa, analisou três grandes empresas e 

concluiu que existem três formas diferentes de aprendizado em equipe: 

(i) a aprendizagem dentro da equipe, sob a premissa de aprender-fazendo 

no contexto interno do grupo; (ii) a aprendizagem entre equipes, 

fundamentada no compartilhamento da experiência adquirida por uma 

equipe e depois transferida para outra, por meio, por exemplo, das lições 

aprendidas; e (iii) a aprendizagem fora da equipe, no mercado, que 

implica aquisição de conhecimentos por meio de concorrentes, 

fornecedores e clientes. Cada forma de aprendizagem relaciona-se com as 

características técnicas e de mercado do produto que será desenvolvido. 

Portanto, a aprendizagem da equipe muda em função das demandas de 

inovação.   
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Assim, diante da inovação incremental (tecnologia existente, 

produto comercializável em canais existentes, clientes existentes) as 

equipes devem construir sobre o conhecimento que possuem, ou que 

outras equipes dentro da organização possuem, a fim de ganhar eficiência 

(LYNN, 1998). Ao invés, em inovações radicais (novos mercados, novas 

tecnologias, novas competências da empresa), as equipes devem ir além 

das fronteiras da organização e desenvolver sua autonomia para ganhar 

conhecimento. Para isso, é desejável que estejam isoladas da organização 

e tenham autoridade, recursos adequados e disposição para desaprender e 

aprender novas rotinas, a fim de romper a tradição, incentivar a 

experimentação e buscar de novo conhecimento (LYNN, 1998).  

Erhardt (2011) abordou a noção do trabalho de conhecimento 

baseado na equipe (TBKW- team-based knowledge work) para descrever 

processos que precisam de troca e criação de conhecimento, assim como 

da aprendizagem contínua da equipe. Segundo essa abordagem, são dois 

os fatores essenciais para compreender a natureza do trabalho de 

conhecimento: o problema que enfrenta a equipe e as necessidades da 

composição de conhecimento para resolver o problema. A pesquisa 

explora como são alavancados os processos de conhecimento em quatro 

equipes que estão em etapas diferentes do ciclo de vida do projeto.  

Erhardt (2011) descreveu quatro tipos de TBKW: padronizado, 

modular, integrativo e colaborativo. Consequentemente, apresentou as 

quatro proposições, descritas a seguir.  

(i) O TBKW padronizado é dirigido por indivíduos especialistas, 

em estruturas formais, hierarquizadas, nas quais a troca de conhecimento 

é limitada e a criação de conhecimento é o resultado da explotação. Os 

episódios de aprendizagem são individuais e de uma via só.  

(ii) O TBKW modular é conduzido por meio de passos discretos 

predefinidos, dirigidos por especialistas que trabalham com papéis e 

tarefas bem definidos e uma clara divisão do trabalho. A troca de 

conhecimento é limitada; a criação de conhecimento por explotação e a 

aprendizagem de uma via só, acontecem no nível de equipe.  

(iii) O TBKW integrativo é conduzido por meio de processos 

iterativos e de trabalho, individual e de equipe. Envolve 

compartilhamento de conhecimento e criação de conhecimento por 

exploração e por explotação, assim como episódios de aprendizagem de 

uma via. 

(iv) O TBKW colaborativo envolve interação extensiva e não 

hierarquizada; é frequente a criação de conhecimento por exploração e 

por explotação, assim como episódios de aprendizagem de uma e de duas 

vias nos níveis individual e de equipe.  
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 Tanto o estudo de Lynn (1998), quanto o de Erhardt (2011), 

apontam que a aprendizagem de equipe ocorre em função das interações 

entre os membros a fim de desenvolver atividades que implicam desafios 

relacionados com a solução de problemas ou com a inovação. 

Por fim, a revisão de Edmondson e Nembhard (2009) destacou três 

hiatos de conhecimento sobre equipes de projetos desenvolvedoras de 

novos produtos: o papel crítico da liderança, a gestão da comunicação e o 

treinamento em gestão de conflitos. Conforme as autoras, o 

aprofundamento desses temas contribuirá para: i) maximizar a 

aprendizagem das equipes mediante a colaboração efetiva e abrangente 

de seus membros; ii) desenvolver habilidades de gestão de projetos; iii) 

fortalecer o trabalho em equipe, iii) alcançar amplitude perceptual, iv) 

ampliar redes sociais, e v) desenvolver habilidades para ampliar as 

fronteiras da equipe e melhorar a resiliência, superando obstáculos. Além 

disso, a evolução desses temas pode constituir fontes de estratégias para 

superar desafios de eficácia, próprios deste tipo de equipes 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009). 

Os estudos analisados nesta revisão evidenciam avanços e lacunas 

de conhecimento que alavancam a pergunta de pesquisa que guia esta 

tese. Dentre os avanços, destacam-se as características dos 

relacionamentos no interior da equipe, e entre a equipe e a organização. 

Relacionamentos abertos, baseados na confiança e no tratamento justo 

dos membros, resultam em aprendizagem das equipes e em mudanças no 

seu desempenho. Isso é válido para os relacionamentos entre membros 

das equipes e também entre a equipe e a organização. O segundo aspecto 

a destacar, estreitamente relacionado com o anterior, é o fato de ser a 

aprendizagem o resultado de uma prática social cotidiana, que acontece 

em contextos específicos, na ação e interação dos membros da equipe e 

na troca de experiências em cenários que apresentam desafios e propiciam 

o debate e o diálogo.  

Dentre os hiatos de pesquisa identificados, chama a atenção o 

baixo número de estudos que analisam os relacionamentos da equipe com 

seus principais grupos de interesse. Clientes e fornecedores podem gerar 

necessidades de conhecimentos, comportamentos ou atitudes novas nos 

membros das equipes e, ao mesmo tempo, podem ser fonte de 

aprendizagem externa. Por outro lado, embora um dos benefícios da 

gestão de projetos seja o fomento da troca de conhecimentos para 

melhorar o desempenho, não foram identificados estudos que analisem os 

nexos entre os padrões de gestão de projetos e a aprendizagem das 

equipes. 
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2.3.4 Síntese de resultados e conclusões da revisão 

 

Como descrito no início desta seção, a análise dos 20 documentos 

teve embasamento na estrutura conceitual que descreve a aprendizagem 

de equipes sob a perspectiva de pesquisa focada nos processos de grupo, 

proposta por Edmondson, Dillon e Roloff (2007). Esta estrutura destaca 

a relevância de aspectos como a influência do contexto na aprendizagem, 

a importância da liderança da equipe, das metas de aprendizagem, das 

características da tarefa, da composição da equipe e do clima da equipe 

em relação aos comportamentos de aprendizagem. Do mesmo modo, a 

possível relação entre a aprendizagem e o desempenho da equipe (positiva 

ou negativa), e os diferentes tipos de aprendizagem potencialmente 

relevantes, para diferentes resultados de desempenho.  

A revisão dos 20 artigos confirma a vigência da maioria dos 

construtos e as relações entre eles, analisados por Edmondson, Dillon e 

Rolloff (2007). As colocações desses autores sobre equipes de trabalho 

servem de alicerce para compreender a aprendizagem de equipes de 

projeto, mas também foram identificados novos aspectos de interesse a 

ser levados em conta.  

Destaca-sem nestes 20 artigos, a evidência de fatores contextuais 

e gerenciais como antecedentes da aprendizagem de equipes de projeto, 

como descrito por Edmondson, Dillon e Rolloff (2007). No entanto, 

nestas equipes diferenciam-se fatores contextuais amplos (nível 

organizacional) e específicos (nível de grupo) que podem potencializar o 

aprendizado. Também, como uma exceção, no artigo de Akgün, Lynn e 

Yilmaz (2006), destaca-se o relacionamento da equipe com seus grupos 

de interesse para construir redes de conhecimento.  

No nível organizacional, conceitos como cultura, justiça 

processual, confiança gerencial e disponibilidade de recursos parecem 

estar associados com melhorias no aprendizado (AKGÜN; KESKIN; 

BYRNE, 2010; DAYAN, 2010; DAYAN; BENEDETTO; COLAK, 

2009; HUANG; LI, 2012). Isso sugere a importância da articulação e da 

comunicação fluida entre a equipe e a organização na qual está inserida. 

Em consequência, os valores, a cultura e os recursos da organização 

podem permear a equipe, e poderá ser percebido um contexto 

organizacional propício para a aprendizagem, especialmente, se o debate, 

a crítica, a participação e o feedback são estimulados. Esperar-se-ia, além 

disso, que a organização fosse percebida como uma fonte de 

conhecimentos e experiências para a aprendizagem da equipe, levando 

em conta que os desafios enfrentados pelas equipes podem precisar de 
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conhecimento que está fora de seu contexto interno. Mas as pesquisas não 

são explícitas a este respeito.  

No nível de grupo, aparecem como facilitadores da aprendizagem: 

o clima da equipe, a gestão baseada no apoio, a segurança psicológica, o 

estímulo da comunicação e interação abertas e o conhecimento dos 

colegas (AKGÜN et al., 2005, 2006, 2014, 2007; KOSTOPOULOS; 

BOZIONELOS, 2011; LI; HUANG, 2013). Esses aspectos caracterizam 

o ambiente emocional e psicológico de equipes de projeto e facilitam os 

processos de interação necessários para que a aprendizagem aconteça. 

Portanto, identificar esses facilitadores pode ter implicações práticas na 

gestão dos projetos, especificamente, na forma de gerenciar as equipes.  

A evidencia do relacionamento da equipe com seus grupos de 

interesses, para ampliar a troca de conhecimento e gerar novas ideias, gera 

insights sobre a importância de ampliar o escopo dos fatores contextuais. 

Isso significa que os fatores contextuais de equipes de projeto, relevantes 

para seu aprendizado, pode ir além das fronteiras da equipe e da 

organização. O baixo número de pesquisas que aportam evidencia sobre 

este assunto, sugerem uma necessidade de aprofundamento, levando em 

conta que os grupos de interesse fazem parte da natureza complexa dos 

projetos.       

Outro aspecto interessante a sere revisto é a estabilidade dos 

membros da equipe e sua incidência na aprendizagem. Embora a 

estabilidade dos membros da equipe, durante o ciclo de vida do projeto, 

pode ser um fator de melhoria da aprendizagem (AKGÜN et al., 2005; 

SAVELSBERGH; POELL; HEIJDEN, 2015); a ausência de estabilidade, 

frequente nos projetos, pode ser compensada com uma liderança focada 

nas pessoas e na clareza das tarefas (SAVELSBERGH; POELL; 

HEIJDEN, 2015). Os aspectos contextuais do nível de equipe evidenciam 

que, sempre que exista um clima de confiança, segurança e apoio, a 

aprendizagem pode acontecer a contento, seja baseada no uso intensivo 

do conhecimento existente na equipe, ou na busca de conhecimento fora 

das fronteiras da equipe.  

Por outro lado, as características das tarefas (complexidade, 

ambiguidade, conflito e/ou sobrecarrega) também foram associadas com 

a aprendizagem, identificando-se uma relação de reciprocidade entre elas. 

Isso significa que as tarefas complexas precisam de aprendizagem, mas a 

aprendizagem pode ser obstaculizada, caso as tarefas não estejam 

claramente definidas e organizadas (AKGÜN et al., 2005; 2006; LI; 

HUANG, 2013; SAVELSBERGH et al., 2012). Além disso, os desafios 

implícitos nas tarefas também têm implicações sobre os processos de 
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aprendizagem da equipe e sobre as fontes de conhecimento e experiência 

a serem usadas (LYNN, 1998; ERHARDT, 2011). 

Apesar de ter identificado algumas pesquisas que analisaram as 

características das tarefas e a composição das equipes (especificamente a 

estabilidade dos membros), como descrito por Edmondson, Dillon e 

Roloff (2007), esses temas têm pouca evidência empírica. Além disso, 

nenhum dos 20 estudos analisou aspectos relacionados com as metas de 

aprendizagem. Este aspecto é relevante, pois as equipes de projeto 

desenvolvem atividades de natureza única e envolvem vários atores; 

portanto, estão impelidas a aprender aspectos técnicos (próprios da tarefa) 

e sociais (próprios da interação) para alcançar os objetivos do projeto e 

resolver problemas. Isso sugere que definir metas de aprendizagem 

poderia facilitar o engajamento dos membros nas necessidades da equipe 

e do projeto; no entanto, este é um aspecto que merece aprofundamento e 

evidência empírica.      

A revisão também permite observar diversidade nos processos de 

aprendizagem estudados. Isso pode estar relacionado com a perspectiva 

epistemológica subjacente dos pesquisadores, como sugerido por 

Edmondson, Dillon e Roloff (2007). Desta forma, um grupo de estudos 

analisou os processos sob uma perspectiva behaviorista (DEFILLIPPI; 

ORNSTEIN, 2003), explicando a aprendizagem como resultado da 

experiência e da acumulação de conhecimento. Dentre deles, estão 

pesquisas que definem a aprendizagem como o processo de reflexão sobre 

erros e/ou o uso de lições aprendidas (AKGÜN et al., 2006b, 2007; 

AKGÜN; KESKIN; BYRNE, 2010; ERHARDT, 2011; HAGEN; 

AGUILAR, 2012).  

Outro grupo está orientado por premissas do construcionismo, 

porquanto enfatiza a aprendizagem como uma série de comportamentos 

ou atividades que emergem das interações entre pessoas, em contextos 

específicos (DEFILLIPPI; ORNSTEIN, 2003). Dentre eles, estão estudos 

que analisam os comportamentos de exploração e/ou explotação de 

conhecimento, também descritos por outros como aprendizagem externa 

ou interna, segundo as quais as interações dentro ou fora da equipe 

originam diferentes tipos aprendizados (HUANG; LI, 2012; 

KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 2011; LIU; SCHULER; ZHANG, 

2013; LYNN, 1998). Também assumem premissas do construcionismo 

os estudos focados nos processos iterativos de reflexão-ação da equipe, a 

fim de melhorar ações relacionadas com as metas do projeto (DAYAN, 

2010; EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; SAVELSBERGH et al., 

2012; SAVELSBERGH; POELL; HEIJDEN, 2015). 
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Um terceiro grupo de estudos focaram processos cognitivos, sob 

premissas de processamento de informação articuladas com a abordagem 

construcionista como definidas por Defillippi e Ornstein (2003). Dentre 

esses estudos, se encontram a pesquisa de Lynn, Skov e Abel (1999) que 

abordou os processos de aquisição, implementação, compartilhamento, 

pensamento, improvisação, construção de sentido comum e memorização 

de conhecimento; as pesquisas de Akgün et al. (2005) e Dayan, Benedetto 

e Colak (2009), que estudaram exclusivamente a aquisição de 

conhecimento; a de Kostopoulos, Spanos e Prastacos (2013), que 

analisaram os processos de interpretação, integração e codificação da 

cognição; e a de Akgün et al. (2014) que indagaram a aquisição, 

disseminação e implementação de conhecimento. 

Os achados sobre fatores contextuais amplos (nível 

organizacional), específicos da equipe (nível de grupo) e os processos de 

aprendizagem, identificados nos 20 estudos, permitem concluir a 

importância de processos sócio-afetivos (justiça,  clima, gestão de apoio, 

confiança, segurança psicológica, comunicação e interação abertas, etc.); 

comportamentais (uso do conhecimentos, busca de novas ideias, mudança 

de ações a partir da reflexão, etc.); e cognitivos (aquisição, construção de 

sentido comum, memorização, interpretação, integração ou codificação 

da cognição), como aspectos que fazem parte da aprendizagem das 

equipes. Nenhuma das pesquisas trabalha os três tipos de processo de 

forma integral.  

 Os diversos processos estudados permitem concluir a existência 

de outros aspectos relevantes na aprendizagem das equipes, como o que 

a equipe aprende (rotinas, procedimentos ou novas formas de analisar 

informações ou resolver problemas) e as fontes de aprendizagem (a 

equipe própria, outras equipes, a organização ou agentes externos à 

organização). Estes aspectos adicionais estão associados a diferentes tipos 

de aprendizagem (por exemplo, exploração e explotação), dependendo do 

contexto e função das equipes. Isto amplia a compreensão do caráter 

complexo da aprendizagem e dos efeitos dela sobre o desempenho. 

Observa-se, também, uma mudança do conceito de aprendizagem 

conforme passa o tempo. A maior parte das pesquisas realizadas antes de 

2010 define a aprendizagem como um resultado e como um critério para 

avaliar o desempenho da equipe. As pesquisas posteriores aprofundam na 

descrição da aprendizagem como processo e diferenciam com clareza 

estes dois aspectos. Nesta tendência mais recente, se inscreve esta tese.  

Do mesmo modo, as definições de processos, atividades ou 

comportamentos estudados mudam amplamente de uma pesquisa para 

outra, provavelmente em função da perspectiva epistemológica adotada. 
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Embora não tenha sido o objeto desta revisão fazer uma análise 

aprofundada das perspectivas epistemológicas subjacentes às pesquisas, 

é evidente o efeito delas na amplitude conceitual e na divergência de 

termos, o que afeta a comparação e as sínteses dos processos. Reconhecer 

essa amplitude é um ponto de partida para optar por uma perspectiva 

ampla que compreenda os processos de aprendizagem inseridos nas 

relações e interações entre pessoas, isso é, como parte de uma prática 

social.  

Os achados desta revisão permitiram identificar avanços no estudo 

da aprendizagem de equipes de projeto, porém também evidenciam hiatos 

de conhecimento que justificam a pergunta de pesquisa desta tese. Dentre 

estes, destacam-se: i) a falta de estudos empíricos, longitudinais, em 

contextos de projetos específicos, como apontado por Edmondson e 

Nembhard (2009) e Salverberg (2015). Poucos estudos analisaram 

equipes de projeto cujo objetivo requer a articulação de diversos atores 

(empreiteiras, financiadores, clientes, fornecedores, entidades 

reguladoras e agências de governo), como acontece no setor da 

construção; ii) a falta de estudos que evidenciem a gestão de projetos 

como uma característica do nível organizacional que pode fortalecer ou 

dificultar comportamentos de aprendizagem das equipes; iii) a ausência 

de estudos sobre metas de aprendizagem e como elas podem nortear os 

comportamentos de aprendizagem no percurso do projeto; iv) a 

necessidade de aprofundar a compreensão dos processos de interação que 

facilitam os comportamentos de aprendizagem, levando-se em conta que 

a interação é o mecanismo principal de compartilhamento de 

conhecimentos e experiências que conduzem à criação ou 

aperfeiçoamento de insights. 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa buscou compreender a realidade de uma equipe de 

projeto em um contexto de trabalho real e cotidiano, por meio de 

observações e coleta de informações que evidenciem, desde a perspectiva 

dos participantes, como ocorre a aprendizagem de equipe, fenômeno de 

interesse.  Portanto, o processo metodológico escolhido foi o estudo de 

caso único, desenvolvido sob uma abordagem construtivista e qualitativa.  

Figura 3. Processo metodológico 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

Como representado na Figura 3, o estudo de caso proposto nesta 

pesquisa assume uma concepção filosófica construtivista e uma 

abordagem qualitativa. Conforme Creswell (2010), a concepção 

filosófica define a orientação geral sobre a compreensão do mundo 

adotada em uma pesquisa, ajuda a compreender a escolha da abordagem 

da pesquisa e direciona a escolha dos métodos e procedimentos para a 

coleta e a análise dos dados. Cada um destes temas será desenvolvido com 

maior detalhe a seguir.  

 

3.1 ESTUDO DE CASO  

 

O interesse em compreender como ocorre o processo de 

aprendizagem de equipes de projeto em um contexto real implicou em 

várias decisões sobre os planos de ação e procedimentos a seguir no 
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percurso da pesquisa. A primeira decisão foi desenvolver um estudo de 

caso, levando em consideração o reconhecimento dele como uma 

estratégia de investigação em que o pesquisador explora profundamente 

um evento por meio da coleta de dados de múltiplas fontes, durante um 

período de tempo (CRESWELL, 2010). Nesta pesquisa, o estudo de caso 

é entendido como a descrição e a análise aprofundados de um sistema 

claramente definido, uma entidade com fronteiras claras, isso é, o caso 

(MERRIAM; TISDELL, 2016). 

Adotou-se essa definição em função da clareza que fornece para 

diferenciar dois aspectos relevantes: a unidade de análise objeto de estudo 

(o caso) e o processo de realização do estudo. A unidade de análise objeto 

de estudo de caso está intrinsecamente delimitada pelo número de pessoas 

que a conformam ou pelo limite de tempo para a coleta de dados 

(MERRIAM; TISDELL, 2016). Essas duas condições estão presentes no 

objeto de estudo desta tese, pois uma equipe de projeto é um conjunto de 

pessoas claramente definido que interage e realiza tarefas durante um 

tempo determinado para obter os resultados esperados do projeto 

(KOSKINEN, 2010; KOSKINEN; PIHLANTO, 2008; PMI, 2017). Já a 

respeito do processo de realização do estudo de caso, é relevante levar em 

conta que o grau de aprofundamento depende de uma coleta embasada 

em múltiplas fontes de informação, como observações, entrevistas, 

documentos ou relatórios (CRESWELL, 2010; MERRIAM; TISDELL, 

2016).  

 

3.2 CONCEPÇÕES DO MUNDO QUE ORIENTAM A 

PESQUISA 

 

Por trás de cada pesquisa, existem concepções filosóficas ou 

paradigmas que definem a lente através da qual um fenômeno pode ser 

compreendido. Conforme Creswell (2010), essas concepções são as 

crenças básicas que guiam o processo de pesquisa, em função das 

perspectivas do pesquisador. Identifica-se, em geral, quatro concepções 

diferentes: i) a pós-positivista, que defende o determinismo das causas 

sobre os efeitos ou resultados e visa testar suas relações por meio da 

atenção focada em um grupo de ideias definidas (variáveis, hipótese). 

Para isso, usa a mensuração empírica da realidade objetiva; ii) a 

construção social parte do pressuposto de que os sujeitos procuram a 

compreensão do mundo desenvolvendo significados subjetivos para suas 

experiências, em função de seu contexto histórico e social; iii) a 

reivindicatória ou participativa pressupõe que a pesquisa precisa estar 

interligada à uma agenda política e de ação vinculada a problemas sociais, 
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a fim de procurar mudanças;  e iv) a pragmática, que está focada no 

significado das consequências das ações ou eventos em uma situação 

social, a fim de resolver problemas práticos do mundo real. Cada 

concepção dialoga com abordagens de pesquisa diferentes e, 

consequentemente, define os métodos ou procedimentos específicos que 

auxiliam na compreensão do fenômeno de estudo (CRESWELL, 2010).      

A lente filosófica adotada para esta pesquisa é o construtivismo 

social, pois parte da compreensão que os indivíduos têm do mundo em 

que vivem e trabalham. Isso significa que o pesquisador busca 

compreender o tema de interesse a partir de complexidade dos pontos de 

vista dos participantes sobre uma experiência determinada, e confia nas 

visões que eles têm a respeito da experiência. Esses pontos de vista são 

formados pela interação entre as pessoas (CRESWELL, 2010). Esta 

escolha responde ao interesse de abordar a aprendizagem de equipes 

desde uma perspectiva de processos de grupo, na qual as interações entre 

os membros da equipe são fundamentais para que o aprendizado aconteça. 

Além disso, porque o construtivismo considera importante compreender 

as características do ambiente no qual os participantes estão inseridos. No 

caso deste estudo, o ambiente em que a equipe está inserida é considerado 

complexo, pela quantidade de atores envolvidos na execução de um 

projeto. Assim, assume-se que as características históricas e culturais 

desse ambiente podem ser relevantes para compreender como a 

aprendizagem acontece.  

Adotar esta lente filosófica supõe também seguir abordagem e 

métodos de pesquisa específicos, isto é, os três aspectos fazem parte de 

uma engrenagem, como ilustrado na Figura 4.  

 

3.3 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Em coerência com a concepção filosófica construtivista, o estudo 

foi desenvolvido sob uma abordagem qualitativa, isso é, o foco esteve na 

busca do significado que tem um determinado fenômeno para os 

indivíduos que o experimentam. Uma pesquisa qualitativa caracteriza-se 

por, no mínimo, quatro características-chave: a) tem foco em processos, 

compreensões e significados, b) o pesquisador é o instrumento primário 

da coleta e análise de dados, c) o processo é indutivo e d) o produto é 

amplamente descritivo (MERRIAM; TISDELL, 2016).  
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Figura 4. Interconexão da concepção, estratégia da investigação e métodos de 

pesquisa 

Fonte: elaboração própria baseada em Creswell (2010). 

Nesta pesquisa, isso significa compreender, desde a perspectiva 

dos membros de uma equipe de projeto, como ocorre o processo de 

aprendizagem de equipe. O caráter descritivo da pesquisa qualitativa 

resulta pertinente para responder questões amplas e gerais do tipo como. 

Para isso, o pesquisador buscou informações provenientes de diversas 

fontes (entrevistas, grupos focais, observações e documentos), interpretou 

e analisou os temas de interesse que ajudaram a descrever e compreender 

o fenômeno de estudo, isso é, a aprendizagem de equipes de projeto 

(MERRIAM; TISDELL, 2016). 

A interconexão entre a concepção filosófica, a estratégia de 

pesquisa e os métodos, representada na Figura 4, estabeleceu a orientação 

e o plano de ação da pesquisa, como descrito nos itens a seguir. 

 

3.4 DESIGN DO ESTUDO 

 

Esta fase desenvolveu-se em função de dois aspectos: os conceitos 

centrais que fornecem subsídios para compreender a aprendizagem de 

equipes de projeto e a descrição do contexto da pesquisa (empresa e 

equipe). 
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3.4.1 Construtos que nortearam a pesquisa  

 

Os conceitos que servem de alicerce para o desenvolvimento da 

investigação emergiram da pergunta de pesquisa, da definição de 

aprendizagem adotada nesta tese e dos aspectos mais destacados 

identificados na revisão de literatura. Lembre-se que a pergunta de 

pesquisa visa compreender como ocorre o processo de aprendizagem de 

uma equipe de projeto pertencente a uma empresa do setor da construção 

civil que trabalha com padrões de gestão de projetos. Por outro lado, a 

aprendizagem foi definida como o processo iterativo de reflexão-ação ao 

serviço de qualquer meta organizacional (EDMONDSON, 1999). Nesse 

processo, os membros da equipe interagem e desenvolvem 

comportamentos focados na reflexão e comportamentos focados na ação 

(EDMONDSON, 1999, 2002, 2017 in press; GIBSON; VERMEULEN, 

2003; SAVELSBERGH; POELL; HEIJDEN, 2015). 

Nesse sentido, os construtos centrais são: i) comportamentos de 

aprendizagem focados na reflexão, ii) comportamentos de aprendizagem 

focados na ação, iii) equipe de projeto, iii) interação dos membros e iv) 

gestão de projetos. 

  

3.4.1.1 Comportamentos de aprendizagem focados na reflexão 

 

Os comportamentos enfocados na reflexão são aqueles que 

contribuem para criar novos insights na equipe, como: procurar feedback, 

dividir informação, pedir ajuda e falar sobre erros ou problemas. Esses 

comportamentos implicam no compartilhamento de informações e na co-

construção de insights baseados na procura de acordos (EDMONDSON, 

1999, 2002; GIBSON; VERMEULEN, 2003; SAVELSBERGH et al., 

2012; SAVELSBERGH; POELL; HEIJDEN, 2015; RAES et al., 2016). 

 

3.4.1.2 Comportamentos de aprendizagem focados na ação 

 

Estes comportamentos são aqueles que levam à prática os novos 

insights, especificamente: a tomada de decisões, as mudanças, as 

melhorias no desempenho, os planos de ação, a solução de problemas e a 

experimentação. Os comportamentos focados na ação orientam a equipe 

em uma direção produtiva (EDMONDSON, 1999, 2002; GIBSON; 

VERMEULEN, 2003; SAVELSBERGH et al., 2012; SAVELSBERGH; 

POELL; HEIJDEN, 2015; RAES et al., 2016). 
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3.4.1.3 Equipe de projeto 

 

Uma equipe de projeto é um conjunto de pessoas com 

capacidades e responsabilidades diferentes e complementares que 

procuram um objetivo comum. Equipes de projeto são interdisciplinares; 

têm membros especialistas em tarefas específicas; e precisam do 

engajamento de seus membros na solução de problemas, na satisfação de 

necessidades e na tomada de decisões para realizar o projeto 

(KOSKINEN, 2010; KOSKINEN; PIHLANTO, 2008). 

  

3.4.1.4 Interação dos membros 

 

São diferentes tipos de contato e relacionamento face a face, entre 

dois ou mais membros da equipe, para dialogar sobre atividades ou 

assuntos do dia-a-dia do projeto (NEWELL, 2006).  

 

3.4.1.5 Gestão de projetos 

 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de um conjunto de 

conhecimentos, conceitos, formas de organização, metodologias e linhas 

de pensamento particulares, para gerenciar os projetos, isto é, padrões de 

gestão (GAREL, 2013). Estes padrões fornecem métodos, ferramentas, 

técnicas e habilidades que guiam o desenvolvimento dos projetos 

(MONTES; RAMOS; DÍEZ, 2013).   

Vale dizer que os conceitos selecionados não pretendem ser 

exaustivos ou excludentes e que, no processo de pesquisa, apareceram 

outros igualmente relevantes. Embora esses conceitos tenham norteado a 

coleta de dados e o início da análise, durante o percurso do processamento 

dos dados foram consideradas novas perspectivas e conceitos que 

emergiram na coleta de dados. Esses conceitos são apresentados e 

explicados na seção de resultados e discussão. 

    

3.4.2 Contexto da pesquisa 

 

Para realizar o estudo de caso, foi escolhida uma empresa de 

engenharia que desenvolve projetos no setor da construção civil, na 

Colômbia. As características da empresa, descritas na próxima seção, 

fazem com que nela existam várias equipes que respondem às 

especificidades dos projetos. Dentre essas equipes, foi escolhida uma 

responsável pela execução de um projeto em andamento, cujas 

características são descritas mais adiante. 
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3.4.2.1 Descrição da Empresa  

 

A fim de preservar a identidade da empresa pesquisada, neste 

estudo será nomeada Engenho. Engenho, sediada em Bogotá (Colômbia), 

opera projetos há 46 anos no mercado colombiano e latino-americano. É 

uma grande empresa do setor da construção, especializada em 

componentes eletromecânicos necessários em obras de infraestrutura. A 

Engenho adota padrões de gestão de projetos do Project Management 

Institute − PMI e diretrizes de gestão de conhecimento construídas sob 

medida para a empresa, focadas em processos de aprendizagem e 

inovação, com o intuito de melhorar sua competitividade no mercado. No 

momento em que foi realizado o convite à empresa para participar na 

pesquisa, havia em andamento cinco projetos em diferentes fases do ciclo 

de projetos. Destes projetos, quatro estavam sendo executados na 

Colômbia, e  um, em um país centro-americano. Dos quatro projetos 

desenvolvidos no território colombiano, três tinham começo e fim 

claramente definidos. Consequentemente, a experiência da Engenho no 

mercado, os fatos de ter implementados padrões de gestão de projetos e 

de ter vários projetos em andamento ofereciam um contexto adequado 

para compreender a aprendizagem de equipes de projeto.  

 

3.4.2.2 Descrição da Equipe de Projeto Pesquisada 

 

A seleção da equipe de projeto a ser analisada, dentre as equipes 

possíveis, inseridas na empresa, obedeceu a um conjunto de critérios: (i) 

a equipe operava com um prazo de finalização de tarefas específico, isso 

é, o projeto tinha início e fim; (ii) ela enfrentava riscos e problemas 

diversos pela natureza complexa e dinâmica do projeto; (iii) o estado de 

avanço das atividades do projeto estava entre 60% e 70% e, por 

conseguinte, era possível analisar uma equipe com papéis e tarefas claras, 

entrando na fase de desenvolvimento da equipe como definida por 

Kozlowski et al. (2009); e (iv) a equipe operava na Colômbia, permitindo 

acessibilidade e seguimento em diferentes momentos. 

Levando em conta esses critérios, foi escolhida uma equipe que 

realizava a montagem de tanques ovoides para o setor de serviços de 

saneamento básico, atividade pouco realizada pela empresa e que, 

portanto, implicava tarefas novas. Para a Engenho, uma equipe de projeto 

envolve o pessoal do staff técnico-administrativo e os supervisores do 

trabalho em campo. No momento em que a pesquisa começou, a equipe 

estava formada por 15 membros. No entanto, esse número mudou ao 
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longo do percurso do projeto, como será evidenciado no capítulo de 

resultados.  

A estrutura e o funcionamento da equipe permitiram fazer 

entrevistas, grupos focais e observação de reuniões com vários dos seus 

membros, em diferentes períodos de tempo. Da mesma forma, o tempo 

de avanço do projeto permitiu contar com documentos, como relatórios e 

atas de reuniões que facilitaram a triangulação de informações. O local de 

trabalho da equipe é uma municipalidade do noroeste Colombiano, em 

uma região caracterizada pelo desenvolvimento da indústria e pela 

mineração. 

  

3.5 PREPARAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS  

 

A fase de preparação visou garantir o bom desenvolvimento do 

caso e antecipar potenciais problemas ou imprevistos, como sugerido por 

Taylor e Bogdan (1994). Nesta fase, a pesquisadora fez um 

reconhecimento da empresa, do projeto e da equipe, para compreender 

melhor o contexto de ação. Para isso, foram realizadas uma série de 

atividades descritas a seguir.   

 

3.5.1 Trabalho pré-campo 

O trabalho pré-campo consistiu de atividades preparatórias que 

pudessem facilitar a presença da pesquisadora no campo e a coleta de 

dados, a saber: 

 

3.5.1.1 Contato inicial, avaliação e consentimento da empresa 

participante 

 

O primeiro contato com a empresa aconteceu no ano 2014, 

momento no que a pesquisadora teve conversações informais com a Vice-

presidente de inovação e gestão de conhecimento - VIGC, com o 

propósito de compartilhar seus interesses de pesquisa com a alta gerência. 

Como sugerido por Taylor e Bogdan (1994), tratava-se de identificar um 

cenário de fácil acesso, no qual fosse possível estabelecer um bom 

relacionamento com os informantes. Para isso, era necessário que a 

empresa conhecesse o contexto da pesquisa e avaliasse sua possível 

participação.  

Diante da resposta positiva da VGCI, foram realizados vários 

contatos formais para conhecer mais amplamente as características da 

Engenho e de seus projetos, como descrito no Quadro 12.  
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 Quadro 12. Contatos preliminares com a Empresa. Trabalho pré-campo 

Estratégia de 

contato 

Data Objetivo Resultado 

Entrevista 

virtual em 

profundidade e 

análise de dois 

documentos 

(relatório de 

gestão do ano 

2014 e artigo de 

divulgação 

interna sobre 

proteção de 

propriedade 

intelectual da 

empresa) 

Entre 1º 

e 30 de 

maio de 

2014 

Conhecer a 

perspectiva da 

empresa sobre 

seu 

conhecimento 

e algumas 

práticas que 

desenvolvem 

para a gestão 

desse 

conhecimento. 

1. Verificação da 

consistência de 

informações sobre o 

valor do conhecimento 

para a companhia desde 

uma perspectiva 

estratégica 

(ORTEGÓN; LASSO; 

STEIL, 2015). 

2. Identificação de 

estratégias focadas na 

necessidade explícita da 

empresa de aprender e 

inovar (ORTEGÓN; 

LASSO; STEIL, 2016) 

Reunião 

presencial com 

a VGCI 

22 de 

julho de 

2014 

Obter 

informação 

geral dos 

projetos, assim 

como 

conseguir a 

carta de 

consentimento 

da empresa 

para participar 

na pesquisa. 

3. Identificação de 

algumas das 

características dos 

projetos:  

● Projetos de curto 

prazo (1 ano no máximo) 

● Tamanho de 

equipes grande: entre 12 e 

20 pessoas  

● Não há 

documentação histórica 

de cada equipe de projeto. 

4. Carta de consentimento 

(Não será anexada para 

manter o anonimato da 

empresa) 

Entrevista 

virtual 

(Apêndice 2) 

10 de 

agosto 

de 2015 

Indagar 

aspectos 

relacionados 

com a 

estabilidade 

das equipes e a 

avaliação de 

seus resultados 

5. A estabilidade das 

equipes é relativa, 

depende do prazo de 

execução e das tarefas 

envolvidas. 

6. O desempenho da 

equipe não é avaliado. 

Avalia-se o desempenho 

do projeto por meio de 3 

critérios: segurança 
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industrial, prazo de 

entrega e rentabilidade. 

Preenchimento 

de um formato 

de trabalho pré-

campo 

(Apêndice 3). 

Entre 4 e 

23 de 

março de 

2016 

Identificar os 

projetos em 

execução. 

Explorar a 

estrutura e 

composição 

das equipes 

7. Descrição geral de 

cinco equipes de projetos em 

execução como base para a 

seleção do caso a ser 

analisado 

Reunião virtual 

com VGCI. 

9 de abril 

de 2016 

Esclarecer 

dúvidas sobre a 

informação 

preenchida no 

formato 

8. Ampliação de 

informação sobre: 

● Critérios para 

avaliar estado de avance 

dos projetos. 

● Condições de 

acesso aos lugares de 

operação das equipes 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como descrito no Quadro 12, foram vários os encontros prévios entre a 

pesquisadora e a organização, fato que permitiu, por um lado, que a 

empresa percebesse a seriedade do trabalho a sere desenvolvido; e, por 

outro, que a pesquisadora adquirisse conhecimento sobre o contexto da 

pesquisa. Isso quer dizer que começou a construir-se o clima de confiança 

necessário (TAYLOR; BOGDAN, 1994). 

 

3.5.1.2 Reconhecimento do contexto da empresa que envolve a equipe  

 

Esta fase consistiu na aproximação da pesquisadora aos membros 

da alta gerência da empresa e das equipes, com dois propósitos: 

estabelecer um relacionamento harmonioso com a organização e alcançar 

um grau de familiaridade básico com fatores gerenciais, contextuais e 

operativos próprios da cultura da empresa. Essa aproximação começou 

em junho de 2016, mediante a participação da pesquisadora em reuniões 

gerenciais com a alta gerência da organização, gerentes de projetos e 

membros específicos do staff dos projetos. As reuniões foram 

desenvolvidas em Bogotá e permitiram que a pesquisadora falasse de 

maneira informal com o gerente de projeto, a fim de conhecê-lo, romper 
o distanciamento, antecipar as visitas de campo e prever ações e aspectos 

logísticos para entrar no campo. 
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  Prova dos protocolos das entrevistas  

 

As entrevistas foram guiadas por um protocolo que foi testado para 

esclarecer questões relevantes, identificar e corrigir erros, vazios 

conceituais ou problemas metodológicos. O teste consistiu na realização 

de duas entrevistas de prova, conforme o protocolo, a colaboradores da 

empresa que têm sido membros de equipes de projetos. Esse teste resultou 

em mudanças na forma de fazer as perguntas e, assim, as perguntas finais 

foram mais abertas e flexíveis, para permitir aos participantes falar com 

liberdade do desenvolvimento dos projetos, seus problemas e busca de 

soluções. Também possibilitou a identificação de situações do entorno 

que poderiam apresentar-se e que exigiriam capacidade de adaptação da 

pesquisadora. Dentre essas situações estavam a interrupção das 

entrevistas por atividades prioritárias do projeto, as limitações de tempo 

dos participantes e a mobilidade dos membros das equipes. Da mesma 

forma, essa prova permitiu à pesquisadora familiarizar-se com termos ou 

expressões próprios da linguagem cotidiana da empresa. 

        

3.5.2 Identificação de informantes  
 

As conversas com o gerente de projeto e com a VIGC realizadas 

durante o trabalho pré-campo permitiram identificar membros da equipe 

que poderiam ser informantes-chave da pesquisa, pelo papel que 

desenvolvem nas atividades do projeto. Essas pessoas tinham papéis 

técnicos, administrativos ou de supervisão. Os potenciais participantes 

identificados foram: 

● Gerente de projeto: tem a visão ampla e abrangente da meta da 

equipe de projeto e da coordenação das tarefas. É responsável 

pela gestão integral do projeto. Concretiza o escopo do contrato 

em itens entregáveis e marcos do projeto, administra e negocia 

mudanças no contrato, monitora o orçamento e o faturamento. 

Também garante a comunicação interna e externa e assegura a 

documentação das lições aprendidas. É responsável pelo 

treinamento do grupo e pela qualidade dos resultados do projeto. 

● Coordenador ou membros da área de qualidade: são pessoas 

responsáveis pelo asseguramento e controle da qualidade, a 

verificação do escopo dos testes de qualidade conforme as 

normas e requerimentos construtivos, a verificação da 

documentação das atividades do projeto e administração dos 

desvios do projeto. Tem relacionamento permanente com o 

cliente, relacionado com as entregas do projeto.  
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● Coordenador da área de segurança do trabalho e do ambiente: 

responsável da identificação de perigos e avaliação dos riscos 

para a saúde do trabalhador e para o ambiente, conforme 

diretrizes da empresa e do cliente. Garante a documentação 

relacionada com temas de segurança ambiental e do trabalho.     

● Administrador do Contrato: responsável pela análise de 

restrições, requerimentos e obrigações contratuais. Conhece os 

riscos da execução, monitora os avanços e o faturamento para 

resumir os pontos críticos do contrato. Propõe soluções aos 

desvios de tempo e orçamento. Interage com outras áreas do 

projeto para contabilizar recursos envolvidos nas obras. Também 

interage rotineiramente com o cliente em aspectos relacionados 

com: cobrança de atividades adicionais, reclamações, mudanças 

no alcance das tarefas e compromissos do cliente, entre outros. 

● Administrador da Obra: é responsável dos processos de 

administração dos recursos humanos da obra e pelos aspectos 

logísticos (transporte, alimentação, alojamento e compras 

menores) que garantem condições de trabalho adequadas. 

● Engenheiros Residentes: são os responsáveis pela execução das 

obras em campo. Eles compartilham conhecimento sobre o 

escopo, requerimentos, obrigações e itens entregáveis dos 

projetos. Administram o pessoal direto da obra e compartilham 

conhecimento com outras áreas da empresa. Monitoram e 

controlam os avanços do projeto. Identificam riscos, problemas 

ou desvios e procuram soluções. Tem relacionamento com 

membros da equipe, clientes e fornecedores.  

● Supervisores de Campo: são responsáveis pela elaboração dos 

itens entregáveis conforme sua área de especialidade. 

Administram recursos diversos e informam sobre seu consumo, 

participam da identificação e solução de problemas, conhecem a 

operação cotidiana do projeto, resolvem temas técnicos 

específicos, avaliam o desempenho da equipe operativa, validam 

quantidades de obra executada e têm relação direta com 

empreiteiras. Participam da definição tática e operativa da 

execução das tarefas e da qualidade dos itens entregáveis.  

● Membros do escritório técnico: executam tarefas de 

planejamento, são responsáveis pelos planos da obra, resolvem 

dúvidas técnicas ou procuram ajuda para resolvê-las, centralizam 

informação da obra e atualizam documentos técnicos. Participam 

em reuniões com o cliente para a aclarar temas técnicos     
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● Controle econômico: valoriza e consolida os custos e a produção 

do projeto. Interage com diferentes áreas do projeto e com o 

cliente para revisar temas econômicos sobre custos do projeto, 

valorização de atividades ou entregas adicionais. Também avalia 

a disponibilidade de orçamento para solicitações do projeto. 

   

3.6 COLETA DE DADOS 

 

Os dados que constituem a evidência empírica deste estudo de caso 

foram coletados entre junho de 2016 e fevereiro de 2017. Durante esse 

período a pesquisadora fez três viagens a campo (nos meses de junho, 

setembro e novembro de 2016) e participou de reuniões da equipe, tanto 

em campo, quanto em Bogotá, onde está sediada a empresa. A última 

reunião, realizada em Bogotá, ocorreu em fevereiro de 2017 e visou o 

fechamento formal do projeto. Isso permitiu conhecer características 

gerais da empresa em que a equipe está inserida, assim como 

compreender o contexto da equipe.  

A coleta de dados foi feita conforme os delineamentos propostos 

por Taylor e Bogdan (1994). Nesse sentido, procurou-se criar um clima 

de rapport adequado e indagar fontes de informação diversas. 

     

3.6.1 Conhecimento da equipe 

 

A aproximação com a equipe em campo teve dois momentos 

chave: o primeiro foi uma visita ao projeto, para conhecer a obra em 

execução e os membros da equipe. Isso aconteceu no contexto de uma 

reunião entre a equipe de projeto e a alta gerência da Engenho. Essa 

reunião foi a oportunidade para que a VIGC apresentasse a pesquisadora 

à equipe e explicasse sua presença no projeto. Também foi uma 

oportunidade para a pesquisadora falar informalmente com o gerente do 

projeto e outros membros chave da equipe, a fim de gerar rapport inicial 

com eles. 

O segundo momento foi na segunda viagem a campo, que visava 

começar a coleta de dados. A primeira atividade nesta visita foi a 

participação da pesquisadora numa reunião rotineira de monitoramento 

de tarefas e avanços do projeto. Neste momento, o gerente de projeto 

lembrou ao grupo a participação da Engenho na pesquisa e deu as boas-

vindas à pesquisadora. Após disso, a pesquisadora cumprimentou à 

equipe e fez uma breve descrição da pesquisa, seus objetivos e 

procedimentos de coleta de informações. Também falou sobre o caráter 

voluntário da participação dos membros como informantes na pesquisa, e 
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sobre o termo de consentimento informado que entregaria a cada 

participante.  

Em geral, os membros das equipes mostraram-se tranquilos e 

abertos à participação, embora alguns deles falaram das limitações de 

tempo e lugar. Uma pessoa da equipe mostrou-se cética, sendo necessário 

falar com ela individualmente e enfatizar a voluntariedade da participação 

e as caraterísticas do consentimento informado. Isso fez com que ela se 

sentisse mais confortável e decidisse participar.  

Na sequência, foram identificados todos os membros a ser 

entrevistados, conforme os perfis que tinham sido previstos no trabalho 

pré-campo. Também foi identificado o momento oportuno para fazer os 

grupos focais e participar de reuniões da equipe. 

      

3.6.2 Fontes de evidência múltiplas 
 

Com o intuito de reduzir a tendenciosidade do pesquisador, 

confrontar as informações a partir de diferentes fontes de dados e obter 

uma compreensão maior e mais clara do fenômeno de estudo, foram 

usadas quatro fontes de dados diferentes para triangular informações 

(TAYLOR; BOGDAN, 1994), como observado no Quadro 13. Isso 

possibilitou a observação de mudanças na estrutura e nas dinâmicas da 

equipe e a identificação de comportamentos de reflexão e ação das 

equipes no percurso do projeto. 

         Quadro 13. Fontes de coleta de dados 

Fonte  Número de 

páginas 

Entrevistas  250 

Grupos focais  28 

Observação de reuniões 15 

Documentos  

(Manuais, relatórios, atas, formatos)  

230 

         Fonte: Elaboração própria  

 O Quadro 13 visa fornecer uma síntese das fontes de dados usadas 

e do volume de informação qualitativa coletada, conforme procedimentos 

que são descritos abaixo. 

 

 Entrevistas: as entrevistas de pesquisa são conversações entre o 

pesquisador e o entrevistado sobre questões de interesse para o estudo, 

que não são facilmente observáveis (MERRIAM; TISDELL, 2016). 

Conforme essa definição, foram programadas conversações com nove 
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membros da equipe que tinham sido identificados na fase pré-campo, e 

com dois outros membros da organização que tinham relacionamento 

direto com a equipe. As entrevistas com as duas pessoas externas à equipe 

ocorreu porque nas conversações iniciais ficou evidente o papel que elas 

têm na orientação da equipe em assuntos técnicos e gerenciais. 

Os representantes do nível central da empresa entrevistados foram 

o Vice-presidente de Operações-VPO e o diretor do escritório de 

gerenciamento de projetos.  Os líderes destas áreas delineiam assuntos 

críticos da empresa sobre gestão e execução dos projetos. Eles trabalham 

em coordenação com a vice-presidência de inovação e gestão de 

conhecimento para explicitar conhecimento, gerenciar as lições 

aprendidas e atingir vantagens competitivas a partir da gestão de 

conhecimento e inovação. Consequentemente, permitem compreender a 

perspectiva estratégica da empresa e a articulação da gestão dos projetos 

com a visão organizacional de longo prazo.   

Realizou-se dois tipos de entrevistas: i) entrevistas em 

profundidade, caracterizadas por encontros reiterados com o mesmo 

entrevistado para falar sobre acontecimentos e atividades (TAYLOR; 

BOGDAN, 1994); e entrevistas curtas, caracterizadas por um único 

encontro com cada entrevistado, para complementar informações ou 

focar-se em algum aspecto particular (YIN, 2010). As conversações 

foram guiadas por um protocolo de tópicos gerais de indagação que 

giraram ao redor das características do projeto e da aprendizagem da 

equipe durante o seu percurso (Apêndice 4). O protocolo visou explicitar 

eixos e necessidades de informação da pesquisa, de forma ampla e aberta, 

fornecendo flexibilidade na forma de fazer as perguntas, em função do fio 

condutor da conversação (TAYLOR; BOGDAN, 1994).  

No total, foram realizadas 11 entrevistas, distribuídas como 

observado no Quadro 14. Realizaram-se cinco entrevistas em 

profundidade e seis curtas. 

Quadro 14. Entrevistas realizadas 

Perfil  Entrevistas em 

profundidade 

(Quantidade) 

Entrevistas curtas 

(Quantidade) 

Gerente de projeto 1  

Coordenador ou membro da área 

de Qualidade 

1 1 

Coordenador da área de 

segurança do trabalho e do 

ambiente 

 1 

Controle econômico   1 
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Administrador do Contrato 1  

Administrador da Obra 1  

Supervisores de Campo 1 1 

Alta gerência da empresa  2 

Fonte: elaboração própria  

 

A entrevista em profundidade com o gerente foi feita em três 

encontros, enquanto as outras, em dois encontros. Esta decisão obedeceu 

à visão ampla e abrangente que tem o gerente sobre as metas da equipe, 

suas necessidades e o grau de complexidade das tarefas. Em todas as 

entrevistas em profundidade, o primeiro encontro facilitou a 

contextualização geral do projeto e uma aproximação ao tema central de 

interesse, enquanto nos encontros subsequentes focou-se nos detalhes das 

informações. A decisão sobre o número de encontros de cada entrevista 

foi resultado do grau de aprofundamento com que alguns membros 

descreviam fatos, atividades ou situações da equipe, fornecendo, então, 

informações variadas e contrastantes.  

No entanto, vale destacar que cada encontro foi planejado para ter 

começo e fim definidos, pois existia a possibilidade de que, na próxima 

visita ao campo, alguns membros da equipe não estivessem trabalhando 

no local. Depois do primeiro encontro das entrevistas em profundidade, 

temas foram aprofundados e foram resolvidas dúvidas sobre o encontro 

anterior. As entrevistas curtas tiveram um encontro somente, e permitiram 

complementar informações ou falar de algumas experiências específicas, 

segundo o papel do entrevistado. 

Cada encontro teve a duração média de 1 hora - as entrevistas em 

profundidade duraram, em média, 2 horas, e as curtas, 1 hora. Todas as 

entrevistas foram gravadas em áudio e, depois, transcritas na íntegra. Os 

nomes de pessoas e grupos de interesse que aparecem nas descrições dos 

entrevistados foram trocados nas transcrições, para evitar sua 

identificação. O tempo total de entrevistas foi de, aproximadamente, 15 

horas, que resultaram em 250 páginas de texto transcrito para serem 

analisadas.  

No início de cada entrevista, os participantes foram informados 

sobre a natureza do estudo e o caráter voluntário de sua participação, 

assim como sobre a confidencialidade da informação coletada. Cada 

participante leu e assinou um termo de consentimento informado 

(Apêndice 5) para participar na pesquisa. Assim que as entrevistas foram 

transcritas, foram enviadas por e-mail a cada entrevistado, para seu 

retorno final e aprovação.    

 



107 

Grupos focais: são encontros entre o pesquisador e um grupo de 

participantes que visa estimular discussões interativas para construir 

socialmente uma perspectiva sobre o tema de interesse (MERRIAM; 

TISDELL, 2016). A ênfase dos grupos focais nesta pesquisa foi a troca 

de percepções e perspectivas dos participantes sobre os comportamentos 

de aprendizagem da equipe. Desenvolveram-se dois grupos focais, a 

partir de um protocolo de indagação aberto e geral, que deu lugar a 

perguntas flexíveis (Apêndice 4).  

No primeiro grupo, participaram nove pessoas e, no segundo, cinco 

das nove iniciais, todas elas envolvidas na execução de tarefas diversas, 

no monitoramento dos avanços e na solução de problemas que ocorreram 

no percurso do projeto. Esses encontros foram gravados em áudio e 

transcritos. Cada participante do grupo focal leu e assinou um termo de 

consentimento informado (Apêndice 5) para participar na pesquisa. Nas 

transcrições, foram trocados nomes de pessoas para evitar sua 

identificação. Cada grupo focal durou, em média, 45 minutos, em um total 

de 2 horas transcritas em 28 páginas de texto a ser analisadas. Dois 

participantes nos grupos focais foram também entrevistados de forma 

individual.  

 

Participação em reuniões: a coleta nesta fonte visou observar a 

interação e troca de ideias, experiências e conhecimentos, no contexto de 

reuniões internas da equipe, ou da equipe com membros da organização; 

bem como confirmar informações que emergiram nas entrevistas. Os 

participantes das reuniões foram membros técnicos do staff e pessoal de 

trabalho em campo, como supervisores, capatazes ou líderes de grupos 

operacionais. Foram observadas quatro reuniões da equipe e registradas, 

em notas de campo, as características da reunião. Nas notas descreveu-se 

o objetivo do encontro, participantes, descrição do local, dinâmica e 

comentários sobre a reunião (TAYLOR; BOGDAN, 1994). O tempo de 

duração das reuniões foi, em média, 1 hora.     

 

Documentação: Foram analisados documentos organizacionais 

relacionados aos processos de gestão de projetos como o manual de 

gestão integral, o manual de funções, a guia de controle de riscos, 

relatórios gerenciais do projeto, atas de reuniões do projeto, relatórios de 

gestão da qualidade do projeto. Os documentos totalizaram 230 páginas, 

lidas e analisadas sob a lente da aprendizagem da equipe. A revisão de 

documentos visou identificar aspectos organizacionais que poderiam 

facilitar ou dificultar os comportamentos de aprendizagem, assim como 

verificar algumas informações obtidas nas entrevistas e grupos focais. 
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram submetidos a uma análise temática, entendida 

como o processo sistemático de identificação, organização e oferecimento 

de insights sobre padrões de significado de dados qualitativos (BRAUN; 

CLARKE, 2012). Esses padrões são os aspectos comuns na forma em que 

um tema é falado ou escrito e seu significado se constrói em função do 

tema de interesse ou da pergunta de pesquisa. A construção de significado 

na análise temática pode acontecer de duas formas: indutiva ou dedutiva.  

A perspectiva indutiva é impulsionada pelo que está nos dados; 

assim, códigos e temas derivam-se do conteúdo dos dados. Esta 

perspectiva implica uma orientação experiencial e essencialista na 

construção da teoria. Isto é, o mundo é cognoscível por meio da voz e da 

experiência relatadas nos dados. Em contrapartida, na análise dedutiva o 

pesquisador traz conceitos, ideias ou tópicos que guiam a codificação e a 

interpretação dos dados. Neste caso, a orientação da análise é crítica e 

construcionista, uma vez que integra as diferentes visões do tema em 

questão (pesquisador, teoria e dados) para informar sobre o sentido dos 

dados. Embora seja usual o uso conjunto das duas perspectivas, uma delas 

tende a predominar (BRAUN; CLARKE, 2012).     

A análise temática nesta pesquisa começou com uma ênfase 

dedutiva, pois foram predefinidas, com embasamento na fundamentação 

teórica, seis categorias temáticas e vinte e dois códigos que as 

conformam, para nortear a interpretação e análise dos dados, como 

observado no Quadro 15.  

Quadro 15. Categorias definidas dedutivamente com base na fundamentação 

teórica 

Categorias temáticas  Códigos  

1. Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na ação 

1. Experimentação 

2. Melhorias de desempenho 

3. Mudanças 

4. Planos de ação 

5. Tomada de decisões 

6. Transferência de conhecimento  

2. Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na reflexão 

7. Análise de experiências prévias  

8. Compartilhamento de informação 

9. Discussão de erros e problemas 

10. Feedback 

11. Pedido de ajuda 

3. Equipe de projeto 12. Definição de papéis  
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Categorias temáticas  Códigos  

13. Engajamento na satisfação de 

necessidades da equipe   

14. Interdependência  

15. Segurança Psicológica 

4. Gestão de Projetos 

16. Aplicação de conhecimentos de 

GP 

17. Aplicação de ferramentas e 

técnicas de GP  

18. Habilidades para a execução de 

projetos 

5. Interação dos membros 

19. Conversações in situ com o 

pessoal operacional  

20. Encontros informais 

21. Reuniões 

6. Metas de aprendizagem  
22. Expectativas dos gestores sobre a 

aprendizagem da equipe 

Fonte: Elaboração própria  

 

Os tópicos do quadro constituíram o ponto de início desta análise 

e tiveram embasamento tanto na literatura, quanto na pergunta de 

pesquisa que orientam esta investigação. No entanto, levando-se em conta 

que a perspectiva dos participantes na pesquisa qualitativa é fonte de 

novos insights, as categorias e os códigos sofreram mudanças no percurso 

da análise, como apresentar-se-á na seção de resultados.  

O processo de análise seguiu um conjunto de procedimentos 

articulados e dinâmicos, como representado na Figura 5.  
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Figura 5. Processo da Análise Temática 

 
Fonte: Elaboração própria, baseado em Braun e Clarke (2012) 

 

A Figura 5 mostra o caráter cíclico da análise, isto é, nenhum 

procedimento se esgota em um momento definido para dar passo ao 

próximo. Ao invés disso, os procedimentos podem ser revistos e 

modificados, em função do avanço da análise dos dados e da revisão de 

literatura. Nesse processo se constrói o sentido dos dados. Isso pode 

implicar mudanças, tanto na codificação, quanto nos temas (BRAUN; 

CLARKE, 2012). Todo o processo de análise foi auxiliado com o 

software de processamento de dados qualitativos Nvivo. As 

características de cada procedimento são descritas a seguir:  

 
Familiarização com os dados: assim que as entrevistas, grupos 

focais e notas de campo foram transcritas na íntegra e arquivados em 

formato de texto, começou um processo de releitura e escuta de áudios de 

forma simultânea. Esse processo constituiu a familiarização com os dados 

e visou alcançar a compreensão total dos documentos e relembrar a 

dinâmica de cada encontro. Os documentos fornecidos pela empresa 

foram lidos e, depois, procurou-se informação sobre conceitos ou siglas 

pouco claras para facilitar a compreensão e interpretação das 
informações. Toda a evidência empírica da pesquisa foi reunida, 

classificada e guardada em arquivos e pastas diferentes, criando-se a base 

de dados do caso (BRAUN; CLARKE, 2012).  
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Codificação: esta fase começou assim que a fase de familiarização 

foi concluída. Iniciou-se com uma nova leitura dos dados provenientes de 

cada uma das fontes, a fim de dividir as informações em fragmentos 

menores e rotulá-los, bem sob uma lógica dedutiva ou indutiva, em 

função de características que aportavam informações relevantes para a 

pergunta de pesquisa. A lógica dedutiva baseou-se nos códigos e 

categorias apresentados no Quadro 15. Neste caso, foram usados códigos 

de nível latente, que são os códigos embasados na fundamentação teórica 

da pesquisa (BRAUN; CLARKE, 2012).  

A lógica indutiva deu origem a novos códigos e categorias 

originados das falas dos informantes. Neste caso, foram usados códigos 

latentes - embasados na teoria, e códigos descritivos ou semânticos, 

códigos estes que tenta-se manter perto do conteúdo dos dados e dos 

participantes, usando palavras empregadas pelos entrevistados (BRAUN; 

CLARKE, 2012). A releitura dos códigos e sua organização nas 

categorias respectivas levou a um processo reiterado de combinação de 

informações na tentativa de achar a coerência dos dados e melhorar a 

compreensão dos processos de aprendizagem da equipe. Todo o processo 

de codificação apoiou-se no uso do software Nvivo. 

 

Procura de temas: de forma paralela ao processo de codificação, e 

na medida em que os dados foram revelando diversos insights, a 

pesquisadora fez um processo iterativo de revisão de literatura a fim de 

colocar em diálogo as evidências empíricas e a teoria, para compreender 

como o fenômeno estava sendo relatado pelos participantes da pesquisa. 

Isso fez com que códigos e categorias foram revisados a fim de encontrar 

padrões que levassem a temas maiores que, quando relacionados entre si, 

permitissem compreender como ocorriam os comportamentos de 

aprendizagem e construir uma história da equipe e de seu processo de 

aprendizado.   

 

Revisão de temas potenciais: esta fase implicou a revisão reiterada 

dos temas e de seus nexos com os códigos. Durante esta fase, foi 

fundamental o feedback que a pesquisadora recebeu da orientadora, para 

rever e pensar de formas diversas o relacionamento entre os temas e os 

dados, em função da coerência das evidências. Assim, analisou-se limites 

entre os temas, a evidência empírica que os apoiavam e a melhor forma 

de dar destaque ao fenômeno de estudo. Por fim, foram identificados três 

grandes temas que interagem permanentemente entre si: os componentes 

dinâmicos vinculados com a aprendizagem da equipe; os 

comportamentos de aprendizagem da equipe durante o percurso do 
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projeto; e a gestão de projetos como um quadro de atuação organizacional 

estável para a equipe. O arranjo dos temas e subtemas que os constituem 

conduziu à elaboração de proposições teóricas4.  Temas, subtemas e 

proposições teóricas derivadas deles são abordados com detalhamento 

nos resultados desta pesquisa. 

   
Nomeação e definição dos temas: já com os temas identificados, o 

passo seguinte foi descrever detalhadamente suas características e 

particularidades. Analisou-se como eles interagiam e qual a melhor forma 

de apresentá-los, a fim de precisar seu escopo e seus aspectos diferenciais, 

embora os comportamentos de aprendizagem fossem um conteúdo 

presente em cada tema. Vale dizer que os temas relacionam-se 

intimamente e os limites entre eles são sutis, pois todos fazem parte de 

uma engrenagem. Os temas e subtemas identificados facilitaram a 

construção da história do caso e cada tema foi descrito à luz de citações 

das fontes de dados que permitiram compreender o seu sentido e construir 

a narrativa do caso.  

Por fim, com o conjunto de dados analisados, começou-se o 

processo de escrita do relatório final, conectando a informação empírica 

com a base teórica para responder à pergunta de pesquisa e verificar se os 

objetivos da pesquisa haviam sido alcançados. Assim que a versão 

preliminar do relatório estava concluída, foi enviado por e-mail à Vice-

presidente de Inovação e Gestão de Conhecimento da empresa e, depois, 

foi feito uma videoconferência através do Skype, a fim de comentar o 

documento. O retorno da empresa foi positivo e não foram solicitadas 

aclarações ou alterações do documento. 

         

3.8 VALIDADE E CONFIABILIDADE DA PESQUISA 

 

A validade e confiabilidade são princípios de vital importância na 

investigação científica, os quais cada abordagem de pesquisa atinge 

mediante critérios específicos.  Na abordagem qualitativa, aborda-se a 

validade e a confiabilidade mediante a atenção cuidadosa à conceituação 

do estudo e à forma como os dados são coletados, analisados e 

interpretados, assim como à forma como os resultados são apresentados. 

A pesquisa qualitativa possui estratégias para avaliar a validade e a 

                                                        
4 As proposições teóricas são afirmativas gerais sobre fatos, embasadas nos 

dados. Elas se constroem por meio da análise dos temas e subtemas 

relacionando os dados entre si (TAYLOR; BOGDAN, 1994). 
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confiabilidade em função das visões de mundo e os pressupostos 

filosóficos assumidos, como descrito por Merriam e Tisdell (2016).  

 A validade interna diz respeito à correspondência dos resultados 

da pesquisa com a realidade. Conforme Merriam e Tisdell (2016), em 

pesquisas qualitativas ela pode ser aumentada por meio do uso de cinco 

estratégias: i) triangulação, ii) validação de dados pelos respondentes, iii) 

compromisso adequado na coleta de dados, iv) explicitação da posição do 

pesquisador, v) verificação por pares. Nesta pesquisa, foram usadas 

quatro dessas estratégias: 

i) Triangulação de múltiplas fontes de dados: foram realizadas 

entrevistas, grupos focais, participação em reuniões e 

análises de documentos (descritas na seção 3.6.2); 

ii) Compromisso adequado com a coleta de dados:  a 

pesquisadora fez coleta de dados até perceber a saturação das 

informações e ouvir as mesmas informações em diferentes 

fontes, sem que viessem novos dados; 

iii) Explicitação da posição do pesquisador: a pesquisadora 

descreveu na seção 1.3 (Delimitação do Escopo da Pesquisa) 

sua perspectiva epistemológica, que implica compreender a 

aprendizagem de equipes como uma construção social 

baseada na interação em contextos reais. Também definiu-

se, nas seções 3.1, 3.2 e 3.3 deste capítulo, a visão de mundo 

(construtivista) e abordagem de pesquisa (qualitativa) que 

orientam a construção do estudo de caso;        

iv) A verificação por pares: esta estratégia tem implicado a 

leitura e o feedback permanente de cada componente do 

documento de pesquisa por parte da orientadora e da co-

orientadora. Além disso, durante o percurso da investigação, 

os avanços da pesquisa foram apresentados em cenários 

diferentes de discussão, como: o painel de pesquisa do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão de 

Conhecimento, o exame de qualificação da tese e os 

encontros do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em 

Conhecimento, Aprendizagem e Memória Organizacional. 

Em cada um desses cenários de apresentação, foram 

recebidos comentários, sugestões e solicitações de 

aprofundamento que fizeram possível aperfeiçoar aspectos 

conceituais e metodológicos, aclarar dúvidas, analisar 

achados e prevenir possíveis vieses da pesquisadora.  

Por último, vale dizer que a primeira versão completa do relatório 

da pesquisa foi enviada em setembro de 2017 a um representante da 



114 

empresa onde estava inserida a equipe, e não aos respondentes diretos, a 

fim de validar a interpretação dos dados. Este mecanismo foi usado pois, 

considerando o caráter temporário dos projetos, os membros da equipe 

estudada foram saindo dela desde que a pesquisa começou e, em janeiro 

de 2017, a equipe não existia mais. No entanto, a pesquisadora considerou 

necessário conhecer a perspectiva de um membro da empresa sobre a 

interpretação do processo de aprendizagem da equipe. Essa pessoa foi a 

Vice-presidente de Inovação e Gestão de Conhecimento, responsável 

pelas diretrizes de gestão do conhecimento, por acompanhar as 

apresentações dos relatórios gerenciais dos projetos e por documentar as 

lições aprendidas dos projetos. Isso faz com que ela possua uma visão 

global da equipe. A primeira versão do relatório da pesquisa foi a ela 

enviada via e-mail, e depois foi realizada uma conversação pelo Skype. 

O feedback foi positivo, ela reconheceu na narrativa do caso a história da 

equipe, agradeceu a oportunidade de conhecer a análise toda e disse não 

ter nenhuma solicitação de mudança, aclaração ou alteração.     

  A consistência ou confiabilidade, entendida como a medida em 

que os resultados da pesquisa podem ser replicados, segundo Merriel e 

Tisdell (2016), dificilmente pode ser atingida nas ciências sociais porque 

o comportamento humano nunca é estático. Portanto, a replicação de um 

estudo qualitativo não produzirá sempre os mesmos resultados. Apesar 

dessa condição, as estratégias que um pesquisador qualitativo pode usar 

para garantir consistência e confiabilidade são: i) a triangulação, ii) o 

exame de pares, iii) a explicitação da posição do pesquisador, e iv) o 

registro da pesquisa para uma auditoria  (MERRIAM; TISDELL, 2016).  

As três primeiras estratégias foram observadas nesta pesquisa e já 

descritas na seção anterior. O registro da pesquisa para uma auditoria 

implica a descrição detalhada dos procedimentos metodológicos e a 

disponibilização da base de dados da pesquisa, para serem consultados no 

futuro. Esta estratégia também pode ser considerada nesta pesquisa pois, 

no capítulo 3 deste documento, são descritos todos os procedimentos 

metodológicos e existe uma base de dados com todas as informações da 

pesquisa para uma revisão futura.   

A validade externa está preocupada com a possibilidade de 

generalização dos resultados de um estudo, isso é, sua aplicabilidade a 

outras situações (MERRIAM; TISDELL, 2016). No entanto, na pesquisa 

qualitativa, um único caso ou uma amostra pequena, não aleatória e 

proposital é selecionada porque o interesse do pesquisador é entender o 

particular em profundidade e não descobrir o que pode ser geralmente 

verdadeiro para muitos. Isso supõe que, embora a generalização no 

sentido estatístico não possa ocorrer na pesquisa qualitativa, as 
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possibilidades de transferência dos resultados de um estudo qualitativo 

para outros contextos podem aumentar usando algumas estratégias como:  

i) O uso de descrições amplas e detalhadas do contexto, dos 

participantes do estudo e dos achados. Isso implica aportar 

citações das diferentes fontes de dados para contextualizar o 

estudo, de modo que os leitores possam determinar em que 

medida as situações de seu interesse se encaixam no 

contexto da investigação e, portanto, se as descobertas 

podem ser transferidas; 

ii) A busca de variação máxima na qual o pesquisador procura 

diversidade na seleção da amostra, para permitir uma maior 

variedade de aplicação dos achados pelos interessados na 

pesquisa; 

iii) A seleção de uma amostra modal, isso é, a escolha de um 

programa, evento ou indivíduo típico a fim de identificar o 

que é usual nele. Isso permite fazer comparações com outros 

casos da mesma classe (MERRIAM; TISDELL, 2016). 

Nesta pesquisa, foram observadas o uso de descrições amplas e 

detalhadas como poderá ser observado nos resultados, e a seleção de uma 

amostra modal, pois o trabalho em equipes de projeto é considerado típico 

no setor da construção (ERIKSSON, 2013), aspecto que foi considerado 

nesta investigação.  
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4 ESTRUTURAÇÃO DA ANÁLISE TEMÁTICA PARA 

COMPREENDER COMO OCORRE O PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM DE UMA EQUIPE DE PROJETO  
 

A partir deste capítulo, os resultados da pesquisa são apresentados 

e discutidos à luz da literatura, com o intuito de responder à pergunta que 

norteia esta tese e alcançar os objetivos propostos. Este capítulo constitui 

um preâmbulo necessário para compreender o caso de estudo, pois 

descreve com maior detalhe a forma como foi construída a estrutura da 

análise temática.  

Como descrito no capítulo anterior, a análise dos dados para 

desenvolver o estudo de caso foi o resultado da indagação de diversas 

fontes e da construção de significados desses dados, sob as lógicas 

dedutiva e indutiva de análise temática, como proposto por Braun e 

Clarke (2012). Nesse sentido, assim que foi inciado o processo de 

codificação evidenciaram-se, nas diferentes fontes, informações que iam 

além das categorias identificadas na literatura. Portanto, a análise passou 

de 6 categorias, que agrupavam 22 códigos baseados na teoria (códigos 

latentes) (Quadro 15), para 10 categorias, formadas por 60 códigos 

(alguns deles latentes e outros descritivos ou semânticos) (BRAUN; 

CLARKE, 2012). No Quadro 16 se observa tanto as novas categorias e 

seus códigos, quanto os códigos novos das categorias predefinidas.  

Quadro 16. Categorias e códigos finais. 

Categorias Temáticas Códigos 

Dedutivos  

Códigos  

Indutivos 

1. Barreiras à 

aprendizagem 

 Egos 

Falta de ciência 

Machismo 

Pressão do tempo 

2. Características das 

tarefas 

 Tarefas arriscadas 

Tarefas 

interdependentes 

Tarefas novas 

3. Comportamentos 

de Aprendizagem 

Focados na ação 

 

Experimentação Procura de 

conhecimento fora da 

equipe 

Melhorias de 

desempenho 

 

Mudanças 
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Planos de ação 

Tomada de decisões 

Transferência de 

conhecimento  

4. Comportamentos 

de Aprendizagem 

Focados na Reflexão 

Análise de 

experiências prévias  

Aprendizagem 

individual impulsor da 

aprendizagem de 

equipe 

Compartilhamento de 

informação 

 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

Pedido de ajuda 

5. Contexto do 

projeto 

 Deadline 

Escopo e impacto 

Expectativas do 

cliente 

Inovação 

Pressão do entorno 

Stakeholders 

6. Equipe de projeto Definição de papéis  Empoderamento 

Engajamento na 

satisfação de 

necessidades da 

equipe   

Equipe nova 

Interdependência   

Segurança Psicológica  

7. Gestão de Projetos  Aplicação de 

conhecimentos de GP 

Ferramentas que 

auxiliam a discussão 

de erros e problemas 

Aplicação de 

ferramentas e técnicas 

de GP  

Funções da equipe 

relacionadas à 

Aprendizagem 

Habilidades para a 

execução de projetos 

Gestão de RH 

 Política de ética  

Política de inovação  

Política de melhoria 

contínua 
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Procedimentos de 

feedback 

organizacional 

Processos de rígidos 

Relacionamentos com 

stakeholders 

Sistema de controle de 

riscos 

8. Identificação de 

problemas 

 Conflito 

Problemas 

Problemas com o 

cliente 

Problemas técnicos 

9. Interação dos 

membros  

Conversações in situ 

com o pessoal 

operacional  

Articulação 

estratégica P-E 

Encontros informais Interação abrangente 

Reuniões Interação fraca 

10. Metas de 

aprendizagem 

 Aprendizagem 

organizacional 

Desaprender 

Melhoria de 

efetividade 

Mudança nos 

relacionamentos 

Fonte: Elaboração própria  

Como observado no Quadro 16, as novas categorias foram: 

barreiras da aprendizagem, características das tarefas, contexto do projeto 

e identificação de problemas, cada uma delas com seus respectivos 

códigos. Das seis categorias predefinidas, as que sofreram maiores 

mudanças foram gestão de projetos e metas de aprendizagem, pois os 

dados permitiram identificar aspectos pontuais que caracterizam essas 

categorias no contexto específico da equipe estudada. Assim, por 

exemplo, foram identificadas políticas da empresa que orientam a gestão 

de seus projetos (como inovação, melhoria contínua, ética), ou diretrizes 

de gestão humana das equipes relacionadas com a gestão de projetos. Por 

outra parte, nas metas de aprendizagem foram identificadas expectativas 

específicas dos gestores sobre o aprendizado da equipe. As informações 

novas contribuíram para dar contexto ao caso e para fazer uma 

caracterização aprofundada de alguns de seus componentes.  
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A fim de ilustrar o processo de codificação, a seguir apresenta-se 

um exemplo de codificação baseado na lógica dedutiva, que usa códigos 

latentes, e um exemplo de codificação indutiva, que usa códigos 

descritivos ou semânticos e latentes (BRAUN; CLARKE, 2012). 

Exemplo 1.  
“Na reunião, todos falávamos sobre 

as atividades. Primeiro falava-se das 

atividades mais críticas, que 

precisávamos com urgência. O 

engenheiro Mateo [Gerente] 

perguntava pela atividade e cada 

chefe encarregado dessa atividade 

expunha suas necessidades e se 

buscava a maneira de apoiar. Caso 

precisasse de pessoal, de 

equipamentos; isso era uma 

prioridade [...] tudo isso acontecia na 

reunião, se não tivéssemos realizado 

as reuniões, acho que tivesse sido 

difícil [atender as necessidades do 

projeto]” (supervisor participante no 

grupo focal 2) 

Discussão de erros ou problemas  

 

Pedido de ajuda 

 

 

Feedback 

 

 

Planos de ação 

 

 

A fala narra a dinâmica de uma das reuniões da equipe e descreve 

informações que são interpretadas como comportamentos de 

aprendizagem focados na reflexão ou na ação com base na fundamentação 

teórica da pesquisa. Isso significa que as fontes indagadas não usam 

exatamente esses termos, mas os dados podem ser representados por esses 

códigos, usando como base o quadro conceitual da investigação 

(BRAUN; CLARKE, 2012). 

A codificação das seguintes falas segue uma lógica indutiva e usa 

rótulos, tanto descritivos ou semânticos, quanto latentes: 

Exemplo 2  
“é um projeto novo, nós não estamos fazendo 

torres pré-aquecedoras, nem fornos, que é o 

que a empresa tem feito” (Entrevista 1)  

Tarefas novas  

O exemplo 2 faz parte da descrição do projeto por parte de um dos 

membros da equipe e caracteriza o que eles fazem como “novo”. 

Consequentemente, o código utilizado reflete a linguagem e um conceito 
do informante e tenta manter-se próximo do conteúdo falado por ele, isto 

é, o código “tarefas novas” é descritivo ou semântico.   (BRAUN; 

CLARKE, 2012) 

Exemplo 3  
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“Eu estou na área de tubulação. Eu nunca 

montei um cone, certo? não montei uma 

campanha, porém, me interessa [saber] 

quando será montada porque eu sei que o cone 

e a campanha têm conexões que eu devo 

instalar [...] 

Tarefas 

interdependentes 

 Já o exemplo da fala 3, descreve uma série de tarefas relacionadas 

e foi codificada com base na literatura com o código “tarefas 

interdependentes”, embora o participante não tenha usado esse termo, 

portanto o código é um código latente.  

A revisão continua das categorias e os códigos que as integram 

conduziu, por fim, a descrever o processo de aprendizagens da equipe em 

função de uma estrutura analítica composta por três grandes temas que se 

articulam entre si para dar vida ao caso de estudo. A seguir, explica-se a 

estrutura temática de forma geral e, no capítulo 5, apresenta-se a narrativa 

do caso em função desta estruturação temática. 

       

4.1 VÍNCULO ENTRE TEMAS, CATEGORIAS E CÓDIGOS  

 

A análise dos dados permitiu identificar três grandes temas que, ao 

longo da história da equipe, se entrelaçam e fazem com que seja possível 

observar o processo de aprendizagem da equipe durante o ciclo de vida 

do projeto. Esses temas foram: 1) os componentes dinâmicos vinculados 

com a aprendizagem da equipe; 2) os comportamentos de aprendizagem 

da equipe durante o percurso do projeto; e 3) a gestão de projetos como 

quadro organizacional estável para a atuação da equipe, como observado 

no Quadro 17.  

Quadro 17. Análise temática: vínculo entre temas, categorias e códigos 

Temas Categorias   Códigos  

Componentes 

dinâmicos 

vinculados com a 

aprendizagem da 

equipe 

1. Contexto do projeto 

2. Metas de 

aprendizagem 

3. Equipe de projeto 

4. Características da 

tarefa 

5. Identificação de 

problemas 

6. Interação dos 

membros  

 

1: Escopo e impacto, 

expectativas do cliente, 

inovação, pressão do 

entorno, stakeholders 

2: Aprendizagem 

organizacional, 

desaprender, melhoria 

de efetividade, 

mudança nos 

relacionamentos 

3: Definição de papéis, 

engajamento na 

satisfação de 
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necessidades da 

equipe, 

interdependência, 

segurança psicológica, 

empoderamento, 

equipe nova 

4: Tarefas arriscadas, 

interdependentes ou 

novas, deadline 

5: Conflito, problemas, 

problemas com o 

cliente, problemas 

técnicos 

6: Conversações in situ 

com o pessoal 

operacional, encontros 

informais, reuniões, 

interação abrangente 

ou fraca, articulação 

Projeto-Empresa   

 

Gestão de projetos 

como quadro 

organizacional 

estável para a 

atuação da equipe 

7. Gestão de 

projetos 

8. Barreiras à 

aprendizagem 

7: Aplicação de 

conhecimentos de GP, 

aplicação de 

ferramentas e técnicas 

de GP, habilidades 

para a execução de 

projetos, ferramentas 

que auxiliam a 

discussão de erros e 

problemas, funções da 

equipe relacionadas à 

aprendizagem, gestão 

de RH 

Políticas de: ética, 

inovação e melhoria 

contínua, 

procedimentos de 

feedback 

organizacional, 

processos de rígidos, 

relacionamentos com 

stakeholders 
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8: Egos, falta de 

ciência, machismo, 

pressão do tempo 

Comportamentos de 

aprendizagem da 

equipe durante o 

percurso do projeto 

9. Comportamen-

tos focados na ação  

10. Comportamen-

tos focados na 

reflexão  

 

9: Experimentação, 

melhoras de 

desempenho, 

mudanças, planos de 

ação, tomada de 

decisões, transferência 

de conhecimento  

10: análise de 

experiências prévias, 

compartilhamento de 

informação, discussão 

de erros e problemas, 

feedback, pedido de 

ajuda 

Fonte: Elaboração própria   

O Quadro 17 mostra, na primeira coluna, os temas centrais da 

análise e, na segunda e terceira colunas, as categorias e códigos que os 

originaram e que dão vida aos subtemas. O arranjo dos temas e subtemas 

facilitou a identificação e articulação de situações, fatos, atitudes e atores 

envolvidos no processo de aprendizagem da equipe, e permitiu elaborar 

cinco proposições teóricas (apresentadas no capítulo 5). Vale dizer que a 

delimitação dos temas tem uma finalidade pedagógica e descritiva para a 

compreensão do tema de interesse, mas não pretende sugerir linearidade, 

etapas sequenciais ou fragmentação de seus componentes. Pelo contrário, 

esses temas estão estreitamente interligados e entrecruzados. 

 

4.2 COMPONENTES DINÂMICOS VINCULADOS COM A 

APRENDIZAGEM DA EQUIPE  

 

Assim que começaram os relatos dos participantes da pesquisa e 

sua descrição do projeto, apareceu uma história prévia à existência da 

equipe que foi associada com a forma como a equipe assumiu o projeto.  

Isso deu origem à análise de dois componentes inter-relacionados com 

implicações no processo de aprendizagem da equipe: as condições de 
partida do projeto e o processo de configuração da equipe. Esses 

componentes surgiram de falas que relatam as condições que envolveram 

o projeto desde o início e durante o seu percurso. 
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4.2.1 Condições de partida do projeto  

 

Algumas características do contexto sócio-histórico, político, 

tecnológico e econômico do relacionamento Cliente - Engenho foram 

associados a metas explícitas e implícitas da equipe. As características do 

contexto são inferidas de aspectos como o escopo e impacto do projeto, 

as expectativas do cliente (preço, qualidade e prazo), e as características 

do produto (tradicional ou inovador). Esses aspectos nortearam metas de 

aprendizagem declaradas pela gerência do projeto, assim como 

comportamentos de aprendizagem. 

 Embora estes aspectos tenham sido pouco desenvolvidos na 

literatura científica sobre aprendizagem de equipes, nesta pesquisa foi 

evidenciado que o projeto e a equipe de projeto estão íntima, social e 

contextualmente entrelaçados, tanto com a organização anfitriã, quanto 

com o entorno social e físico próprio do lugar de trabalho, aspectos estes 

que foram analisados e evidenciados por Sense (2011). Esse contexto 

conduziu a gerência do projeto a formular objetivos (implícitos ou 

declarados) que iam além dos resultados esperados e visavam melhorias 

ou mudanças nas quais a aprendizagem de conhecimentos, competências 

ou habilidades foram necessárias.  

A interferência do contexto amplo da equipe em seu processo de 

aprendizagem foi evidente e constitui um novo insight a ser aprofundado 

como antecedente da aprendizagem de equipes. Normalmente, as 

pesquisas sobre aprendizagem analisam características organizacionais 

da empresa anfitriã e sua influência na aprendizagem (cultura 

organizacional, justiça, recursos disponíveis ou confiança gerenciais) 

(AKGÜN; KESKIN; BYRNE, 2010; DAYAN; BENEDETTO; COLAK, 

2009; DAYAN; DI BENEDETTO, 2010; HUANG; LI, 2012). Porém, 

pesquisas que abordem a influência do contexto do projeto fora das 

fronteiras da equipe e da organização sobre a aprendizagem das equipes, 

assim como pesquisas que indaguem as metas de aprendizagem, não 

foram identificadas na revisão feita para o desenvolvimento deste 

trabalho. Portanto, esses dois aspectos constituem um aporte conceitual 

para compreender a aprendizagem de equipes de projeto. 

   

4.2.2 Configuração da equipe ao longo do projeto 

 

A configuração da equipe é o segundo componente dinâmico que 

apresenta nexos com os processos de aprendizagem da equipe. O caráter 

dinâmico deste componente se manifesta na mudança da estrutura, o 

funcionamento e os comportamentos da equipe no percurso do projeto. 
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Tais mudanças aconteceram em função de: características da equipe 

(definição de papéis, empoderamento, engajamento na satisfação de 

necessidades da equipe e a segurança psicológica); características 

percebidas das tarefas (novidade, interdependência e risco); problemas 

percebidos (conflitos, problemas com o cliente, problemas técnicos) e da 

dinâmica dos processos de interação dos membros (cenários de interação, 

escopo da interação, interação projeto-empresa). Este componente 

permitiu identificar uma perspectiva temporal da aprendizagem da 

equipe, como foi apontado por Lehmann-Willenbrock (2017). Tal 

perspectiva temporal pode-se compreender por meio do Modelo de 

Equilíbrio Pontuado (GERSICK, 1988).  

Segundo Gersick (1988), equipes temporárias, como as que 

executam projetos, evoluem por meio da alternância de longas fases de 

inércia e períodos concentrados e revolucionários de mudanças 

significativas nos comportamentos da equipe para atingir seus objetivos. 

Os períodos de transição são estimulados pelo sentido de urgência sobre 

o prazo final do projeto (Figura 6).  

Figura 6. Modelo de Equilíbrio Pontuado 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada em Gersick (1988)  

 

A primeira fase de inércia, como representado na Figura 6, ocorre 

logo após do primeiro encontro da equipe e pode permanecer até o 
momento em que ela percebe que a metade (ou mais da metade) do tempo 

para finalizar o projeto foi gasto e que precisa acelerar seu ritmo. Aí 

começa a fase de transição, que implica em mudanças significativas, em 

tempos curtos, nos quadros de ação da equipe. Após da transição, a equipe 

estabiliza-se de novo e começa uma nova fase de inércia, até finalizar o 
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tempo do projeto (GERSICK, 1988). Segundo Gersick (1988), não 

existem comportamentos ou atividades específicas que caracterizem cada 

fase, pois isso vai depender das contingências do ambiente. 

O desenvolvimento da equipe estudada seguiu o modelo de 

equilíbrio pontuado e as fases foram caracterizadas em função das 

condições de partida, das expectativas do projeto e das dinâmicas de 

interação dos membros. Isto evidenciou o caráter temporal (LEHMANN-

WILLENBROCK, 2017) e local da aprendizagem, que acaba sendo 

motivada por metas e preocupações dos indivíduos e grupos no contexto 

específico de ação (EDMONDSON, 2002). 

 

4.3 COMPORTAMENTOS DE APRENDIZAGEM DE 

REFLEXÃO E DE AÇÃO DA EQUIPE  

 

Durante a configuração da equipe ao longo do projeto evidenciou-

se seu processo de aprendizagem. Sendo assim, este tema descreve a 

forma como interagem os comportamentos de reflexão e de ação em um 

processo iterativo, orientado a atingir as metas organizacionais 

(EDMONDSON, 1999). O processo iterativo de comportamentos de 

reflexão-ação na equipe estudada teve características diferentes ao longo 

das fases de inércia e transição, no decorrer do projeto. Lembre-se que os 

comportamentos enfocados na reflexão são aqueles que contribuem para 

criar novos insights na equipe, por exemplo, procurar feedback, dividir 

informação, pedir ajuda ou falar sobre erros ou problemas. Esses 

comportamentos implicam compartilhamento de informações, co-

construção de insight e construção de insight baseada na procura de 

acordos. Os comportamentos focados na ação são aqueles que põem em 

prática os novos insights, especificamente, a tomada de decisões, as 

mudanças, as melhorias no desempenho, os planos de ação, a solução de 

problemas e a experimentação. Os comportamentos focados na ação 

orientam a equipe em uma direção produtiva (EDMONDSON, 1999, 

2002, 2017; GIBSON; VERMEULEN, 2003; RAES et al., 2016; 

SAVELSBERGH et al., 2012).  

Os comportamentos de aprendizagem são compreendidos em 

função de componentes dinâmicos e também de aspectos organizacionais 

estáveis como o padrão de gestão de projeto.  
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4.4 A GESTÃO DE PROJETOS. UM QUADRO 

ORGANIZACIONAL ESTÁVEL PARA A ATUAÇÃO DA EQUIPE 

 

Como descrito no capítulo 2, as particularidades dos projetos 

fazem com que eles usem formas de gestão específicas para atingir seus 

objetivos. Consequentemente, a Engenho segue os padrões de 

gerenciamento de projetos do Project Management Institute - PMI, que 

aborda as nove áreas de conhecimento5 e os grupos de processos de 

gerenciamento6 propostos no Guia do conhecimento em gerenciamento 

de projetos - PMBOK. Estes padrões fornecem às equipes diretrizes, 

técnicas, ferramentas e habilidades que guiam seu trabalho. De igual 

forma, providenciam metodologias para definir processos, recursos ou 

atividades que auxiliam os fins dos projetos (PHARRO; BENTLEY, 

2016).    

Dentre o ferramental estruturado na empresa para auxiliar a gestão 

dos seus projetos, são de interesse neste trabalho, considerando seus 

potenciais nexos com a aprendizagem das equipes: o sistema de gestão 

integral, as diretrizes de gestão humana (incluindo as funções de diversos 

cargos associadas à aprendizagem das equipes), e os procedimentos de 

gestão dos riscos. Em relação com cada um desses itens, a empresa define 

procedimentos específicos que guiam e garantem sua implementação. 

   

4.4.1 Sistema de gestão integral 

 

O sistema de gestão integral − SGI explicita a política que norteia 

a qualidade do produto, o uso do ambiente, e a segurança industrial e do 

trabalho da empresa e seus projetos (Figura 7), conforme normas 

internacionais. Sua essência é gerar valor sustentável para a companhia e, 

em consequência, definir diretrizes para o relacionamento com seus 

diferentes grupos de interesse (Manual do Sistema de Gestão Integral – 

MSGI − 2016, atualização No 5. Tradução livre da autora).   

Como observado na Figura 7, o SGI é promovido e garantido pela 

alta direção, que gera as condições de implementação necessárias. As 

políticas, processos e procedimentos derivados dele são de obrigatório 

cumprimento; portanto, a organização realiza capacitações ou 

                                                        
5 As áreas de conhecimentos propostas pelo PMI são: integração, escopo, 

tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, 

aquisições e partes interessadas. 

6 Os grupos de processos de gerenciamentos de projetos, segundo o PMI, são 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. 
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treinamentos dos cargos de perfil tático para que o Sistema seja 

implementado adequadamente na organização e nos projetos.   

Figura 7. Processo de apropriação da Gestão integral - GI 

 
Fonte: Elaboração própria baseada no MSGI, (2016) 

 

Dentre os aspectos previstos para a implementação do SGI, está a 

identificação de atividades rotineiras e não rotineiras dos projetos, a fim 

de identificar perigos, avaliar riscos e definir medidas de controle. Caso 

as atividades sejam não rotineiras e a organização não disponha de 

suficiente informação sobre elas, a Vice-presidência de Operações e os 

gerentes de projeto têm a responsabilidade de analisar a situação e definir, 

no início do projeto, planos de ação, perigos e formas de controle deles. 

Isto sugere que uma equipe da Engenho poderia começar a execução de 

um projeto determinado, com metas de aprendizagem específicas 

relacionadas às necessidades de atividades rotineiras e não rotineiras que 

implicam busca de conhecimento dentro e fora da organização.     

 O vasto grupo de temas tratados no SGI faz com que seja 

necessário focar em um dos aspectos que pode estimular comportamentos 

de aprendizado nas equipes: a ênfase na qualidade dos produtos. As 

diretrizes sobre qualidade visam assegurar o cumprimento do escopo, 

prazo e a inovação de processos a fim de fornecer o melhor produto para 

os clientes. Isto supõe que todos os colaboradores da companhia tenham 

clareza dos processos que constituem sua cadeia de valor: os essenciais 

(diretamente relacionados, como serviço de montagem, manutenção, 

fabricação ou engenharia dos seus produtos); os estratégicos (necessários 

para a viabilidade da empresa, o relacionamento com os clientes e a 
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inovação de produtos e serviços); e os vitais (suporte para a gestão dos 

processos produtivos e estratégicos, disponibilizam recursos e 

estratégias).    

 O SGI da Engenho fornece uma estrutura formada por políticas 

e diretrizes gerais, assim como procedimentos, mecanismos ou 

ferramentas específicas, que apontam à articulação estratégica empresa-

projeto. Neste sentido, a existência da política de inovação de processos 

e produtos e a de melhoria contínua sugere um cenário propício à 

aprendizagem, como deduzido do manual de gestão integral: 
● “A companhia busca a melhoria contínua da 

organização relacionada como a gestão do controle 

e asseguramento da qualidade por meio do 

monitoramento de objetivos, a análise das não 

conformidades, o monitoramento das soluções e a 

verificação da eficácia das ações tomadas; assim 

como de programas de capacitação e a 

documentação das melhores práticas” (MSGI, 

2016.  Tradução livre da autora, p.28).  

● “As oportunidades de melhoria evidenciam-se 

em reuniões periódicas de diferentes comitês que 

discutem temas suscetíveis de melhoria por meio 

de ferramentas para análise de problemas” (MSGI, 

2016.  Tradução livre da autora, p. 28).  

● “A organização trabalha permanentemente na 

cultura da melhoria contínua do pessoal para gerar 

ciência sobre a importância de identificar, analisar 

e realizar ações preventiva ou corretivas que 

eliminem as causas reais das não conformidades” 

(MSGI, 2016.  Tradução livre da autora, p.31).  

 O manual de gestão integral explicita, em afirmações como as 

anteriormente citadas, uma disposição aberta da empresa à renovação 

permanente. Isso permite inferir a existência de processos aprendizagem 

que ocorrem nos níveis individual, de equipes e organizacional 

(CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Portanto, espera-se que, em cada 

equipe de projeto, se evidenciem comportamentos de reflexão e ação 

motivados pelos mecanismos fornecidos pelo SGI.  

 Por outra parte, os processos vitais, acima descritos, são o suporte 

para garantir o cumprimento dos padrões de qualidades dos serviços e a 
satisfação do cliente, mediante a gestão e disponibilização de recursos 

diversos (MSGI, 2016). Infere-se, portanto, que a empresa fornece uma 

estrutura de apoio que poderia ser uma fonte de conhecimentos externos 

para a aprendizagem das equipes, caso fosse necessário. Como apontado 
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por Lynn (1998), as equipes podem aprender do conhecimento gerado e 

acumulado na organização a partir da experiência passada de outras 

equipes de trabalho e das lições aprendidas.   

  Dentre os procedimentos, mecanismos ou ferramentas 

específicas fornecidas pelo SGI, que poderiam auxiliar formalmente nos 

processos de aprendizagem, se encontram os descritos no Quadro 18. 

Quadro 18. Diretrizes da GI que potencialmente suportam comportamentos de 

aprendizagem 

Mecanismos e 

ferramentas de 

Gestão 

Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na reflexão que 

poderiam fomentar   

Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na ação que poderiam 

fomentar   

1. Pasta com 

informações básicas 

sobre o contrato 

entregue à gerência 

da equipe na primeira 

reunião do projeto 

Compartilhamento de 

informações  

Planos de ação 

2. Informação de 

projetos similares 

executados no 

passado que 

evidenciam práticas e 

experiências 

específicas da 

empresa 

Análise de experiências 

prévias  

Procura de 

conhecimento fora da 

equipe 

Transferência de 

conhecimento 

3. Descrição de 

fatores críticos de 

sucesso que afetam os 

objetivos de 

qualidade  

Análises de problemas e 

erros 

Procura de 

conhecimento fora da 

equipe 

Transferência de 

conhecimento 

4. Reuniões de 

abertura de projeto 

para planejamento de 

recursos, análise de 

possíveis problemas e 

compartilhamento do 

escopo do contrato. A 

ata da reunião é um 

insumo para o plano 

de GI dos projetos. 

Análise de experiências 

prévias  

Compartilhamento de 

informação 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

Pedido de ajuda 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

5. Mecanismos de 

feedback para 

Feedback Melhorias de 

desempenho 
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Mecanismos e 

ferramentas de 

Gestão 

Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na reflexão que 

poderiam fomentar   

Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na ação que poderiam 

fomentar   

enfrentar 

reclamações do 

cliente que 

impliquem uma 

oportunidade de 

melhoria 

Discussão de erros e 

problemas 

 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

6. Documentação 

das observações e 

comentários gerados 

nas auditorias do 

projeto 

Feedback 

Discussão de erros e 

problemas 

 

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

7. Ferramentas de 

monitoramento 

(auditorias, reuniões 

de avaliação de 

processo e de 

fechamento, 

relatórios técnico - 

econômicos, visitas 

da alta direção) para 

acompanhar   avanços 

e dificuldades do 

projeto e apoiar a 

tomada de decisões   

Feedback 

Discussão de erros e 

problemas 

 

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

8. Mecanismos de 

rastreabilidade 

(planejamento de 

recursos de trabalho, 

protocolos, listas de 

verificação, relatórios 

de projeto, de testes, 

atas) para facilitar a 

comunicação com o 

cliente ou 

documentar 

atividades, 

problemas, 

descumprimentos (de 

tempo ou qualidade) 

Compartilhamento de 

informação 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

Pedido de ajuda 

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

9. Registros de 

qualidade visam que 

Compartilhamento de 

conhecimento  

Melhorias de 

desempenho 



132 

Mecanismos e 

ferramentas de 

Gestão 

Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na reflexão que 

poderiam fomentar   

Comportamentos de 

aprendizagem focados 

na ação que poderiam 

fomentar   

o uso da informação 

facilite a tomada de 

decisões, a 

aprendizagem e a 

adoção de boas 

práticas 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

Fonte: Elaboração própria, baseado em ferramentas descritas no MSGI, 

(2016) 

  Como observado no Quadro 18, a empresa dispõe de um 

ferramental amplo de itens que, potencialmente, oferecem embasamento 

para os comportamentos de aprendizagem das equipes. As diferentes 

ferramentas podem dar suporte a um ou mais comportamentos de 

aprendizagem, e o uso conjunto de todas elas, como é esperado na 

execução dos projetos, pode favorecer os comportamentos iterativos de 

reflexão e ação, na íntegra.  

Assim sendo, as ferramentas e metodologias de gestão de projetos 

formalizadas no sistema de gestão integral da empresa constituem um 

contexto de oportunidade para que a aprendizagem aconteça. Elas têm o 

potencial de promover ciclos de reflexão e ação locais (EDMONDSON, 

2002) no contexto do projeto. Levando em consideração que o sistema de 

gestão integral é de cumprimento obrigatório, a disseminação do 

conteúdo do Manual do SGI acontece por meio do repositório de 

informação da empresa, nomeado “Gestor Documental”. Isso significa 

que o conteúdo do manual é acessível para todos os membros da 

organização. 

 

4.4.2 Diretrizes de gestão humana 

 

As diretrizes de gestão humana referem-se aos processos que 

permitem organizar e gerenciar o talento humano que desenvolve 

atividades para a empresa. Elas enfatizam dois aspectos: o 

desenvolvimento dos colaboradores da Engenho, entendido como o 

aperfeiçoamento de suas habilidades ou conhecimentos, e o fornecimento 
de um ambiente seguro de trabalho.  

 O desenvolvimento dos colaboradores da empresa, mesmo dos 

cargos-chave dos projetos, está embasado em processos de capacitação 

ou treinamento. Por exemplo, como parte de ações corretivas e 
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preventivas, a empresa prevê o treinamento de seu pessoal diretivo, 

coordenadores de área e gerentes de projetos no uso de metodologias para 

analisar e resolver problemas que conduzam à tomada de decisões 

adequadas à magnitude do impacto das situações (MSGI, 2016). Práticas 

como essa podem facilitar ações intencionais de gestão de 

comportamentos de aprendizagem, tanto de ação, quanto de reflexão, nas 

equipes de projeto.    

Por outra parte, dentre os objetivos corporativos da Empresa existe 

uma perspectiva da aprendizagem organizacional7 que visa atingir 

pessoal de alto desempenho, criar cultura de segurança industrial e criar 

cultura de inovação (MSGI, 2016). Portanto, a empresa prevê processos 

de   capacitação e treinamento de habilidades para contribuir para esse 

objetivo. Consequentemente, a organização definiu funções e atribuições 

nos diferentes níveis de cargos, que implicam responsabilidades sobre a 

aprendizagem de colaboradores (nível individual) e das equipes de 

projeto (nível de grupo). Alguns exemplos dessas funções nos cargos de 

nível estratégico são observados no Quadro 19.  

Quadro 19. Funções da alta gerência que poderiam contribuir para a 

aprendizagem 

Cargo Funções Contribuição para a 

aprendizagem da equipe 

Presidência -Assegurar a equipe 

humana e o capital de 

conhecimento adequado 

para satisfazer as 

necessidades dos clientes 

e os objetivos da empresa  

(Manual de Funções, 

atualização N. 4, 2017) 

Prepara a organização para 

criar um contexto 

empresarial que promova a 

aprendizagem das equipes 

em função do valor que as 

pessoas e o conhecimento 

tem para atingir os 

objetivos (AKGÜN; 

KESKIN; BYRNE, 2010; 

DAYAN, 2010; 

EDMONDSON; DILLON; 

ROLOFF, 2007) 

Vice-presidência 

de Operações 

-Coordenar a 

participação de diferentes 

Uma cultura formada por 

valores como a orientação 

                                                        
7 Conforme o manual do SGI, os objetivos de aprendizagem organizacional 

são assim avaliados: pessoal com alto desempenho - 40% do pessoal da 

empresa avaliado com qualificação em alto desempenho; cultura de 

segurança - maior ou igual a 1, em relação à média da nota obtida na avaliação 

de competências de segurança; cultura de inovação - maior ou igual a 1, em 

relação à média da nota obtida na avaliação de competências de inovação. 
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Cargo Funções Contribuição para a 

aprendizagem da equipe 

 áreas para estabelecer 

ações corretivas ou 

preventivas que 

impactam os objetivos 

-Monitorar as soluções 

propostas até cumprir os 

requisitos de qualidade   

-Apoiar o diretor de 

operações ou gerentes de 

projetos para negociar 

com o cliente  

-Convocar e assegurar 

reuniões de começo e 

fechamento do projeto  

-Participar da capacitação 

dos diretores de projeto  

(Manual de Funções, 

atualização N. 4, 2017) 

ao trabalhador, ao cliente, à 

inovação e ao controle 

sistemático da gestão 

favorecem a aprendizagem 

das equipes (AKGÜN; 

KESKIN; BYRNE, 2010)  

Vice-presidência 

de Inovação e 

Gestão do 

Conhecimento   

 

-Elaborar e implementar 

os projetos internos de 

GC 

(Manual de Funções, 

atualização N. 4, 2017) 

Processos de conhecimento 

como registro, 

arquivamento ou revisão de 

informações têm sido 

associados empiricamente 

com aprendizagem e 

inovação (LYNN; SKOV; 

ABEL, 1999) 

Vice-presidência 

de Gestão 

Humana  

-Procurar mecanismos 

que melhorem o clima 

organizacional e criem 

uma cultura adequada 

para o cumprimento dos 

objetivos organizacionais 

(Manual de Funções, 

atualização N. 4, 2017) 

 Um ambiente emocional e 

psicológico positivo 

ajudam a controlar a 

ansiedade das equipes e 

impactam positivamente a 

aprendizagem. A 

segurança psicológica da 

equipe contribui para o 

aprendizado por 

exploração e por 

explotação (AKGÜN et al., 

2007; KOSTOPOULOS; 

BOZIONELOS, 2011) 

Fonte: Elaboração própria, baseada no manual de funções da Empresa e na 

revisão de literatura   
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Conforme observado na terceira coluna do Quadro 19, existe 

evidência na literatura científica que valida a existência de fatores 

gerenciais do nível organizacional que podem fortalecer a aprendizagem 

das equipes. Destaca-se, neste caso, o papel esperado da Vice-presidência 

de Operações da empresa, para auxiliar os processos de aprendizagem das 

equipes. A maior parte das funções desse cargo poderiam ser alicerce de 

comportamentos de aprendizagem de reflexão e de ação, assim como 

poderiam promover a busca de apoio, conhecimento e experiências fora 

das fronteiras da equipe.  

Segundo o manual de funções, destacam-se atribuições dos cargos 

do staff dos projetos que designam responsabilidades para identificar 

problemas, implementar ações corretivas ou preventivas e verificar a 

implementação e a efetividade das soluções. No caso dos gerentes de 

projeto, as funções estão alinhadas com as áreas de conhecimento do 

PMBOK (PMI, 2017). Os outros cargos da equipe têm funções 

específicas que aportam ao desenvolvimento de alguma das áreas de 

conhecimento ou dos processos de gerenciamento descritas conforme o 

PMBOK (Quadro 20). 

Quadro 20. Funções dos cargos das equipes que poderiam contribuir para a 

aprendizagem 

Cargo na equipe 

de projeto 

Função Contribuição para a 

aprendizagem da 

equipe 

Gerente de projeto  -Divulgar o escopo do 

projeto e exigir o 

conhecimento do mesmo 

-Trabalhar com equipe e o 

cliente para administrar as 

mudanças do contrato 

-Divulgar informes de 

gestão   

-Assegurar a documentação 

e compartilhamento das 

lições aprendidas 

-Dirigir reuniões e gerar 

compromisso dos membros 

da equipe 

-Identificar, quantificar, 

priorizar e comunicar os 

riscos do projeto  

-Elaborar planos de ação   

A gerência da equipe 

atua como uma 

agente de 

aprendizagem 

quando garante a 

compreensão do 

objetivo comum; 

conforma uma 

equipe competente e 

estável; orienta o 

debate. Estimula a 

busca de informação, 

o compartilhamento 

de conhecimento, a 

tomada de decisões e 

o empoderamento da 

equipe (HAGEN; 

AGUILAR, 2012; 

LIU; SCHULER; 
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Cargo na equipe 

de projeto 

Função Contribuição para a 

aprendizagem da 

equipe 

-Empoderar os membros da 

equipe  

-Desenvolver e treinar os 

membros da equipe  

-Identificar necessidades de 

capacitação  

-Definir objetivos e focar os 

esforços da equipe nele 

-Manter um clima 

organizacional adequado   

-Assegurar a integração 

Empresa – Projeto  

ZHANG, 2013; 

SAVELSBERGH et 

al., 2012)  

Administrador de 

contrato  

-Participar da identificação 

de riscos e planos de ação  

-Resumir pontos críticos do 

contrato para todas ás áreas 

-Descobrir, expor e 

monitorar mudanças, 

quantificando seu impacto 

no escopo do projeto 

-Reunir a documentação que 

facilite à gerência 

argumentar temas para o 

cliente.  

Pode promover 

comportamentos de 

reflexão como 

compartilhamento de 

informação 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

Pedido de ajuda 

Oficina técnica  -Compreender restrições, 

requerimentos, obrigações 

do contrato na área de sua 

especialidade.  

-Contribuir no planejamento 

de atividades do projeto  

-Assistir as reuniões com o 

cliente que visam aclarar 

temas técnicos, e as reuniões 

diárias ou semanais de 

alinhamento do projeto.  

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

E de ação como:  

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Transferência de 

conhecimento  

Análise de 

experiências prévias  

Controle técnico  -Participar na identificação 

de riscos e planos de ação 

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 
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Cargo na equipe 

de projeto 

Função Contribuição para a 

aprendizagem da 

equipe 

-Participar em programas de 

mudança de cultura de 

segurança trabalho 

-Identificar os desvios nos 

prazos de execução 

-Gerar alarmes aos desvios 

do projeto  

-Propor planos de ação  

-Monitorar os planos de 

ação  

-Assistir às reuniões com o 

cliente que visam aclarar 

temas técnicos, às reuniões 

diárias ou semanais de 

alinhamento do projeto. 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

Pedido de ajuda 

 

E de ação como:  

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Análise de 

experiências prévias  

 

Controle 

econômico  

-Participar na identificação 

de riscos e planos de ação 

-Gerar alarmes aos desvios 

do projeto  

-Monitorar os planos de 

ação  

 

 

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como:  

Mudanças 

Tomada de decisões 

Análise de 

experiências prévias 

Engenheiro 

Residente   

-Dar conta da execução da 

obra  

-Identificar desvios na 

execução 

-Tomar ações preventivas e 

corretivas para garantir a 

qualidade do produto ou 

cumprimento dos objetivos 

da empresa  

-Deter trabalhos que não 

cumpram os padrões da 

empresa 

-Propor estratégias, 

atividades ou planos que 

contribuam para os 

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como: 

Experimentação 

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 
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Cargo na equipe 

de projeto 

Função Contribuição para a 

aprendizagem da 

equipe 

resultados operacionais da 

obra 

Transferência de 

conhecimento  

Análise de 

experiências prévias  

Supervisores de 

campo (mecânico, 

eléctrico, civil) 

Informar ao engenheiro 

residente sobre os 

problemas apresentados na 

execução dos trabalhos que 

afetam a qualidade e o 

cumprimento dos objetivos, 

assim como as causas 

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como:  

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Oficial 1ª, Oficial 

civil 

-Apoiar o capataz ou 

supervisor na medição de 

tempos e movimentos das 

tarefas para otimizar 

desempenhos 

-Liderar grupos de trabalho, 

constituindo uma alternativa 

diante qualquer 

eventualidade da direção  

-Aportar conhecimentos e 

experiências na execução 

segura, rápida e de 

qualidade no trabalho 

designado  

-Conhecer o panorama de 

fatores de risco 

-Participar nas atividades de 

capacitação e melhoria 

programadas  

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como:  

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

 

Capataz Colaborar no 

desenvolvimento de 

métodos de trabalho para 

aumentar rendimentos 

Identificar e corrigir riscos 

potenciais  

Promover o autocuidado  

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como:  
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Cargo na equipe 

de projeto 

Função Contribuição para a 

aprendizagem da 

equipe 

Procurar a melhoria 

contínua nas atividades, 

aprender e ajudar na 

execução de tarefas 

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Mecânico 1   Manter a harmonia entre os 

colaboradores, liderando a 

execução de tarefas e a 

comunicação continua    

Participar nas atividades de 

capacitação e melhoria 

programadas visando o 

manejo de grupos 

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como:  

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Soldador  -Liderar grupos de trabalho, 

aportando conhecimentos e 

técnicas de solda que 

otimizem os processos  

-Participar nas atividades de 

melhoria contínua e nas 

capacitações visando 

assessorar processos de 

aplicação da solda 

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como:  

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Cargos 

operacionais 

(vários)  

-Conhecer o panorama de 

fatores de risco  

-Aportar na elaboração da 

matriz de riscos e perigos  

-Participar das atividades de 

melhoria contínua  

Promoção de 

comportamentos de 

reflexão como: 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

 

E de ação como: 

Melhorias de 

desempenho 

Mudanças 

Fonte: Elaboração própria baseada no manual de funções da empresa e na revisão 

de literatura  
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Como mostra a terceira coluna do Quadro 20, também existe 

evidência na literatura científica que valida a existência de fatores 

contextuais e gerenciais do nível de equipe que podem contribuir para os 

processos de aprendizagem. Destaca-se, neste caso, o papel esperado do 

gerente da equipe, para auxiliar nos processos de aprendizagem em 

função da visão ampla e abrangente desse cargo sobre as metas da equipe 

e a coordenação das tarefas. Além disso, é preciso notar que as funções 

de outros cargos do staff dos projetos também sugerem um papel 

destacável de diversos membros da equipe nos processos de 

aprendizagem, especialmente, daqueles que implicam supervisão e 

monitoramento do pessoal.    

Por fim, como complemento dessas diretrizes, está a política ética 

da Engenho, que explicita a intenção de fornecer um ambiente seguro de 

trabalho. Essa política declara que as interações entre colaboradores, e 

destes com os demais grupos de interesse, têm embasamento em 

princípios de integridade, honestidade e justiça. Portanto, todos os 

recursos e atividades da empresa devem ser orientados ao cumprimento 

dos objetivos, e deve-se evitar qualquer forma de discriminação ou de 

abuso do poder (MGI, 2016). Nessa linha, a empresa criou um manual de 

convivência que fornece técnicas que facilitam a harmonia nas interações 

entre os colaboradores. Isto supõe condições favoráveis para a segurança 

psicológica da equipe, considerada um antecedente da aprendizagem 

(AKGÜN et al., 2014; AKGÜN; KESKIN; BYRNE, 2010; DAYAN, 

2010; DAYAN; BENEDETTO; COLAK, 2009). 

 

4.4.3 Gestão dos riscos 

 

As revisões do SGI da empresa, no ano 2016, evidenciaram uma 

oportunidade de melhoria nos projetos: otimizar a capacidade de gestão 

de risco. Tal melhoria visou otimizar a eficácia e eficiência operativa, 

reduzir os níveis de incerteza, impactar positivamente os custos 

contingenciais e, em consequência, aumentar a competitividade. Portanto, 

foi implementado um novo modelo de gestão de risco para gerenciar os 

eventos ou acontecimentos que podem impactar positiva ou 

negativamente os objetivos dos projetos (Guia metodológico de gestão do 

risco − GGR, documento em processo de construção, 2016).  

A gestão dos riscos para a Engenho é o processo de planificar, 

identificar, analisar, elaborar respostas e controlar os riscos dos projetos, 

a fim de maximizar a probabilidade e o impacto dos riscos positivos 

(oportunidades), minimizar os negativos (ameaças) e antecipar 

problemas. O modelo divide a gestão em três etapas, sendo que a primeira 
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é focada nos riscos macroeconômicos do país de execução, a segunda, nas 

características técnicas do projeto, e a terceira, na a execução do projeto, 

com observado na Figura 8.  

Figura 8. Modelo de gestão do risco da Empresa 

Fonte. Guia Metodológico de Gestão do Risco da Empresa (Tradução livre da 

autora)  

 

Como apresentado no modelo, a Fase 2 é um período de discussão 

dos riscos técnicos e visualização de planos de ação; portanto, pode 

constituir um momento para identificar necessidades de conhecimentos, 

habilidades e competências da equipe executora dos projetos e definir 

metas de aprendizagem. Essa fase é de responsabilidade da área de 

orçamentos da empresa. No trânsito da Fase 2 para a Fase 3, ocorre um 

processo de transferência de conhecimento e espera-se que a equipe se 

aproprie da análise de riscos e assegure a execução dos planos de ação 

previstos (GGR, 2016). Isso sugere um primeiro momento indispensável 

de aprendizagem, proveniente de uma fonte organizacional, externa à 

equipe, que marca a rota inicial de identificação, discussão e análise de 

possíveis erros ou problemas, e da tomada de decisões ou elaboração de 

planos de ação. Trata-se de um momento potencialmente variado de 

interações entre a empresa e a equipe, que contribui na criação ou 

fortalecimento de comportamentos de aprendizagem, tanto de reflexão, 

quanto de ação.  

Já na Fase 3, além da apropriação do conhecimento e planos 

relacionados aos riscos identificados, a equipe deve identificar novos 

riscos, elaborar os planos respectivos e fazer o monitoramento deles. A 

instância pertinente para realizar esse processo é o comitê de riscos da 

obra. A análise de riscos implica em um processo iterativo de reflexão-

ação. O processo começa com a descrição dos marcos e principais 

problemas, a explicação dos riscos, de seu impacto e a busca de feedback, 

comportamentos estes, típicos da criação de insight, que conduzem a 

planos de ação, tomada de decisões, mudanças e melhoras no 
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desempenho. Em soma, a gestão de riscos é uma estratégia de gestão 

permanente das incertezas e potenciais mudanças que afetam o projeto, 

assim como de realização das lições aprendidas e, portanto, um meio 

potencial para promover a aprendizagem das equipes. 

Em função da estruturação temática apresentada nesta seção, no 

próximo capítulo apresenta-se a narrativa do caso. A narrativa começa 

descrevendo os componentes dinâmicos vinculados à aprendizagem da 

equipe, sendo estes as condições de partida do projeto e o processo de 

configuração da equipe. Na sequência, passa a descrever os 

comportamentos de aprendizagem da equipe durante o percurso do 

projeto, identificando as características do processo iterativo reflexão-

ação; por fim, aborda a gestão de projetos que, embora seja um quadro 

organizacional estável para a atuação da equipe, apresenta nuances no 

momento da implementação das ferramentas e metodologias, durante o 

percurso do projeto. É importante ter em mente que estes temas aparecem 

entrecruzados e estreitamente relacionados. Isso faz parte da 

complexidade de estudar uma equipe no contexto real.     
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5 UMA EQUIPE QUE APRENDE NO CAMINHO DA 

INOVAÇÃO 

 

A equipe estudada foi formada para finalizar a montagem de seis 

tanques digestores para uma Estação de Tratamento de Águas Residuais 

(Figura 9), que visa contribuir para a despoluição de um rio do noroeste 

da Colômbia. Os tanques são estruturas de grandes dimensões (525 

toneladas de peso e capacidade para armazenar 9.080 m³ de água) e 

complexas características tecnológicas. Isso faz com que o projeto seja 

descrito por membros da equipe como um “mega-projeto” ou uma obra 

das “mais modernas e grandes da América Latina”. A construção e 

operação da Estação foi liderada por uma Empresa Pública da região 

(principal investidor e cliente final) e um consórcio multinacional 

hispano-coreano (responsável pela construção e operação da Estação e 

firma contratante das empreiteiras especializadas em diferentes áreas).  

Fonte: Relatório de fase final do projeto  

 

A Engenho fez parte das empreiteiras contratadas para a 

construção da Estação e teve dois contratos: o primeiro executado entre 

novembro de 2014 e dezembro de 2015, e o segundo, entre dezembro de 

2015 e setembro de 2017. O projeto designado para a equipe objeto deste 

estudo desenvolvia os produtos do segundo contrato. Então, a equipe 

partiu de uma obra em andamento há mais de um ano, à qual deu 

continuidade às atividades necessárias para finalizar os biodigestores. 

Como observado na Figura 10, dos seis biodigestores, quatro estavam em 

processo de montagem, e os outros dois só tinham as bases. A equipe 

Figura 9. Imagem dos Biodigestores Terminados 
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dispunha de nove meses para realizar a obra (entre dezembro de 2015 e 

setembro de 2016).  

Figura 10. Estado da obra quando a Equipe começou seu trabalho 

 
Fonte: Relatório de fase final do projeto  

 

Para o desenvolvimento do segundo contrato, formou-se uma 

equipe de projeto diferente daquela que havia executado o primeiro 

contrato. A maioria dos membros da equipe para a execução do segundo 

contrato era nova no projeto, embora tivesse experiência de trabalho com 

a Engenho. Conforme as diretrizes da empresa, uma equipe de projeto 

envolve o pessoal do staff técnico-administrativo e os supervisores do 

trabalho em campo. A equipe é responsável pela execução dos trabalhos 

e a gestão dos trabalhadores operacionais em campo. 

 

5.1 COMPONENTES DINÂMICOS VINCULADOS COM A 

APRENDIZAGEM DA EQUIPE  

 

Estes componentes se referme às condições que envolveram o 

início do projeto e o processo de configuração da equipe, inter-

relacionados, e que mudam em função das circunstancias específicas da 

execução do projeto. Estes dois componentes foram associados aos 

processos de aprendizagem da equipe.   

  

5.1.1 Condições de partida do projeto: heranças e desafios 
 

O fato do projeto fazer parte de uma obra de grande magnitude, em 

andamento há mais de um ano, e formada por vários grupos de interesse, 

dentre os quais a Engenho como uma das empreiteiras, implicou vários 

desafios. A equipe de projeto estava formada, quase inteiramente, por 
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novos membros do staff e supervisores de campo que assumiram a 

responsabilidade de superar: i) problemas de relacionamento com o 

cliente surgidos na primeira fase da obra; ii) problemas técnicos 

originados nas tarefas novas; iii) conflitos entre membros o pessoal de 

campo; e iv) problemas de rentabilidade. Usando as palavras de um 

membro da equipe, “com todas as falências que trouxemos e todas as 

heranças que vieram do passado, para mim [o projeto] tem sido um 

desafio” (Entrevista 3). 

 

Problemas de relacionamento como o cliente: A experiência da 

Engenho durante o primeiro contrato na execução da obra foi complexa, 

como dito por um entrevistado, “tínhamos problemas de relacionamento 

com os clientes e o relacionamento do pessoal no campo foi tão 

complexo, que quase estávamos nos batendo” (Entrevista 1). Assim 

sendo, o segundo contrato começou com um clima adverso de trabalho. 

Apesar disso, durante sua execução, a estrutura dos grupos de interesse 

envolvidos na obra mudou8. A equipe de projeto da Engenho passou a ter 

uma interlocução mais direta com o cliente final e principal investidor, 

mediada por somente mais um ator (o consórcio hispano-coreano). Isso 

foi percebido pela gerência da equipe como uma “oportunidade para 

mostrar capacidade técnica e critérios de qualidade” (Entrevista 1). 

Porém, a complexidade e o rigor do cliente final e do intermediário, assim 

como as condições contratuais, que envolviam multas milionárias, 

exigiam que a equipe ganhasse confiança e credibilidade ante os 

principais grupos de interesse. Isso fez com que a gerência pensasse em 

mudanças necessárias no comportamento esperado da equipe, para atingir 

os resultados desejados.  

Problemas técnicos: as características do produto foram 

percebidas pela equipe como um “desafio muito especial, onde o requisito 

técnico é muito alto, porque é construir seis biodigestores-tanques sob o 

padrão TI 620, regra pouco aplicada na Colômbia” (Entrevista 1). Neste 

sentido, pode-se dizer que a equipe enfrentou um projeto de inovação9, 

                                                        
8 No primeiro contrato, a obra teve três grupos de interesse principais: o 

investidor e cliente final, o consórcio hispano-coreano e uma empresa 

espanhola mediadora do relacionamento entre a Engenho, o consórcio 

hispano-coreano e o cliente final.  
9 Adota-se neste trabalho a definição da OCDE: Uma inovação é a 

implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente 

melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 
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pois o produto esperado não fazia parte dos negócios tradicionais da 

Engenho. Embora a empresa tivesse desenvolvido um projeto similar há 

vinte anos, as dimensões e escopo dessa obra foram diferentes, como 

evidenciado a seguir: 
[...] os planos diferem consideravelmente em dois 

aspectos: o tema dimensional – tanto as dimensões quanto 

a espessura das lâminas foram significativamente menores 

-  e os requisitos de qualidade foram 180 graus diferentes 

desse, o nível de exigência aqui [nos novos biodigestores] 

é altíssimo [...] (Entrevista 1).  

A equipe, então, tinha o desafio de realizar um projeto com 

características inovadoras. Conforme Laurie, Doz e Sheer (2006), pode-

se dizer que a equipe devia estender suas capacidades a novos âmbitos de 

negócio pois, desde a perspectiva dos entrevistados, “um digestor assim 

não se faz na Colômbia” (Entrevista 4). Assim, a equipe foi envolvida em 

um direcionamento estratégico: a diversificação e desenvolvimento de 

novos produtos (MSGI, 2016).  

Isso implicava passar do uso intensivo da experiência e dos 

conhecimentos ganhos em vários anos de trajetória da empresa, ao 

desenvolvimento de novas competências, habilidades e iniciativas 

(LAURIE; DOZ; SHEER, 2006). Em palavras de membros da equipe o 

projeto “é um projeto novo, nós não estamos fazendo torres pré-

aquecedoras, nem fornos. Isso é o que a empresa tem feito” (Entrevista 

1), “nunca fizemos um projeto assim [...] Engenho tem-se focado, quase 

sempre, no mesmo, as cimenteiras, a montagem desses equipamentos [...], 

este foi um projeto para aprender como fazer tanques biodigestores” 

(Entrevista 2)  

 
Conflitos de pessoal: O desafio não aconteceu de forma tranquila, 

ao invés, caracterizou-se pela incerteza, o conflito e a confusão. Como 

descrito pelo gerente de projeto, “os problemas humanos foram muito 

graves porque se você tem uma equipe de trabalho polarizada, uma equipe 

que não trabalha em equipe, pois as coisas não darão certo. Se meu 

controle de qualidade está polarizado, possivelmente não transmitirá seu 

                                                        
método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas (OECD, 2007). 

 



147 

conhecimento e não será partícipe. O que cada um fará será defender-se” 

(Entrevista 1). 

Outro membro apontou  
[...]acho que a maior falha que tivemos aqui foi que 

a sinergia entre a área de custos e de produção 

sempre esteve quebrada... sempre havia aquela 

luta: ‘que você não está produzindo’, ‘você é caro 

demais e faz com que estejamos perdendo 

dinheiro’; e produção, ‘estou gastando mais horas, 

mas não me importo com esses gastos’. Então aí 

ficavam no círculo vicioso, jogando a bola de um 

para o outro, e o projeto ainda estava perdendo 

dinheiro [...] (Entrevista 7).   

A incerteza e a confusão atrapalharam a equipe, “houve conflitos, 

começaram as brigas entre controle econômico, produção e a 

administração do contrato, em bons termos, porém, isso não deveria ser 

assim” (Entrevista 7). Isso fez com que as responsabilidades não fossem 

compartilhadas e a interdependência necessária para a troca de ideias, a 

análise e discussão de erros ou problemas, e a realização de ações 

pertinentes para atingir os resultados tardassem em ocorrer, como descrito 

pelo mesmo entrevistado: “[as desavenças] fizeram perder muito tempo 

dos engenheiros em discussões, ao invés de pensar nas soluções para os 

problemas que tínhamos” (Entrevista 7).  

 
Problemas de rentabilidade: além dos problemas anteriores, a 

Engenho fechou a primeira parte da obra com uma perda milionária e, em 

consequência, a equipe começou a segunda fase com pressões financeiras 

pois, embora fosse sabido que o projeto não geraria lucro, a expectativa 

era reduzir, tanto como fosse possível, a perda. Isso significava controlar 

os custos de horas-homem trabalhadas, o uso de equipamentos e insumos 

e garantir a finalização dos trabalhos de responsabilidade da equipe dentro 

do prazo do projeto. Conforme o relato da Entrevista 1, “apesar de que os 

custos estavam ultrapassados, tínhamos que nos focar em não perder, 

procurar o menor impacto possível e finalizar o projeto”.      

Esses quatro tipos de problemas que caracterizaram o início do 

projeto fizeram com que a gerência declarasse algumas metas 

relacionadas à aprendizagem da equipe, a saber: 
i) “Sanear o relacionamento com o cliente” 

(Entrevista 1). Esta foi uma meta definida pela a alta 

gerência da empresa pois, segundo o Vice-presidente de 

Operações,  
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A gente esperava ganhar a confiança do cliente 

que, obviamente, estava em dúvida pela forma 

como tínhamos trabalhado [no primeiro contrato] 

com a empresa contratante. A gente não tinha 

conseguido mostrar o nosso potencial, e o que nós 

queríamos vender é: a Engenho sim pode! Uma 

companhia colombiana sim pode [...] O primeiro 

que se falou com o gerente de projeto foi: você tem 

que ganhar a confiança do cliente, tem que fazê-lo 

com soluções técnicas, não leve problemas ao 

cliente, leve-lhe soluções” (Entrevista 10). 

Conforme o gerente do projeto, isso implicava ir 

além das formas de comunicação cliente-projeto 

formalmente estabelecidas. Também envolvia 

demonstrar a capacidade e qualidade técnica da empresa, 

evidenciando novas rotinas e formas de fazer o trabalho 

para ganhar confiança do cliente. Para isso, segundo a 

gerente de projeto  
“O primeiro que fizemos para aprender, foi 

desaprender. O primeiro é:  esqueça o que 

estávamos fazendo, esqueça a forma em que 

estávamos fazendo, esqueça a forma como estamos 

interagindo com o cliente, em primeiro lugar” 

(Entrevista 1). 

Tratava-se, então, de aprender novos 

comportamentos, rotinas e formas de interagir e 

descartar as velhas rotinas no sentido descrito por Tsang 

e Zahra (2008). Segundo Lynn (1998), quando uma 

equipe enfrenta novos problemas tecnológicos, um 

primeiro passo pode ser romper a tradição. Essa foi a 

intenção explícita da gerência no início do projeto: “Nós 

temos que nos levantar com uma nova forma de fazer as 

coisas” (Entrevista 1).  “No trabalho façamos as coisas 

bem, e comecemos pelos pequenos detalhes” (Entrevista 

1).   

Isso sugere o compromisso da gerência, tanto 

com o desenvolvimento de novos comportamentos e 

rotinas, quanto com a melhoria contínua, fato que faz 

parte das políticas de gestão integral da Engenho. Uma 

mudança destas supõe desenvolver competências intra e 

interpessoais na equipe, como a capacidade de 

questionar e confrontar as próprias ideias e indagar 
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genuinamente os pensamentos dos membros dela 

(EDMONDSON; NEMBHARD, 2009).  

ii) “Erradicar o tema da [inadequada] 

comunicação interna e o mau ambiente de trabalho que 

houve na primeira fase” (Entrevista 1). Os desafios do 

projeto precisavam de uma equipe consolidada e 

articulada para atingir os objetivos, de outra maneira 

seria complexo chegar ao final. Assim, houve um 

propósito explícito de melhorar o clima psicológico e 

emocional da equipe, aspectos estes que se constituem 

em antecedentes da aprendizagem. O clima de suporte, 

confiança e afabilidade criado pelo gerente pode 

contribuir com o manejo do estresse próprio do ambiente 

complexo e incerto do projeto, aumentando as 

possibilidades de que a aprendizagem aconteça e do 

sucesso do projeto (AKGÜN et al., 2007). 

Em suma, pode-se dizer que as duas metas a que se propôs a 

gerência - melhorar o relacionamento com o cliente, e erradicar a 

inadequada comunicação e melhorar o clima de equipe - estavam 

relacionadas com a aprendizagem de tarefas rotineiras que 

contribuíssem para melhorar o desempenho da equipe e com 

aspectos relacionais que facilitassem a interação entre os membros, 

como descrito por Raes et al. (2016). 

    

5.1.2 Configuração da equipe 

 

O processo de configuração e desenvolvimento da equipe ocorreu 

conforme o modelo do equilíbrio pontuado (GERSICK, 1988), descrito 

na seção 4.2.2. O trânsito da fase de inércia à fase de transição ocorreu 

conforme uma série de situações: i) o primeiro encontro da equipe que 

definiu a direção inicial que ela assumiria; ii) a primeira fase de inércia, 

de acordo com o quadro estabelecido no encontro inicial; iii) a transição 

que iniciou quando a equipe percebeu que já tinha esgotado mais da 

metade de seu tempo de execução; iv) mudanças significativas na agenda 

e comportamentos da equipe, e v) a segunda fase de inércia até finalizar 

as atividades do projeto. As falas seguintes sugerem este padrão de 

desenvolvimento na equipe estudada: 
Durante este período [entre dezembro de 2015 e 

junho de 2016], tivemos execução [de tarefas], 

erros, sei lá; porém, em meados do mês de julho, 

olhando para a data do 26 de setembro, onde 
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contratualmente tínhamos que fazer entrega do 

projeto, aí foi onde todos fizemos planejamento, o 

grupo mudou 180 graus, tivemos o grupo ao 100%. 

A equipe do projeto, neste período de tempo, 

evoluiu positivamente, aí houve os melhores 

aportes. (Entrevista 1)     

Nós seguimos uma rotina na qual janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio e junho esteve sempre 

na mesma linha, focados na famosa data de 

setembro que era a data de entrega do projeto. 

Devíamos tentar recuperar tudo o que fosse 

possível; com essa meta nós começamos, de 

repente, ganhar tempo. Algo muito importante foi 

que com o ritmo que trazíamos até junho, com os 

avanços e com o pessoal que tínhamos, não 

conseguiríamos a meta. (Entrevista 5)     

Como observado nas falas anteriores, a equipe enfrentou uma 

situação de alarme quando aproximou-se a 80% do prazo final do projeto 

(Figura 11), o que teve implicações diversas, como descrito por Gersick 

(1988). Essas implicações serão descritas mais adiante. Segundo Gersick 

(1988), o ponto médio (metade ou mais do prazo final) funciona como um 

despertador para a equipe e aumenta a ciência dos seus membros sobre os 

limites de tempo, estimulando-os a refletir sobre os avanços e atrasos a 

fim de iniciar uma nova busca de ideias que facilitem seu progresso. O 

momento de transição é, portanto, um momento que estimula a 

aprendizagem.    
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Figura 11. Desenvolvimento da Equipe 
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Fonte: Elaboração própria, baseada no modelo de Gersick e nos relatos dos 

entrevistados 

A Figura 11 representa os dois componentes do modelo de 

equilíbrio pontuado, como foram percebidos pela equipe estudada: o 

tempo de execução do projeto e o grau de mudança da equipe. Na 

sequência, descreve-se as características das fases de inércia e de 

transição no percurso do projeto. 

   

5.1.2.1 Fase de inércia 

 

Como observado na Figura 11, a fase de inércia esteve 

compreendida, aproximadamente, entre o mês 1 e o mês 6 do projeto. O 

estado de inércia foi expressado pelos entrevistados como: “[...]Nós 

seguimos uma rotina na qual janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho 

esteve sempre na mesma linha [...]” (entrevista 5); “[...]” “Durante este 

período [entre dezembro de 2015 e junho de 2016] tivemos execução [de 

tarefas], erros, sei lá [...]” (entrevista 1); ou “[...]dentro da normalidade 

janeiro, fevereiro, março, abril porque já estava o planejamento[...] 

(entrevista 7).  Assim que a equipe foi formada, a gerência definiu seu 
quadro de estratégias de desempenho, seus padrões de interação, e a 

abordagem das tarefas e do contexto externo, como descrito no modelo 

de Gersick (1988).  
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A formação da equipe caracterizou-se pelo alinhamento com os 

objetivos e desafios que o projeto enfrentava. Uma decisão importante 

para o gerente foi contratar pessoal novo para este contrato, a fim de evitar 

vincular pessoal que estava “emocionalmente magoado ou com certo 

ressentimento pela própria dificuldade da obra [do contrato anterior]” 

(Entrevista 1) e que podia dificultar o engajamento dos membros nas 

necessidades da equipe. Foram identificadas as pessoas para os diferentes 

cargos, aclararam-se seus papéis e precisaram-se as funções de cada. A 

equipe começou com 28 pessoas, como pode ser observado no 

organograma do projeto (Figura 12). Estas 28 pessoas estavam divididas 

em cinco áreas:  

i) A área operacional, formada pelo chefe de frente e três 

líderes e supervisores responsáveis diretos da montagem e 

da liderança do pessoal operacional em campo. Eles 

compreendem e compartilham conhecimento sobre o 

escopo, requerimentos, obrigações e itens entregáveis do 

projeto. Além disso monitoram e controlam os avanços do 

projeto, identificam riscos, problemas ou desvios e 

procuram soluções;  

ii) A área de qualidade, formada pelo coordenador e mais seis 

pessoas de perfil técnico responsáveis pela garantia e 

controle da qualidade, a verificação do escopo dos testes de 

qualidade, a verificação da documentação das atividades do 

projeto, e a administração dos desvios do projeto. 

iii) A área de segurança do trabalho e do ambiente, formada 

pelo coordenador e mais cinco colaboradores de perfil 

técnico, responsáveis da identificação de perigos e a 

avaliação dos riscos para a saúde do trabalhador e para o 

ambiente;  

iv) O escritório técnico, formado pelo coordenador do grupo e 

mais três pessoas responsáveis por executar tarefas de 

planejamento, os planos da obra, a solução de dúvidas 

técnicas e a atualização de documentos técnicos; 
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Figura 12. Organograma do projeto 

 
Fonte: Relatório final do projeto 

 

v) A área administrativa, formada pelo administrador de obra, 

responsável pelos processos de administração de recursos 

humanos e por aspectos logísticos necessários para o bem- 

estar dos trabalhadores; o administrador do contrato, 

responsável de analisar as restrições, requerimentos e 

obrigações contratuais e do processo de faturamento; e o 

controle econômico, responsável da valorização e 

consolidação dos custos e a produção do projeto.  

O trabalho de todas as áreas esteve liderado e monitorado pelo 

gerente, responsável pela gestão integral do projeto e por garantir a 

compreensão do escopo, itens entregáveis e marcos do projeto.  O início 

do projeto se deu com um primeiro encontro no qual o gerente 

compartilhou os quadros de ação da equipe, como descrito na seguinte 

fala: 
[...] o primeiro que eu fiz foi dar clareza ao 

escopo do projeto [...] durante a fase de arranque, 

que aconteceu no primeiro mês, o que eu fiz foi 

formar a equipe de trabalho e divulgar o escopo 
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do projeto. Não só se tratava de finalizar [a 

montagem dos tanques] se não, havia um escopo 

maior[...]. Eu acho que consegui que cada 

membro da equipe de trabalho visse que é muito 

importante para o contrato. (Entrevista 1)  

Outro membro da equipe afirmou a respeito: 
[...]iniciamos primeiro com uma reunião 

convocada pela gerência e [o gerente] mostrou-

nos em que consistia o contrato, quais eram os 

riscos. Fizemos uma análise dos riscos e todos 

aportamos na análise. Então como equipe, penso 

que a gente começou bem. (Entrevista 7) 

Depois do primeiro encontro que, conforme Gersick (1988), define 

o padrão do comportamento de inércia, a equipe começou a execução do 

trabalho. Começou a aprendizagem de rotinas, melhoria de atividades 

cotidianas e de normas básicas de ordem, limpeza e organização, que 

contribuíram para recuperar a confiança do cliente, conforme declarado 

nas metas de aprendizagem da gerência. Segundo o gerente, a única forma 

que a equipe tinha de melhorar sua imagem frente ao cliente era 

melhorando detalhes do trabalho, como descrito na primeira fala do 

Quadro 21.  

Quadro 21. Falas que descrevem os padrões de comportamentos na fase de inércia 

 Relato  Comportamento 

focado na 

reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 “Quais são os pequenos 

detalhes? Uma coisa tão simples 

como a área de trabalho [o lugar 

específico de um trabalhador], 

‘sua área de trabalho é uma 

bagunça, seus cabos estão 

enrolados, quando você tem os 

cabos enrolados com a máquina 

de solda [...] vai produzir 

problemas de qualidade’ [...], 

então foi necessário dar feedback 

a todas as pessoas”. (Entrevista 

1)  

Feedback 

relacionado com 

o desempenho de 

tarefas rotineiras 

 

2 “[...] já conhecíamos o manejo 

administrativo do consórcio 

então fizemos as coisas mais 

ordenadas para não cometer os 

 Mudança em 

tarefas 

administrativas 

rotineiras 
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mesmos erros [do contrato 

anterior]” (Entrevista 4) 

3 “[...]os escritórios mudaram de 

imagem, a organização dos 

documentos do pessoal esteve 

bem organizada. Por que foi uma 

lição? Porque na vez passada 

[primeiro contrato] não se 

encontraram alguns documentos 

tanto administrativos quanto de 

qualidade e de segurança no 

trabalho, coisas que pudessem ter 

sido úteis para nós; porém que 

não achamos, portanto, não foi 

possível trabalhar com essas 

ferramentas e tivemos que criá-

las” (Entrevista 3).  

 Mudança do 

espaço físico e de 

execução de 

tarefas 

administrativas 

rotineiras 

Fonte: Elaboração própria baseada nas falas dos entrevistados  

A segunda e terceira fala do Quadro 21 evidenciam a percepção de 

outros membros sobre a forma como a equipe estava agindo assim que se 

formou.  Tratava-se de mudar hábitos e rotinas a fim de melhorar o 

relacionamento com o cliente, facilitar o trabalho e ganhar autoconfiança. 

Estas mudanças foram avaliadas positivamente pela alta gerência da 

empresa na “Reunião de Líderes” (Notas de campo reunião de líderes, 26 

de junho).  No entanto, a execução da obra apresentava problemas, 

referentes à realização das tarefas, e também à coordenação entre áreas, 

que dificultavam os avanços. Houve tarefas novas, interdependentes e 

arriscadas (Quadro 22), que dificultaram o engajamento da equipe e o 

desenvolvimento dos papéis dos membros. A respeito disso, dois 

membros de perfil técnico afirmaram:  
[...]a gente não fazia ideia do que ia fazer; pois, sim, 

sabíamos o que tínhamos que fazer, porém, não 

sabíamos quanto isso custava ou como fazê-lo [...]. 

A gente evidenciava lá que o que foi previsto, não 

era nem parecido com o que se ia fazer. Ou seja, 

era um abismo do céu à terra, o que havia sido 

previsto comparado com o que devia-se fazer. Essa 

foi uma lição aprendida, ter clareza de qual é o 

escopo da obra, na real. (Entrevista 7)  

[...] a lição aprendida foi que devemos planejar 

bem as coisas desde o começo. Em um trabalho 

destes, tão exigente e de alto risco, devemos 

planejar com a pessoa que possua a experiência e 
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conheça realmente o que vai ser feito, que seja 

consciente da realidade e tenha clareza do que se 

quer e onde queremos chegar e não fazer, de 

repente, suposições. (Entrevista 9) 

As falas do Quadro 22 mostram que a equipe tinha pouco 

conhecimento e experiências, na maior parte das tarefas10 a ser realizadas. 

Também não tinha pontos de referência para avaliar os rendimentos e 

planejar os procedimentos. 

 

                                                        
10 As tarefas de equipes normalmente se classificam em rotineiras e não 

rotineiras, ou complexas. Uma tarefa rotineira é aquela que implica ações 

repetitivas, conforme métodos e procedimentos operacionais padronizados. 

Em tarefas não rotineiras ou complexas, os elementos que as compõem e 

suas inter-relações são incertos ou mal estruturados. Isso supõe uma 

dificuldade para definir relacionamentos claros e precisos entres os meios e 

fins (AKGÜN et al., 2005). 
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Quadro 22. Características das Tarefas 

Tarefas novas  Tarefas interdependentes Tarefas arriscadas 

“Na segunda fase, houve muitas 

atividades que não foram 

realizadas na primeira fase” 

(Entrevista 1) 

“Quem montava o cone tinha que 

pensar em que [depois] viria a 

tubulação, viriam os outros 

[trabalhadores com outras tarefas]; 

então se não conheciam essa 

informação, aí apareceriam os atrasos” 

(Entrevista 8) 

“Conscientizamos as pessoas no tema 

de segurança, convidando-as para que 

trabalhassem de forma segura porque 

são trabalhos de alto risco” (Entrevista 

1) 

“[Quando começou] a segunda 

fase só estava instalada a casca dos 

ovos 1, 2, 3 e 4, porém nenhum 

digestor tinha-sido finalizado. Não 

tínhamos um digestor que a gente 

falasse ‘já instalamos o cone, a 

campanha, o cone inferior’. Então, 

quando tivemos que subir os cones 

superiores, nós enfrentamos coisas 

que não tínhamos feito” 

(Entrevista 1)  

“Eu estou na área de tubulação. Eu 

nunca montei um cone, certo? Não 

montei uma campanha, porém, me 

interessa [saber] quando será montada 

porque eu sei que o cone e a campanha 

têm conexões que eu devo instalar 

(Figura 14) [...] eu devo estar ligado 

com isso porque para mim é melhor 

fazer isso no chão do que acima”. 

(Participante grupo focal 2) 

“Um dos projetos mais difíceis que eu já 

tive foi este. Este projeto tecnicamente 

foi um desafio, todo foi em alturas 

(Figura 15). Eu estava só [na tarefa 

específica]. O desgaste era total[...]. Não 

tinha na minha mente o processo 

construtivo, como iria ser isto, e foi um 

desafio” (Entrevista 7).  
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Tarefas novas  Tarefas interdependentes Tarefas arriscadas 

“[Nós] Temos que instalar um 

andaime, porém, não tínhamos 

considerado que precisava-se de 

uma plataforma na parte superior 

(Figura 13) para que as pessoas 

parasssem lá, então os tempos de 

instalação que tínhamos planejado 

eram cinco dias e isso passou para 

20 dias” (Entrevista 1)  

“[...] Por exemplo, instalar o cone 

tinha que ser feito com precisão para 

conseguir que ele se ajustasse ao 

digestor [...], deviam ajustar-se bem. 

Aí foi preciso fazer trabalhos com 

mais recursos, mais gente e maior 

precisão [...] Tivemos falhas de 

engenharia, que implicaram, eu acho, 

mais recursos humanos, mais gente” 

(Entrevista 4)    

“Um projeto assim tem um alto risco no 

tema de esmerilhado, da polida, de 

entrar no digestor. Obviamente tinham-

se controles porém chegava o momento 

que era incontrolável” (Entrevista 9) 

“[...]para ninguém é um segredo 

que muitos de nós não sabíamos o 

que era trabalhar um digestor 

ovoide, ao menos eu não sabia, e 

atrevo-me a dizer que a maioria 

não sabia porque nunca tínhamos 

estado em um projeto desses. Isso 

implicou muito, muito esforço 

para aprender, mas o importante 

foi que deu certo” (Entrevista 5)  

 “Quando a lâmina do digestor 

esquentava a gente suava, seus óculos 

embaçavam-se, então o que as pessoas 

faziam era tirá-los” (Entrevista 9) 

Fonte:  falas dos participantes em entrevistas e grupos focais
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 Figura 13. Montagem de plataforma 

 
Fonte: Relatório de Fase Final  

Figura 14. Montagem da tubulação 

 
Fonte: Relatório de Fase Final 

Figura 15. Tarefas em altura 

 
Fonte: Relatório de Fase Final  

As falas dos entrevistados (Quadro 22) sugerem que a equipe 

estava diante de tarefas complexas e não conseguia dar conta delas, pois 

lhe faltava experiência e alguns conhecimentos técnicos. Como 

identificado por Savelsbergh et al. (2012), em equipes da indústria da 

construção, as exigências das tarefas podem dificultar a aprendizagem. 

Caso a informação sobre as tarefas seja insuficiente, que as tarefas 

compitam entre si, ou que ocorra sobrecarga nos papéis da equipe, os 

comportamentos de aprendizagem diminuem.  
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O efeito da complexidade das tarefas pode originar um ciclo 

negativo. Quando a equipe enfrenta tarefas complexas e exigentes, foca-

se na tarefa principal e sua capacidade para participar de processos de 

aprendizagem fica restringida. Sob essas condições, pode ocorrer uma 

deficiência cognitiva e motivacional que diminui a capacidade para 

resolver problemas e debilita a motivação dos membros da equipe 

(SAVELSBERGT et al., 2012). O ciclo negativo descrito por Savelsbergg 

et al. (2012) e a deficiência, tanto cognitiva, quanto motivacional da 

equipe expressam-se no seguinte texto:  

[...] este projeto foi muito difícil, tivemos muitos 

problemas técnicos. Por exemplo, a solda no 

controle dimensional foi terrível, pelo assunto da 

temperatura, a solda deformava o que fosse [...] 

Toda a responsabilidade técnica caía sobre nós. 

Tínhamos que dar a cara à supervisão da obra, dar 

a cara para tudo mundo. Praticamente a Engenho 

liderou este processo construtivo e não tínhamos 

apoio técnico do cliente. Então a carga era uma 

pressão alta e, levando em conta os atrasos e 

problemas econômicos da companhia, o estresse 

era permanente. Estresse porque a gente trabalhava 

12 horas, 14 horas e até 16 horas e continuavam os 

atrasos e perdíamos dinheiro. Isso é uma pressão, 

um tema duro; porque, o que é que estamos fazendo 

de errado, por que a gente não funciona? A gente 

trabalhava de segunda a domingo e [a situação 

continuava] mal, isso foi um desafio. (Entrevista 7)   

  Adicionalmente, embora cada membro tivesse na equipe um 

papel designado, não era evidente a interdependência das tarefas, como 

foi expressado por diferentes membros da equipe: 
“[...] na hora de planejar não fomos capazes de 

propor entre todos um plano de ação e executá-

lo[...] ” (Entrevista 4)    

[...] Depois, quando já veio a fase de 

desenvolvimento do projeto, já todos estamos 

metidos em nosso papel, em nossas áreas; aí [eu] 

noto um pouco de falta de planejamento, já a 

equipe não está trabalhando tão em equipe; senão 

que cada um está trabalhando só para sua área [...]. 

De repente, o [engenheiro] residente caminhava 

para um lado, e só seus conceitos e o que ele dizia 

era o que devia-se fazer e cumprir. Não levava em 

conta a outra parte do grupo, nem as condições que 

ocorriam[...]”. (Entrevista 3) 



161 

“[...] eu sinto que todas as áreas estão aí como 

abertas, então: construção culpa das coisas a 

qualidade, ou reclama: ‘qualidade incomoda 

muito’, ‘administração também incomoda e trava 

meu trabalho’ [...]. É o conflito interno do projeto, 

isso acontece muito”.      (Entrevista 2) 

As falas sugerem que a estrutura de iniciação das tarefas não 

contribuiu o suficiente para que os membros da equipe tivessem um 

sentido claro de direção e propósito na realização das atividades, aspecto 

que, segundo Savelsbergh, Poell e Heijden (2015), interfere nos 

comportamentos de aprendizagem da equipe. Isso sugere que a falta de 

conhecimento sobre o papel dos outros membros da equipe e de sua 

importância para o projeto, dificultou comportamentos como o 

compartilhamento de informações, a busca de feedback ou a discussão de 

erros ou problemas.  

Conforme Akgün et al. (2005; 2006b), as interações dos membros 

da equipe e o conhecimento sobre os saberes e competências de cada 

membro facilitam a troca e criação de conhecimento. Conhecer o que sabe 

cada colega permite compreender a importância da coordenação das 

tarefas para atingir os objetivos. Assim, se os membros não interagem, 

não identificam as fortalezas dos seus colegas e não compartilham 

conhecimento, e também não constroem redes de conhecimento que 

contribuam para solucionar problemas no desenvolvimento de produtos.  

Essa troca não foi evidente neste período de inércia da equipe. Ao 

invés, as falas dos entrevistados sugerem falhas na segurança psicológica 

e no clima emocional da equipe, que dificultavam a interação dos 

membros. Isto é, havia pouca confiança em que a equipe fosse segura para 

assumir riscos interpessoais e trocar ideias pois, segundo alguns 

entrevistados, as características pessoais do líder técnico dificultavam a 

comunicação na equipe, como expressado nos seguintes textos: 
[...] Ele é um residente muito bom, porém, o que 

acontece é que ele, de repente, é muito conflitivo. 

Eu, que o conheço, sei como é ele, e não vou entrar 

em brigas ou discussões porque já sabemos que ele 

é assim. Porém, eu me lembro que ele brigava 

demais com a Emilia e a Lucia. Havia muitos 

conflitos entre eles por diferentes coisas, porque 

todos têm sua maneira de ser [...] então aí tiveram 

atritos entre eles. Eu acho que, em vez desse 

desgaste em brigas entre eles, pois, poderia ter sido 

melhor investir [essa energia da briga] no trabalho 

de campo. (Entrevista 7) 
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 [...] Chegou um momento em que a gente, os que 

tentávamos planejar, ser consequentes, fazer 

economias para a empresa e olhar para os 

problemas reais que tinha a Companhia e o projeto, 

ficamos abatidos e falamos ‘brigar contra o Pedro 

não é possível, não se pode, fiquemos calados’. 

(Entrevista 4)    

A segurança psicológica evidencia-se na qualidade dos 

relacionamentos dos membros da equipe e afeta tanto o que o indivíduo 

aprende, quanto o compartilhamento de experiências e conhecimento 

entre eles (EDMONDSON, 1999, 2002; KOSTOPOULOS; 

BOZIONELOS, 2011). Neste sentido, se a equipe não é percebida como 

um ambiente seguro, será difícil que adote comportamentos de reflexão 

(compartilhamentos de experiências ou conhecimentos, feedback ou 

pedido de ajuda) e de ação (mudanças, melhoria do desempenho). Sem 

segurança psicológica, a equipe não consegue aproveitar os aspectos 

positivos de tarefas em conflito, nem realizar atividades de busca de 

novos conhecimentos ou uso intensivo dos conhecimentos que já tem, 

para contribuir com o desempenho do projeto. Também diminui sua 

capacidade para assumir riscos e ser criativa (KOSTOPOULOS; 

BOZIONELOS, 2011), além de aumentar a resistência para pedir ajuda e 

a falta de vontade para questionar os objetivos da equipe por medo da 

sanção da gerência (EDMONDSON, 1999).  

Além disso, como descrito por Akgün (2005), a realização de 

tarefas não rotineiras e complexas requerem que os membros da equipe 

procurem apoio em pessoas externas para saber como tratar 

conhecimentos e informações novas. No entanto, entre dezembro de 2015 

e maio de 2016, a equipe dependeu de seu conhecimento interno e houve 

pouco feedback do cliente e também da organização. Conforme o modelo 

de aprendizagem descrito por Lynn (1998), a equipe seguiu um padrão de 

aprender-fazendo em seu contexto interno de atuação, e procurou pouca 

informação no ambiente externo. Isso foi assim expressado pela gerência 

e por um membro técnico da equipe do projeto: 
 [...] eu sigo pensando que nos fez falta, ainda na 

fase de planejamento, recorrer ao juízo de 

especialistas [...] às pessoas que já tivessem a 

experiência ou a perícia sobre o assunto” 

(Entrevista 1) 

[...] eu acho que pode ser bom ter um 

assessoramento maior quando a empresa vai 

executar um contrato que não é seu forte. De 

repente, pode ter um assessoramento melhor com 
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outras companhias que já fizeram algo parecido 

para levar em conta as questões econômicas, 

quanto deverá ser destinado, quanto custa ou como 

poder ser realizado o projeto, qual o tipo de ajudas 

que um projeto assim precisa [...] (Entrevista 5)   

A dinâmica de aprender-fazendo, no contexto interno da equipe, e 

suas formas de relacionamento, mantiveram-se aproximadamente até o 

sexto mês de execução do projeto. Até esse momento, a equipe avançava 

devagar, com diversos problemas técnicos e conflitos internos. As falas 

de alguns entrevistados sugerem que ela, entre dezembro e junho 

aproximadamente, alcançou um grau de coesão grupal que conduziu ao 

fenômeno de pensamento de grupo. O pensamento de grupo pode reduzir 

a vontade de discordar e desafiar as opiniões dos outros, a fim de manter 

sentimentos positivos e o compromisso com o grupo (EDMONDSON, 

1999; EDMONDSON; NEMBHARD, 2009).  Em palavras de membros 

da equipe:  
  [...] eles [os membros técnicos do staff] tinham 

problemas internos que foram cobertos com 

camaradagem e amizade, porém, finalmente 

quando explodiu [evidenciaram-se os problemas] 

foi muito tarde. Quando os problemas internos, que 

estavam muito cobertos, foram detectados, foi um 

pouco tarde para tomar decisões que tivessem 

mudado o destino do projeto. Poderíamos ter 

melhorado muita coisa [...]. Os conflitos internos, 

de repente, levaram a não planejar, e a executar o 

projeto não da melhor forma. Embora eu não sinto 

que operássemos de forma errada, sinto que 

podíamos ter feito as coisas melhor. (Entrevista 4)     

[...] havia problemas, porém estava-se tentando 

manejá-los [...], solucioná-los. Os problemas 

econômicos estiveram desde o início, pois isso foi 

já dos chefes, que não tinham fundos, mas isso viu-

se no longo do projeto. Porém assim, no conjunto 

do grupo estava-se apertando, estava-se 

trabalhando, mas estávamos gerando um atraso [...] 

havia atritos entre o controle técnico, o controle 

econômico e produção; é dizer, [conflitos] entre 

PDTS [planejadores do trabalho] e a parte técnica, 

mais ou menos manejáveis, porém depois 

começaram a jogar-se as culpas [...]”.   (Entrevista 

7) 
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Aproximadamente no mês de junho, a avaliação dos avanços do 

projeto evidenciou atrasos significativos na realização das tarefas, 

conforme o prazo máximo. A dimensão dos problemas ficou em 

evidência, a equipe encaminhou-se em uma nova direção e a fase de 

inércia chegou a seu fim. A compreensão das condições de partida do 

projeto e da configuração da equipe durante a fase de inercia originam a 

seguinte proposição.  

Proposição 1. O quadro de ação apresentado à equipe no primeiro 

encontro do projeto define metas explícitas de aprendizagem: tarefas 

rotineiras, normas básicas para a execução do trabalho, estratégias de ação 

propostas pelos gestores técnicos e transferidas para os outros membros 

da equipe.  

5.1.2.2 Fase de transição  

 

A fase de transição começou perto do mês de julho, quando o 

projeto estava quase no 80% do tempo de execução estabelecido. A 

dimensão dos problemas ficou em evidência e a equipe mudou sua 

orientação. Este processo evidenciou-se na seguinte fala:  
[...] dezembro foi um mês folgado porque era época 

de férias, contratação do pessoal, estavam [a 

gerência] em planejamento; ou seja, não houve 

maior execução de trabalho [...], em janeiro tudo 

normal. Dentro da normalidade janeiro, fevereiro, 

março, abril porque já estava o planejamento que 

fizeram os engenheiros. Nesse tempo executaram-

se planejamentos, programas, planos de ação [...], 

começou a execução da obra. Eu acho que tudo 

esteve dentro do normal. Embora não se estava 

vendo um avanço efetivo, fazia-se um trabalho 

normal. Eu acho que os alarmes dispararam-se por 

volta de maio ou junho quando viu-se que tínhamos 

um atraso importante e muitas dificuldades com os 

fornecedores [...]. [...] Já a hecatombe começou, 

eu acho em junho [...], sabíamos que não 

conseguiríamos cumprir; conforme os avanços e 

rendimentos registrados, não ia-se cumprir. Foram 

feitas projeções de planos de trabalho, de recursos 

e já estávamos desviados. Puxa, o problema! 

Precisávamos fazer planos de ação, enxergar o que 

iríamos fazer, aí começou o trabalho forte. 

(Entrevista 7)         

A estagnação quebrou-se quando a equipe tomou ciência do prazo 

de finalização do projeto. Como dito pelo gerente, a razão para que a 
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equipe mudasse foi “a pressão do projeto e o compromisso de toda a 

equipe para entregar no dia 26 de setembro” (Entrevista 1). Um membro 

de perfil técnico apontou: “o fato de que o tempo de finalização do 

contrato estivesse tão próximo induziu à procura da solução [...], induziu 

a que as coisas se movimentassem muito mais rápido” (Entrevista 8)    

A transição no comportamento da equipe caracterizou-se por: i) o 

sentido de urgência sobre o prazo final, ii) uma mudança de agendas, iii) 

mudanças próximas ao ponto meio do calendário oficial do projeto, e iv) 

novas formas de contato entre a equipe e o contexto organizacional, como 

descrito no modelo de equilíbrio pontoado. Assim, frente à proximidade 

da data de entrega e aos atrasos no cronograma, a equipe mudou sua 

estratégia de desempenho, evidenciando-se novos quadros de ação 

caracterizados por mudanças nas reuniões de monitoramento do projeto e 

por novas formas de contato da equipe.   

Abertura das reuniões de monitoramento e avaliação: Embora o 

projeto sempre tivesse reuniões mensais e semanais de monitoramento, 

durante a fase de inércia da equipe, normalmente, participavam apenas o 

gerente, o engenheiro residente, o engenheiro de controle técnico e um 

supervisor. Eventualmente, era convocado outro membro do staff, 
dependendo dos temas ou necessidades. No período de transição, 

começaram a fazer-se reuniões diárias com participação dos supervisores 

e membros da equipe operacional do projeto que, até então, não tomavam 

parte nesse cenário. Estas reuniões dinamizaram o engajamento da equipe 

com as necessidades do projeto. Infere-se dos textos a seguir a diferença 

do foco de cada tipo de reunião,:  
Mateo ocupou-se de fazer reuniões mensais 

mostrando as cifras mostrando como estávamos 

[...] Mateo falou para todos nós [a equipe]: 

‘estamos mal, a gente está perdendo [dinheiro], 

observem como vamos, está em cada um de vocês 

que isso [a perda] diminua. Porém, uma coisa é a 

reunião e outra é lá fora, e até que ponto cada um 

de nós contribui para que a rentabilidade aumente 

e o projeto não perca dinheiro o tempo tudo”. 

(Entrevista 2) 

[...] com suas reuniões que fazia semanalmente, 

todo sábado, ele [o gerente] convidava as pessoas 

para observar o que estava pendente, ‘temos que 

encaminhar os esforços, temos que fazer isto ou 

aquilo’, então a gente vai fazendo ciência disso. 

Então é como uma aprendizagem, eu acho que para 

todo o grupo foi claro desde o começo, porque eu 
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já estive em outros projetos onde não se envolve 

tanto à parte administrativa com os problemas 

internos do contrato”. (Entrevista 3)    

[...] a reunião dos supervisores foi a estratégia final 

do projeto para monitorar e garantir o 

cumprimento. Essas reuniões começaram com a 

saída do chefe de frente e com a chegada do vice-

presidente de operações e foi alcançado maior 

envolvimento e compromisso do pessoal. 

(Entrevista 3) 

Durante a transição, a agenda da equipe mudou e, tanto a 

participação de pessoal operacional de diferentes perfis, como a 

frequência das reuniões, fizeram diferença. Durante a primeira reunião de 

monitoramento diário que incluiu membros da equipe operacional, o 

gerente compartilhou novas informações de tipo financeiro e gerencial 

com toda a equipe (Fala 1 do Quadro 23). Estas reuniões focaram-se na 

análise dos problemas do projeto e no engajamento dos membros com as 

soluções, mediante a troca de conhecimentos e experiências, como 

expressado na segunda fala do Quadro 23. 

Quadro 23. Falas dos entrevistados sobre características das reuniões 

 Relato  Comportamento 

focado na reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 “Na primeira reunião que 

fez o engenheiro [gerente 

do projeto], informou-nos a 

todos como é que estava a 

situação. Nós não 

sabíamos, a grande maioria 

não sabia como estava a 

situação da execução do 

projeto, a parte econômica, 

o consumo de horas-

homem, e quanto era o 

custo de tudo: o consumo 

de horas homem, de 

equipamentos, 

ferramentas, até do staff”. 

(Entrevista 8)      

Compartilhamento 

de informação por 

parte do gerente  

Transferência de 

conhecimento  

2 [...] as reuniões na primeira 

hora da manhã, eu acho que 

foram um avanço grande na 

forma de dirigir o projeto. 

Essas reuniões e o 

Discussão de erros 

e problemas, 

compartilhamento 

de informações  

Planos de ação 

Mudanças 
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importante delas, é que não 

fossem os mesmos 

[participantes] de sempre, 

porque quase sempre 

nessas reuniões 

participavam só o 

supervisor, o engenheiro, 

ou seja, as cabeças. Às 

reuniões já começaram ir 

os capatazes, o topógrafo, 

outros líderes de grupo e, aí 

começaram a serem vistas 

pessoas com qualidades 

que não estavam se 

explorando, observaram-se 

os problemas do dia-a-dia 

da obra, e começaram a 

surgir as soluções [...] 

(Entrevista 7) 

Fonte: Elaboração própria  

As falas do Quadro 23 sugerem que a nova estratégia da gerência 

foi melhorar a compreensão dos objetivos e a visão, tanto da empresa, 

como da equipe, assim como melhorar a capacidade de analisar o 

ambiente externo, aspectos que promoveram comportamentos de 

aprendizagem como a discussão de erros e problemas, o 

compartilhamento de informações, os planos de ação e as mudanças. Isso 

significa que a clareza dos objetivos e a ciência das características do 

ambiente contribui para melhorar o processo de aprendizagem, como foi 

evidenciado em pesquisas anteriores (LYNN, 1998; LYNN; SKOV; 

ABEL, 1999). Além disso, a gerência manteve o desafio de conseguir que 

a equipe compreendesse que seus esforços eram desafiadores e cheios de 

incertezas, aspectos que, segundo Edmondson e Nembhard (2009), 

impactam positivamente nos comportamentos de aprendizagem.     

As reuniões de monitoramento diário, lideradas pelo gerente do 

projeto, tinham como objetivo revisar os avanços e as tarefas pendentes 

de cada dia.  Todo dia, os membros da equipe reuniam-se cedo, na sala 

da gerência, cumprimentavam-se e, imediatamente, entravam no relatório 

de avanços e problemas acontecidos em cada plantão (diurno e noturno) 

do dia anterior. Descrevia-se tarefas finalizadas ou pendentes e as 

dificuldades. Todos os membros participavam da análise e solução de 

problemas (Observação de reunião da equipe). As falas do Quadro 24 

descrevem a dinâmica das reuniões.   
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Quadro 24. Dinâmica das reuniões e comportamentos de aprendizagem 

 Relato Comportamento 

focado na reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 [...] Apresentou-se o 

inconveniente, então a ideia 

se compartilhou, o que estava 

acontecendo, as pessoas 

envolvidas, o que se estava 

apresentando nesse 

momento. Várias pessoas 

davam suas ideias, de que 

forma podíamos sair adiante 

desse tropeço, problema ou as 

coisas que afetavam os 

avanços. Deram-se as ideias e 

fomos capazes de chegar à 

frente [...] (Entrevista 9). 

Discussão de erros 

ou problemas  

Compartilhamento 

de informações  

Feedback  

Planos de ação  

Mudanças  

2 Na reunião, todos falávamos 

sobre as atividades. Primeiro 

falava-se das atividades mais 

críticas, que precisávamos 

com urgência. O engenheiro 

Mateo [gerente] perguntava 

pela atividade e cada chefe 

encarregado dessa atividade, 

expunha suas necessidades e 

buscava-se a maneira de 

apoiar. Caso precisasse de 

pessoal, de equipamentos; 

isso era uma prioridade [...] 

tudo isso acontecia na 

reunião, se não tivéssemos 

realizado as reuniões, acho 

que teria sido difícil [atender 

às necessidades do projeto] 

(supervisor participante no 

grupo focal 2) 

Discussão de erros 

ou problemas  

Compartilhamento 

de informações  

Feedback 

Pedido de ajuda 

Planos de ação  

Mudanças 

Fonte: elaboração própria     

Duas características das reuniões apareceram reiteradamente nas 
falas dos entrevistados: a participação de membros de todos os níveis 

hierárquicos do projeto, o que um membro descreveu como “uma 

engrenagem” (Entrevista 8); e a importância de “[...] escutar todas as 

opiniões e de isso tirar as melhores ideias [...]” (Entrevista 5). Conforme 

os entrevistados, de qualquer pessoa podia vir uma solução, levando em 
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conta que cada trabalhador tinha conhecimentos, habilidades ou 

experiências a compartilhar.  

Como descrito por dois membros da equipe: “[...] uma solução sai 

da equipe de trabalho em campo, desde o engenheiro até os supervisores, 

soldadores, todo mundo; isso é uma transferência de conhecimento e 

experiências” (Entrevista 1); “[...] envolveram-se pessoas que estavam 

vivendo o dia a dia, que conhecem os trabalhadores, então uma coisa foi 

inserir o conhecimento deles e outra coisa foi o compromisso deles”. A 

equipe abriu-se para enxergar outras perspectivas, o que foi bem recebido 

pelos diferentes participantes das reuniões e agilizou a solução de 

problemas. Do mesmo modo, o comprometimento de cada membro para 

aportar ideias estimulou a participação dos colegas. Adicionalmente, 

durante a transição a equipe, focou-se na solução dos problemas das 

tarefas e as dificuldades de interação passaram para segundo plano, como 

descrito no modelo de Gersick (1988). De fato, a equipe percebeu maior 

clima de confiança, segurança, valoração de seu trabalho e 

empoderamento, como ilustrado nos textos a seguir:      
[...] Pelo que eu entendo, antes o gerente fazia as 

reuniões com os líderes e eles nos transmitiam o 

que faziam nessas reuniões, porém, tomaram a 

decisão de nos envolver, nos incluir nas reuniões e 

essa foi uma confiança boa. Por quê? Porque este é 

o primeiro projeto que eu vejo que interagimos em 

igualdade de condições com o gerente, com os 

chefes de montagem, com os chefes de tubulação. 

Na hora da reunião não se escutava falar ‘eu sou o 

gerente, eu sou o líder, eu sou o chefe’, não; no 

momento da reunião, todos éramos trabalhadores e 

todos pertencíamos à Engenho e todos tínhamos 

que nos encaminhar em um fim só: a entrega do 

projeto. (Líder de grupo operacional participante 

do grupo focal 2)   

[...]Já agora a gente pode dar soluções mais 

facilmente, as pessoas do armazém mesmo, dão 

suas opiniões, a gente se sente menos atacado, mais 

livre de expressar nossas coisas. Eu não digo que a 

gente sempre esteja no certo, porém, é suficiente 

ser escutado e depois falem ‘isso não dará certo ou 

pode ser que funcione’ [...] (Entrevista 4) 

[...] aos meus colegas e a mim, têm-nos servido 

como crescimento profissional [o 

empoderamento]. Não é que com o 

empoderamento a gente se ache super. Se ache 
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melhor que os outros. Mas é bom que a gente foi 

considerada, provavelmente por alguma qualidade 

que o supervisor viu em nós, e que se destaca 

dentre os outros. [O empoderamento] tem sido bom 

pela confiança e, como falou o colega, também é 

uma estratégia para enlaçar a gerência, os chefes, 

com os líderes operacionais. Fizeram [a gerência 

do projeto] uma ponte conosco excelente [...] 

(Líder de grupo operacional participante no grupo 

focal 1)        

A nova dinâmica da equipe corrobora os achados de Hannes et al. 

(2013). Segundo esses autores, a inclusão igualitária de membros diversos 

nas atividades da equipe, e o estímulo de estruturas horizontais, facilitam 

a participação e o compartilhamento de conhecimento e experiências; 

consequentemente, a aprendizagem das equipes melhora. O fato de a 

equipe sentir-se tratada com equidade fomenta comportamentos de 

aprendizagem de reflexão e de ação, como a solução de problemas 

técnicos de forma coletiva e a tomada de decisões rápidas. Isso acontece 

graças ao compartilhamento de informação oportuna e precisa entre 

membros da equipe (AKGÜN; KESKIN; BYRNE, 2010). 

Nesse sentido, as reuniões diárias de monitoramento e a 

participação de diversos membros da equipe nelas, facilitou 

comportamentos como a análise de erros ou problemas, o feedback, o 

compartilhamento de informações, os planos de ação, a tomada de 

decisões e as mudanças. Esses comportamentos ajudaram a que a equipe 

aproveitasse o conhecimento existente ou identificasse novos insights 

necessários à realização do projeto. Neste momento, “a equipe alinhou-se 

muito bem, aqui estava a 100% de sua capacidade e acho que foi o melhor 

momento do projeto” (Entrevista 1).  

Novas formas de contato da equipe: simultaneamente à mudança 

na dinâmica das reuniões, houve uma mudança no contato da equipe com 

a empresa. Visando apoiar a equipe, a gerência da Engenho decidiu enviar 

ao local do projeto o Vice-presidente de Operações - VPO, pessoa com 

ampla experiência e conhecimento técnico e gerencial. A chegada do 

VPO representou, para a equipe, transferência de conhecimento, 

compartilhamento de experiências de sucesso, contribuição de ideias 

simples para solucionar problemas e apoio da organização, como sugerem 
as falas do Quadro 25.  
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Quadro 25. Percepções da visita do Vice-presidente de operações 

 Relato Comportamento 

focado na reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 “O VPO veio com uma visão 

diferente do projeto, então pôde 

aportar mais coisas. Além disso, 

é uma pessoa com muitos anos 

de experiência, é um cara muito 

inteligente e muito preparado; 

então, ele sabe que precisa 

escutar as pessoas, embora falem 

bobagens [...] Ele é uma pessoa 

que sabe manejar as pessoas e 

sabe escutar” (Entrevista 4) 

Compartilhamento 

de informação 

 

2 “O VPO esteve no momento em 

que o projeto precisava de um 

apoio personalizado [...], ele 

pode movimentar mais rápido 

um apoio ou uma ordem [...]. O 

fato de que ele estivesse aqui 

nesse momento [de negociações 

com o cliente] ajudo muito” 

(Entrevista 3) 

 Transferência de 

conhecimento  

Mudanças 

Tomada de 

decisões   

3 “Quando o VPO chegou ao 

projeto, falou conosco sobre 

casos e exemplos de outros 

projetos. Perguntou para nós o 

que é que estava acontecendo. 

Nós falamos com ele como era 

tudo. Ele perguntou como 

estavam se fazendo as reuniões, 

começou a participar nas 

reuniões e fazia perguntas e 

comentários. Por fim, chegou-se 

à conclusão que era importante 

fazer reuniões todo dia com as 

pessoas encarregadas do pessoal 

em campo – líderes, capatazes, 

supervisores e engenheiros” 

(Entrevista 5)   

Compartilhamento 

de informação 

Feedback 

Transferência de 

conhecimento  

Mudanças 

Tomada de 

decisões   

 

Fonte: elaboração própria  

Conforme o gerente do projeto, o VPO foi um “apoio, um 

solucionador de problemas e um mentor”. Além disso, a terceira fala do 

Quadro 25 evidencia a influência do VPO no desenvolvimento das 
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reuniões diárias, que representaram um marco na mudança da equipe. A 

presença do VPO no projeto também foi percebida como o principal 

ponto de articulação e apoio entre o projeto e a empresa, assim como um 

fator de motivação para os membros da equipe, como ilustrado a seguir:  
[...] eu gostei muito neste projeto da presença do 

engenheiro VPO, imagina é a primeira vez em dez 

anos que eu trabalho na empresa que algo assim 

acontece. Isso foi um apoio grande pois ele estava 

aqui, ele foi uma pessoa que chegou, enxergou 

tudo, e ele sabe como são as coisas e tem mais 

poder de decisão, mais recursos, ou seja, muita 

coisa [...] tê-lo aqui deu tranquilidade, foi legal 

porque ele conheceu e compreendeu melhor os 

problemas que tínhamos, ele entendeu as causas 

dos problemas (Entrevista 7)   

[...] O VPO veio aqui, sentou-se com a gente e 

percebeu como são as coisas. Ele deu-se conta que 

nos projetos se fazem esforços grandes por coisas 

que deveriam apoiar as áreas de suporte. Então, 

sentimo-nos mais apoiados, a gente sabe que se tem 

um problema e as áreas de apoio não podem 

solucioná-lo, o VPO vai solucioná-lo 

imediatamente. Então a solução de problemas é 

mais ágil[...] (Entrevista 4) 

Uma das decisões que maior impacto teve na solução dos atrasos, 

de acordo com os membros da equipe, foi a transferência da experiência 

nomeada “O Plano Padrinho” (Entrevistas 1 e 5), desenvolvida no 

passado pelo VPO. A experiência consistiu na designação de papéis de 

chefes de frente a diferentes membros do staff e a delegação de 

responsabilidades sobre cada digestor. Isso implicou distribuir as 

responsabilidades dos produtos entre a equipe toda. Em consequência, a 

equipe agilizou os trabalhos e cumpriu os tempos de entrega. Esta 

experiência foi considerada uma lição positiva para a equipe e foi 

apresentada como tal na reunião de fechamento do projeto (Relatório de 

fase final do projeto).  

 A presença do VPO manteve-se durante um mês, 

aproximadamente, coincidindo com o período mais crítico do projeto. 

Passado esse tempo, ele retornou à oficina central da Engenho e continuou 
o monitoramento à distância. Os efeitos da presença do VPO no 

desenvolvimento do projeto permitem corroborar os achados de pesquisas 

anteriores relacionados à importância do apoio de membros externos à 

equipe, caso as tarefas sejam não rotineiras ou complexas, em função das 
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redes de conhecimento que essas pessoas podem ajudar a criar (AKGÜN 

et al., 2005). Também aporta evidência sobre o papel crítico da liderança 

em equipes de projeto para i) maximizar a aprendizagem das equipes 

mediante a colaboração efetiva e abrangente de seus membros; ii) 

desenvolver habilidades de gestão de projetos; iii) fortalecer o trabalho 

em equipe, iii) aumentar a amplitude perceptiva; e iv) desenvolver 

habilidades da equipe para superar obstáculos (EDMONDSON; 

NEMBHARD, 2009). 

Por outra parte, ao final do período de transição, o número de 

membros da equipe reduziu-se, passando para 17 pessoas. Dentre as 

pessoas que saíram do projeto, achava-se o engenheiro residente e um dos 

supervisores, que eram os membros permanentes das reuniões iniciais. 

Eles foram transferidos para outro projeto. As funções do residente foram 

assumidas pelo gerente e as do supervisor foram designadas a outro 

supervisor. Em consequência, o relacionamento do gerente com o pessoal 

do campo foi mais direto e frequente. Essa mudança foi percebida de 

forma positiva por alguns membros da equipe. Conforme um deles: 
Mateo [gerente], por fim, há mais ou menos dois 

meses começou a enxergar os problemas que ele [o 

residente] tinha no nível pessoal, porque, embora 

tecnicamente o cara é muito bom, trabalhar com ele 

é complicado (Entrevista 4). 

As características pessoais de um desses membros afastados do 

projeto, sem desconhecer sua competência técnica, segundo membros da 

equipe, limitavam a participação aberta de outros membros: 
O residente caminhava para um lado e só seu 

conceito e o que ele falava era a coisa certa a ser 

feita[...]. Porém, depois, já vem outro momento, 

chegamos em um ponto em que essas falhas se 

evidenciaram e o gerente começou a convocar de 

novo reuniões para nos agrupar, para alinhar-nos de 

novo” (Entrevista 3).           

 Quando chegou a data de 26 de setembro, a equipe entregou os 

produtos de sua responsabilidade conforme o prazo de execução do 

projeto, e começou a saída natural de outros membros, razão pela qual, ao 

final do projeto, ficaram somente entre 10 e 12 pessoas. No entanto, a 

equipe reduzida continuou com a execução de tarefas que dependiam de 

insumos do cliente, não fornecidos no tempo oportuno. Isso levou a uma 

prorrogação justificada do contrato até dezembro de 2017, considerando 

que os atrasos eram responsabilidade do cliente. Nesse período, a pressão 

do tempo diminuiu e as reuniões diárias acabaram. Começou, então, uma 

nova fase de inércia, como descrito pelos membros da equipe.  
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[...] estamos já no fechamento [do projeto] e as 

atividades são poucas, já não existe a correria do 

tempo que tínhamos para a entrega do projeto. Uma 

das razões para fazer as reuniões era saber como 

era o dia-a-dia dos trabalhos e quais melhorias 

fazer no momento. Agora, no final, isto é o 

resultado de todas as reuniões, de todos os esforços 

que nós fizemos. Graças às reuniões, nós criamos 

hábitos, cultura, conhecimentos e projetamos 

trabalhos. Neste momento, não existe a 

necessidade de fazer mais reuniões [diárias] para 

encontrar soluções, que em aquele momento 

precisávamos encontrar aqui, no grupo” (Líder de 

grupo operacional grupo focal 2)      

[...] o balanço é positivo, porque aprendemos muito 

a trabalhar em equipe, e essa aprendizagem, 

consequência de todas as tarefas que devíamos 

cumprir na data, deixou-nos ensinamentos como 

coordenar. Embora sejamos poucos agora, existem 

coisas para coordenar [...] (Líder de grupo 

operacional grupo focal 2)    

As reuniões e o apoio externo do VPO permitiram à equipe gerar 

uma lógica de trabalho dinâmica e constante. A equipe aprendeu novas 

rotinas e ganhou autonomia para solucionar problemas e tomar decisões. 

Assim sendo, os membros que ficaram para o fechamento do projeto 

continuaram o encaminhamento alcançado com o impulso do período de 

transição. Portanto, a segunda proposição desta tese é:  

Proposição 2: O hiato no desempenho da equipe, identificado no 

período transição, movimenta-a para reformular suas metas de 

aprendizagem, em função da complexidade das tarefas e da realização dos 

objetivos, dentro do prazo do projeto. 

  

5.2 COMPORTAMENTOS DE APRENDIZAGEM DA EQUIPE 

 

A configuração e o desenvolvimento da equipe, referentes às fases 

de inércia e de transição, permitiram identificar diferenças em seu 

processo de aprendizado, entendido este como processo iterativo de 

comportamentos de reflexão-ação (Figura 1611). A figura 16 sintetiza o 

processo de aprendizagem da equipe, tendo em conta: a) as condições de 

partida do projeto (lado esquerdo, faixas de cores verde e azul); b) a 

                                                        
11 A figura tem duas partes: na primeira representa-se o processo de 

aprendizagem da equipe e na segunda explica-se ícones e lendas 
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configuração da equipe (linhas retas e espiral, no centro); c) a gestão dos 

projetos (faixa amarela); e d) os comportamentos de aprendizagem 

(ícones do centro). No eixo horizontal inferior são descritas situações ou 

circunstâncias características de cada momento. 

A fase de inércia é representada na Figura 16 (parte 1) com uma 

linha reta e tênue, que aparece entre os meses de dezembro e junho, 

aproximadamente. Em torno da linha, se representa um padrão de 

comportamentos de aprendizagem caraterizado por  ênfase na ação mais 

do que na reflexão, e comportamentos de ação e reflexão que aconteceram 

de forma isolada, sem se influenciar mutuamente ao logo de quase sete 

meses.  

Na fase de transição (representado pela espiral na Figura 16) o 

padrão de aprendizagem caracterizou-se por um ciclo de comportamentos 

de reflexão que estimularam comportamentos de ação (e vice-versa). Esse 

ciclo esteve orientado à realização dos resultados do projeto dentro do 

prazo planejado, e ocorreu de forma intensiva durante um período de 

tempo curto, entre julho e setembro. Depois de setembro, a equipe entrou 

de novo em uma fase de inércia, visando o fechamento do contrato. Na 

sequência se descreve, detalhadamente, as duas fases principais.  
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Figura 16. Perspectiva Temporal da Aprendizagem da Equipe de Projeto (parte 1) 
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Legenda para a leitura da Perspectiva Temporal da Aprendizagem da Equipe de Projeto (parte 2) 

 

Fonte: Elaboração própria
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5.2.1 Ênfase nos comportamentos de ação    

 

As falas dos entrevistados, que permitiram caracterizar a fase de 

inércia (seção 4.2.1.2), sugerem que a equipe esteve tentando se apropriar 

rotinas, mudar hábitos, solucionar problemas técnicos, elaborar planos de 

ação e aprender-fazendo dentro da equipe, especialmente baseando-se na 

experiência de seus membros especialistas. Embora, nesse período, seja 

possível identificar comportamentos de aprendizagem focados na ação e 

na reflexão, as falas dos entrevistados (Quadro 26) sugerem que o 

processo de reflexão algumas vezes não aconteceu, ou que as reflexões 

seguiam um caminho e as ações, outro. 

Quadro 26. Comportamentos de aprendizagem durante a fase de inércia da equipe 

 Relato Comportamento 

focado na 

reflexão (ou não) 

Comportamento 

focado na ação (ou 

não) 

1 “[...]Começamos a fazer o 

trabalho de campo, o primeiro 

tema para mudar era o tema 

das comunicações, outro a 

análise de rendimento dos 

equipamentos. Eu mudei tudo 

o que havia sido feito [no 

primeiro contrato]” (Entrevista 

1)  

Análise de 

experiência 

prévia  

Mudanças 

Melhorias do 

desempenho  

Tomada de 

decisões  

2 Quando a gente implementou 

um sistema de soldadura que 

mudou a dificuldade técnica 

que tínhamos[...], os defeitos 

na produção desceram do 50% 

ao 15% imediatamente. Então 

melhoraram os tempos, a 

produtividade e recuperamos a 

confiança do cliente 

(Entrevista 1) 

Análise de erros e 

problemas  

Mudança  

Melhoras no 

desempenho  

Tomada de 

decisões  

3 [...] Faltou parar e olhar as 

coisas: ‘isso poderia ser feito 

assim’, ‘olhemos como 

poderíamos fazer’, ‘poupemos 

o recurso’, ‘analisemos em 

que, as pessoas, estão gastando 

as coisas’ [...] sei lá, talvez seja 

pela pressão que se vive nos 

projetos [...], mas eu acho que 

Pouco análise da 

situação, pouco 

feedback     
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pela pressa, muitas vezes 

deixamos de fazer 

planejamento (Entrevista 2).  

4 “[...] no início, o grupo de 

liberação12 foi empregado para 

cobrir a falta de pessoal nas 

atividades de montagem. 

Descuidou-se a liberação, 

então a montagem avançava, 

porém a liberação não era 

feita” (Entrevista 6) 

Pouco feedback 

sobre as 

consequências da 

decisão  

Tomada de 

decisões  

Mudanças  

Experimentação 

que dificultaram o 

fluxo de caixa  

5 [na montagem] nos 

biodigestores identificamos,  

mediante tentativas e erros, 

que para usar esses 

equipamentos13 são 

necessárias condições muito 

específicas que todas as obras 

não têm [...]. No projeto, a 

gente percebeu que, sob as 

condições do local de trabalho 

e as características 

geométricas dos digestores, 

não era possível trabalhá-los 

com essa tecnologia 

(Entrevista 10) 

Pouca análise 

durante o 

processo de 

aquisição da 

tecnologia  

Experimentação  

6 [...] Todo mundo sabia que 

estávamos muito atrasados e 

que precisávamos ver de onde 

Discussão de 

problemas e 

compartilhamen-

Tomada de decisão 

lenta 

                                                        
12 Foi um subgrupo criado com membros da equipe operacional, para fazer 

os testes de qualidade exigidos pelo cliente nas tarefas de solda. Disso 

dependia a formalização da entrega de avanços de obra terminados, 

atividades estas que estavam atrasadas e afetavam os prazos de entrega e 

faturamento do projeto. 
13 Refere-se a equipamentos de última tecnologia para realizar a solda de 

forma automática. Foi um investimento realizado por indicação do cliente 

direto da Engenho durante o primeiro contrato para realizar a obra. A 

Engenho não conhecia a tecnologia e não a testou antes de começar o projeto. 

Por fim, foi necessário suspender o uso dessa tecnologia e voltar para um 

procedimento antigo. Esta situação conduziu a uma lição aprendida no final 

do projeto: “quando executem-se projetos com alto nível de efeitos não 

desejados, sugere-se, desde a etapa de proposta e cotação, explorar novas 

tecnologias” (ata de lições aprendidas).      
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tirávamos o recurso [humano] 

para o grupo de liberação; 

porém, como isso [as reuniões] 

se realizava cada 15 ou 20 dias, 

então o tempo foi passando até 

que chegou um ponto crítico 

no que a decisão era ‘o se cria 

esse grupo ou não será possível 

faturar’.  Ou seja, demorou 

muito tempo organizar esse 

grupo [...] (Entrevista 6)           

to lento de 

informação. 

Fonte: Elaboração própria  

Diante da novidade das tarefas, a tomada de decisões e a execução 

de ações foram processos, algumas vezes, aleatórios ou de ações pouco 

planejadas, sob a perspectiva dos entrevistados, como ilustrado a seguir.  
[...] Para mim, uma evidência de que não estava 

bem planejado foi que pediam 20 pessoas para 

serem contratadas e depois não eram 20, se não 40, 

tudo mudava muito [...] (Entrevista 3)   

O chefe de frente tinha seu cronograma e suas 

prioridades na cabeça, e quando falávamos que as 

prioridades eram outras, ele ignorava os 

comentários e continuava com seu cronograma, e 

cometíamos um erro após do outro [...]. Esse foi um 

problema de planejamento, não se fazia o planejado 

[..] (Entrevista 4) 

No entanto, já na análise de dados, observou-se informação que 

permite inferir que o planejamento foi feito, porém, baseado em 

experiências prévias cujas características foram diferentes das 

características das tarefas e atividades que constituíam a responsabilidade 

desta equipe, o que conduziu a um processo de tentativa e erro.            
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No planejamento previmos que, conforme os 

rendimentos da primeira fase [o contrato anterior], 

por exemplo, poderíamos fazer a montagem dos 

cones superiores e as equatoriais em 10 dias e 

tardamos 25 dias. Nós não tínhamos feito isso [...] 

(Entrevista 1; Figura 17) 

Fonte: Relatório de fase final do projeto 

As informações sugerem que a análise de experiências prévias, 

focada nas semelhanças com projetos anteriores, constituiu uma 

dificuldade para o processo de aprendizagem da equipe porque restringiu 

sua capacidade de criação de novas ideias. Consequentemente, a equipe 

usou, especialmente, o conhecimento dos gestores técnicos. No entanto, 

diante das características complexas das tarefas, a experiência e o 

conhecimento destas pessoas foram insuficientes para atingir aos 

resultados esperados, conforme expressado nas falas do Quadro 27.  

Quadro 27. Falas que expressam dificuldades no processo iterativo dos 

comportamentos de ação - reflexão 

 Relato Comportamento 

focado na reflexão 

(ou não) 

Comportamento 

focado na ação (ou 

não) 

1 “[...] o gerente caminhava de 

mão com o residente, 

confiante porque ele era a 

pessoa que estava apoiando 

o processo e é conhecedor 

do tema, não era qualquer 

residente [...]. O residente 

Falhas na discussão 

de erros ou 

problemas  

Planos de ação que 

não atendiam às 

expectativas de 

resultado 

Figura 17. Montagem do cone superior 
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planejava a estratégia e a 

gerencia apoiava-o; porém, 

de qualquer jeito, existem 

avaliações para saber se as 

coisas dão certo ou não. E 

isso [as avaliações] 

evidenciavam que aquilo 

que se estava fazendo não 

estava dando resultado 

(Entrevista 3). 

2 “[...]Houve um momento em 

que o chefe de frente junto 

com o planejador 

converteram-se em um 

quadrado, e não permitiam 

que uma pessoa diferente da 

equipe operacional pudesse 

expressar uma opinião, 

embora muitas vezes esse 

pessoal que está fora, 

olhando a situação na 

distância, vê as coisas 

melhor que aquele que está 

dentro da situação” 

(Entrevista 1). 

Discussão de erros 

e problemas restrita 

ao critério de 

especialistas, 

pouco feedback, 

pouco pedido de 

ajuda, pouco 

compartilhamento 

de informações  

Planos de ação que 

não atendiam às 

expectativas de 

resultado 

3 “[...]Tivesse sido possível 

fazer muito mais quando 

percebemos que os desvios 

do projeto iam acontecer e 

que eles iam aumentar, 

porque os relatórios diziam 

que íamos gastar mais 

recursos do que aqueles que 

estávamos gastando; [..] no 

entanto, parece que [as 

cabeças do projeto] não 

prestaram atenção ou que 

estivessem pensado ‘isso é 

terrível’ e depois tivessem 

esquecido [...]” (Entrevista 

2). 

Pouca atenção na 

análise dos 

relatórios que 

mostravam desvios 

no orçamento  

 

Fonte: Elaboração própria  

Como expressado nas falas de números um e dois do Quadro 27, 

as discussões sobre os problemas ou erros esteve restrita à perspectiva de 
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alguns especialistas, dois ou três membros que, durante a fase de inércia, 

participavam nas reuniões. Essas discussões, além de pouco frequentes, 

pois aconteciam semanal ou mensalmente, algumas vezes 

desconsideraram indicadores dos relatórios gerenciais que refletiam os 

problemas do projeto (fala 3 do Quadro 27). Os comportamentos de 

reflexão da equipe estudada, durante a fase de inércia, foram limitados, 

diminuindo suas oportunidades para fazer mudanças úteis como 

identificado em pesquisas anteriores (SCHIPPERS et al., 2003). 

Conforme Schippers, Edmondson e West (2014), a reflexão supõe que as 

equipes avaliem as ações e o desempenho passados, aprendam a partir das 

falhas e sucessos e criem novos insights para agir orientados na melhoria 

de seu funcionamento futuro; no entanto, estes comportamentos não 

foram evidenciados pela equipe estudada, durante esta fase.  

As limitações da reflexão evidenciam-se, conforme esses autores, 

em: a) falhas na busca e compartilhamento de informações relevantes; b) 

falhas na compreensão e explicação detalhada de informação relevante 

para a tomada de decisões, e c) resistência para revisar conclusões ou 

comportamentos estabelecidos na equipe quando o ambiente muda 

(SCHIPPERS et al., 2003). As falas do Quadro 27 sugerem que os três 

tipos de falhas apresentaram-se na equipe estudada. Isso pode explicar as 

poucas mudanças realizadas durante esta fase para melhorar os resultados 

do projeto.  

Por exemplo, a fala 1 (Quadro 27) evidencia resistência para 

avaliar os desvios do projeto de acordo com os mecanismos de 

rastreabilidade da empresa. Isso conduziu a negligenciar-se informação 

sobre os avanços nas tarefas do projeto; diminuiu as possibilidades de 

discussão de erros e problemas, e dificultou a elaboração de planos 

coerentes com as expectativas de resultado.  A fala 2 mostra como a dupla 

chefe de frente-planejador teve dificuldades em buscar e compartilhar 

conhecimento com outros membros da equipe. A discussão de erros e 

problemas esteve restrita ao critério desses especialistas, houve pouco 

feedback dos membros da equipe e o pedido de ajuda também foi restrito. 

A fala 3 descreve problemas na análise da informação dos relatórios 

gerenciais que demostravam desvios do orçamento do projeto. Isso 

significa que a compreensão e explicação detalhada de informação 

relevante para a tomada de decisões foi desconsiderada em alguns 

momentos.  

Algumas explicações plausíveis para a limitada reflexão da equipe 

podem ser: a especialização dos gestores técnicos diminuiu sua vontade 

de ganhar conhecimento diverso, a partir de outras perspectivas que 

estavam fora de seu domínio profissional; também, diante de condições 
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de turbulência ambiental (atrasos da equipe, pressão do tempo ou 

potenciais multas por incumprimento, no caso em questão), a confiança 

na especialização de alguns membros da equipe conduziu à inércia e 

estimulou o uso acrítico de conhecimento, baseando-se nas apreciações 

preconceituosas sobre o saber dos outros.  Esses tipos de comportamentos 

derivados da confiança no conhecimento especializado de membros de 

equipes foi evidenciado nas pesquisas de Li e Huang (2013) e de Akgün 

et al. (2005). 

Da mesma forma, infere-se dos dados que o grupo de especialistas 

confiava pouco nos conhecimentos de outros membros da equipe, 

portanto optou por basear-se apenas na experiência própria, restringindo 

mesmo as possibilidades do uso do conhecimento interno da equipe. Isto 

mostra baixa coordenação no processamento de conhecimentos. 

Considerando a novidade das tarefas, a equipe evidenciou pouca 

coordenação para aproveitar e articular vários pontos de vista que 

melhorassem as possibilidades de experimentação de ideias e a solução 

de problemas. A relevância da confiança e da coordenação nos membros 

da equipe para que a aprendizagem aconteça, tem evidência empírica 

prévia no estudo de Li e Huang (2013).  

A tendência dos comportamentos de aprendizagem da fase de 

inércia permite fazer a terceira proposição.  

Proposição 3: Na fase de inércia, apresenta-se um padrão de 

comportamentos de aprendizagem, direcionado pelos gestores técnicos da 

equipe, que enfatiza os comportamentos focados na ação: mudanças de 

tarefas rotineiras, melhoria contínua, transferência de conhecimentos de 

gestores de perfil técnico para os outros membros da equipe, e execução 

de planos de ação conforme as decisões e o planejamento inicial dos 

gestores do projeto.   

 

5.2.2 Comportamentos iterativos de reflexão-ação 

 

O padrão de comportamentos de aprendizagem, durante a fase de 

transição, caracterizou-se por um ciclo iterativo no qual os 

comportamentos de reflexão foram acompanhados por comportamentos 

ação. Durante a transição, foi mais evidente que a criação de insights, 

resultado dos comportamentos de reflexão, foi seguida pela aplicação 

desses insights, comportamentos focados na ação, para atingir os 

resultados do projeto dentro do prazo estabelecido.       

Como descrito na seção 5.1.2.2, diante da urgência do prazo final 

do projeto, a dinâmica da equipe mudou e começaram as reuniões diárias 

de monitoramento. Essas reuniões visaram avaliar o estado de avanço do 
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projeto, as tarefas atrasadas e os principais problemas (nota de campo 

reunião de líderes e capatazes). Os dados permitem inferir que as reuniões 

diárias constituíram um quadro de interações que estimulou o processo 

iterativo de reflexão-ação, levando-se em conta que esse foi um cenário 

de compartilhamento de informações e co-construção de insights 

baseados em acordos entre os membros da equipe, como evidenciado em 

pesquisas anteriores (EDMONDSON, 1999, 2002; GIBSON; 

VERMEULEN, 2003; RAES et al., 2016).  

A Figura 18 mostra uma análise de conglomerados, isso é, 

agrupamentos de códigos em função das palavras similares que eles 

dividem. Para realizar a análise de conglomerados, foram selecionados os 

códigos relacionados aos tipos de interação e aos comportamentos de 

aprendizagem de ação e de reflexão. A análise de conglomerados permitiu 

identificar sete grupos de códigos (conglomerados) que compartilham 

palavras semelhantes. Note-se como, dentre esses grupos, as reuniões 

fazem parte de um conglomerado que reúne vários comportamentos de 

aprendizagem, tanto de ação, quanto de reflexão.  

Figura 18. Conglomerados de Comportamentos de aprendizagem e formas de 

interação 

 
Fonte: Elaboração própria, baseada na análise do software Nvivo 

Tal como representado na Figura 18, os encontros informais e as 

conversações in situ com o pessoal operacional (grupos 1 e 2) foram 

identificados como formas de interação; porém, os dados não mostraram 

essas formas de interação em função de comportamentos de 

aprendizagem, como aconteceu com as reuniões.   
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A aprendizagem individual como impulsor da aprendizagem da 

equipe (grupo 3 da Figura 18) foi um comportamento de aprendizagem 

que emergiu dos dados e foi categorizado como um comportamento de 

reflexão pois, como descrito por Raes et al. (2106), o comportamento de 

compartilhamento de qualquer membro da equipe é a base para que outros 

membros interpretem e compreendam as informações disponibilizadas. 

Isso foi percebido por alguns membros da equipe que expressaram como 

o comportamento de indivíduos pode impactar positiva ou negativamente 

a aprendizagem da equipe. Por exemplo, um membro da equipe refletiu 

sobre o perfil dos supervisores e afirmou:  
A Engenho tenta manter a seu pessoal, 

especialmente de certos cargos, porém, não 

olhamos para o futuro. Ou seja, eu quero ter um 

supervisor que sei que é bom. Mas, o que acontece 

com o pessoal novo, com o pessoal que vai a 

substituir a esses supervisores antigos? Aqui, os 

rapazes [supervisores novos] foram muito 

melhores planejando, executando, motivando, 

falando com o pessoal como deve-se falar, ou 

monitorando os trabalhos. Os supervisores velhos 

entram na zona de conforto e não saem do 

escritório, e falam como falavam há 20 anos [...] e 

agora, o pessoal já não quer mais isso. As pessoas, 

hoje, precisam de uma fala diferente. Estamos em 

um mundo cheio de comunicações e as pessoas 

querem estar inteiradas de tudo (Entrevista 4) 

 [...] nós quebramos um paradigma: o medo a dar 

oportunidades para pessoal que está crescendo. 

Estou falando dos supervisores. Tínhamos um 

supervisor principal, porém ele vinha com vícios e 

levava o pessoal no ritmo seu, [ele falava]: ‘não 

engenheiro isso não se pode’; porém atrás dele 

vinham outros querendo empurrar. O que fizemos? 

Demitimos esse supervisor [...] ele não estava 

movimentando as coisas, não estava comprometido 

com nada [...] (Entrevista 10).   
As duas falas anteriores, alusivas à aprendizagem individual, 

referiam-se ao comportamento de supervisores experientes. Essas falas, 

embora sejam poucas, sugerem que os comportamentos dessas pessoas 
frente às condições complexas do projeto e às necessidades de novas 

formas de agir inibiram ou facilitaram outros comportamentos de 

aprendizagem, como o compartilhamento de informações, a transferência 

de conhecimentos e as mudanças. Uma explicação possível para essa 
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situação é que aspectos como a comunicação e a gestão baseada no apoio 

influenciam a troca de informações e podem contribuir para ampliar a 

base de conhecimentos da equipe e melhorar a percepção de 

disponibilidade de recursos para a solução de problemas, como apontado 

por Akgün et al. (2014). O estudo de Raes et al. (2016) também corrobora 

a importância das contribuições individuais de membros de equipes como 

parte dos esforços de aprendizagem da equipe.   

Na medida em que os comportamentos de aprendizagem de 

experimentação e a procura de conhecimento fora da equipe (grupo 7 da 

Figura 18) foram pouco evidentes nas falas dos entrevistados, também 

não partilham palavras com o código reuniões e com outros 

comportamentos de aprendizagem. Como descrito na seção 5.1.2.2, as 

reuniões diárias constituíram um quadro para os comportamentos da 

equipe e o único contato externo foi com o VPO. Predominaram 

comportamentos de aprendizagem de reflexão e de ação no contexto 

interno da equipe, sobre a busca de conhecimentos fora da equipe. No 

entanto, diferente do que ocorreu na fase de inércia, esse aprendizagem 

dentro da equipe envolveu o conhecimento de todos os seus membros, e 

não só dos gestores técnicos especialistas.    

Esse comportamento da equipe mostra que o uso de conhecimentos 

existentes e a busca de novos conhecimentos são atividades diferentes que 

podem se apresentar, ou não, dentro das equipes, de forma simultânea. O 

uso e a busca de conhecimento dependem tanto das necessidades das 

tarefas quanto da percepção de um ambiente de segurança no clima da 

equipe. No entanto, o desempenho das equipes é aperfeiçoado por meio 

do uso e a busca de conhecimento (KOSTOPOULOS; BOZIONELOS, 

2011; LI; HUANG, 2013), como foi observado na equipe, desde que 

começaram a troca de ideias nas reuniões e o relacionamento com o VPO. 

O comportamento de aprendizagem “procura de conhecimento 

fora da equipe” estimulou o pedido de ajuda, o feedback e a busca de 

novas informações. Esses comportamentos foram evidenciados na 

equipe, por exemplo, na implementação do “Plano Padrinho” (descrito na 

seção de novas formas de contato da equipe), experiência transferida pelo 

VPO. A procura de conhecimento em fontes externas à equipe tem 

evidência empírica prévia no estudo de Raes et al. (2016), que concluíram 

que esse tipo de comportamento amplia as fronteiras da equipe e, em 

consequência, estimula comportamentos de aprendizagem como os 

observados na equipe estudada. De igual forma, Lynn (1998) também 

encontrou evidência a respeito da aprendizagem fora da equipe. Segundo 

seu estudo, diante de tarefas inovadoras, as equipes precisam ir além de 
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suas fronteiras para quebrar a tradição, experimentar e procurar novos 

insights.       

Os grupos 4 e 5 da Figura 18, mostram maior proximidade entre 

comportamentos de ação e de reflexão, sendo que ela se intensificou a 

partir das reuniões diárias de monitoramento (grupo 5 da Figura 18). As 

falas dos entrevistados (Quadro 28) descreveram as reuniões da equipe 

em função de comportamentos iterativos de aprendizagem de reflexão-

ação.   

Quadro 28. Comportamentos de aprendizagem evidenciados nas reuniões de 

monitoramento 

 Relato Comportamento 

focado na 

reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 [...] Apresentou-se o 

inconveniente, então a ideia foi 

compartilhada: o que estava 

acontecendo, as pessoas 

envolvidas, o que se estava 

apresentando nesse momento. 

Várias pessoas davam suas 

ideias, de que forma podíamos 

sair adiante desse tropeço, 

problema ou as coisas que 

afetavam os avanços. Deram-

se as ideias e fomos capazes de 

chegar à frente [...] (Entrevista 

9). 

Discussão de 

erros ou 

problemas  

Compartilhament

o de informações  

Feedback  

Planos de ação  

Mudanças 

orientadas aos 

resultados  

2 Na reunião, todos falávamos 

sobre as atividades. Primeiro 

falava-se das atividades mais 

críticas, que precisávamos 

com urgência. O engenheiro 

Mateo [gerente] perguntava 

pela atividade e cada chefe 

encarregado dessa atividade 

expunha suas necessidades e 

buscava-se a maneira de 

apoiar. Caso fosse necessário 

pessoal, equipamentos; isso 

era uma prioridade [...] tudo 

isso acontecia na reunião, se 

não tivéssemos realizado as 

reuniões, acho que teria sido 

Discussão de 

erros ou 

problemas  

Compartilhament

o de informações  

Feedback 

Pedido de ajuda 

Planos de ação  

Mudanças 

Tomada de 

decisões 

orientadas aos 

resultados 
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difícil [atender as necessidades 

do projeto] (supervisor 

participante no grupo focal 2) 

3 [...] Aqui criou-se esse 

dinamismo. Então o 

armazenista podia dar sua 

opinião: ‘nós podemos 

otimizar a forma de montar e 

desmontar os andaimes e 

deixá-los em um ponto 

adequado para que o caminhão 

pegue-os mais fácil’. [Isso] 

não foi ideia do Residente, mas 

sim do armazenista (Entrevista 

1)      

Compartilhament

o de informações  

Melhorias do 

desempenho 

Tomada de 

decisões 

orientadas aos 

resultados 

4 “[...] o sucesso das reuniões foi 

chamar os pequenos líderes de 

cada grupo para que eles 

aportassem ideias e dissessem 

o que eles precisavam. Foi 

importante ter esses líderes e 

não só as cabeças globais, que 

têm muitas atividades e não 

podem prestar atenção nas 

atividades específicas. 

(Participante do grupo focal 1)      

Compartilhamen-

to de informações 

Pedido de ajuda  

Planos de ação 

orientadas aos 

resultados 

5 Assim que as reuniões 

começaram, vimos os avanços, 

tem-se visto a colaboração de 

todos nós. Ou seja, integramo-

nos mais e as anomalias que a 

gente tem, no dia a dia, são 

trazidas aqui [às reuniões] e a 

gente fala quais são as ajudas 

que precisamos, de material, 

de equipamentos, enfim. Isto é 

como um planejamento que se 

faz para o trabalho do dia e tem 

dado bons resultados 

(Participante grupo focal 1)         

Discussão de 

erros ou 

problemas 

Pedido de Ajuda   

Mudanças 

Melhoria do 

desempenho 

Planos de ação 

orientadas aos 

resultados 

Fonte: elaboração própria 

As falas do Quadro 28 sugerem que as reuniões permitiram que 

diferentes membros da equipe, com conhecimentos e experiências 

diversas, participassem nas discussões de erros e problemas a respeito das 
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tarefas; compartilharam conhecimento, deram feedback a seus colegas e 

facilitaram o engajamento da equipe. Também, que os membros da equipe 

se comprometeram com comportamentos de aprendizagem focados na 

ação, tais como a realização de planos de ação e as melhorias do 

desempenho, as mudanças na forma de realizar atividades ou a tomada de 

decisões. Portanto, pode-se inferir que esse foi um espaço de troca e 

criação de ideias provenientes de todos os membros. Em palavras de Raes 

et al. (2016), as reuniões facilitaram um ciclo de comportamentos de 

compartilhamento e co-construção. 

Segundo o gerente do projeto, envolver membros de diferentes 

níveis hierárquicos e “escalar os problemas até os níveis mais baixos” foi 

muito positivo e permitiu ter uma “comunicação mais clara e falar a 

mesma linguagem”. Isto é, a equipe começou a compartilhar a 

compreensão dos problemas e situações críticas para procurar as soluções. 

Assim, por exemplo, os capatazes passaram de um papel somente de 

controle e supervisão a ter participação no planejamento, porque 

compreendiam as prioridades do projeto. 

As falas do Quadro 28 também aportam evidência sobre as 

diferenças da aprendizagem da equipe entre a fase de inércia e a fase de 

transição, relacionadas aos comportamentos de reflexão. Cada uma 

dessas falas sugere que comportamentos de reflexão foram seguidos por 

ações que ajudavam a atingir as metas do projeto; isso dá conta do 

processo iterativo da aprendizagem da equipe como descrito por  

Edmondson (1999; 2002) e Gibson e Vermeulen (2003). Além disso, 

sugerem que o conhecimento socialmente distribuído na equipe permitiu 

enxergar os problemas e as alternativas de solução, a fim de encaminhar 

as ações pertinentes, como foi apontado por Akgün, Lynn e Yilmaz 

(2006). 

O compartilhamento entre os membros da equipe permitiu que 

insumos como conhecimentos, competências, opiniões ou pensamentos 

criativos, de qualquer membro da equipe, fossem disponibilizados aos 

demais membros que não estavam familiarizados com essa informação. 

Os membros da equipe ouviram ativamente enquanto tentaram interpretar 

e entender as informações ou explicações fornecidas. Ao mesmo tempo, 

reagiram ao compartilhamento original com um comportamento de 

compartilhamento adicional. Essas sequência de comportamentos de 

compartilhamento contribui para um refinamento no qual novas 

informações foram construídas ou modificadas. Tal sequência de 

comportamentos de compartilhamento foi definida por Raes et al. (2016) 

como co-construção de insights. A seguinte fala e a Figura 19 ilustram 

esse processo na equipe.   
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[...] por exemplo, eles tiveram [o grupo de solda] 

problemas com o CUP, a parte final do cone, e 

tardaram muito tempo trabalhando para ajustá-lo. 

O tema foi discutido aqui na reunião e o topógrafo 

deu uma ideia, para ajustar a estrutura, aí tudo 

mundo aportou: meçamos a circunferência, 

meçamos quanto sobra, meçamos quanto falta. 

Tudo bom, pronto. Pegaram a ideia do topo, foram 

com ele e o mesmo dia solucionaram tudo. Essa 

pessoa [o topógrafo] está dedicada a outras coisas, 

nunca tinha desenvolvido essa atividade, porém 

deu uma ideia e os demais concordaram. 

(Entrevista 8)    

 Figura 19. Processo de reflexão-ação da equipe para solucionar um problema 

Fonte: Elaboração própria  

A Figura 19 descreve o processo seguido pela equipe para a 

solução de um problema específico: a falta de ajuste entre as equatoriais 

e o cone superior dos digestores (Figura 20). O problema foi apresentado 

na reunião da equipe pelos responsáveis da tarefa. Eles compartilharam 

informação sobre as condições da montagem e as dificuldades que tinham 

para conseguir que as duas peças encaixassem e foi realizado um pedido 

de ajuda e de feedback aos membros da equipe. A equipe discutiu o 

problema e um profissional de perfil técnico propôs solução e apresentou 
seus argumentos. Os demais membros da equipe acolheram a ideia, 

compartilharam outros conhecimentos para aperfeiçoar a proposta e 

criaram a solução, que foi implementada de forma imediata. Levando-se 



192 

em conta que essa era uma tarefa nova para a equipe, a solução foi 

implementada na montagem dos cones dos outros digestores.  

Pode-se dizer que os membros da equipe realizaram 

comportamentos de reflexão sobre sua realidade atual, seus objetivos 

finais e as possíveis ações necessárias para preencher a lacuna entre esses 

dois estados. Isso permitiu que enxergassem a situação “fora da caixa”, 

saindo da rotina, para construir uma visão compartilhada de suas metas e 

encaminhar seus esforços para a aprendizagem e o trabalho em equipe. 

Isto implicou na ação da equipe, na disponibilização dos meios 

necessários para atingir suas metas e na experimentação de novos 

métodos, como apontado por Raes et al. (2016).  A equipe atingiu uma 

perspectiva global do problema, das ações e das decisões 

interdependentes que podiam realizar, inter-relacionaram as ações de 

cada membro; desenvolveram uma compreensão clara e compartilhada da 

coordenação das tarefas e tomaram decisões que contribuíram para 

melhorar o desempenho do projeto (AKGÜN et al., 2006),  

Figura 20. União entre o cone superior e as equatoriais 

 
Fonte: relatório final do projeto  

 

Além disso, a participação dos membros na troca e criação de 
ideias (comportamentos de reflexão) e na experimentação de alternativas 

para solucionar problemas (comportamento de ação), como ilustrado nas 

figura 19 e 20, contribuiu na melhoria dos resultados do projeto durante 

um período de trabalho intenso e crítico, como foi a fase de transição. 

Esse nexo entre a participação dos membros da equipe na troca de ideias 
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e as melhorias no rendimento, sob condições intensas de trabalho, foi 

demostrado também na pesquisa de Kostopoulos e Bozionelos (2011).  

Foi evidente que, quando o tempo de finalização do projeto estava 

próximo, os membros da equipe se envolveram de forma participativa 

para atingir os resultados; aprenderam como trabalhar melhor em 

conjunto e estruturam seus esforços de forma eficiente, visando um bom 

funcionamento, como foi mostrado também no estudo de Raes et al. 

(2016).  

O empoderamento de diferentes membros da equipe na solução 

dos problemas, também foi evidente. Segundo um líder de grupo 

operacional. 
[...] logo que as situações críticas ou problemas 

eram expostos, os membros da equipe envolviam-

se na conversação e na geração de ideias. Em 

função das necessidades da equipe, cada pessoa 

assumia de forma imediata compromissos de ação 

[...] (Participante de grupo focal 1). 

A importância de escutar todos os colaboradores do projeto foi 

declarada, explicitamente, um meio para atingir flexibilidade e estar 

aberto às mudanças. Como dito por um dos supervisores, tratava-se de 

“não serem teimosos” para fomentar as soluções aos problemas 

cotidianos e a colaboração entre diferentes grupos de trabalho em campo 

(Observação de reunião da equipe). Isto sugere que a equipe ganhou 

confiança para receber críticas ou comentários sobre erros ou falhas 

pessoais, facilitando a análise de questões associadas às tarefas e ao 

processamento da informação. Este aspecto tem evidência no estudo de 

Kostopoulos e Bozionelos (2011). 

Os comportamentos articulados de reflexão-ação também sugerem 

que, nesta fase do projeto, os membros da equipe conseguiram melhorar 

seu conhecimento sobre as competências, saberes, e capacidades de seus 

colegas para identificar e solucionar problemas. De igual forma, 

incorporaram diversos aprendizados durante o processo de finalização 

das atividades, como descrito em pesquisas sobre consolidação dos 

sistemas de memória transativa (AKGÜN et al., 2005; 2006; LI; 

HUANG, 2013). 

Em consequência das características da fase de transição, foi 

elaborada a quarta proposição. 

Proposição 4: A chegada da equipe ao ponto médio do projeto gera 

ciência nos seus membros sobre a lacuna existente entre sua realidade 

presente e os resultados esperados, movimentando-a para um ciclo 

iterativo completo de comportamentos de reflexão (análise de 
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experiências prévias, compartilhamento de informação, discussão de 

erros e problemas, feedback, pedido de ajuda e aprendizagem individual 

como impulsor da aprendizagem de equipe)  e de ação (experimentação, 

melhorias de desempenho, mudanças, planos de ação, tomada de 

decisões, transferência de conhecimento e procura de conhecimento fora 

da equipe)  que envolve a todos os membros da equipe, a fim de atingir 

as metas do projeto.  

  

5.3 A GESTÃO DE PROJETOS E OS COMPORTAMENTOS DE 

APRENDIZAGEM DA EQUIPE  

 

Como descrito em parágrafos anteriores, a Engenho segue os 

padrões de gerenciamento de projetos do Project Management Institute - 

PMI. Consequentemente, aborda as dez áreas de conhecimento14 e os 

grupos de processos de gerenciamento15 propostos no PMBOK e fornece 

às equipes diretrizes, técnicas, ferramentas e habilidades que guiam seu 

trabalho. Dentre essas áreas de conhecimentos, foram de interesse neste 

trabalho, levando em conta seus potenciais nexos com a aprendizagem 

das equipes: o sistema de gestão integral, as diretrizes de gestão humana 

(mesmo as funções de diversos cargos associadas com a aprendizagem 

das equipes), e os procedimentos de gestão dos riscos. 

Em geral, os dados evidenciaram articulação entre as políticas 

explicitadas no Sistema de Gestão Integral, as diretrizes de Gestão 

Humana e os procedimentos de Gestão dos Riscos com comportamentos 

de aprendizagem das equipes. A articulação de cada uma dessas áreas 

com a aprendizagem pode ser mais ou menos explícita, e os dados 

permitem observar alguns vínculos entre elas. 

       

5.3.1 O Sistema de Gestão Integral: ponto de alavancagem da 

aprendizagem da equipe  

 

Os mecanismos que garantem o controle e a qualidade, derivados 

das políticas de inovação e melhoria contínua de produtos e serviços na 

empresa (MSGI, 2016) propiciaram alguns comportamentos de 

aprendizagem na equipe (Quadro 29).  

                                                        
14 As áreas de conhecimentos propostas pelo PMI são integração, escopo, 

tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, 

aquisições e gestão das partes interesadas 
15 Os grupos de processos de gerenciamentos de projetos, segundo o PMI, são 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. 
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Quadro 29. Diretrizes da GI que estimulam comportamentos de aprendizagem da 

equipe 

Mecanismos e ferramentas 

de Gestão 

Comportamentos 

de reflexão 

fomentados 

Comportamentos 

de ação 

fomentados 

1. Mecanismos de feedback 

para enfrentar reclamações do 

cliente sobre o serviço ou 

qualquer outro assunto que 

seja uma oportunidade de 

melhora. 

Feedback 

Discussão de erros e 

problemas 

Pedido de ajuda 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

2. Ferramentas de 

monitoramento (auditorias, 

reuniões de avaliação de 

processo e de fechamento, 

relatórios técnico-

econômicos, visitas da alta 

direção) para acompanhar 

avanços e dificuldades e 

apoiar a tomada de decisões.   

Feedback 

Discussão de erros e 

problemas 

Pedido de ajuda  

Compartilhamento 

de informação 

 

Melhoras de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

Solução de 

problemas 

3. Mecanismos de 

rastreabilidade (planejamento 

de recursos de trabalho, 

protocolos, listas de 

verificação, relatórios de 

projeto, de testes, atas) para 

facilitar a comunicação com o 

cliente ou documentar 

atividades, problemas, 

descumprimentos. 

Compartilhamento 

de informação 

Discussão de erros e 

problemas 

Feedback 

Pedido de ajuda 

Compartilhamento 

de informação 

 

Melhoras de 

desempenho 

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

Solução de 

problemas  

4. Registros de qualidade 

visam que o uso da 

informação facilite a tomada 

de decisões, a aprendizagem e 

a adoção de boas práticas. 

Compartilhamento 

de conhecimento  

Mudanças 

Planos de ação 

Tomada de decisões 

Fonte: Elaboração própria, baseada nas fontes de dados primárias e secundárias  

Como pode ser observado na Quadro 29, quatro tipos de 

mecanismos ou ferramentas indicados pela empresa (de nove 

identificadas na seção 4.4.1 Sistema integral de gestão) aparecem 

associados com comportamentos de aprendizagem nas falas dos 

entrevistados. Destaca-se que esses mecanismos implicam medidas de 

avaliação e controle dos resultados do projeto, aspecto que, segundo Raes 

et al. (2016), relaciona-se com comportamentos de aprendizagem.  
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A evidência mostrou que o monitoramento de objetivos, a análise 

das não conformidades, o monitoramento das soluções e a verificação da 

eficácia das ações tomadas podem incitar tanto comportamentos de 

reflexão quanto de ação. As falas do Quadro 30 permitem identificar 

ferramentas de gestão de projetos que facilitaram esses comportamentos 

de aprendizagem.  

Quadro 30. Falas sobre ferramentas de gestão de projetos que facilitam 

comportamentos de aprendizagem 

 Relato Comportamento 

focado na reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 “Rodrigo tinha o PDT [plano 

de trabalho] e mostrou-nos os 

atrasos grandes. Então, aí 

estava o problema; aí 

evidenciava-se que faltava 

solda, que faltavam pessoas e 

aí começavam a nascer a 

soluções. Já conhecendo o 

problema, que estava 

evidenciado no PDT - 

estávamos atrasados - 

começavam a sair as soluções 

[...] Guillermo não pode soldar 

porque chove muito –esse é 

um exemplo - então outro 

falava ‘façamos uma barraca, 

façamos isto, façamos aquilo, 

então todos aportavam seu 

grãozinho de areia [...] aí [nas 

reuniões] viam-se os 

problemas e as soluções” 

(Entrevista 7) 

Discussão de erros 

ou problemas, 

compartilhamento 

de informações  e 

feedback baseados 

na ferramenta 

“planos de 

trabalho”. 

Planos ação 

Tomada de 

decisões 

Mudanças 

2 “[...]uma parte da solda 

produz defeitos, 

especialmente de porosidade e 

isso subiu o índice de defeitos 

em 15% [...] aí se realizou uma 

ação corretiva, se fez toda a 

pesquisa sobre o problema e, 

para nós, foram uma partes da 

solda que estava abastecendo 

o fornecedor, portanto 

voltamos a comprar de um 

Discussão de 

erros, 

compartilhamento 

de informações e 

pedido de ajuda   

baseados na 

ferramenta 

“estatística de 

não 

conformidades”. 

Tomada de 

decisões  

Planos de ação  

Melhorias do 

desempenho  
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fornecedor antigo que 

garantia-nos a qualidade [...] 

(Entrevista 6) 

Fonte: Elaboração própria  

A fala 1 evidencia a importância da ferramenta “Planos de 

Trabalho” para avaliar os avanços das tarefas do projeto e analisar quando 

e porque uma tarefa está atrasada, a fim de tomar as medidas necessárias. 

A fala 2 descreve a análise de defeitos de produção, situação que foi 

registrada na ferramenta “Estatística de Não Conformidades”. Essa 

ferramenta exige da equipe identificar e descrever os problemas de forma 

detalhada para analisar sua causa raiz, os responsáveis pela solução e o 

estado de avanço dos planos de ação (Estatística de não conformidades de 

12 de outubro de 2016). Segundo as falas 1 e 2 (Quadro 30), algumas 

ferramentas de monitoramento e rastreabilidade do projeto, usadas no 

contexto das reuniões, levaram à equipe a analisar erros ou problemas, 

pedir a ajuda dos colegas e receber feedback. Consequentemente, 

comportamentos de aprendizagem focados na ação foram 

implementados: propostas de planos de ação (mudanças de 

procedimentos ou processos) ou a tomada de decisões (troca de um 

fornecedor, reorganização do pessoal).  

 Por outro lado, as reuniões de equipe também fazem parte das 

ferramentas de monitoramento da empresa e foram uma oportunidade de 

melhoria amplamente reconhecida nesta equipe, como descrito nas seções 

anteriores. Nas entrevistas, evidenciou-se que esse tipo de reuniões, 

embora faça parte do sistema de gestão da empresa, teve características 

particulares que facilitaram a aprendizagem, como ilustrado a seguir:  
[...] no sistema de gestão da Engenho, estão 

implementadas essas reuniões, a frequência não 

sei, porém, estão implementadas e acontecem de 

vez em quando. Eu acho que essas reuniões não 

deveriam ter esperado tanto tempo para acontecer. 

Ou seja, poderiam ter sido cotidianas, como 

aconteceu na última parte do projeto [...], e 

envolver todo o pessoal diretamente responsável 

pelo trabalho (Entrevista 8) 

[...] na Engenho não se faziam esse tipo de reuniões 

com o pessoal direto, ou seja conosco. Eu jamais 

tinha visto que chamassem um líder de campo, e 

acho muito importante porque ele está fazendo um 

trabalho que é importante para o projeto. [Em 

projetos anteriores] Nas reuniões macro, nunca 

tiveram em conta a presença de capatazes, porém 



198 

eles fazem uma atividade que influi diretamente no 

avanço da obra [...] (Entrevista 7)      
As reuniões foram descritas como bem-sucedidas, levando-se em 

conta características que destacam sua importância enquanto cenário 

social de troca de conhecimentos, experiências ou ideias, mais do que 

uma ferramenta técnica ou protocolar. Dentre essas características 

encontram-se:  

i. A participação ampla dos assistentes. A diversidade de 

pontos de vista e experiências contribuíram para que as 

discussões e solução de problemas tivessem insumos de 

conhecimento e experiência diversos;  

ii. O clima da equipe. Os participantes perceberam um 

ambiente seguro para expor dúvidas, propostas, opiniões, etc. 

Sentiram-se respeitados profissionalmente; 

iii. A agenda das reuniões foi concreta e clara, resultando 

em ações definidas que nortearam o desempenho da equipe; 

iv. A frequência de realização das reuniões facilitou o 

feedback e o fluxo contínuo de informações, assim como a troca 

de ideias para atingir os resultados.  

Por fim, também aparecem indícios de outros mecanismos e 

ferramentas que foram usados e atrapalharam alguns processos de 

aprendizado. Esse é o caso da análise de informação de projetos similares 

executados no passado. As reflexões sobre o único projeto similar, 

desenvolvido 20 anos atrás, e sobre as atividades do contrato finalizado 

em novembro de 2015, sugerem que as experiências prévias restringiram 

a perspectiva da equipe sobre o escopo do projeto e os potenciais 

problemas.  

Isso foi corroborado na Lição Aprendida Nº 1, apresentada no 

fechamento do projeto: “Nos projetos, se se trata de equipamentos 

similares aos instalados anteriormente, devem-se identificar previamente 

as diferenças nas condições de construção, qualidade e seguridade” (Ata 

de reunião de fechamento do projeto focada em lições aprendidas, 17 de 

maio de 2017). Essa lição originou-se na análise de erros de percepção 

sobre rendimentos e procedimentos baseados nas experiências prévias, 

como ilustrado na fala: 
[...] conheço que a Engenho fez a primeira obra 

[vinte anos atrás], eu tive a oportunidade de olhar 

os planos e esses planos diferem significativamente 

com respeito aos digestores em dois aspectos: as 

dimensões – esses eram muito pequenos [...] e as 

exigências de qualidade – o nível de exigência aqui 
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é elevadíssimo [...]. Já nesta fase, nem se tinha 

terminado o primeiro digestor inteiro comparado 

com o primeiro contrato da obra [...] portanto, 

quando tivemos que subir os cones superiores a 

gente enfrentou-se com coisas que não tínhamos 

feito, que no planejamento ficaram conforme os 

rendimentos do primeiro contrato [...] (Entrevista 

1)  

Esses dados evidenciam que, no início do projeto, tanto a reflexão 

sobre as experiências prévias, quanto a análise de erros foca-se nas 

semelhanças entre os projetos, mais do que nas diferenças. Assim, 

algumas informações foram desconsideradas na análise de problemas. 

Somente ao final do projeto, a equipe identificou e explicitou condições 

de execução significativamente diferentes entre o projeto atual e a 

experiência prévia. Isso aconteceu como consequência de uma exigência 

da presidência da empresa de ter clareza sobre os detalhes dos aspectos 

técnicos críticos do projeto, comparados com a experiência de 20 anos 

atrás (Observação de reunião de fechamento do projeto e ata de reunião 

final de lições aprendidas).  

A ênfase nas semelhanças da análise de experiências prévias 

priorizou procedimentos já padronizados. No entanto, levando-se em 

conta o grande número de tarefas novas do projeto, seguir os processos 

padronizados pôde inibir, mais do que facilitar, a aprendizagem da 

equipe, como foi anotado por Newell (2006). Este autor analisou equipes 

da área da construção e concluiu que, quando elas realizaram projetos 

diferentes da atividade principal da empresa, porém, tentaram seguir 

procedimentos-padrão que não se aplicavam ao novo contexto, tiveram 

muitos problemas. Essas equipes apresentaram resistência a compartilhar 

os conhecimentos sobre os processos que estavam sendo alterados, pois 

isso foi visto como perturbador.           

 Por outra parte, a ferramenta de lições aprendidas da empresa 

foca-se, especialmente, em situações de risco que são levadas em 

considereção no planejamento dos projetos, ou em aspectos técnicos 

extraordinários que derivaram em mudanças de procedimentos técnicos, 

ou em novos procedimentos (MSGI, 2016). Portanto, a aprendizagem de 

situações cotidianas que aconteceram nos projetos anteriores e poderiam 

ter aportado insumos para a execução do projeto atual, não ficaram nas 

lições aprendidas. Conforme descrito por Newell (2006) isso é uma 

dificuldade nos projetos, pois as lições brandas – softer lessons - 

normalmente não são capturadas por meio de tecnologias de informação 

e dependem de interações pessoais e informais. Assim sendo, a equipe 



200 

contou com poucas referências dos projetos anteriores que servissem de 

pauta para enfrentar a novidade das tarefas e os correspondentes 

problemas cotidianos.        

Os dados permitem afirmar que os mecanismos e ferramentas do 

SGI revestiram-se de sentido e foram usados de forma mais eficiente 

depois que as reuniões diárias começaram. Infere-se, portanto, que as 

reuniões constituíram uma prática social que melhorou a execução do 

projeto e os comportamentos de aprendizagem. Isso corrobora a 

conclusão de Akgün et al. (2014), segundo a qual o trabalho em equipe, a 

comunicação, a confiança, o compromisso e a gestão de apoio, mais do 

que procedimentos técnicos, relacionam-se positivamente com a 

aprendizagem das equipes.     

Por fim, os processos vitais da empresa, suporte dos processos 

produtivos e estratégicos, que potencialmente poderiam ser fontes 

externas de aprendizagem para as equipes, em geral, não foram vistos 

dessa forma pelos entrevistados. Os textos a seguir ilustram um 

relacionamento difícil entre as instâncias responsáveis por esses 

processos e o projeto. 
[...] À área de abastecimento foram pedidos 

materiais, porém o fornecedor não atende o pedido 

porque a empresa está em dívida com ele. Isso afeta 

o projeto, porém, o projeto só recebe essa resposta; 

a área não nos oferece alternativas de solução, só 

responde ‘não podemos atender o pedido porque o 

fornecedor bloqueou-nos’, esse é o apoio [...] A 

gente pede apoio à Bogotá [às oficinas centrais de 

suporte] e a resposta é ‘não se pode’, aí ficam e não 

oferecem outra opção (Entrevista 3)     

Os perfis de cargo que foram criados no ano 

passado, em muitos casos, não correspondem ao 

que existe no mercado ou ao que o projeto 

realmente precisa. (Entrevista 6) 

[...] Os escritórios em Bogotá poderiam jogar a 

favor ou contra das necessidades ou soluções do 

projeto. Porém, em geral, durante boa parte do 

projeto, perceberam-se jogando contra, porque eles 

faziam mais um exercício de supervisão, de 

controle, porém de pouco aporte [...] (Entrevista 7) 

[...] por exemplo na parte de gestão humana, há um 

coordenador que sempre está pronto para apoiar-

nos, às vezes, quando tenho um problema e não 

encontro soluções, ele me dá alternativas, 

sugestões [...], às vezes, a gente fica bloqueada e já 
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desde outra visão, desde outra ótica [ele] pode vê-

lo melhor. Porém, as pessoas do escritório central 

deveriam ter uma capacitação, porque a gente tenta 

procurar um apoio neles, e ele não é assertivo, não 

é oportuno [...] (Entrevista 3).    

Afirmações como estas sugerem que, salvo a área de gestão 

humana, as áreas de suporte não foram percebidas como uma fonte de 

aprendizagem que estimulasse a equipe a procurar nelas conhecimentos 

ou experiências relevantes para atingir os resultados do projeto. Ao 

contrário, algumas delas são percebidas como fonte de confusão ou de 

problemas adicionais. Em geral, esta percepção expressa a sensação dos 

membros da equipe de falta de interação entre o projeto e organização. 

Conforme diferentes membros da Equipe:  
As obras trabalham para os escritórios em Bogotá, 

porém não Bogotá para as obras. Como poderiam 

contribuir? Conhecendo ao vivo direto os projetos, 

não só mediante as cifras frias [...] Mas, que existe 

atrás dessas cifras? Eles [o escritório central em 

Bogotá] tem-se perguntado isso? [...] Por que não 

vem e conhecem um pouquinho o que há atrás 

disso? Porque não conhecíamos o suficiente, 

porque planejamos mal, porque Bogotá não apoia. 

Quão complexos são os processos que tem Bogotá? 

Quão complexo é o nosso sistema de gestão que 

dificulta a vida nos projetos? [...] Por que eles não 

vêm para ajudar? (Entrevista 1)   

[...] Eu acho que na empresa temos criado ilhas, ou 

seja, o escritório central e os projetos. Então, 

quando a gente está no projeto tende a falar: ‘no 

escritório central não sabem nada, eles não 

compreendem’ enquanto no escritório central 

falam: ‘os projetos não sabem, não planejam [...]. 

As áreas de apoio como compras, qualidade, 

segurança industrial e do trabalho, enfim, todas as 

áreas que se supõe são de apoio, na verdade, a gente 

não sente que apoiem ou não sabemos como 

relaciona-nos com elas. Esse é um problema da 

companhia [...] (Entrevista 4)     

Quando um grupo de trabalho pede o apoio de 

Bogotá, que é o mínimo que espera? Um auxílio, 

porque lá estão todas as cabeças pensantes. A gente 

pensa ‘vamos receber o apoio que realmente 

necessita o projeto’, porém não, resulta que não é 

assim [...]. (Entrevista 5)    
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Esses dados reafirmam que a equipe teve poucas fontes de 

aprendizagem externa, ainda dentro da organização, e controvertem a 

intenção expressada na cadeia de valor da empresa, a respeito da função 

das áreas de apoio. Conforme a política, a função dessas áreas é suportar 

processos estratégicos como, por exemplo, a inovação e a melhoria 

continua baseada na aprendizagem (MGI, 2016). 

 

5.3.2 Diretrizes de Gestão Humana 
 

A forma como a equipe foi gerenciada teve um vínculo com os 

comportamentos de aprendizagem durante toda a execução do projeto, em 

algumas vezes mais evidentes do que em outras. Dentre os aspectos a 

salientar, encontram-se: a capacitação de membros da equipe; o 

envolvimento da gerência da equipe com a perspectiva de aprendizagem 

organizacional da empresa, analisada sob a perspectiva das funções do 

staff; e a criação de um ambiente de trabalho seguro.      

 Diante dos problemas originados de algumas tarefas não rotineiras 

e da quantidade de inspetores de qualidade necessários para fazer as 

inspeções delas, a estratégia de ação foi criar um subgrupo de liberação16 

e treinar seus membros em temas de qualidade. Essa estratégia constituiu 

uma oportunidade de aprendizagem amplamente reconhecida pelos 

entrevistados e explicitada como uma lição aprendida no final da 

execução do projeto: “Ao executar projetos com um alto nível de efeitos 

não desejados (END), é recomendável implementar grupos de liberação 

formados por pessoal de campo certificado (Ata de reunião final de lições 

aprendidas) 

A maneira como esse grupo foi formado e a capacitação de que foi 

alvo, constituiu uma experiência nova sobre a busca de acordos e o 

engajamento de todos nas necessidades da equipe. A forma de estruturar 

e dotar esse subgrupo de trabalho com os recursos de conhecimento 

necessários para executar sua tarefa, permitiu superar um problema 

importante da equipe. Para isso, foi necessário revisar normas e 

procedimentos estabelecidos na organização e adaptá-las às condições do 

projeto. Assim sendo, a experiência de aprendizagem transcendeu a 

equipe e constituiu uma lição aprendida pela organização, documentada 

no final do projeto (Ata de reunião de lições aprendidas). 

                                                        
16 Subgrupo criado com membros da equipe operacional, para fazer os testes 

de qualidade exigidos pelo cliente nas tarefas de solda. Disso dependia a 

formalização da entrega de avanços de obra terminados, atividades estas que 

estavam atrasadas e afetavam os prazos de entrega e o faturamento do projeto. 
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O envolvimento da gerência da equipe com a perspectiva de 

aprendizagem organizacional da empresa, analisada sob a lente das 

funções (descritas na seção 4.4.2, Quadros 19 e 20), mostrou o vínculo 

entre os papéis do gerente e do Vice-presidente de operações como 

agentes da aprendizagem da equipe. Também houve alguns indícios da 

importância dos cargos de supervisão nesses comportamentos. 

A maior parte das funções designadas ao gerente (Quadro 20, seção 

4.4.2) foram reconhecidas pelos entrevistados como aspectos que 

estimularam a aprendizagem, embora em momentos distintos, durante a 

execução do projeto. Como descrito na seção configuração da equipe, 

desde o início, o gerente assumiu suas funções de divulgar e garantir que 

o escopo do projeto fosse conhecido por todos e identificar e comunicar 

os riscos. A fala a seguir corrobora isso: 
[...] Eu vou fazer 10 anos trabalhando na empresa 

e o engenheiro Mateo [gerente do projeto] trouxe 

uma metodologia diferente. Ele tem sido o único 

gerente que nos focou para trabalhar em equipe, 

que teve conversas conosco no começo do projeto 

falando ‘o projeto compreende isto, estes são os 

riscos’, enfim. A empresa já fazia reuniões de 

acordos no início dos projetos, porém, essas 

reuniões são muito pontuais e não tinham tanta 

fluidez na comunicação[...] (Entrevista 7)   

Da mesma forma, o gerente procurou comprometer os membros da 

equipe com as necessidades do projeto. Isso esteve alinhado com suas 

metas de aprendizagem, na medida em que ele declarara a importância de 

mudar velhas rotinas que atrapalhavam a execução eficaz de algumas 

tarefas e, consequentemente, atingir a melhoria contínua. Conforme os 

entrevistados:   
[...] O que fez a diferença? O gerente do projeto, 

isso realmente fez diferença. A segurança que nos 

deu porque sempre transmitiu-nos tudo, quão 

importantes somos nós para a empresa, o que 

somos como pessoas, o que realmente podemos 

aportar a partir de nossos conhecimentos. Isso me 

deu motivação, entusiasmo. A gente se sente bem, 

e, acredite, embora a gente pensava que estava 

dando o melhor de si, tentava dar mais. Isso tinha 

um efeito de cascata [...] (Entrevista 5) 

[...] Eu admiro o engenheiro Mateo [gerente de 

projeto] porque, embora estivesse com a água no 

pescoço, sempre tinha uma face positiva, de apoio 

e de escuta. Eu acho que no segundo contrato da 
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obra aconteceu uma mudança total com o 

engenheiro, porque antes não houve essa relação 

com o gerente da equipe. Quando o pessoal tinha 

problemas, ia direto ao engenheiro, ele era um líder 

visível[...] (Entrevista 7) 

No entanto, durante a fase de inércia, não foi suficientemente 

evidenciada a gestão de conflitos entre os membros da equipe, situação 

que atrapalhou o compartilhamento de informações e a busca soluções 

para os principais problemas do projeto; embora isso também faça parte 

das funções da gerência da equipe.    

A partir da experiência das reuniões de monitoramento diário, 

foram mais evidentes outros aspectos gerenciais relevantes para a 

aprendizagem da equipe, como o empoderamento (Quadro 31).  

Quadro 31. Evidências do Gerenciamento da Equipe e seu impacto nos 

comportamentos de aprendizagem 

 Relato Comportamento 

focado na reflexão 

Comportamento 

focado na ação  

1 “O engenheiro Mateo 

informou-nos de tudo, até de 

assuntos econômicos, ‘a hora-

homem custa X’. [Ele] 

mantém-nos informados e isso 

para nós é tipo nos empoderar. 

Ele informa-nos algumas 

coisas para que nós olhemos 

como está a situação, criemos 

ciência dela e aportemos 

soluções” (Participante do 

grupo focal 2). 

Compartilhamento 

de informações  

Discussão de erros 

e problemas 

Mudanças 

2 “Mateo está fazendo reuniões 

com os capatazes, amanhã 

verás, onde todos aportam e as 

soluções que surgiram foram 

incríveis, muito boas. Eles 

mesmos [os capatazes] 

empoderaram-se. Isso é 

empoderar as pessoas [...] 

Envolveram-se pessoas que 

estavam vivendo o dia-a-dia, 

então uma coisa foi inserir o 

conhecimento deles e outra, 

seu compromisso. Já quando 

empoderam-se essas pessoas, 

Compartilhamento 

de informações  

Discussão de erros 

e problemas 

 

Planos de ação 

Mudanças 
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elas vão para o campo e falam 

com o pessoal ‘rapazes 

aceleremos o trabalho, a data 

de entrega é X’ [...] (Entrevista 

4) 

 Quando o gerente transmite-

nos as informações, o que é que 

ele faz:  empoderar a gente. Ele 

diz para nós: ‘isto está assim, 

isso é assim e temos de cumprir 

como isso. Quando te falam 

‘olha tua responsabilidade é 

entregar em X data’ o gerente 

te está empoderando de essa 

missão, te faz partícipe dela, 

você assumes um 

compromisso [...] (Entrevista 

8) 

Compartilhamento 

de informações  

Mudança  

Fonte: Elaboração própria  

Dentre as habilidades gerenciais, que facilitaram a interação da 

equipe e a troca de ideias, especialmente na fase de transição, destacam-

se: “a comunicação simples, isto é, sem protocolos, clara e concisa” 

(Entrevista 1); e a capacidade de escuta que permitiu a participação de 

diferentes membros da equipe nas reuniões de análise de avanços e 

problemas do projeto. Este nexo entre as habilidades gerenciais e a 

aprendizagem têm evidência empírica no estudo de Akgün et al. (2014). 

Estes pesquisadores concluíram que aspectos como a comunicação, o 

trabalho de equipe, o compromisso, a confiança interpessoal e a gestão da 

equipe baseada no apoio contribuem para a troca de ideias e competências 

e para o compartilhamento de informação.   

Os comportamentos do gerente do projeto permitiram, no início, 

que a equipe compreendesse a meta comum e mudasse hábitos e rotinas. 

Assim que começaram as reuniões de monitoramento diário, na fase de 

transição, a equipe atingiu maior engajamento com as necessidades do 

projeto, resolveu problemas, recebeu feedback, identificou causas do 

baixo desempenho e encontrou soluções. Isto é, a equipe refletiu sobre 

novas informações e modificou comportamentos de reflexão e ação.      

Destacam-se também, na gestão da equipe, a estratégia de re- 

atribuição de responsabilidades, tanto aos membros do staff (Plano 

Padrinho, descrito na seção “novas formas de contato da equipe”), quanto 

aos supervisores e capatazes. Esse exercício facilitou a realização das 

metas da equipe. Em palavras do gerente do projeto:  
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[O VPO] me disse: “era uma vez, quando eu estava 

em um projeto, que inventei o Plano Padrinho. 

Todos no escritório apadrinharam um entregável, 

então, mande a cada membro do staff para um 

digestor. Assim foi. Foi uma coisa espetacular. Já 

saiu um dos digestores críticos. Isso é transferir 

experiências. Eu nunca pensei nisso e lhe agradeço, 

foi muito bom” (Entrevista 1). 

Essa experiência de organização da equipe foi descrita como uma 

lição positiva de transferência de conhecimento (Relatório de fase final 

do projeto). A experiência do Plano Padrinho exemplifica também o papel 

do Vice-presidente de operações da empresa em apoiar comportamentos 

de aprendizagem da equipe durante a fase de transição. O VPO contribuiu 

na coordenação dos membros da equipe e em diferentes áreas de apoio da 

empresa, para implementar ações que facilitaram a realização dos 

objetivos do projeto. Como descrito na seção “novas formas de contato 

da equipe” (seção 5.1.2 configuração da equipe), o VPO assumiu o papel 

de mentor do staff, transferiu conhecimento e experiências e estimulou 

comportamentos coletivos de reflexão e ação.  

No entanto, uma responsabilidade do VPO e do gerente de projeto, 

fundamental para o processo de aprendizagem da equipe, não aconteceu 

como descrito no SGI. Segundo o SGI da Engenho, caso as atividades 

sejam não rotineiras e não exista suficiente informação sobre elas, a Vice-

presidência de Operações e o gerente de projeto têm a responsabilidade 

de analisar a situação e definir, no início do projeto, planos de ação, 

perigos e formas de controle dessas tarefas. Este aspecto, que poderia ter 

incidido nas metas de aprendizagem relacionadas com tarefas complexas, 

maioria no projeto, não foi evidenciado nos dados.         

Outro aspecto a salientar na gestão da equipe é a intenção para criar 

um ambiente de trabalho seguro, o que faz parte da política ética da 

empresa. A política visa garantir a interação dos seus trabalhadores em 

condições de integridade, honestidade e justiça. Esses aspectos 

relacionam-se com a percepção de segurança psicológica e bom clima de 

equipe, que também teve características diferentes antes e após as 

reuniões de monitoramento diário, como ilustrado nas falas a seguir:  
[...] O gerente opinava e dava-nos a liberdade, a nós 

que somos o grupo de menor nível hierárquico. 

Então as nossas opiniões também eram tidas em 

conta e, graças a isso, criou-se um ambiente de 

confiança aqui nas reuniões. Isso motivou que cada 

um de nós sentisse essa confiança e não estivesse 
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coibido para falar [...] (Participante do grupo focal 

2)    

[...] agora já todo mundo participa [nas reuniões], 

expressa suas opiniões e faz sugestões com mais 

liberdade. O que eu te falava, antes a gente dizia 

alguma coisa e [membros do staff técnico] falavam 

‘você não se meta, esse não é seu problema [...]. 

Agora o pessoal pode dar soluções com mais 

tranquilidade. (Entrevista4)   

Durante a fase de inércia do projeto, o clima da equipe 

caracterizou-se pelo conflito entre alguns de seus membros e a 

dominância do critério de poucas pessoas nas reuniões, como 

exemplificado na segunda fala. Isso implicou baixas participação e troca 

de ideias. De fato, durante esse período, foram identificadas duas 

barreiras à aprendizagem relacionadas com a interação entre membros do 

staff: os egos e o machismo.  

O ego foi entendido como atitudes de membros da equipe voltadas 

para si mesmos, dando pouca atenção às preocupações ou ideias de outros 

membros. Diante da uma pergunta feita ao gerente do projeto a respeito 

de características da liderança da equipe que dificultaram a aprendizagem, 

a resposta foi: “os egos, existem pessoas com vícios muito arraigados [...] 

ninguém é indispensável, ninguém as sabe todas. Esse é um problema 

aqui, e é cultural”. A atitude dos membros voltados para si próprios, 

descrita pelo gerente como “ego”, teve implicações nos comportamentos 

da equipe, como ilustrado na seguinte fala:    
[...] Acho que muitas vezes é difícil fazer as coisas 

porque tudo mundo quer ter a razão. Então ‘aqui se 

faz ou que eu falo; eu sou quem mais conhece e 

quem sabe fazer as coisas, você não faz ideia’; 

entendeu? Muitas vezes é só teimosia e uma forma 

de falar ‘eu sei e as coisas se fazem como eu sei 

fazer’ [...] (Entrevista 2) 

[...] A área de construção não escutava outras 

opiniões. Isso dificultava as coisas. Eles são 

profissionais tecnicamente muito bons, porém, 

devem ser capacitadas para que levem em conta as 

opiniões de outras pessoas [...]. (Entrevista 3)     

Pedro é uma pessoa muito boa, porém, é muito 

conflitivo. Eu conheço-o, sabemos como é ele e 

não vamos brigar ou discutir porque a gente sabe 

que ele é assim [...] (Entrevista 7)     

O machismo foi descrito mediante atitudes discriminatórias de 

alguns membros contra as mulheres da equipe: 
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O machismo é terrível, não é porque a gente seja 

maltratada, senão porque existem atitudes como ‘as 

mulheres estão lá na oficina e os homens lá [no 

campo] [...] A gente se sentiu menosprezada [...] 

não têm confiança em nós porque somos mulheres. 

Esse problema é mais evidente nas obras do que no 

escritório central. (Entrevista 4) 

Assim que começaram as reuniões diárias e após da chegada do 

VPO ao projeto, o clima da equipe melhorou, sendo o aspecto mais 

destacado a participação e o empoderamento de diferentes membros. Em 

palavras de um entrevistado: “agora todo mundo opina e faz sugestões 

com maior liberdade” (entrevista 4). 

Em suma, pode-se dizer que no percurso do projeto a gestão 

humana foi aperfeiçoada e, especialmente, durante a fase de transição, 

permitiu: i) aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos membros da 

equipe para aumentar sua capacidade de concluir as entregas do projeto, 

reduzir os custos, reduzir os cronogramas e melhorar a qualidade; ii) 

aprimorar os sentimentos de confiança e consenso entre os membros, a 

fim de aumentar motivação, reduzir os conflitos e aumentar o trabalho em 

equipe; e iii) criar uma cultura de equipe dinâmica, que contribuiu para a 

produtividade, tanto individual, quanto da equipe, desenvolvendo atitudes 

de cooperação, e compartilhamento de conhecimentos e experiências. 

Estes aspectos consideram os objetivos da gestão humana do PMBOK 

(PMI, 2017), padrão de gestão seguido pela empresa. 

 

5.3.3 Gestão dos riscos 
 

A gestão dos riscos na empresa visa gerenciar os eventos ou 

acontecimentos que podem impactar, positiva ou negativamente, nos 

objetivos dos projetos. No percurso do projeto, a gestão dos riscos foi uma 

atividade permanente. A análise de riscos implicou processos de reflexão 

ou ação, às vezes articulados, outras não, em concordância com alguns 

dos comportamentos que caracterizaram a fase de inércia, descritos na 

configuração da equipe na seção 5.1.2. O texto a seguir ilustra a situação: 
[...] Quando nós iniciamos, fizemos a análise de 

riscos. Identificaram-se os riscos. O que pode 

acontecer? Por exemplo, ficar sem a grua. Dentre 

os riscos que foram analisados e que evidenciamos 

que poderiam ocorrer, esse aconteceu. Perdeu-se 

tempo porque tínhamos uma grua contratada e o 

contrato venceu-se, quando ainda precisávamos 

dela. O problema foi que quando foi avaliada a 
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necessidade da grua, pensou-se numa data X. 

Depois, ligaram-se com que a grua precisava-se por 

mais tempo [...]. Porém, ninguém se comunicou 

com a empreiteira para lhe informar a necessidade 

de prorrogar o contrato, portanto, assim que o 

contrato acabou e a empreiteira pegou sua grua [...] 

(Entrevista 3)     

Quando a gente começou o projeto, achou que 

sabia tudo e planejamos o projeto de uma forma 

que, inicialmente, não foi possível executá-lo 

porque começaram a aparecer problemas no dia-a-

dia, problemas novos. Sinto que a execução do 

projeto não foi visionária, não planejamos para o 

futuro, para fazer uma parada e falar ‘as coisas são 

diferentes[...] (Entrevista 4)      

No entanto, os relatórios de avanço de fase também evidenciam 

riscos nos quais a equipe reagiu realizando um processo articulado de 

reflexão-ação, como no caso da criação do grupo de liberação, que acabou 

sendo uma lição aprendida para a organização (Ata de reunião final de 

lições aprendidas). Nesse caso, o processo implicou na descrição dos 

marcos e principais problemas, na explicação dos riscos, de seu impacto 

e na busca de feedback; comportamentos estes, típicos da criação de 

insight. Tais insights foram levados à prática por meio de planos de ação 

(criação do grupo de liberação) tomada de decisões (treinamento para os 

membros desse grupo), mudanças (reatribuição de tarefas) e melhoras no 

desempenho (execução da liberação atrasada).  

A gestão dos riscos na equipe é uma estratégia permanente da 

empresa para gerenciar as incertezas nos projetos. Levando-se em 

consideração que o modelo da empresa exige documentar as diferentes 

situações de risco, a equipe de projeto conta com um guia de 

procedimentos formais para abordar potenciais situações que podem ser 

um problema ou uma oportunidade de melhoria. Esses procedimentos 

implicam em comportamentos de reflexão e de ação: 

i. Os riscos são identificados; 

ii. Depois o gerente, ou um representante dele, apresenta-

nos no comitê de riscos do projeto, descrevendo seu 

impacto e propostas de planos de ação;  

iii. O comitê dá feedback, faz sugestões e discute potenciais 

problemas, soluções e medidas corretivas;  

iv. No comitê definem-se as ações pertinentes;  
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v. Ações definidas no comitê são implementadas e seu 

impacto monitorado. (Guia metodológico da Gestão do 

Risco da Empresa).     

Sintetizando, os dados permitem afirmar que o padrão de gestão de 

projetos da empresa auxilia a aprendizagem da equipe. Contudo, tanto o 

processo de configuração da equipe, quanto os padrões de 

comportamentos de aprendizagem identificados, sugerem que as 

metodologias e ferramentas da gestão de projetos não garantem o 

processo iterativo de comportamentos de aprendizagem de reflexão-ação. 

O uso das metodologias e ferramentas, assim como seu potencial para 

estimular os comportamentos de aprendizagem, mudou em função da 

forma como os membros da equipe perceberam as necessidades do 

projeto e do sentido de urgência do prazo final do projeto.   

Assim sendo, durante a fase de inércia da configuração da equipe, 

embora as metodologias e ferramentas fossem usadas, a incidência que 

tiveram nos comportamentos de aprendizagem foi menos evidente do que 

na fase de transição e melhorias da dinâmica da equipe. A dinâmica da 

fase de transição permitiu à equipe integrar diversas ferramentas (planos 

de trabalho, estatísticas, relatórios econômicos e reuniões) em função das 

suas necessidades e os comportamentos de aprendizagem foram mais 

evidentes. As diferenças de implementação da gestão do projetos durante 

as fases de inércia e transição originam a seguinte proposição.  

Proposição 5: O potencial das metodologias e ferramentas da 

gestão de projetos para auxiliar os comportamentos de aprendizagem de 

reflexão e ação muda em função da percepção dos gestores e dos 

membros da equipe acerca das necessidades do projeto e do sentido de 

urgência do prazo final.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desta pesquisa foi compreender como ocorre o 

processo de aprendizagem de uma equipe de projeto pertencente a uma 

empresa de engenharia do setor da construção civil, que trabalha com 

padrões de gestão de projetos. Para isso, foi realizado um estudo de caso 

qualitativo de uma equipe de projeto inserida em uma empresa 

colombiana.  

A construção do caso foi desenvolvida a partir de uma estrutura de 

análise formada por três grandes temas e subtemas (BRAUN; CLARKE, 

2012) que deram origem a cinco proposições teóricas, como sintetizado 

no Quadro 32. Essa estrutura permite responder à questão da pesquisa e 

atingir o objetivo geral. 

Quadro 32. Temas, subtemas e proposições 

Temas Subtemas   Proposição  

Componentes 

dinâmicos 

vinculados à 

aprendizagem 

da equipe 

 Condições de 

partida do projeto: 

heranças e desafios. 

 Configuração da 

equipe: fases de 

inércia e transição 

Proposição 1. O quadro de ação 

apresentado à equipe no primeiro 

encontro do projeto define metas 

explícitas de aprendizagem de: 

tarefas rotineiras, normas básicas 

para a execução do trabalho e 

estratégias de ação propostas pelos 

gestores técnicos da equipe e 

transferidas para os outros 

membros da equipe.  

  

Proposição 2. O hiato no 

desempenho da equipe, 

identificado no período transição, 

movimenta-a para reformular suas 

metas de aprendizagem em função 

da complexidade das tarefas e da 

realização dos objetivos dentro do 

prazo do projeto.  

Comportamen-

tos de 

aprendizagem 

da equipe 

durante o 

percurso do 

projeto 

 Ênfase nos 

comportamentos de 

ação 

Proposição 3: Na fase de inércia, 

apresenta-se um padrão de 

comportamentos de 

aprendizagem, direcionado pelos 

gestores técnicos da equipe, que 

enfatiza os comportamentos 

focados na ação: mudanças de 

tarefas rotineiras, melhoria 
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contínua, transferência de 

conhecimentos de gestores de 

perfil técnico para os outros 

membros da equipe, e execução de 

planos de ação conforme as 

decisões e o planejamento inicial 

dos gestores do projeto. 

 Comportamentos 

iterativos de 

reflexão–ação 

Proposição 4. A chegada da 

equipe ao ponto médio do projeto 

gera ciência nos seus membros 

sobre a lacuna existente entre sua 

realidade presente e os resultados 

esperados, movimentando-a para 

um ciclo iterativo completo de 

comportamentos de reflexão e de 

ação, que envolve a todos os 

membros da equipe, a fim de 

atingir as metas do projeto 

Gestão de 

projetos como 

quadro 

organizacional 

estável para a 

atuação da 

equipe 

 O sistema de 

Gestão Integral de 

Projetos: Ponto de 

Alavancagem da 

Aprendizagem da 

Equipe  

 Diretrizes de 

Gestão humana  

 Gestão dos Riscos 

Proposição 5. O potencial das 

metodologias e ferramentas da 

gestão de projetos para auxiliar os 

comportamentos de aprendizagem 

de reflexão e ação muda em função 

da percepção dos gestores e dos 

membros da equipe acerca das 

necessidades do projeto e o sentido 

de urgência do prazo final.     

 

Fonte: Elaboração própria 

Consequentemente com a estrutura descrita na análise temática 

deste caso, é possível afirmar que a aprendizagem da equipe de projeto é 

um processo iterativo de comportamentos de reflexão-ação, cuja 

articulação muda em função da percepção de urgência dos membros com 

relação ao avanço nos resultados e prazo final do projeto.   

Na sequência, apresenta-se as implicações acadêmicas dos 

resultados da pesquisa, as limitações do estudo de caso, as oportunidades 

de pesquisas futuras e as implicações práticas que poder-se-iam derivar 

do caso.  

 

6.1 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS DA PESQUISA  

 

Nesta seção, destaca-se as contribuições à literatura existente sobre 

a aprendizagem de equipes de projeto, que surgiram dos temas ao redor 
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dos quais foi construído o caso de estudo (Quadro 32). Essas 

contribuições são: a) a evidência de uma perspectiva temporal da 

aprendizagem da equipe de projeto; b) a identificação do caráter flexível 

das metas de aprendizagem no percurso do projeto; e c) o potencial que 

tem as metodologias e ferramentas de gestão para auxiliar o processo de 

aprendizagem da equipe. Cada uma destas contribuições está relacionada 

aos objetivos propostos nesta tese e, em conjunto, respondem à pergunta 

de pesquisa. 

 

6.1.1 Evidência de uma perspectiva temporal da aprendizagem da 

equipe de projeto 

 

Segundo a estrutura de análise apresentada na Quadro 32, o 

processo iterativo de comportamentos de aprendizagem de reflexão-ação 

da equipe de projeto ocorreu em função de três aspectos, que dão conta 

do primeiro objetivo específico desta tese: 

a) Os direcionamentos dados à equipe no seu primeiro encontro, 

os quais decorreram das condições de partida do projeto. Tais 

condições levaram à gerência do projeto a formular metas 

explícitas de aprendizagem de tarefas rotineiras, apropriação 

de normas básicas para a execução do trabalho e o seguimento 

das estratégias de ação propostas pelos gestores técnicos da 

equipe. Esperava-se que isso contribuísse no desempenho da 

equipe e facilitasse a interação entre os membros da equipe e 

desta com o cliente. Isso significa que a história de 

relacionamento com o cliente (principal parte interessada do 

projeto) interfere com as metas de aprendizagem, o que sugere 

a necessidade de definir estratégias para aumentar a sua 

participação nos diferentes cenários que propiciam tanto os 

comportamentos de aprendizagem de reflexão, quanto os de 

ação da equipe, durante o percurso do projeto.  

b) O trânsito da equipe da fase de inércia à fase de transição, 

durante o percurso do projeto. Nesse trânsito, o processo 

iterativo de comportamentos de aprendizagem de reflexão-

ação transformou-se à medida que o prazo de finalização do 

projeto se aproximava, como sintetizado na Figura 21. Durante 

a fase de inércia (do início até 80% do prazo de finalização) 

predominaram comportamentos de aprendizagem de ação dos 

membros, direcionados pelos gestores técnicos da equipe, e 

evidenciaram-se alguns comportamentos de reflexão que 

envolviam esses gestores de modo especifico. Por enquanto, 
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na fase de transição, houve comportamentos de reflexão-ação, 

que ocorreram de forma interdependente em um processo 

iterativo, caracterizado pela participação aberta de todos os 

membros da equipe. Pode-se dizer, então, que os 

comportamentos de aprendizagem de reflexão-ação não 

aconteceram sempre de forma simultânea e interdependente. 

As diferenças nos padrões de comportamentos de 

aprendizagem durante as fases de inércia e de transição 

evidenciaram que: i) tarefas rotineiras e tarefas complexas têm 

nexos diferentes com os comportamentos de aprendizagem, 

sendo que tarefas complexas (não rotineiras ou novas) 

precisam maior interdependência dos comportamentos de 

reflexão–ação; e ii) a forma como a equipe foi gerenciada e o 

tipo de liderança adotado interferem no seu engajamento nos 

comportamentos de aprendizado e no avanço dos resultados 

do projeto.  

Figura 21. Comportamentos de aprendizagem sob uma perspectiva temporal 

 Fonte: Elaboração própria  

c) As mudanças na interação dos membros para atingir os 

resultados dentro do prazo estabelecido. Isto é, durante a fase 

de inércia, a interação dos membros da equipe foi limitada. A 

maior interação aconteceu entre três ou quatro membros de 

perfil técnico, que tinham a responsabilidade de coordenação 
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do pessoal operacional e que transferiram informações para o 

resto da equipe. Os demais membros da equipe tiveram pouca 

interação e participação na resolução de problemas ou erros. 

Já na fase de transição a interação da equipe foi maior e 

abrangeu membros de diversos perfis técnicos, 

administrativos e operacionais. A interação foi além das 

fronteiras da equipe e envolveu outro pessoal da organização.  

Essa mudança na interação social da equipe evidenciou, 

também, que o intercâmbio face a face de seus membros 

melhorou a compreensão do sentido das metas, tanto do 

projeto, quanto da empresa; facilitou a apropriação das regras; 

melhorou o clima da equipe; e otimizou o uso dos mecanismos 

e ferramentas de gestão de projetos. Consequentemente, a 

equipe ganhou autonomia e ciência da importância da 

qualidade dos produtos entregues e da imagem da empresa 

ante o cliente, o que resultou na realização dos resultados do 

projeto dentro do prazo. Este aspecto é considerado uma 

contribuição à literatura, uma vez que pesquisas anteriores 

assinalam a falta de estudos empíricos que esclareçam a 

dinâmica temporal da aprendizagem de equipes. Nesse sentido 

a pesquisa aporta à literatura sobre aprendizagem de equipes, 

de forma específica, e também à literatura de processos de 

equipe, de forma geral (LEHMANN-WILLENBROCK, 

2017). 

     

6.1.2 Identificação do caráter flexível das metas de aprendizagem 

no percurso do projeto.  
 

A identificação das metas de aprendizagem, aspectos que dão 

cumprimento ao segundo objetivo específico, também respondeu à 

perspectiva temporal descrita acima. Na fase de inércia, os 

comportamentos de aprendizagem foram direcionados por metas 

explícitas relacionadas às condições de partida do projeto; 

especificamente, pelas características do entorno social, político e 

tecnológico do projeto. Na primeira parte da execução, foram priorizados 

aprendizados de tarefas rotineiras que contribuíram com a melhoria no 

desempenho imediato da equipe a fim de recuperar a confiança do cliente, 

na equipe e na empresa. Pode-se dizer, então, que as metas de 

aprendizagem tiveram uma finalidade política para “sanear os 

relacionamentos como o cliente” (Entrevista 1). Esta escolha deixou em 

segundo plano a aprendizagem das tarefas não rotineiras; a aprendizagem 
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de processos de trabalho em equipe que permitissem estruturar esforços 

coletivos a fim de atingir os resultados do projeto; e a aprendizagem sobre 

o conhecimento e as competências de outros membros da equipe.  

Diante do alerta dos atrasos do projeto, uma vez que aproximava-

se a data de finalização, as metas de aprendizagem mudaram; porém, não 

houve evidência de que foram explicitadas. A prioridade foi dada à 

aprendizagem de tarefas não rotineiras e dos processos de trabalho em 

equipe, que facilitaram a realização dos resultados do projeto, dentro dos 

prazos estabelecidos. Nesse sentido, os membros da equipe foram 

empoderados, a participação foi incentivada e a capacidade de escuta foi 

aperfeiçoada. Como resultado desse processo, ocorreu a aprendizagem 

sobre o conhecimento e as competências dos colegas da equipe. Ficou em 

evidência, também que, na medida em que a equipe aprendeu a estruturar 

seus esforços coletivos para superar os desafios do projeto, melhorou sua 

compreensão sobre tarefas complexas. Os esforços coletivos implicaram 

troca de ideias, confrontação, debate e experimentação sobre a melhor 

forma de realizar tarefas e, consequentemente, o domínio sobre as tarefas 

melhorou (como foi exemplificado na seção 5.2.2 e na Figura 18).  

As metas de aprendizagem, portanto, foram dinâmicas, mudaram 

conforme o direcionamento da fase de inércia e as necessidades do projeto 

na fase de transição, e nem sempre foram explícitas. Elas podem emergir 

naturalmente das agendas e estratégias de trabalho propostas para 

executar o projeto, sem que sejam formalmente declaradas.  No entanto, 

os dados não permitem descrever as diferenças que podem acarretar metas 

de aprendizagem explícitas ou implícitas sobre a forma como se 

apresentam os comportamentos de aprendizagem de reflexão e de ação.  

A identificação de metas de aprendizagem nesta tese aporta 

evidência empírica sobre um tema pouco estudado, como apontaram 

Edmondson, Dillon e Rolof (2007) e como foi observado na revisão de 

literatura realizada para esta pesquisa. Fica, então, o desafio de 

aprofundar na pertinência de ter metas de aprendizagem explícitas desde 

o início do projeto que possam ser revisadas e ajustadas conforme o 

projeto avança. 

  

6.1.3 O potencial das metodologias e ferramentas de gestão de 

projetos para auxiliar o processo de aprendizagem da equipe 

 

Dentre o ferramental estruturado na empresa para auxiliar a gestão 

dos seus projetos, foram de interesse para este trabalho, considerando seus 

potenciais nexos com a aprendizagem das equipes:  
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a) O sistema de gestão integral: as ferramentas e 

mecanismos de feedback, monitoramento, controle e avaliação que 

fornece o sistema de gestão integral da empresa guiaram a equipe 

para, intencionalmente, analisar problemas, falar sobre erros ou 

dificuldades, procurar feedback ou pedir ajuda. Como resultado 

desse processo, a equipe desenvolveu planos de ação, mudanças, 

melhoras no desempenho e tomou decisões importantes para a 

execução do projeto. O padrão de gestão de projetos da empresa, 

assim, fornece um quadro de ação que induz às interações da 

equipe para analisar a realidade do projeto, à luz dos resultados 

esperados. Como resultado desta análise, a equipe pôde preencher 

o hiato existente entre o estado real do projeto e o ideal, mediante 

as ações necessárias para atingir esses resultados.  

Nesse sentido, a gestão de projetos provoca processos de 

reflexão e de ação. No entanto, embora a gestão de projetos forneça 

esse quadro de ação, a implementação das metodologias e 

ferramentas técnicas não garante o ciclo completo de reflexão-ação 

da aprendizagem de equipe. Como evidenciado neste caso, a 

utilização do ferramental de gestão de projetos esteve associada 

com a perspectiva da gerência da equipe sobre seu uso, e com o 

processo de configuração da equipe. Entre dezembro de 2015 e 

junho de 2016 (fase de inércia da equipe), as metodologias e 

ferramentas foram usadas, mas seu potencial para impulsionar 

comportamentos de aprendizagem foi menos evidente do que 

aconteceu durante julho, agosto e setembro. Nestes últimos meses, 

a equipe integrou e aproveitou essas ferramentas em função das 

necessidades do projeto e do sentido de urgência sobre o prazo 

final. Graças às mudanças no processo de interação social do 

último período, caracterizado pela participação e maior frequência 

de reuniões de monitoramento (ferramenta formal de gestão), a 

utilidade de outras ferramentas (como planos de trabalho, 

monitoramento de não conformidades ou o uso de formatos 

específicos) foi otimizada.  

b) As diretrizes de gestão humana: a forma como a equipe 

foi gerenciada teve um vínculo com os comportamentos de 

aprendizagem durante toda a execução do projeto, também em 

função do tempo de avanço. Dentre os aspectos a salientar, se 

encontram: a capacitação de membros da equipe, o envolvimento 

da gerência da equipe com a perspectiva de aprendizagem 

organizacional da empresa (analisada sob a perspectiva das 

funções do staff); e a criação de um ambiente de trabalho seguro.  
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As decisões relacionadas com a capacitação de membros da 

equipe constituíram uma experiência nova de acordos e de busca 

de soluções para os problemas da equipe. Para isso, foram 

revisados normas e procedimentos, que foram adaptados às 

necessidades da equipe, em função dos resultados do projeto, 

aspecto que resultou em uma lição aprendida e documentada ao 

seu final.  

Por outra parte, o envolvimento da gerência da equipe com 

a perspectiva de aprendizagem organizacional da empresa, 

analisada sob a lente das funções, mostrou o vínculo entre os 

papéis do gerente e do vice-presidente de operações como agentes 

da aprendizagem da equipe. Também houve alguns indícios da 

importância dos cargos de supervisão nesses comportamentos. As 

funções de membros gestores da equipe (VPO, gerente, engenheiro 

residente, supervisores), de uma ou outra forma, incidiram nos 

comportamentos de aprendizagem ao longo do projeto. Quando 

eles agiram de forma desarticulada e sob um clima de equipe 

percebido pelos participantes como pouco seguro, fragmentaram-

se e negligenciaram-se conhecimentos e experiências 

potencialmente relevantes para a equipe. Ao contrário, quando se 

articularam, o compartilhamento de conhecimentos e experiências, 

assim como a co-construção de novas ideias, foram mais evidentes, 

como foi descrito na fase de transição na configuração da equipe.  

As mudanças no percurso da execução do projeto nesta 

equipe demostraram que: se a gerência incentiva a participação, a 

comunicação, a escuta e a troca de ideias, existe um clima de 

equipe seguro para participar, e as tarefas se desenvolvem de forma 

interdependente; e a aprendizagem da equipe ocorre conforme um 

processo iterativo que articula os comportamentos de reflexão e de 

ação e facilita a realização dos objetivos do projeto. Da mesma 

forma, ficou em evidência que, se esses aspectos não confluem, o 

processo não é iterativo, porque os comportamentos de reflexão e 

de ação deixam de ser interdependentes, acontecem de forma 

isolada. Em consequência, é possível que os resultados do projeto, 

em termos de custo, prazo ou qualidade, não sejam alcançados. 

As características da gestão da equipe durante o percurso do 

projeto, para além das funções especificas dos cargos dos gestores, 

também sugerem que um estilo de liderança participativo, que 

estimule relacionamentos horizontais, contribui para a gestão dos 

conflitos, promove o debate e a crítica, garante a segurança 
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psicológica da equipe, e facilita o ciclo iterativo de 

comportamentos de aprendizagem de reflexão-ação.   

c) Os procedimentos de gestão dos riscos: a própria natureza da 

gestão dos riscos, como definida na empresa, uma estratégia 

para gerenciar as incertezas, implica comportamentos de 

aprendizagem de reflexão-ação, a fim de prever soluções para 

problemas potenciais ou de aproveitar oportunidades. Isso 

implica identificar os riscos, compartilhá-los, analisá-los em 

equipe, propor planos de ação, receber feedback da equipe, 

tomar decisões e experimentar. Para isso, a empresa tem um 

guia dos procedimentos formais a ser realizados. No entanto, 

igual ao caso do sistema de gestão integral, as ferramentas de 

gestão do risco auxiliam no processo de aprendizagem 

algumas vezes mais do que outras, em decorrência da fase de 

desenvolvimento da equipe.  

Em suma, e para atingir o terceiro objetivo específico da tese, 

pode-se dizer que o padrão de gestão seguido pela equipe auxiliou seu 

processo de aprendizagem algumas vezes mais do que em outras. Os 

padrões, metodologias ou ferramentas fornecidos pela gestão de projetos 

são aspectos técnicos que, potencialmente, auxiliam a aprendizagem. Isso 

acontece sempre que sejam considerados aspectos humanos e sociais 

relevantes, como as agendas da gerência para direcionar a equipe, o tipo 

de liderança assumido e o envolvimento abrangente dos membros na 

solução dos problemas para atingir os resultados do projeto.  

Tendo em conta que, na revisão de literatura realizada nesta 

pesquisa, não foram identificados estudos que analisassem a gestão de 

projetos e a aprendizagem de equipes de projeto, este aspecto constitui 

outra contribuição que traz novas ideias sobre temas para aprofundar e 

fortalecer, ao menos, em três áreas de conhecimento diferentes: a 

aprendizagem de equipes, os processos de equipes temporárias, e a gestão 

de projetos. 

  

6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO DE CASO 

 

As escolhas metodológicas da pesquisa implicam em algumas 

limitações. Em primeira instância, sendo um estudo descritivo, a pesquisa 

não pretende validar teorias ou provar relações entre os conceitos que 

serviram de base para a análise. Em segundo lugar, os padrões 

identificados na análise temática são válidos especificamente para a 

equipe estudada. Eles não pretendem refletir o processo de aprendizagem 

de outras equipes de projeto. As possibilidades de transferência dos 
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resultados desta pesquisa dependerão das condições, fins e características 

das potenciais investigações que possam aplicar os achados desta 

pesquisa em outros contextos (MERRIAM; TISDELL, 2016). Por fim, 

embora a aprendizagem de grupo seja um construto multinível 

(individual, grupal e organizacional), o foco desta pesquisa foi o nível 

grupal. 

    

6.3  OPORTUNIDADES DE PESQUISAS FUTURAS  

 

A identificação de uma perspectiva temporal da aprendizagem da 

equipe abre uma janela de potenciais temas de pesquisa futura. Um 

primeiro aspecto identificado nesta tese, que merece maior 

desenvolvimento e evidência empírica, é a incidência do contexto amplo, 

além das fronteiras da equipe, na aprendizagem de equipe. Nos estudos 

prévios que alavancaram a fundamentação teórica desta pesquisa, o 

contexto amplo das equipes quase sempre foi analisado desde a 

perspectiva da organização, com pouca informação sobre instâncias além 

das fronteiras da organização que incidiram de alguma forma na 

aprendizagem das equipes. Nesta pesquisa, evidenciou-se que as 

expectativas do cliente e a história de relacionamento da empresa com o 

cliente tiveram incidência nas metas de aprendizagem iniciais. Isso 

sugere, então, oportunidades de pesquisa para compreender como o 

relacionamento com as partes interessadas no projeto (dentre as quais 

estão clientes ou investidores) pode interferir na aprendizagem das 

equipes. 

Um segundo aspecto a desenvolver no futuro são as características 

das metas de aprendizagem, e de como elas podem afetar os 

comportamentos de aprendizagem. Nesse sentido, um aspecto 

interessante é estudar as metas de aprendizagem em função da realização 

de tarefas, tanto complexas, como rotineiras, durante todo o percurso dos 

projetos, e como isso incide nos resultados das equipes.  

O terceiro aspecto a desenvolver, dada a pouca evidência empírica 

no tema, é o estudo da interferência dos padrões de gestão com a 

aprendizagem das equipes. Alguns aspectos pontuais para aprofundar são: 

i) os fatores que moderam a relação entre as metodologias e ferramentas 

de gestão e a aprendizagem das equipes. Esta pesquisa permitiu 

identificar fatores como a gerência da equipe, o tipo de liderança e a 

interação direta entre os membros da equipe, aspectos que merecem 

aprofundamento; ii) a forma como cada área de conhecimentos da gestão 

de projetos, conforme o guia do PMBOK, afeta ou é afetada pela 

aprendizagem das equipes; e iii) o estudo de outras formas de gestão de 
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projetos, (por exemplo os métodos ágeis) visando identificar se diferentes 

padrões de gestão de projetos se associam de forma diferente com a 

aprendizagem das equipes. 

O quarto aspecto de interesse é o estudo comparado entre equipes 

de projeto que desenvolvem bens/serviços inovadores e equipes que 

desenvolvem bens/serviços tradicionais, assim como entre equipes 

temporárias (projeto) e equipes estáveis (tradicionais). Esse tipo de estudo 

permitirá analisar semelhanças, diferenças e padrões de comportamento 

de aprendizagem em função da novidade das tarefas e da temporalidade 

dos membros das equipes.  

O quinto aspecto que merece aprofundamento é a análise dos 

elementos da memória organizacional que podem contribuir para a 

aprendizagem das equipes. Dentre tais elementos, compreender como 

otimizar o uso de tecnologias de informação e comunicação - TIC pode 

melhorar o uso do conhecimento existente, facilitar diferentes formas de 

interação entre os membros das equipes e ajudar a ampliar as fronteiras 

do conhecimento por meios virtuais. 

Por fim, um último aspecto a aprofundar é, desde a perspectiva 

temporal, compreender como a aprendizagem de equipe pode contribui 

para a aprendizagem organizacional. Este é um importante hiato de 

conhecimento a preencher, pois o caráter temporário dos projetos faz com 

que a interação equipe-organização seja limitada no tempo. Deste modo, 

as oportunidades de aprendizagem da organização podem ser maiores 

durante o percurso do projeto, quando erros e problemas são analisados 

em tempo real. Quando o projeto acaba, a equipe deixa de existir e as 

possibilidades de compartilhamento de conhecimentos e experiências 

diminuem amplamente e ficam restritas, na maior parte dos casos, a 

repositórios de informação não humanos e pouco consultados (NEWELL, 

2006). 

                

6.4 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS   

 

Esta tese contribui para a prática gerencial, por meio da apresentação 

de evidência do carácter temporal da aprendizagem da equipe de projeto. 

Portanto, fornece insights para se pensar em temas como: 

a) O gerenciamento do tempo do projeto, sob uma perspectiva que 

envolva a estruturação proposital de um processo iterativo de 

comportamentos de aprendizagem de reflexão e de ação, desde o 

primeiro encontro da equipe. Os direcionamentos dados nesse 

encontro têm o potencial de impulsionar os comportamentos das 

equipes durante a fase de inércia e, assim, as esquipes estariam 
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sendo estimuladas a aprender em função dos resultados esperados 

no projeto, desde o começo; 

b) O fortalecimento de processos de reflexão. Levando-se em 

conta que as equipes de projeto em contextos reais trabalham para 

atingir resultados e estão impelidos à ação, sugere-se fortalecer os 

processos de reflexão desde o começo do projeto. A reflexão supõe 

que as equipes avaliem as ações e o desempenho passados, 

aprendam a partir das falhas e sucessos e criem novos insights para 

agir orientados na melhoria de seu funcionamento futuro;    

c) A elaboração de metas de aprendizagem desde o começo do 

projeto, com uma perspectiva flexível que permita a revisão, 

validação e ajustes em função dos avanços nos resultados durante 

o percurso do projeto. Isso pode, potencialmente, contribuir para 

encurtar os tempos da fase de inércia e estimular a fase de transição 

a fim de aportar aos resultados do projeto em termos de custo, 

tempo ou qualidade; 

d) Processos de seleção de membros de equipes de projeto que 

evidenciem competências para: envolver a equipe toda na 

participação, debater e criticar com argumentos sólidos, escutar 

ativamente, oferecer e receber feedback, gerenciar o conflito, e 

contribuir para um clima de segurança psicológica; 

e) Processos de treinamento de gestores de equipes de projetos 

encaminhados a neles desenvolver competências para estimular: a 

interação, o debate, a capacidade de escuta, a crítica, o feedback, a 

gestão do conflito, o clima de segurança psicológica e a co-

construção de ideias entre um coletivo amplo de pessoas;  

f) O uso cada vez mais propositado das metodologias e 

ferramentas de gestão, como elementos que auxiliem o processo de 

aprendizagem de equipes. Destaca-se, dentre esses mecanismos, o 

uso de encontros face a face com uma frequência razoável dentro 

das características do projeto. Esses encontros têm potencial de 

melhorar a compreensão das metas, tanto do projeto, quanto da 

organização, a apropriação de regras, o clima da equipe, e o uso 

dos mecanismos e ferramentas de gestão de projetos; 

g) O planejamento de tarefas rotineiras e não rotineiras, levando-

se em consideração o que as equipes precisam aprender em cada 

caso, e quais os mecanismos e comportamentos de aprendizagem 

a envolver; 

h) A gestão das partes interessadas no projeto a fim de envolvê-

las desde o início no processo de aprendizagem da equipe, e 
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aproveitá-las como uma fonte de conhecimento externa para 

atingir os resultados dos projetos.  

 

6.5 EXPERIÊNCIA VIVIDA  

 

A vivência de minha experiência de pesquisa começou antes 

mesmo de iniciar o processo de investigação. Ela iniciou-se desde o 

momento no que decidi participar no edital de bolsas para estrangeiros da 

Capes, na Colômbia. Nessa época, eu só sabia, pela minha experiência 

profissional, que as equipes de projeto tinham problemas para apropriar 

conhecimentos que facilitassem a realização dos resultados esperados e, 

em função disso, desenvolvi o projeto que apresentei à Capes. Eu não 

fazia ideia, naquele momento, do quanto ia mudar meu projeto, nem do 

longo caminho que percorreria, às vezes tranquila e outras com muita 

ansiedade. No entanto, fiz uma escolha que mantive durante quatro anos, 

porque acredito firmemente no trabalho de equipe e nas oportunidades de 

aprendizagem das equipes. De fato, já tive a oportunidade de fazer parte 

de equipes de trabalho inesquecíveis pelas suas contribuições em minha 

vida. 

Já em Florianópolis, na UFSC e participando das disciplinas do 

PPGEGC, me dei conta do mar de informações em que devia mergulhar 

e da complexidade de fazer pesquisa. Começou, então, meu processo para 

atingir foco. No entanto, me deparei com a polissemia do construto que 

queria estudar. Aí tive que fazer escolhas que foram facilitadas pelas 

conversações que mantive constantemente com Andrea, minha 

orientadora e mentora neste processo. Nesse momento, o processo de 

pesquisa começou a fluir; cada artigo que li e cada tema que apareceu, me 

davam luzes e faziam com que eu sentisse paixão pelo trabalho que estava 

fazendo. Nesse processo, me perguntei mil vezes o que eu encontraria 

quando fosse ao campo, como seria meu trabalho em campo, e com essas 

questões em mente apresentei o exame de qualificação. O grupo de 

especialistas que avaliou meu trabalho me fez pensar em várias questões 

que passaram a ser parte da pesquisa e me permitiram ampliar minha 

perspectiva e ir para a coleta de dados muito alerta e aberta a receber todos 

os insights possíveis.  

No trabalho de campo, embora a empresa e a equipe pesquisada 

estivessem abertas e dispostas a participar e colaborar com tudo, as coisas 

não foram simples. Meus planos quadradinhos e organizados nem sempre 

eram possíveis porque o dia-a-dia do projeto tinha incertezas e prioridades 

que implicavam mudanças nos meus planos. Apesar disso, quando 

comecei as entrevistas e os grupos focais, foi surpreendente como os 
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dados iam se encaixando. Aí pensei: heureca, a triangulação de dados é 

fantástica! Foi uma experiência muito interessante escutar como as 

diferentes pessoas descreviam o projeto, seus problemas ou suas 

satisfações de formas tão diversas e mesmo assim, complementares.  

Um ponto de especial excitação foi a primeira vez que escutei o 

gerente falar “em meados do mês de julho, olhando para a data do 26 de 

setembro, onde contratualmente tínhamos que fazer entrega do projeto, aí 

foi onde todos fizemos planejamento, o grupo mudou 180 graus[...]”. A 

exaltação aumentou quando outros membros da equipe falaram do mesmo 

tema com palavras diferentes. Nesse momento, lembrei que, graças à 

sugestão de um membro da banca de qualificação, eu tinha inserido o 

tema desenvolvimento de equipes e que havia um modelo que explicava 

as mudanças de equipes temporárias em função do prazo para a realização 

dos projetos. Ali gestou-se a principal contribuição deste trabalho à 

literatura científica sobre a aprendizagem de equipes.  

Porém, o caminho para chegar ao final desta pesquisa apenas 

começava e, desse momento até o final, o nível de dificuldade foi 

aumentando paulatinamente. Uma vez terminou o trabalho campo e o 

processo de codificação de informações, me deparei de novo com um 

volume de informação que me ultrapassava, e a ansiedade veio como um 

furacão que tirou meu sono durante vários dias (talvez deveria falar 

meses). Eu sabia que algo tinha acontecido em função do tempo do 

projeto, porém tinha para construir toda uma série de relacionamentos 

entre a história da equipe, a gestão do projeto, o processo de aprendizado, 

as mudanças e os resultados atingidos. Devo reconhecer que a ansiedade 

passou a fazer parte de minha vida, e meu próprio processo de 

aprendizado foi um ciclo de tensão-reflexão-ação, que resultou no 

documento que vocês estão terminando de ler.       

Embora a tensão ainda não acabe, estou feliz pelo caminho 

percorrido, pelos aprendizados e pelos resultados da pesquisa. Eu sei que 

esta experiência não termina aqui; porém, o final da história também será 

construído com vocês.     
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APÊNDICE 1 

REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

PROCESSO METODOLOGICO 
A elucidação e análises de conceitos se originam em uma revisão 

integrativa de literatura. Este tipo de revisão permite a inclusão de estudos 

baseados em diversas metodologias (experimentais ou não) e de 

perspectivas variadas sobre um fenômeno determinado, para fornecer 

uma compreensão mais abrangente dele (TORRACO, 2005).  

A revisão visou responder à questão: qual é o conhecimento 

científico acumulado sobre a aprendizagem de equipes de projetos em 

contextos reais.  

O desenvolvimento metodológico da revisão incluiu as fases: 

identificação dos estudos relevantes, avaliação dos documentos, análise 

dos dados e, apresentação dos dados.  

Identificação dos estudos: o primeiro passo foi selecionar uma 

fonte de dados confiável e abrangente. Decidiu-se trabalhar a base Social 

SciencesCitation Index (SSCI)da Web of Science, considerando seu 

reconhecimento pela comunidade acadêmica, a acessibilidade e a 

qualidade dos dados que fornece. Foi utilizado o período disponível na 

base até a data de realização da busca: 1945-2016 (1 de outubro de 2017) 

A Web of Science indexa cerca de 10 mil periódicos científicos 

dentre quase um milhão existente no mundo. No contexto internacional é 

considerada uma das mais relevantes para estudos bibliométricos e 

sistemáticos, pois oferece o número de citações o qual permite uma 

triagem, baseada em uma medida objetiva da influência dos artigos no 

corpo teórico sobre os temas em questão (Vanti, 2002; Crossan, Apaydin, 

2010). 

Busca de documentos: Uma vez definida a fonte se buscaram 

documentos que explicitamente usaram os termos “teamlearning” and 
“project” como descrito na Quadro 32. 

Quadro 32. Critérios de busca na WoS 

Criterios de pesquisa 

Tema: ("team* learn*" and "project*") NOT Tema: (education) NOT 

Tema: (e-learning) NOT Tema: (school) NOT Tema: (virtual team*) 

NOT Tema: (undergraduate) NOT Tema: (dispersed team*) NOT 

Tema: (student*) NOT Tema: (classroom) 

Domínios de 

pesquisa 

Social Sciences and Sciences of Technology  
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Áreas de pesquisa  Business Economics, Psychology, Engineering, 

Social Sciences Other Topics, Operations 

Research Management Science 

Tipo de 

documentos   

Articles and reviews 

Período de tempo All 

Linguagem da 

pesquisa 

All 

Fonte: elaboração própria 

Considerando o grande número de temas direta ou indiretamente 

relacionados, usaram-se critérios de inclusão e exclusão dos documentos. 

Dentre os critérios de inclusão se estabeleceu a seleção de revisões e 

artigos empíricos cujo objeto de estudo fossem equipes em contextos 

reais, na área empresarial, focados no nível de análise de grupo. 

Consequentemente, foram excluídos do tema de busca termos 

como: escola, universidade, laboratório, sala de aula, de educação, 

treinamento, e-learning. Também se excluíram artigos com foco equipes 

virtuais, equipes dispersas, características do líder, construtos diferentes 

da aprendizagem de equipes (por exemplo, capacidade absortiva 

oudesaprendizagem); assim como aqueles que faziam alusão tangencial 

ao construto de interesse.    

O resultado inicial foram 46 artigos cujos títulos, palavras-chaves 

e resumos foram lidos para confirmar a consistência com os critérios de 

inclusão e exclusão. 

 Neste segundo filtro, dentre os 46 documentos, foram 

identificados 25 documentos pertinentes para os interesses desta revisão, 

como sintetizado na Quadro 33.  

Quadro 33. Estudos selecionados conforme critérios de busca 

 Autor Titulo Citações 

WoS 

Data  

1 Akgun, A;Byrneb, J; 

Lynn, G;Keskin, H 

Team stressors, 

management  

support, and 

project and 

process outcomes 

in new product 

development 

projects 

45 2007 
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 Autor Titulo Citações 

WoS 

Data  

2 Akgun, A; Byrne, J; 

Keskin, H; et ál. 

Knowledge 

networks in new 

product 

development 

projects: A 

transactive 

memory  

perspective 

92 2005 

3 Akgun, A; Lynn, G; 

Yilmaz, C. 

Learning process 

in new product 

development 

teams and effects 

on product 

success: A socio-

cognitive 

perspective 

45 2006 

4 Akgün, A; Byrne, J; 

Keskin, H; Lynn, G 

Transactive 

memory system in 

new product 

development 

teams 

21 2006 

5 Akgun, A; Keskin, H; 

Byrne, J. 

Procedural justice 

climate in new 

product 

development 

teams: antecedents 

and consequences 

14 2010 

6 Akgun, A; Lynn, G; 

Keskin, H; et al. 

Team learning in 

IT implementation 

projects: 

antecedents and 

consequences 

1 2014 

7 Breso, I; Orengo, V; 

Gracia, F; et al. 

Concurrent and 

lagged effects of 

team climate on 

team learning 

changes: the 

moderator role of 

time pressure and 

work overload 

0 2014 
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 Autor Titulo Citações 

WoS 

Data  

8 Dayan, M;    Di 

Benedetto, A;Colak, 

M 

Managerial trust in 

new product 

development 

projects: its 

antecedents and 

consequences 

34 2009 

9 Dayan, M Managerial trust 

and NPD team 

performance: team 

commitment and 

longevity as 

mediators 

6 2010 

10 Edmondson, A. Framing for 

learning: Lessons 

in successful 

technology 

implementation 

36 2003 

11 Edmondson, C; 

Nembhard, I. 

Product 

development and 

learning in project 

teams: the 

challenges are the 

benefits 

20 2009 

12 Erhardt, N. Is it all about 

teamwork? 

Understanding 

processes in team-

based knowledge 

work 

14 2011 

13 Goffin, K; Koners, U; 

Baxter, D; et al. 

Managing lessons 

learned and tacit 

knowledge in new 

product 

development 

11 2010 

14 Hagen, M; Gavrilova, 

M 

The impact of 

managerial 

coaching on 

learning outcomes 

within the team 

context: An 

analysis 

6 2012 
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 Autor Titulo Citações 

WoS 

Data  

15 Huang, J; Li, Y. Slack resources in 

team learning and 

project 

performance 

2 2012 

16 Huckman, R; Staats 

B; Upton, D. 

Team familiarity, 

role 

experience, and 

performance: 

evidence from 

indian software 

services 

62 2009 

17 Kostopoulos, 

Konstantinos C.; 

Bozionelos, Nikos 

Team exploratory 

and exploitative 

learning: 

psychological 

safety, task 

conflict, and team 

performance 

24 2011 

18 Kostopoulos, K; 

Spanos, Y; Prastacos, 

G. 

Structure and 

function of team 

learning 

emergence: a 

multilevel 

empirical 

validation 

6 2013 

19 Li, Y; Huang, J. Exploitative and 

exploratory 

learning in 

transactive 

memory systems 

and project 

performance 

0 2013 

20  Liu, S; Schuler, R; 

Zhang, P. 

External learning 

activities and 

employee 

creativity in 

Chinese R&D 

teams 

0 2013 

21 Lynn, GS New product team 

learning: 

Developing and 

profiting from 

47 1998 
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 Autor Titulo Citações 

WoS 

Data  

your knowledge 

capital 

22 Lynn, G; Skov, R; 

Abel, K. 

Practices that 

support team 

learning and their 

impact on speed to 

market and new 

product success 

88 1999 

23 Savelsbergh, 

Ch;Poell, R; Van der 

Heijden, B. 

Does team 

stability mediate 

the relationship 

between 

leadership and 

team learning? An 

empirical study 

among Dutch 

project teams 

1 2015 

24 Savelsbergh, Ch; 

Gevers, J; Van der 

Heijden, B; et al. 

Team role stress: 

relationships with 

team learning and 

performance in 

project teams 

9 2101

2 

25 Tucker, A; 

Nembhard, I; 

Edmondson, A. 

Implementing new 

practices: An 

empirical study of 

organizational 

learning in 

hospital intensive 

care units 

122 2007 

Fonte: elaboração própria baseada na busca da WoS 

 Vinte e um documentos corresponderam com os critérios de 

exclusão, como descrito a seguir. 

Quadro 34. Estudos excluídos da revisão 

Critério Titulo Autor 

Contexto educativo 

ou de treinamento. 

Mostra equipes de 

estudantes de 

escolas, 

universidades ou 

Systemic design for 

improving team 

learning climate and 

capability: A case 

study 

Yang, J; Chen, C. 

Learning electronic 

reference resources: A 

Mendelsohn, J 
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Critério Titulo Autor 

cursos de 

capacitação 

team-learning project 

for reference staff 

The human side of 

lean teams 

Wackerbarth, S; Strawser-

Srinath, J; Conigliaro, J. 

Tipos de Liderança 

Moderating effects of 

transformational 

leadership between 

external team learning 

and research team 

performance 

outcomes  

Peltokorpi, V; Hasu, M. 

The 1996 Mount 

Everest climbing 

disaster: The 

breakdown of learning 

in teams 

Kayes, D 

The emerging primary 

care workforce: 

preliminary 

observations from the 

primary care team: 

learning from 

effective ambulatory 

practices project 

Ladden, M; Bodenheimer, 

T; Fishman, N; et ál. 

 

The effect of team 

leader characteristics 

on learning, 

knowledge 

application, and 

performance of cross-

functional new 

product development 

teams 

Sarin, S; McDermott, C. 

Leadership style: Its 

impact on cross-

functional product 

development 

Norrgren, F; Schaller, J 

Foco no nível 

organizacional 

Placing poverty on the 

agenda of a primary 

health care team: an 

evaluation of an action 

research project  

Bond, M 
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Critério Titulo Autor 

A project sponsor's 

impact on practice-

based learning within 

projects 

Sense, A. 

Linking learning and 

knowledge creation to 

project success in Six 

Sigma projects: An 

empirical 

investigation 

Arumugam, V; Jiju, A; 

Maneesh, K. 

The project workplace 

for organizational 

learning development 

Sense, Andrew J. 

Pesquisa em 

contexto 

controlados/ 

laboratórios 

Team learning: 

Collectively 

connecting the dots 

Ellis, A; Hollenbeck, J; 

Ilgen, D; et al. 

Estudo de construtos 

diferentes da 

aprendizagem de 

equipes 

Lessons learned in 

content architecture 

harmonization and 

metadata models 

Wagger, S; Park, R; 

Bedford, D;Dowding, A 

Freedom to 

Cooperate: Gaining 

Clarity Into 

Knowledge 

Integration in 

Information Systems 

Development Teams  

Janz, B; Pattarawan, P. 

Coevolving Systems 

and the Organization 

of Agile Software 

Development  

Vidgen, R; Wang, X. 

Knowledge elicitation 

in reliability 

management in the 

airline industry 

Kwong, E; Lee, W. 

An exploratory study 

on meta skills in 

software development 

teams: antecedent 

cooperation skills and 

personality for shared 

mental models 

Yang, H; Kang, H; Mason, 

R. 



245 

Critério Titulo Autor 

New product 

development in 

turbulent 

environments: Impact 

of improvisation and 

unlearning on new 

product performance 

Akgun, A; Byrne, J; Lynn, 

G; et ál. 

Evaluating radical 

innovation portfolios 

Paulson, Albert S; 

O'Connor, G; Robeson, D. 

East-west European 

project: Transforming 

and shaping research 

through collaboration 

 

Markova, I;Plichtova, J 

Fonte: Elaboração própria baseada na busca da WoS 
 Dentre os 25 selecionados para a análise detalhada, mais 5 foram 

excluídos. Os estudos de Breso et al. (2014) e Edmondson (2003) não 

estão disponíveis na íntegra. A leitura aprofundada dos estudos de Goffin 

et al., (2010) e Tucker, Nembhard e Edmondson (2007) constataram sua 

especificidade no nível organizacional e inter-equipes. O estudo de 

Huckman, Staats e Upton, (2009) não explicita a aprendizagem de 

equipes se não processos sócio-afetivos dos grupos. 

Análise de documentos: A análise dos 20 documentos foi feita com base 

na estrutura proposta por Edmondson, Dillon e Roloff (2007). Assim 

sendo, a revisão fez um aprofundamento do tema em questão a fim de 

construir sobre o conhecimento desenvolvido em pesquisas previas e 

contribuir para a convergência de termos e construtos como sugerido por 

Edmondson, Dillon e Roloff, (2007). A análise faz parte do corpo deste 

documento na seção 2.3. 

  



246 

  



247 

APÊNDICE 2 

TRABALHO PRÉ-CAMPO 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA PARA A VICE PRESIDENTA 

DE GESTÃO DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO 

EIXOS  Perguntas Chaves 

  

Articulação entre os fins da 

GC e a visão estratégica da 

Empresa  

1. Por que a Empresa decidiu criar a área da 

GC? 

Motivações para 

implementação da GC 

2. Quais são as expectativas da alta gerencia 

sobre GC?  

Expectativas da GC 3. O que é GC para HL? 

Definição do conhecimento 1. O que é o conhecimento para HL? 

Tipos do conhecimento 

emHLIngenieros 

2. Que tipo do conhecimento buscam 

gestionar? (Tecnológicos, tradicionais, senso 

comum.) (Explotation ou Exploration) (qual é 

o mais fácil ou mais difícil) 

Abordagem 
3. Quais são os conhecimentos críticos da 

HL? (Importantes, chaves,essenciais...) 

 4. Qual é a estrutura da área de GC e como é 

a relação com o resto dos departamentos da 

empresa? 

Comunicação do projeto de 

GC 

1. Como preparou-se a organização para a 

implementação da GC? 

Planejamento dos recursos  2. Quais estratégias de comunicação foram 

implementadas? (Instruções, convite.)  

 3. Quais recursos foram dispostos para o 

apoio da implementação da GC? (Pessoas, 

tecnologias e processos) (infraestrutura, 

económicos) 

Metas 1. Quais são as metas específicas da 

implementação da GC? 

Práticas de implementação 2. Como planejam alcançar as metas? 

 3. Que tipo de atividades estão desenvolvendo 

para alcançar tais metas? 

 4. Têm definido estratégias específicas de 

captura e compartilhamento do 

conhecimento? 

Comportamentos frente a GC 
1. Qual é o nível da aceitação da alta e média 

gerencia, assim como da linha operativa 
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Valores organizacionais ante 

a GC 

2. Como se articulam as diferentes áreas da 

Empresa ao processo da GC? 

Crenças ante a GC 3. Quais valores/crenças/comportamentos da 

organização tem facilitado ou dificultado a 

implementação da GC? 

Benefícios da GC 1. Qual é o valor aportado pela GC à 

organização? 

 2. Quais são os efeito da GC na organização? 

  3. Qual tem sido o grau de realização das 

metas? 
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APÊNDICE 3 

FORMATO DE COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DE EQUIPES DE PROJETO EM OPERAÇÃO 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

FASE EXPLORATÓRIA TRABAJO DE CAMPO  

HL INGENIEROS  
 

El presente formato tiene como fin explorar características generales de los equipos de proyecto de la compañía. 

Constituye un elemento previo (preparatorio) del trabajo del campo que se realizará en el curso de este año, a fin de 
comprender como ocurren los procesos de aprendizaje de quipos de proyecto en HL Ingenieros.  

 

Por tanto, agradezco su colaboración y disposición para proporcionar la información respectiva. 

 

1. Cuantos proyectos tiene HL Ingenieros en operación actualmente? ____________ 
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2. Cuantos proyectos están por entrar en operación en el curso de los próximos 3 meses?________ 

3. Datos generales de cada proyecto  

 
 Nombre 

del 

Proyecto 

Fecha Inicio 

Contractual 

Fecha Fin 

Contractual 

Fecha Fin 

Estimada 

Lugar  

     

     

     

     

 

4. En cada proyecto por favor describa la siguiente información (Puede insertar tanta celdas como sean 

necesarias) 

Proyecto 1.  

 
Nombre del proyecto  

 
Objetivo del proyecto  

 
Número de miembros del equipo  
Estado de avance  

(Respecto al cronograma: inicio, planificación, ejecución o cierre. 

Porcentaje de tiempo de ejecución) 

 

 

Composición y estructura del equipo. Proyecto 1 
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Miembro 

No 

Edad Sexo Nivel 

Educativo 

Área de 

conocimiento 

Cargo 

desempeñado 

Funciones Años de 

experiencia  

en la 

empresa 

Años de 

experiencia 

previa  

1         

2         

N         
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APÊNDICE 4 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTAS 

Objetivo: conhecer as características gerais do projeto e a percepção dos 

membros da Equipe sobre o aprendizado da Equipe  

Eixos de Indagação  

 Descrição das principais características do projeto 

 Expectativas da gerência sobre a aprendizagem da equipe   

 Papel do entrevistado dentro da equipe 

 Características de interação da Equipe 

 Identificação da forma como os membros enfrentam situações 

desafiantes para a Equipe  

 Articulação entre os padrões de gestão de projetos da Empresa e 

a Equipe 

 Mudanças na dinâmica da Equipe no percurso do tempo 

 

PROTOCOLO DE GRUPOS FOCAIS 

 

Eixos de indagação  

 Características e dinâmica das reuniões da Equipe.  

 Identificação de situações desafiantes para a Equipe 

 Como a Equipe enfrenta erros ou problemas  

 Processo para encontrar as soluções e impacto das soluções 

 Percepção dos membros sobre a forma como recebem o feedback 

dos colegas  

 Mudanças na dinâmica da Equipe no percurso do tempo 

 Percepção dos membros sobre a aprendizagem da Equipe 
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APÊNDICE 5 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

Bogotá, 5 de octubre de 2016. 

 

Apreciad(a) Participante, 

 

Ana María Ortegón Álvarez, doctoranda a quien oriento, está 

realizando una investigación en el marco del programa doctoral en 

Ingeniería y Gestión de Conocimiento de la Universidad Federal de Santa 

Catarina (UFSC - Brasil). El trabajo se titula “Procesos de Aprendizaje 

en Equipos de Proyecto. Un abordaje basado en la experiencia”.  

El objetivo central del trabajo es comprender como ocurren los 

procesos de aprendizaje en equipos de proyecto en una empresa que 

trabaja con estándares de gestión de proyectos. La investigación se 

desarrolla con metodologías cualitativas y en la fase de recolección de 

información se espera poder usar diferentes fuentes de información: 

entrevistas en profundidad con diferentes personas, grupos focales, 

observación participante de las actividades del equipo de proyecto y 

documentos escritos. Las entrevistas y grupos focales tendrán una 

duración aproximada de una hora y se tendrán diferentes encuentros para 

realizarla. A través de estas fuentes de información la investigadora 

espera captar la visión de los participantes sobre los procesos de 

aprendizaje del equipo de proyecto.  La información que se recoja durante 

el proceso es estrictamente confidencial. 

Con el fin dar curso a la investigación cordialmente solicito su 

participación en la entrevista, que será transcrita y, posteriormente, 
sometida a su revisión para validación, precisiones o comentarios. De 

igual manera quiero destacar que durante el periodo de análisis de la 

información es posible que se requieran aclaraciones o profundización 
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sobre algunos aspectos tratados en la entrevista para lo cual podríamos 

requerir su atención.  

De antemano agradezco su disposición para participar de las 

entrevistas.   

 

 

 

 

Atentamente,   

Andrea Valeria Steil.  

Profesora del Programa de Postgrado en Ingeniería y Gestión del 

Conocimiento (PPGEGC) 

Coordinadora del Laboratorio de Procesos de Aprendizaje, 

Conocimiento y Gestión de Organizaciones y Trabajo (LABPOT) y del 

grupo de investigación interdisciplinar en Conocimiento, Aprendizaje y 

Memoria Organizacional (KLOM) 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - Brasil 

andreasteil@egc.ufsc.br   +55 (48) 3721-8550 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE E 

INFORMADO 

Estos términos tienen el fin de aclarar la naturaleza, objetivos, 

métodos, beneficios, riesgos o incomodidades de la investigación en la 

cual usted participará. Además garantiza la privacidad y confidencialidad 

de los datos contemplados en la investigación.  

La investigación se desarrolla dentro de las actividades propias del 

Laboratorio de Procesos de Aprendizaje, Conocimiento y Gestión de 

Organizaciones y Trabajo (LABPOT) y del grupo de investigación 

interdisciplinar en Conocimiento, Aprendizaje y Memoria 

Organizacional (KLOM) de la Universidad Federal de Santa Catarina – 

Brasil. Es uno de los requisitos para la obtención del grado de Doctora en 

Ingeniería y Gestión de Conocimiento.  

La investigación titulada “Procesos de Aprendizaje en Equipos de 

Proyecto. Un abordaje basado en la experiencia”, tiene el objetivo de 

comprender como ocurren los procesos de aprendizaje en uno los equipos 

de proyecto de HL Ingenieros. Para esto se usan metodologías cualitativas 

con el fin de comprender los procesos de aprendizaje del equipo, a partir 

de la experiencia de sus miembros. 

La recolección de información será realizada mediante entrevistas 

en profundidad, grupos focales, observación participante de las 

actividades del equipo de proyecto y documentos escritos. Las entrevistas 

y grupos focales se realizarán en diferentes encuentros, en la fecha, 

horario y lugar acordados con los participantes, de acuerdo con los 
tiempos de desarrollo del proyecto. La información así recabada, será 

transcrita, analizada y discutida con base en la literatura científica sobre 

el tema.  
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No existen riesgos personales asociados con la investigación y se 

garantiza la confidencialidad de la información recolectada, mediante el 

anonimato. Los datos se analizan en conjunto con los de otros 

participantes en la investigación y se reservará la identidad de cada uno 

de ellos.  

La investigación no generará gastos personales a los participantes, 

tampoco implicará compensación alguna relacionada con su participación 

en la investigación. Será su derecho tener información actualizada sobre 

el avance de la investigación. 

Por su parte la investigadora se compromete a aclarar cualquier 

duda que usted pueda tener durante el curso de la investigación. En caso 

de que usted lo desee, la investigadora podrá ofrecerle el proyecto de 

investigación para que comprenda de mejor manera la relevancia y los 

objetivos del estudio.  

Usted podrá entrar en contacto con la investigadora para 

aclaraciones en el correo electrónico amortegonalvarez@gmail.com o en 

el celular 3165215013.  

La orientadora de esta investigación es la Dra. Andrea Valeria 

Steil, profesora del Programa de Postgrado en Ingeniería y Gestión del 

Conocimiento (PPGEGC), coordinadora del Laboratorio de Procesos de 

Aprendizaje, Conocimiento y Gestión de Organizaciones y Trabajo 

(LABPOT) y del grupo de investigación interdisciplinar en 

Conocimiento, Aprendizaje y Memoria Organizacional (KLOM). La Dra. 

Steil puede ser contactada en los correos electrónico 

andreasteil@egc.ufsc.br o andrea@stela.org.br.  

La firma del consentimiento que sigue, indica su aprobación para 

que la investigadora utilice los datos recolectados en las entrevistas o 

grupos focales de los cuales usted participará a fin de dar cumplimiento 

los objetivos de esta investigación. Se garantiza la libertad de retirar su 

consentimiento en cualquier momento del desarrollo de la investigación.   

 

 

TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO 

 

Considero que he sido suficientemente informado respecto de la 

investigación a ser realizada. Yo, 

_______________________________________, conversé con Ana 

María Ortegón sobre mi decisión de participar en la investigación titulada 

“Procesos de Aprendizaje en Equipos de Proyecto. Un abordaje basado 

en la experiencia”. Los propósitos, procedimientos, garantías de 

confidencialidad y aclaraciones permanentes relacionadas con la 

mailto:amortegonalvarez@gmail.com
mailto:andrea@stela.org.br
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investigación son claros para mí. También es claro que mi participación 

no implica gastos y que las actividades que yo desarrollo no se verán 

perjudicadas con la investigación. De manera voluntaria manifiesto mi 

acuerdo para participar en este estudio y apruebo el derecho de uso de las 

entrevistas en que participaré en el marco de la investigación. Soy 

consciente de mi derecho a retirar este consentimiento en cualquier 

momento durante la realización del estudio y que mi participación en la 

misma no implicará ningún tipo de sanción o perjuicio profesional en mi 

relación con la empresa. 

____________________________________ 

Firma del participante    

 

Lugar:_________ Fecha:_______________ 

 

Solamente para el responsable de la investigación 

Declaro que obtuve de forma adecuada y voluntaria el consentimiento 

libre e informado de este participante en el estudio   

_________________________________ 

Responsable del estudio  

_________________________________ 

Orientadora 

Lugar:_______________________ Fecha: _________ 


