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RESUMO 

 

Os Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) podem ser definidos como 
sistemas de informações que são adquiridos no formato de pacotes de software, 
cujo principal objetivo é integrar os dados e processos de negócios das 
organizações. No início dos anos 2000, as organizações começaram a investir 
nesses sistemas, a fim de obter diferenciação e vantagem competitiva no mercado. 
A literatura apresenta inúmeros fatores críticos de sucesso na implementação do 
ERP, sendo a comunicação de baixa qualidade, neste processo de implantação, um 
desses, haja vista que a sua adoção determina mudanças estruturais e 
organizacionais. Com o intuito de estruturar a comunicação entre líderes e 
participantes da implantação de sistemas ERP, este trabalho descreve um processo 
de comunicação, denominado pelo termo CEI (Communication Process in ERP 
Implementation). O CEI faz o uso de conceitos de BPM e do método de 
sensemaking, bem como utiliza a abordagem da comunicação como estratégia 
chave para implantação de sistemas ERP. O principal produto do CEI são definições 
de abordagens de comunicação mais adequadas para cada ator envolvido no 
processo de implantação do ERP. O processo proposto passou por dois tipos de 
avaliações: uma primeira avaliação relacionada à concepção do CEI e contou com 
especialistas em processos; e a segunda avaliação refere-se à usabilidade do 
processo, aplicada aos líderes da implantação de sistemas ERP em uma 
organização. Ambas apresentaram resultados positivos, contendo várias sugestões 
de melhorias para o CEI, como por exemplo, o aperfeiçoamento na documentação 
do processo e a disponibilização de templates das abordagens de comunicação. Por 
fim, buscou-se com o CEI, estruturar a comunicação no processo de implantação de 
sistemas ERP. 
 
 
Palavras-chave: ERP. Mudanças de processos de negócios. Processo de 
comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems are information systems that users 
can acquire as software packages that are mainly intended to integrate data and 
business processes. In early 2000, organizations started investing in these systems 
to gain competitive advantage in the market. Bibliography shows countless critical 
factors of success on ERP implementation, and low quality communication in this 
process is one of the critical factors for the success of its implementation, because it 
needs organizational and structural changes. In order to structuring the 
communication between leaders and participants in ERP systems implementation, 
this work describes a CEI (Communication Process in ERP Implementation). This 
process takes advantage of BPM concepts and the sensemaking method, and 
makes use of communication approach as a key strategy for implementing ERP 
systems. The main result of a CEI is the definition of communication approaches 
more suitable for each actor involved in the ERP implementation process. The 
proposed process got through two kinds of evaluations. In the first of them, process 
experts evaluated the CEI concept; and in the second one, ERP systems 
implementation leaders in an organization evaluated the process usability. Both of 
them showed positive results, with several proposals for improving the CEI, like a 
proposal for improving the process documentation and offering templates of 
communication approaches. Finally, CEI was proposed for structuring the 
communication on the ERP systems implementation process. 
 
 
Keywords: ERP. Business Process Changes. Communication Process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua própria produção ou 
a sua construção”. 
                                                           (Paulo Freire) 

 

A introdução da dissertação tem por objetivo contextualizar o tema e 

descrever as motivações que justificam o desenvolvimento da presente pesquisa de 

mestrado. Após, a apresentação das justificativas e motivações são formulados os 

problemas de pesquisa, seguidos dos objetivos estabelecidos e dos resultados 

esperados no trabalho. Por fim, apresenta-se de forma sucinta a estrutura da 

dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A flexibilidade e a agilidade são duas características chaves que as 

organizações procuraram desenvolver para permanecer de forma competitiva no 

mercado. A todo instante surgem novas demandas que alteram seus processos de 

negócios atuais. Dispor dos processos atualizados, diante de um cenário de 

mudanças organizacionais, é um desafio diário que as organizações se deparam 

para se adaptar o mais rápido possível, a fim de satisfazer o cliente, que a cada dia 

fica mais exigente (RAMKHELAWAH; BARRY, 2010). 

Um dos caminhos encontrados pelas organizações para manterem-se 

alinhadas ao mercado é a aquisição de sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning). Com a sua aquisição e implantação verificam-se vários benefícios 

organizacionais, que vão desde a integração das operações internas, até a melhora 

na qualidade das informações, haja vista que os dados estão centralizados e 

disponíveis a todo o momento para consulta. 

Com a implantação de sistemas ERP, mudanças são provocadas nas 

organizações. Souza e Saccol (2010) identificam três (3) mudanças organizacionais: 

as mudanças tecnológicas; as mudanças estruturais; e as mudanças 

comportamentais.  
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Wood (2004) define mudança organizacional como uma atitude reativa a uma 

determinada situação, ou seja, é a construção de uma resposta para os estímulos 

internos e externos que circundam as organizações.  

As mudanças organizacionais podem ser provocadas por vários fatores, como 

por exemplo: alterações na economia nacional; indefinições no cenário político; 

preocupações com o contexto social; questões tecnológicas; ou uma nova 

legislação.  

A implantação de sistemas ERP representa uma mudança organizacional 

tecnológica, com amplas e profundas consequências sobre a organização, seus 

processos e as pessoas envolvidas ou impactadas por estes. Na implantação do 

processo surgem inúmeros desafios, denominados pela literatura de "Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS) na implantação de sistemas ERP". 

Dispor de ferramentas e estratégias para concentrar esforços nestes FCS é 

essencial para o sucesso da implantação de sistemas ERP. 

Neste sentido, a presente pesquisa parte do entendimento dos FCS na 

implantação de sistemas ERP, propondo uma abordagem para ser utilizada a fim de 

minimizar essa complexa atividade de implantação, e consequentemente, minimizar 

as incertezas presentes nas mudanças organizacionais. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação para a presente dissertação foi constituída por meio de duas 

percepções: a primeira decorrente da visão do pesquisador; e a segunda fundada na 

literatura, mais especificamente em relatos de trabalhos sobre os FCS evidenciados 

na implantação de ERP. 

O pesquisador trabalha como analista de Tecnologia da Informação há 10 

(dez) anos no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Mesmo sendo uma 

instituição centenária, somente no ano de 2013 foi adquirido um sistema ERP para 

integrar e automatizar os dados e processos da instituição. O ERP escolhido foi o 

Sistema Integrado de Gestão (SIG), desenvolvido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Por dois anos, desde o início da implantação no IFSC no segundo semestre 

de 2013 até o período de execução da presente dissertação, o pesquisador esteve à 

frente do processo, participando da Comissão Geral de Implantação do SIG. Neste 
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período, foram observados inúmeros desafios que dificultavam a implantação do 

sistema. Os problemas encontrados eram desde o pouco envolvimento da alta 

gestão da instituição, passando por problemas de processos de negócios e, por fim, 

problemas de resistência dos servidores e de comunicação ineficiente entre os 

participantes no processo de implantação, sendo este último o foco deste trabalho. 

Diante dessas situações, o pesquisador foi buscar na literatura (dando início à 

segunda perspectiva motivacional para a pesquisa) trabalhos que ratificassem essas 

percepções e também trabalhos que propusessem abordagens para minimizar os 

problemas encontrados. 

Na pesquisa literária foram encontrados diversos trabalhos (comentados no 

capítulo 4), que ratificaram as percepções observadas na implantação do SIG no 

IFSC.  

Ao considerar essas duas vertentes de análise, percebeu-se uma ausência de 

trabalhos que apresentassem abordagens práticas para minimizar os FCS na 

implementação de sistemas ERP, especialmente no tocante a estruturação da 

comunicação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A abordagem da comunicação é largamente utilizada em ambientes que estão 

passando por processos de mudanças organizacionais, principalmente no que diz 

respeito às mudanças originadas pela implantação de sistemas ERP.  

Na literatura é fácil encontrar indícios que apresentam ferramentas para 

serem utilizadas como instrumento norteador para o problema da mudança 

organizacional, como por exemplo: modelos de comunicação; metodologias de 

comunicação de mudanças; e frameworks de comunicação. Observa-se que todas 

destacam a comunicação como fator chave para o problema de mudança.  

Alguns projetos sobre esse tema de pesquisa já foram publicados, dentre 

eles: o artigo intitulado "Homegrown process improvement employing a change 

message model" de Hammond, Grech e Vitale (2011); o artigo "Visualizing an 

iterative, dynamic model for improving leadership-employee communication in the 

organizational change process" de Broillet, Barchilon e Kampf (2012); e "Continuing 

professional development and workplace learning" de Smith (2006). Todos os artigos 

evidenciam propostas de abordagem da comunicação como instrumento chave nas 
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mudanças organizacionais, inclusive o artigo de Smith (2006) apresenta um modelo 

de comunicação.  

Contudo, a grande maioria das ferramentas investigadas relata apenas a 

abordagem de comunicação no sentido teórico e acadêmico, não destacando uma 

abordagem essencialmente prática. 

Outra carência percebida foi a ausência de um direcionamento mais 

adequado para cada ator ou para cada situação envolvida na mudança 

organizacional, no que tange ao tipo de comunicação. Constatou-se a utilização de 

uma única forma de comunicação, independente do nível hierárquico ou mesmo da 

fase da mudança que está ocorrendo. 

Diante desse cenário, que envolve diferentes áreas - a implantação de 

sistemas ERP e a utilização da disciplina Business Process Management (BPM) - 

observou-se a oportunidade de investigar a utilização da abordagem de 

comunicação, por meio de um processo de comunicação, como uma proposta 

essencialmente prática a ser utilizada em mudanças organizacionais, oriundas da 

implantação de ERP. 

O grande desafio presente neste trabalho encontra-se em definir uma 

estrutura de comunicação eficiente e ao mesmo tempo prática, com uma diretriz de 

“como fazer” e que também direcione a abordagem de comunicação mais 

apropriada para cada participante do processo de implantação de sistemas ERP. 

 

1.4 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O foco deste trabalho são os problemas na implantação de sistemas ERP 

relacionados à comunicação e a carência de soluções e abordagens práticas para 

auxiliar os líderes da implantação nesse árduo processo de implantação.  

Desta forma, esta pesquisa busca disponibilizar para a comunidade uma 

abordagem técnica e prática para o problema da comunicação entre os participantes 

do projeto de implantação de ERP, identificado com sendo um dos FCS. 

Para isto, cinco questões de pesquisa foram definidas, sendo duas 

investigativas, duas propositivas e uma avaliativa: 

QP-1 (investigação): Quais são as principais dificuldades encontradas durante 

as mudanças de processos de negócios, decorrentes da implantação de ERP? 
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QP-2 (investigação): Quais são as estruturas de comunicação utilizadas para 

apoiar nas mudanças de negócios devido à implantação de ERP? 

QP-3 (projeto): O que pode tornar uma abordagem de comunicação 

apropriada no contexto de implantação de sistemas ERP?  

QP-4 (projeto): Quais as características chaves e os elementos essenciais em 

abordagens de comunicação que façam sentido e favoreçam o entendimento de 

todos envolvidos no processo?   

QP-5 (avaliação): Com a abordagem de comunicação entregue no formato e 

no momento adequado, a comunicação entre os líderes da implantação do ERP e 

cada participante do projeto pode melhorar? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

Fachin (2006) comenta que os objetivos indicam o que se pretende conhecer, 

medir ou provar no decorrer da investigação, destacando a relevância do problema 

elencado. 

Dentro destas perspectivas, os objetivos da presente pesquisa podem ser 

definidos por:  

 MELHORAR a comunicação entre os líderes da implantação do ERP com 

cada participante do projeto; 

 POR MEIO DE um processo de comunicação com abordagens de 

comunicação direcionadas; 

 DE MODO QUE a comunicação faça sentido e seja de fácil entendimento 

para os participantes; 

 A FIM DE QUE os colaboradores possam compreender e participar do 

processo de mudança organizacional. 

 

1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com o desenvolvimento do Processo de Comunicação espera-se auxiliar os 

participantes do processo de implantação de um sistema ERP no árduo cenário de 

mudança organizacional, ocasionado por tal implantação, da seguinte forma: 
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 Melhorando a comunicação no processo de implantação de ERP entre os 

líderes e os participantes do projeto; 

 Auxiliando os participantes na construção de sentidos na mudança 

organizacional exposta; 

 Aumentando o engajamento dos participantes no processo de implantação do 

ERP; 

 Despertando o senso crítico dos participantes no momento de mudança 

organizacional; 

 Auxiliando a comissão de implantação do ERP a construir um canal de 

comunicação apropriado para cada nível organizacional em diferentes etapas 

do processo; 

 Auxiliando na diminuição das incertezas na mudança organizacional; 

 Facilitando o processo de implantação de ERP. 

 

Importante ressaltar que a presente pesquisa concentrou esforços no 

desenvolvimento do processo propriamente dito e nas avaliações de concepção e 

usabilidade.  

Portanto, a avaliação dos resultados esperados não faz parte do escopo 

deste trabalho, uma vez que será necessário averiguar a aplicabilidade do 

Communication Process in ERP Implementation (CEI) em estudos de caso reais. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está organizado em sete (7) capítulos correlacionados. O capítulo 

1 apresenta o contexto da pesquisa, destacando o problema e a motivação do 

pesquisador para realizá-la. Nessa seção, também são formulados as questões e os 

objetivos de pesquisa, finalizando com resultados esperados. 

O capítulo 2 traz os termos, os fundamentos e os conceitos teóricos 

necessários para subsidiar a pesquisa: Mudança organizacional, Sistemas ERP, 

Comunicação, Sensemaking e Gestão de Processos de Negócio. 

O capítulo 3 descreve a metodologia utilizada para realização da pesquisa. 

São apresentados o esquema metodológico e o desenho da pesquisa, contendo 

todas as suas etapas.  
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O capítulo 4 discute os principais trabalhos correlatos que possuem 

similaridade com a presente pesquisa. São descritos quatro (4) trabalhos, seguidos 

de uma análise comparativa entre eles. 

O capítulo 5 aborda detalhadamente o objeto principal da pesquisa, ou seja, 

o processo de comunicação desenvolvido. Nos primeiros itens, são apresentados 

os fundamentos que levaram à construção do processo e suas premissas e, na 

sequência, são descritas todas as atividades e tarefas que o compõe. 

O capítulo 6 expõe as duas avaliações que foram executadas no processo 

proposto: a primeira de concepção e a segunda de utilidade. Ainda são elucidados 

a técnica utilizada e os resultados obtidos.  

O capítulo 7 apresenta as conclusões acerca do trabalho, as principais 

contribuições da pesquisa e, por fim, recomenda alguns possíveis trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
“Educação não transforma o mundo. Educação 
muda as pessoas. Pessoas transformam o 
mundo”. 
                                                         (Paulo Freire) 

 

Este capítulo apresenta os conceitos e termos fundamentais empregados 

nesta dissertação. Foram obtidos através de uma revisão ad-hoc da literatura, a fim 

de dar sustentação teórica ao trabalho. Esses conceitos são essenciais para uma 

melhor compreensão dos resultados da pesquisa, principalmente no que diz respeito 

ao desenvolvimento do Communication ERP Implementation (CEI). Ao todo são 

abordados cinco temas: Mudança organizacional; Sistemas ERP; Comunicação; 

Sensemaking; e Gestão de processos de negócios. Nesta seção do trabalho, 

também são respondidas a questão problema 1 (QP-1) e a questão problema 2 (QP-

2) da pesquisa, descritas como: 

 QP-1: Quais são as principais dificuldades encontradas durante as mudanças 

de processos de negócios decorrentes da implantação de ERP? 

 QP-2: Quais são as estruturas de comunicação utilizadas para apoiar as 

mudanças de negócios devido à implantação de ERP? 

 

2.1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

  

Atualmente, as organizações encontram-se em um mercado extremamente 

competitivo. Sua sobrevivência depende do contínuo aperfeiçoamento de estratégias 

inovadoras para que possam se diferenciar. Esse ambiente turbulento leva a 

constantes mudanças organizacionais (KOTTER, 1996 apud DECOSTER, 2008). 

Para que possamos entender por completo a dinâmica das mudanças 

organizacionais, faz-se necessário nesse momento, destacar o conceito de 

organização. 

De acordo com Robbins (1990 apud ASSOLARI, 2005, p. 28): 
 

Uma organização é uma entidade social conscientemente coordenada, com 
uma fronteira relativamente identificável, que funciona em uma base 
relativamente contínua para alcançar uma meta comum ou um conjunto de 
metas. 
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Sousa (1990 apud SANTOS, 2008, p. 12) apresenta uma definição de 

organização mais abrangente:  
 

Um grupo social em que existe uma divisão funcional de trabalho e que visa 
atingir, através da sua atuação, determinados objetivos e cujos membros 
são, eles próprios, indivíduos intencionalmente co-produtores desses 
objetivos e, concomitantemente, possuidores de objetivos próprios. 

 

Por fim, Chein (1990 apud SANTOS, 2008, p.12) define organização como 

sendo uma: 
 

Coordenação racional de atividades de certo número de pessoas, tendo em 
vista a realização de um objetivo ou intenção explícita e comum, através de 
uma divisão do trabalho e funções, de uma hierarquia de autoridade e de 
responsabilidade. 

 

Analisando e interpretando os conceitos descritos, pode-se visualizar que nas 

organizações há um direcionamento e um alinhamento das intenções das pessoas 

para alcançarem as metas institucionais, por meio de alguns componentes. 

Basicamente são visualizados quatro (4) componentes organizacionais: processos; 

pessoas; estruturas; e tecnologias.  

A figura 1 ilustra a interligação dos elementos em uma organização. 

 

 
 

    Figura 1 - Elementos de uma organização 
    Fonte: Assolari (2005). 
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O equilíbrio desses quatro componentes leva a diferenciação e ao sucesso da 

organização em um mercado competitivo. Dessa forma, qualquer alteração em 

qualquer componente, pode ser caracterizada como uma mudança organizacional 

(ASSOLARI, 2005). 

Motta (1997 apud DECOSTER, 2008) acrescenta á percepção de Assolari 

(2005) outras possibilidades, nas quais podem ocorrer mudanças organizacionais:  

 Estratégica; 

 Estrutural; 

 Tecnológica; 

 Humana; 

 Política; 

 Cultural. 

 

Na perspectiva de mudança organizacional tecnológica, objeto de estudo da 

presente pesquisa, Oliveira et.al. (2008, p. 3) destacam que: 
 

A mudança tecnológica envolve a introdução de novos equipamentos, 
produtos, ferramentas ou métodos, técnicas, informatização e 
conhecimentos na organização. A inovação tecnológica é um fator que 
contribui de forma significativa para o processo de mudança nas 
organizações, estando diretamente ligado a modernização de equipamentos 
e produtos que proporcionam maior eficácia e consequentemente maior 
competitividade à organização. 

 

Saccol, Macadar e Soares (2003 apud SOUZA et. al., 2007) reconhecem que 

a implantação de um sistema ERP não provoca mudanças apenas de caráter 

tecnológico, mas também estruturais e comportamentais. Dentro destas três áreas 

afetadas pela implantação de sistemas ERP, os autores destacam as seguintes 

alterações: 

 Mudanças Tecnológicas: em Tecnologia de Informação, técnicas de gestão e 

processos de trabalho, nos produtos, na eficácia organizacional e na 

qualificação técnica das pessoas; 

 Mudanças Estruturais: quanto aos mecanismos de coordenação e aos 

parâmetros de desenho das organizações; 

 Mudanças Comportamentais: na cultura organizacional, grau de 

movimentação de funcionários, habilidades e capacidades requeridas das 

pessoas.  
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Por fim, Salazar e Soares (2005) comentam que o processo de mudança 

organizacional tecnológica é composto basicamente por cinco (5) etapas: 

 Conhecimento;  

 Convicção; 

 Decisão; 

 Implementação; 

 Confirmação. 

 

A primeira etapa diz respeito ao conhecimento por parte dos funcionários da 

existência da tecnologia. Neste momento, buscam-se informações preliminares 

sobre esse processo. Na sequência, tem-se a convicção, ou seja, a formação da 

opinião (positiva ou negativa), baseada em mais informações. Com a opinião 

formada, no caso positivo, a mudança é colocada em prática por meio da 

implementação, sendo, assim, a mudança efetivada. 

 

2.2 SISTEMAS ERP 

  

Sistemas ERP representam o assunto base da presente dissertação. Deste 

modo, nesta seção são explorados seus conceitos e fundamentos, a fim de subsidiar 

o entendimento do contexto da pesquisa. 

 

2.2.1 Fundamentos e características 

      

Segundo Caiçara JR (2008), existem diversas formas de classificar os 

sistemas de informação (SI). Duas classificações são amplamente utilizadas: a 

primeira utiliza a área funcional para classificar os sistemas; a segunda utiliza o nível 

organizacional para categorização. Conforme esta divisão, os sistemas de 

informação classificados na área funcional são mais tradicionais e dentre eles os 

mais conhecidos são: 

 Sistemas de Informação Financeira; 

 Sistemas de Informação Contábil; 

 Sistemas de Informação Industrial; 

 Sistemas de Informação Marketing; 
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 Sistemas de Informação de Recursos Humanos. 

 

Por outro lado, os sistemas de informação, segundo o nível organizacional, 

têm uma característica mais genérica. Nesta categoria encontram-se três tipos de 

sistemas: 

 Sistemas de Informação operacional; 

 Sistemas de Informação tática ou gerencial; 

 Sistemas de Informação estratégica. 

 

Sousa, Giardino e Trezza (2016) desmembram os SI em três grandes 

categorias: 

 Sistemas de Apoio à Gestão; 

 Sistemas de Gerenciamento de Informação; 

 Sistemas de Suporte à Decisão.  

 

Os Sistemas de Apoio Gerencial são dedicados ao planejamento de longo 

prazo. Em contrapartida, os sistemas de gestão da informação e os sistemas de 

apoio à decisão são dedicados a um período de tempo mais curto e funcionam como 

monitor e controle da organização.  

Em ambas as classificações, seja a de Caiçara Jr (2008) em nível 

organizacional, ou na proposta Sousa, Giardino e Trezza (2016) no tocante ao 

gerenciamento da informação, os sistemas ERP estão presentes nestas 

abordagens.  

Desta forma, percebe-se que o principal objetivo dos ERP é a integração de 

dados e de processos de negócios de toda organização de forma centralizada 

(SOUSA; GIARDINO; TREZZA, 2016). 

Zwicker e Souza (2003, p.64) interpretam os sistemas ERP como: 
 

Sistemas de informação integrados, adquiridos na forma de pacotes 
comerciais de software com a finalidade de dar suporte à maioria das 
operações de uma empresa industrial. Procuram atender a requisitos 
genéricos do maior número possível de empresas, incorporando modelos 
de processos de negócio obtidos pela experiência acumulada de 
fornecedores, consultorias e pesquisa em processos de benchmarking. A 
integração é possível pelo compartilhamento de informações comuns entre 
os diversos módulos, armazenadas em um único banco de dados 
centralizado. 
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Historicamente, o conceito de ERP evoluiu em nomenclatura e também em 

níveis de funcionalidades no decorrer dos anos. Na década de 1970, por exemplo, 

esses sistemas eram conhecidos como Material Requirement Planning (MRP) - 

Planejamento de Necessidades de Materiais -, que eram voltados para aplicações 

em empresas manufatureiras, cuja função basicamente traduzia o planejamento da 

produção para as atividades do chão de fábrica (SLACK et. al. apud JESUS 2006). 

Nos anos 80, o sistema e o conceito de MRP foram expandidos e integrados a 

outras partes da empresa, e dessa forma, sua nomenclatura evoluiu de MRP para 

MRP II. Nesse momento foi inserida a atividade de monitoramento de todos os 

recursos da empresa, como por exemplo: Manufatura, Marketing, Finanças e 

Engenharia (SLACK et. al. apud JESUS 2006). 

A expressão ERP, foi criada em meados dos anos 90, pelo Gartner Group, 

com o propósito de designar os sistemas que automatizavam não somente a linha 

de produção, mas todos os departamentos das organizações, promovendo uma 

integração entre os setores.  

Dessa forma, definiu-se ERP como sendo uma estratégia de negócios e de 

software capaz de integrar as funções de manufatura, finanças e distribuição, 

equilibrando e otimizando dinamicamente os recursos empresariais. (GARTNER, 

2004, p.143). 

Em consonância, Ozaki e Vidal (2003) comentam que os sistemas ERP 

compreendem uma grande quantidade de funcionalidades e processos 

empresariais, referentes às atividades administrativas (finanças, recursos humanos, 

contabilidade e tributário), comerciais (pedidos, faturamento, logística e distribuição) 

e produtivas (projeto, manufatura, controle de estoques e custos). 

Da mesma forma, Caiçara JR (2008) define sistemas ERP como sistemas que 

tem por objetivo automatizar os diversos processos empresariais, visando melhorar 

a produtividade e também fornecer suporte à decisão. 

Perez e Ramos (2013) corroboram com os autores elencados anteriormente, 

comentando que os ERP são usados para integrar os processos de negócios de 

diversas áreas dentro de uma organização, em um único software. Destaca também 

que as organizações que investem de forma efetiva em ERPs estão construindo um 

alicerce para a integração com outros sistemas, como por exemplo, sistemas de 

relacionamento e até mesmo Business Intelligence (BI). 
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Os sistemas ERP, que também são conhecidos como SIG, surgiram para 

atender a necessidade das organizações em integrar as informações dos seus 

diversos departamentos, além de servir como alicerce para o processamento de 

ferramentas inteligentes, como por exemplo, a mineração de dados, que objetiva a 

conquista de uma vantagem competitiva das organizações. 

Oliveira e Hatakeyama (2012) destacam a grande dificuldade que é o 

processo de implantação de sistemas ERP. Segundo os autores, quatro (4) fatores 

estão levando a significativas falhas em sua implantação, são eles: 

 Grande complexidade; 

 Elevados custos de investimento; 

 Barreiras de implantação; 

 Imposição de mudanças radicais na organização. 

 

Entretanto, os benefícios observados após a implantação dos ERP também 

são evidentes.  

Pavin e Klein (2015) realizaram uma revisão na literatura e encontraram 

diversos trabalhos que destacam os benefícios na utilização de sistemas ERP. Ao 

total, foram evidenciados 12 (doze) consequências claras, que apresentam desde 

ganhos de produtividade, até o crescimento organizacional com a adoção de um 

ERP. No quadro 1 são apresentados os benefícios de sua implantação. 

 

Benefícios 

Ganhos de produtividade 

Maior eficácia organizacional 

Aumento da eficiência organizacional 

Comunicação aperfeiçoada 

Melhor relacionamento com fornecedores 

Melhor relacionamento com os clientes 

Redução de custos 

Maior valor de mercado 

Custos de manutenção 
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Maior vigilância e controle 

Maior padronização 

Dependência do fornecedor 
                        Quadro 1 - Benefícios na implantação de sistemas ERP 
                        Fonte: Pavin e Klein (2015). 
 

2.2.2 Fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas ERP 

 

De acordo com Gonçalves, Colauto e Beuren (2004), na literatura existem 

diversas interpretações a respeito dos fundamentos e conceitos sobre Fatores 

Críticos de Sucesso. Há autores que definem como fatores-chaves, outros autores 

definem como fatores críticos, configurando, desta forma, um quadro de 

divergências. Mas, de forma geral, a expressão, fatores críticos de sucesso, é a mais 

adotada entre os autores. 

Segundo Hofer e Schendel (1978, p.77 apud STOLLENWERK, 2002, p.188), 

FCS podem ser definidos como variáveis que influenciam de forma significativa o 

posicionamento de uma organização dentro de sua atividade. 

Em consonância, Rockart (1979 apud GONÇALVES; COLAUTO; BEUREN, 

2004) comenta que FCS são determinadas áreas do negócio, nas quais, se 

obtiverem resultados satisfatórios, irão proporcionar o desempenho positivo da 

organização. 

Na mesma direção, Price (1997 apud GONÇALVES; COLAUTO; BEUREN, 

2004) destaca que os FCS são aquelas poucas áreas-chave nas quais tudo tem que 

dar certo para que a organização prospere.  

Dessa forma, especificando e transportando o conceito de FCS para o cenário 

de implantação de sistemas ERP, pode-se ressaltar que são os elementos 

essenciais, que devem ser levados em consideração no momento da implantação, 

para que ocorra o sucesso (HOLLAND; LIGHT, 1999 apud ZIMATH, 2007). 

De acordo com Alvarenga (2003), existem estudos na literatura que destacam 

os FCS essenciais para o sucesso da implantação de sistemas ERP. O autor 

ressalta quatro (4) trabalhos:  

 Holland e Light (1999); 

 Esteves e Pastor (2000);  

 Somers e Nelson (2001); 



32 
 

 Plant e Willcocks (2006). 

O modelo de FCS proposto por Holland e Light (1999 apud ZIMATH, 2007, p. 

82), destaca treze (13) fatores críticos na implantação de ERP, divididos em duas 

categorias: os estratégicos e os táticos. As tabelas 1 e 2 ilustram os FCS de cada 

categoria. 

 

Tabela 1 - FCS na implementação de sistemas ERP - categoria estratégica 

N.  Fatores Críticos de Sucesso  
1  Sistemas legados  
2  Visão do negócio  
3  Estratégia de implantação do ERP  
4  Suporte da Alta Gerência  
5  Cronograma e Planejamento do Projeto  

Fonte: Holland e Light (1999 apud ZIMATH 2007, p. 82). 
 

Tabela 2 - FCS na implementação de sistemas ERP - categoria tática 

N.  Fatores Críticos de Sucesso  
1  Cliente consultor  
2  Pessoal envolvido  
3  Mudança de processo e configuração do sistema  
4  Aceitação do cliente  
5  Monitoração e feedback do cliente  
6  Comunicação  
7  Gerência conciliadora  

          Fonte: Holland e Light (1999 apud ZIMATH, 2007, p. 82). 
 

A partir do modelo de Holland e Light (1999 apud ZIMATH, 2007, p. 82), 

Esteves e Pastor (2000) analisaram e propuseram o incremento do modelo, 

adicionando o eixo tecnológico, mas mantendo os níveis estratégicos e táticos. A 

tabela 3 apresenta os FCS nessa nova abordagem. 

 

Tabela 3 - FCS com eixo tecnológico 

  Estratégicos  Táticos  

Organizacionais  

Suporte da Alta Gerência;  
Gerenciamento efetivo da mudança 
organizacional;  
Bom gerenciamento do escopo do 
projeto;  
Adequada composição do time do 
projeto;  
BPR abrangente;  
Papel adequado do “Champion”;  
Envolvimento e participação dos 
usuários;  

Consultores dedicados;  
Forte comunicação interna e externa;  
Cronograma e planejamento do projeto 
formalizados;  
Programa de treinamento adequado;  
Número de problemas reduzidos;  
Uso apropriado dos consultores;  
Tomadores de decisões efetivos.  
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Confiança entre os parceiros.  
      Tecnológicos  Estratégia de implantação do ERP 

adequada;  
Customização mínima;  
Versão do ERP adequada.  

  

Adequada configuração sistema;  
Sistemas legados.  

  

    Fonte: Holland e Light (1999 apud ZIMATH, 2007, p. 82). 
 

Nesta mesma linha, Somers e Nelson (2001) realizaram uma pesquisa com 

vários envolvidos na implantação de ERP (CEOs, CIOs, presidentes, vice-

presidentes, diretores e gerentes de sistemas e gerentes de projeto) e evidenciaram 

vinte dois (22) FCS. Na tabela 4, apresentam-se esses FCS. 

 

Tabela 4 - FCS de Somers e Nelson (2001) 

N.  Fator Crítico de Sucesso  
1  [FCS01] - Suporte da alta gerência  
2  [FCS02] - Competência do time do projeto  
3  [FCS03] - Cooperação interdepartamental  
4  [FCS04] - Objetivos e metas claros  
5  [FCS05] - Gestão do Projeto  
6  [FCS06] - Comunicação interdepartamental  
7  [FCS07] - Gestão das expectativas  
8  [FCS08] - Presença do “Champion”  
9  [FCS09] - Suporte do fabricante  
10  [FCS10] - Cuidadosa seleção da solução  
11  [FCS11] - Análise e conversão de dados  
12  [FCS12] - Recursos dedicados  
13  [FCS13] - Uso do comitê de direção  
14  [FCS14] - Educação e treinamento no sistema  
15  [FCS15] - Educação no novo processo  
16  [FCS16] - Reengenharia do processo  
17  [FCS17] - Customização mínima  
18  [FCS18] - Escolha da arquitetura  
19  [FCS19] - Gestão de mudanças  
20  [FCS20] - Parceria com o fabricante  
21  [FCS21] - Uso de ferramentas do fabricante  
22  [FCS22] - Uso dos consultores  

Fonte: Somers e Nelson (2001 apud ZIMATH, 2007, p. 82). 

 

Da mesma forma, a partir da pesquisa de Somers e Nelson (2001), Plant e 

Willcocks (2006) aplicaram os fatores críticos de sucesso em duas empresas de 

médio porte, buscando identificar os fatores mais significativos. Nesta nova 

abordagem foram destacados os fatores mais relevantes, separados por etapas de 

implantação. A tabela 5 traz o resultado. 



34 
 

 Tabela 5 - FCS de Plant e Willcocks (2006) 
Pré-implantação do ERP  Projeto do ERP  Pós-implantação do ERP  
Suporte da alta gerência  Suporte da alta gerência  Cooperação interdepartamental  
Objetivos e metas claros  Objetivos e metas claros  Competência do time do projeto  

Comunicação interdepartamental  Gestão de mudanças  Comunicação interdepartamental  
Fonte: Plant e Willcocks (2006 apud ZIMATH, 2007, p. 83). 

 

Pesquisas recentes também abordam o conceito de FCS em instituições 

públicas, como por exemplo, a dissertação de Elihimas (2015), intitulada como: 

Fatores críticos de sucesso na aderência de processos de negócio de ERP às 

organizações do setor público; e a dissertação de Zago (2016) intitulada como: 

Fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas ERP: um estudo de caso 

em instituição pública de ensino. 

A pesquisa de Zago (2016) teve o enfoque nos FCS na implantação de um 

sistema ERP do módulo acadêmico, realizado em uma instituição pública de ensino 

superior. Após a coleta de dados, por meio de um estudo de caso, foi desenvolvido 

um conjunto de boas práticas a fim de auxiliar os gestores nessa atividade. 

No trabalho de Elihimas (2015), também realizada em uma instituição pública 

de ensino superior, analisaram-se os desafios encontrados na implantação de um 

sistema ERP com módulos da parte administrativa. Dessa forma, a pesquisadora 

ratificou os FCS presentes na literatura e constatou novos fatores críticos, até então, 

não observados. 

 

2.3 COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação origina-se da palavra latina comunicare, e tem como 

significado a ação de partilhar, de dividir (CHAVES, 2014). 

 

2.3.1 Fundamentos e características 

      

Na ótica de Littlejohn (1982 apud Hohlfeldt, 2008), a comunicação é um 

conceito muito abstrato e possui inúmeros significados. Diante deste cenário, o autor 

classificou os diferentes significados em quinze (15) categorias, desde a 

comunicação enquanto símbolo, até a comunicação na qualidade de redução de 

incertezas.  
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Dentre os diversos conceitos agrupados, o que mais chamou a atenção dos 

autores, e que se destacam nesta classificação, é a comunicação enquanto 

processo de transmissão, que, por sua vez, refere-se a uma transmissão de 

informação, ideia, emoção, habilidade, entre outros, pelo uso de símbolos, palavras, 

imagens, números. 

Diante deste mesmo propósito, Chaves et. al. (2014) define comunicação 

como: 
 

Um processo que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre 
uma fonte emissora e um destinatário receptor, em que as informações são 
codificadas na fonte e decodificadas no destino com o uso de sistemas 
convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, iconográficos, 
gestuais, etc.. 

 

Para Nunes (2015): 
 

Uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir, de compreender 
o que o outro deseja comunicar. É também saber se calar no momento certo 
e estar disponível para escutar o interlocutor, dando-lhe toda a atenção. Em 
um cenário globalizado, a maneira de comunicar a informação torna-se uma 
arma poderosa de gestão organizacional. 

 

Com o intuito de expor os elementos presentes em uma comunicação, Kotler 

e Keller (2006 apud CHAVES, 2014) apresentaram um processo de comunicação 

expresso pelo modelo emissor-receptor, em cinco (5) partes: emissor, mensagem, 

codificação, canal de comunicação e receptor. A Figura 2 ilustra este processo. 

 
   Figura 2 - Processo de comunicação 
   Fonte: Kotler e Keller (2006 apud CHAVES, 2014). 

 

No processo destacado, o emissor é o ator que envia a mensagem e o 

receptor é o ator, dentro do processo, que recebe a mensagem. A mensagem 

propriamente dita é o conteúdo que é transmitido, gerando reações e/ou 
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comportamentos nos atores. A codificação pode ser definida como sendo a tradução 

da mensagem, a fim de que as pessoas consigam entender. Por fim, o canal de 

comunicação é por onde a mensagem é transmitida (KOTLER; KELLER, 2006 apud 

CHAVES, 2014). 

A abordagem da comunicação no processo de gestão da mudança 

organizacional é destaque para diversos autores da área.  

Frahm e Brown (2005), por exemplo, discorre que a comunicação é um fator 

essencial para as organizações, mas alerta ser uma tarefa difícil, inclusive alguns 

gestores consideram a comunicação como uma caixa-preta das organizações. 

Dentro desta mesma perspectiva, os autores comentam que existem basicamente 

duas linhas de comunicação para as mudanças organizacionais: uma chamada de 

comunicação monológica e outra denominada comunicação dialógica.  

Braga e Campos (2015) definem comunicação monológica como “uma 

comunicação que flui num único sentido". Para a comunicação dialógica, Aranha 

(2010) defende que “há que se haver reciprocidade, nunca passividade, e que o 

diálogo é o que caracteriza essa comunicação”. 

Enfim, uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir e de 

compreender o que o outro deseja comunicar. É também saber calar no momento 

certo e estar disponível para escutar o interlocutor dando-lhe toda a atenção. Em um 

cenário globalizado, a maneira de comunicar a informação torna-se uma arma 

poderosa de gestão organizacional (NUNES, 2015). 

 

2.3.2 Abordagens de comunicação nas mudanças organizacionais 

 

A literatura discorre que a utilização de abordagens de comunicação nas 

mudanças organizacionais é realizada de forma diversificada. São destacadas várias 

abordagens de comunicação, não tendo um direcionamento exclusivo para uma. 

Por exemplo, Langer e Signe Thorup (2006) destacam a utilização de 

storytelling, em um estudo de caso realizado com uma companhia aérea, em um 

momento de mudança organizacional. 

Conforme Xavier (2015, p. 3), storytelling pode ser definido, como “uma a 

técnica de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte 

a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central”. 
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Para Barrett (2002), no cenário de mudanças organizacionais podem ser 

utilizadas diversas abordagens de comunicação, tanto comunicações monológicas 

quanto comunicações dialógicas. O autor cita quatro (4) abordagens mais utilizadas: 

 Publicações em sites; 

 Portais e fóruns; 

 Construção de times de comunicação da mudança; 

 Comunicação face a face.  

 

De acordo com Smith (2006), o foco da comunicação nas mudanças 

organizacionais deve priorizar a transmissão via discursos e apresentações.  

Para Broillet, Barchilonn e Kampf (2012), às comunicações em tempos de 

mudanças devem ser conduzidas via mensagens, destacando o uso de 

memorandos, emails ou newsletter, ou via discursos e apresentações.  

Na mesma linha de Smith (2006), onde apenas há uma abordagem de 

comunicação na mudança organizacional, Shore (2006) prevê a utilização da 

comunicação face a face.  

O quadro 2 resume as abordagens de comunicação mais utilizadas em 

mudanças organizacionais. 

 

Tipo Abordagem 

Monológica Mensagens (memorandos, emails, newsletter) 

Monológica Discursos e apresentações 

Monológica Publicações em sites, portais e fóruns 

Dialógica Histórias ou Storytelling 

Dialógica Comunicação face a face   

Dialógica Times de comunicação da mudança   
                          Quadro 2 - Abordagens de comunicação 
                          Fonte: Autor (2016). 

 

Como descrito anteriormente, há basicamente seis tipos de abordagens de 

comunicação que são utilizadas para disseminar a informação nas mudanças 

organizacionais. Na sequência são detalhados cada uma delas. 



38 
 

 Mensagens: é um método de comunicação escrito formal e recomendado 

para as questões mais complexas (CHAVES et al., 2014); 

 Discursos e apresentações: são formas de comunicação que ocorrem 

unilateralmente; 

 Publicações em sites, portais e fóruns: é um método de comunicação que 

utiliza a Internet para disponibilizar as informações; 

 Storytelling: é a técnica de elaborar e encadear cenas, dando-lhes um sentido 

envolvente, que capte a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma 

ideia central (XAVIER, 2015); 

 Comunicação face a face: conjunto de ações de comunicação presencial no 

formato de eventos ou reuniões, cujo objetivo é oportunizar que a informação 

flua nos dois sentidos (BRUM, 2005); 

 Times de comunicação da mudança: são grupos de pessoas destinados pela 

organização a disseminar a comunicação ocorrida. 

 

2.4 SENSEMAKING    

 

A grande maioria dos trabalhos que englobam o conceito da comunicação no 

cenário de mudança organizacional, remete ao participante desse processo obter de 

forma clara e fácil o significado exato do motivo pelo qual está ocorrendo a 

mudança, bem como desenvolver uma compreensão da situação de cenário futuro. 

Esse conceito descrito dar-se o nome de sensemaking. 

Vuuren e Elving (2005), por exemplo, destacam três passos para se obter 

êxito na comunicação dentro do cenário de mudança organizacional, evidenciando o 

sensemaking com um dos passos. 

De forma similar, Broillet, Barchilonn e Kampf (2012), apresentam um modelo 

de comunicação entre líderes e empregados, e destacam o conceito de 

sensemaking essencial para nova construção de sentidos. 

O conceito de sensemaking nasceu em meados de 1995, por meio do 

pesquisador e professor de comportamento organizacional de Psicologia da 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, Karl Weick, onde 

defendia a necessidade de um processo refinado de compreensão do desconhecido 

com o propósito de agir sobre ele (SEBRAE, 2014). 
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Weick (1995 apud MELO, 2013) define sete (7) características essenciais que 

englobam o conceito de sensemaking, são elas: 

 A identidade; 

 O retrospectivo; 

 A representação de normas; 

 O social; 

 O contínuo; 

 As pistas;  

 A plausibilidade.  

 

O primeiro elemento do sensemaking está relacionado com as características 

das pessoas, que podem mudar diante de mudanças. O segundo item, denominado 

retrospectivo, é uma ação de análise e interpretação de atividades que já 

aconteceram, ou seja, relativas ao passado. A representação de normas remete para 

a análise que as pessoas são influenciadas pelo ambiente, mas também o 

influenciam. A quarta característica, chamada de social, explica a interação entre as 

pessoas na sociedade, sendo que em algum momento da mudança ocorre á 

interação para o processo de criação do sentido. Na sequência, há a característica 

de continuidade, a qual expressa que o processo de aquisição do conhecimento 

necessariamente não termina, isto é, pode ser um processo contínuo. A sexta 

característica, denominada pistas, consiste em fenômenos que são apresentados 

identificando sinais para a criação do sentido. Por fim, observa-se a plausibilidade, 

que evidencia que a precisão das informações para criação dos sentidos não é 

fundamental. 

Weick (1995 apud MELO, 2013, p. 37) demonstra que o processo de 

sensemaking, ocorre da seguinte forma:  
 

Sensemaking é um processo que acontece, inicialmente, de maneira 
individual nas organizações, nas quais, diante de situações ambíguas, o 
indivíduo procura criar um sentido para o que está acontecendo e busca em 
suas experiências passadas algo semelhante que explique o ocorrido. Em 
um momento posterior, ele repassa essa impressão para a coletividade – 
nesse ponto o processo de sensemaking recomeça, mas em outro nível, 
pois a ambiguidade pode aumentar devido aos diversos sentidos criados 
pelos membros da organização. O sentido que é criado pela coletividade é o 
sensemaking organizacional. Por isso, os significados tornam-se 
intersubjetivos, momento em que os pensamentos individuais, sentimentos 
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e intenções são sintetizados em conversações e se transformam de “eu” 
para “nós”. 

  

Diante destas características, define-se sensemaking como uma disciplina, 

exercício ou método de criação de sentidos, ou seja, uma competência aplicada na 

interpretação do mundo, com o objetivo de agir sobre ele (WEICK, 1995 apud 

SEBRAE, 2014). 

Uma segunda definição, que ratifica o conceito de sensemaking, aponta que a 

perspectiva na construção de sentido está relacionada com a compreensão dos 

filtros cognitivos que as pessoas utilizam, simplificando dessa forma a complexidade 

das atividades (COMBE; CARRINGTON, 2015). 

A partir das definições, associa-se sensemaking a criação de sentido, 

buscando analisar o processo retrospectivo, por meio do qual as pessoas ou grupos 

constroem, compartilham e circulam, para que posteriormente possam compreender 

circunstâncias e eventos. 

O campo de atuação para o sensemaking é bem vasto. Segundo Gioia e 

Chittipeddi (1991), um dos campos de atuação é dentro do contexto organizacional. 

Os autores destacam que essa prática pode ser utilizada para facilitar a assimilação 

de grandes mudanças estratégicas dentro da organização, de forma a garantir seu 

alinhamento. 

 

2.5 GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

      

A disciplina de gestão de processos de negócios, ou do inglês Business 

Process Management (BPM), é muito importante para as organizações. Com a sua 

adoção inúmeros benefícios são evidenciados, como por exemplo, maior qualidade 

e agilidade nas informações para tomada de decisão, redução de custos, maior 

lucro, dentre outros (CAPOTE, 2012). 

No entanto, inicialmente, faz-se necessário o embasamento conceitual de 

processos. 

Segundo Humphrey (2003 apud BARBARÁ, 2008), processos podem ser 

conceituados como sendo "um conjunto definido de passos para realização de uma 

determinada tarefa". Estes passos devem ser descritos em detalhes para auxiliar no 

planejamento e execução de um determinado serviço. 
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Da mesma forma, BPM CBOK (2013) descreve processo como um conjunto 

definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas, 

para alcançar uma ou mais metas.  

Quando se incorpora ao conceito de processos a atividade que agrega valor 

aos clientes, e também a gera um retorno de investimentos a todas as partes 

interessadas, tem-se a definição do termo processo de negócio (BPM CBOK, 2013). 

Para Calazans, Kosloski e Guimarães (2016), existem algumas propostas que 

se destacam para realizar o gerenciamento de processos de negócios nas 

organizações. A mais conhecida, e também a mais utilizada pelas organizações, é 

da Associação de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio 

(ABPMP).   

A ABPMP desenvolve diversos trabalhos na área de gestão de processos e 

também disponibiliza um guia contendo as melhores práticas de gestão de 

processos, conhecido como Business Process Management Common Book of 

Knowledge (CBOK), que é disponibilizado para as organizações, objetivando servir 

de referência na gestão de processos de negócios. 

Segundo Jeston e Nelis (2006), BPM pode ser definido como sendo a 

realização dos objetivos de uma organização, por meio da melhoria e controle de 

processos de negócio essenciais. 

Em consonância, o BPM CBOK (2013) caracteriza o BPM como uma 

abordagem a fim de identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, 

controlar e melhorar processos de negócios automatizados, ou não, para alcançar 

os resultados pretendidos consistentes e alinhados com as metas estratégicas de 

uma organização. 

A utilização do BPM implica em um comprometimento contínuo da 

organização, no que diz respeito ao gerenciamento dos processos. Essa  

continuidade somente é possível por meio de um ciclo de atividades 

retroalimentadas (BPM CBOK, 2013). 

A literatura especializada propõe vários modelos para orientar o 

gerenciamento de processos de negócios, muitos assumem a forma cíclica, isto é, 

contêm uma série de ações que se repetirão na fase seguinte.  

Contudo, independentemente do número de fases em um ciclo de vida de 

processos e a nomenclatura utilizada para descrever essas etapas, a grande maioria 
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dos ciclos de vida são derivados do ciclo básico Pan, Do, Check, Act) (PDCA) de 

Deming (BPM CBOK, 2013).  

O ciclo de vida do BPM é composto por seis (6) fases, de acordo com o BPM 

CBOK (2013): 

 Fase 1 - Planejamento; 

 Fase 2 - Análise; 

 Fase 3 - Desenho; 

 Fase 4 - Implementação; 

 Fase 5 - Monitoramento; 

 Fase 6 - Refinamento. 

 

A figura 3 ilustra as fases do ciclo BPM. 

 

 
Figura 3 - Fases do ciclo BPM 

Fonte: BPM CBOK (2013). 
  

As etapas do ciclo são executadas de forma sequencial até que o processo 

esteja sendo executado da maneira mais apropriada, englobando as características 

da disciplina BPM.  No quadro 3 é apresentado, de forma geral, os principais 

objetivos de cada uma das fases. 

 

Fase Descrição 

Planejamento 
São analisadas as necessidades de alinhamento estratégico 
dos processos. Deve-se alinhar com as estratégias e metas da 
organização. 

Análise São realizadas interpretações dos processos organizacionais 
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na perspectiva das metas e estratégias atuais. 

Desenho Consiste na criação ou na adaptação de processos de 
negócios visando à melhoria do desempenho. 

Implementação 
Após aprovado a criação ou adaptação de um processo de 
negócio, na etapa de implementação, define-se o processo 
final. 

Monitoramento Essa etapa avalia o desempenho do novo processo através de 
métricas e valores da organização. 

Refinamento É responsável pela transformação dos processos, 
implementando o resultado da análise de desempenho. 

Quadro 3 - Descrição das etapas do ciclo BPM 
Fonte: BPM CBOK  (2013). 

Na etapa de desenho do ciclo de vida BPM, podem ser utilizadas várias 

notações1 para representar o processo de negócio que está modelando. O BPM 

CBOK (2013) descreve seis notações possíveis: 

 BPMN (Business Process Model and Notation): Padrão criado pelo Object 

Management Group (OMG), útil para apresentar um modelo para públicos-

alvo diferentes. 

 Fluxograma: Originalmente, aprovado como um padrão American National 

Standards Institute (ANSI) inclui um conjunto simples e limitado de símbolos 

não padronizados; facilita entendimento rápido do fluxo de um processo; 

 Event-driven Process Chain (EPC): Desenvolvido como parte da estrutura de 

trabalho ARIS, considera eventos como "gatilhos para" ou "resultados de" 

uma etapa do processo; útil para modelar conjuntos complexos de processos; 

 Unified Modeling Language (UML): Mantido pelo Object Management Group, 

consiste em um conjunto-padrão de notações técnicas de diagramação, 

orientado à descrição de requisitos de sistemas de informação. 

 Integrated Definition Language (IDEF): Padrão da Federal Information 

Processing Standard (EUA) que destaca entradas, saídas, mecanismos, 

controles de processo e relação dos níveis de detalhe do processo superior e 

inferior; ponto de partida para uma visão corporativa da organização; 

                                            
1 Notação é um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses 
símbolos (BPM CBOK, 2013). 
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 Value Stream Mapping: Do Lean Manufacturing, consiste em um conjunto 

intuitivo de símbolos usado para mostrar a eficiência de processos, por meio 

do mapeamento do uso de recursos e elementos de tempo. 

 

No presente trabalho foi escolhida a notação BPMN para representar o CEI. O 

BPM possui uma curva rápida de aprendizado, e também possui um conjunto de 

elementos de fácil utilização e interpretação pelo usuário. 

Ao final do capítulo 2, de acordo com a investigação realizada na literatura 

acerca dos tópicos da pesquisa, consegue-se responder com propriedade as duas 

perguntas de pesquisa sugeridas no fase inicial do trabalho. 

Sobre a questão de pesquisa 1, onde indagava-se sobre as principais 

dificuldades encontradas durante as mudanças de processos de negócios, 

decorrentes da implantação de ERP, foi ratificado o que o pesquisador percebeu na 

prática na implantação de um sistema ERP em sua organização. Segundo a revisão, 

os autores denominam os problemas/desafios encontrados na implantação de 

sistemas ERP, como fatores críticos de sucesso (FCS) e divergem na quantidade de 

fatores. Por exemplo, os autores Holland e Light (1999), definem 13 (treze) FCS, 

para Esteves e Pastor (2000) 20 (vinte) fatores são identificados, Somers e Nelson 

(2001) apresentam 22  (vinte dois), e por fim, Plant e Willcocks (2006) destacam 09 

fatores críticos de sucesso na implantação de sistemas ERP. 

Com relação a questão de pesquisa 2, onde questiona-se quais são as 

estruturas de comunicação utilizadas para apoiar nas mudanças de negócios devido 

à implantação de ERP, foram encontrados seis tipos de abordagens de comunicação 

utilizadas no contexto de mudança organizacional, divididas em dois grupos. Um 

primeiro grupo denominado como monológica, que englobam as abordagens: de 

mensagens, apresentações e publicações em portais, e um segundo grupo, 

denominado dialógico que compreendem as abordagens face a face, times de 

mudança e storytelling. 

 

2.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste segundo capítulo, apresentou-se o conceito de mudanças 

organizacionais e os tipos que podem ocorrer, haja vista ser importante para a 

contextualização da presente pesquisa.  
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As mudanças organizacionais, devido à inserção tecnológica, citando como 

exemplo a implantação de sistemas ERP, é uma demonstração clara desse 

fenômeno e que vem frequentemente acontecendo. 

Define-se mudança organizacional tecnológica como qualquer iniciativa de 

introdução de abordagens técnicas, que provocam alterações nos processos de 

negócio da instituição, como por exemplo, a inserção de ferramentas, métodos, 

informatização, metodologias, dentre outros. 

A literatura demonstra que a implantação de sistemas desse porte não é uma 

atividade simples, gerando diversos problemas em seu processo de implantação. 

Uma alternativa para os problemas nesse processo de implantação é a utilização da 

comunicação como instrumento chave. Existem inúmeras abordagens de 

comunicação (tipos de comunicação) que podem ser utilizadas em diferentes 

momentos do processo de implantação, como por exemplo, a comunicação face a 

face e a comunicação por meio de times de mudança.  

Em conjunto com a comunicação, outro processo cognitivo bastante utilizado 

no cenário de mudanças organizacionais é o sensemaking, que usa propriedades 

para que os participantes possam ter a percepção da mudança. 

Como consequência das mudanças organizacionais, há as alterações nos 

processos de negócio, ou seja, as organizações devem se adaptar o mais rápido 

possível a esta nova realidade para não perder competitividade no mercado.  

O BPM vem ao encontro dessas mudanças, a fim de auxiliar na gestão dos 

processos de negócio, por meio da identificação das etapas de seu ciclo de vida, 

alinhando essas fases com as etapas do processo de implantação do ERP, 

permitindo, dessa forma, o direcionamento de uma abordagem de comunicação 

mais apropriada.  

Nesta seção também foram respondidas as questões de pesquisa QP-1 e 

QP-2. 

Para a QP-1 foram ratificadas as dificuldades encontradas no processo de 

implantação de ERP pelo pesquisador, com as encontradas na literatura. Dentre elas 

destacam-se a comunicação ineficiente no processo de implantação. 

Na QP-2 foram encontrados seis tipos de comunicação, utilizadas no cenário 

de mudanças organizacionais, decorrentes da implantação de sistemas ERP. 
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3 METODOLOGIA 

 
“O único lugar aonde sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário”. 
                                                (Albert Einstein) 

 

Como exposto no capítulo 1, a presente pesquisa tem o propósito de 

desenvolver um processo de comunicação a fim de estruturar e melhorar a 

comunicação entre os líderes e os participantes no processo de implantação de 

sistemas ERP. Este capítulo apresenta a estratégia metodológica escolhida e 

utilizada na pesquisa, revelando as características dos métodos e dos 

procedimentos realizados neste estudo. 
 

3.1 ESQUEMA METODOLÓGICO  

  

A fim de desenvolver uma pesquisa com alto rigor teórico-científico e elavada 

relevância aplicada, foram definidos alguns procedimentos e métodos para garantir a 

confiabilidade do processo de investigação científica, são eles: quanto à natureza; 

quanto à abordagem científica; quanto aos objetivos; quanto ao método científico; 

quanto ao método de pesquisa; e quanto às técnicas de coletas de dados. 

Com relação ao primeiro método descrito, denominado quanto à natureza, a 

pesquisa proposta pode ser considerada como básica, pois concentrou esforços no 

desenvolvimento do processo propriamente dito, e nas avaliações de concepção e 

usabilidade, não tendo um enfoque, nesse momento, da aplicabilidade.  

Quanto à abordagem científica, a pesquisa pode ser definida como qualitativa, 

haja vista que o objeto de estudo dispõe de diversas análises e interpretações por 

parte do pesquisador e avaliações subjetivas de concepção do processo. 

Sobre os objetivos, a presente pesquisa enquadra-se como exploratória, pois 

busca examinar as características das mudanças organizacionais devido à 

implantação de sistemas ERP, partindo das questões pré-estabelecidas de pesquisa 

busca respostas válidas. 

O método de pesquisa escolhido para o desenvolvimento do trabalho foi o 

Design Science Research (DSR), visto que é um método cíclico e orientado a 

criação de artefatos.  
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Por fim, quanto às técnicas de coleta de dados, foram utilizadas quatro (4) no 

decorrer da pesquisa, são elas: documental; bibliográfica; questionário; e entrevista 

semiestruturada. Na primeira fase do projeto foram realizadas as pesquisas, 

bibliográfica e documental, fundando-se em artigos, teses, livros, bem como na 

análise de documentos e relatórios da organização escolhida para a aplicabilidade 

do CEI. Na fase de avaliação do processo, utilizlou-se entrevistas semiestruturadas 

com os participantes com a aplicação de questionários. 

O quadro 4 sintetiza os métodos descrito neste capítulo. 

 

Aspecto Descrição 

Natureza da pesquisa Básica 

Objetivos da pesquisa Exploratória 

Abordagem científica Qualitativa 

Método de pesquisa DSR 

Coleta de dados Documental, bibliográfica, questionário 
e entrevista 

            Quadro 4 - Síntese dos métodos utilizados na pesquisa 
            Fonte: Autor (2016). 
 

3.2 DESENHO DA PESQUISA 

  

De acordo com Hevner et al. (2004), o DSR pode ser definido como um 

processo rigoroso de produção de artefatos, destinados a resolver problemas 

identificados nas organizações.  

Em consonância, Manson (2006) interpreta DSR como a forma de utilizar o 

conhecimento na construção de artefatos úteis.  

Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) descrevem DSR como o método 

que operacionaliza a condução da estratégia da pesquisa, quando um objetivo a ser 

alcançado é um artefato. 

Assim sendo, a presente investigação científica utilizou o método DSR, como 

base para seu desenvolvimento. A escolha deste método foi motivada pelo fato dele 

ser voltado ao desenvolvimento de artefatos e pelo seu caráter cíclico, ou seja, a 

cada ciclo desenvolvido é gerado um novo artefato.  
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Para alcançar o objetivo do trabalho - disponibilizar para os líderes do 

processo de implantação de ERP uma ferramenta estruturada de comunicação - 

foram desenvolvidos dois (2) ciclos, sendo que na conclusão de cada um deles foi 

gerado um artefato, a saber: 

 1º ciclo - artefato gerado: o protótipo da abordagem; 

 2º ciclo - artefato gerado: a primeira versão da abordagem. 

 

  Vale ressaltar que para a conclusão de cada ciclo da metodologia DSR, foi 

necessário executar algumas fases.  

Há vários autores que divergem sobre o número de fases dentro dos ciclos de 

desenvolvimento do DSR. Neste trabalho, utilizaram-se como referência as etapas 

definidas por Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015). A proposta inicial dos 

autores é caracterizada por doze (12) etapas, de modo que nesta pesquisa, essas 

etapas foram agrupadas quatro (4) macro-etapas, da seguinte forma: 

 1ª Etapa: identificação do problema; 

 2ª Etapa: desenvolvimento do artefato; 

 3ª Etapa: avaliação do artefato; 

 4ª Etapa: aprendizagem e ajustes. 

 

 A figura 4 ilustra os dois ciclos gerados no trabalho. 

 

 
Figura 4 - Ciclos da pesquisa e artefatos gerados 
Fonte: Autor (2016). 

 

A seguir, apresenta-se o desdobramento de cada ciclo desenvolvido até o 

fechamento da primeira versão do processo de comunicação, denominado como 

"Communication Process in ERP Implementation". 

A pesquisa teve início com a identificação do problema. O problema a ser 

investigado partiu da realidade vivenciada pelo pesquisador em seu ambiente de 

trabalho, ou seja, foram identificados, através de observação in loco, inúmeros 
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entraves e desafios nas mudanças organizacionais no IFSC, decorrentes pela 

implantação de um sistema ERP. 

Ainda nesta etapa perliminar, foi realizada a conscientização do problema por 

meio de uma revisão da literatura, fundada em bases de dados eletrônicos, como 

Emerald Insight e IEEE Xplore Digital Library, nos quais se buscou artigos 

científicos, dissertações e teses acadêmicas, para referenciar e ratificar o tema da 

pesquisa -: Fatores Críticos de Sucesso na implantação de ERP. Assim, verificou-se 

o estado da arte. Nessa etapa também foram formulados os problemas, as questões 

e os objetivos da pesquisa, descritos no capítulo 1. 

Seguindo o método de trabalho proposto, a etapa preliminar aos ciclos da 

metodologia objetivou duas ações: a primeira foi à busca e a interpretação de 

trabalhos para a identificação de abordagens práticas já desenvolvidas; e a segunda 

ação foi a extração das necessidades para o desenvolvimento de um artefato 

prático, utilizando a técnica de levantamento de requisitos, com vistas na leitura e 

análise dos artigos. 

Segundo Wazlawick (2013), requisitos podem ser definidos como “uma 

expressão mais detalhada sobre aquilo de que o usuário ou cliente precisa em 

termos de um produto”. 

Os materiais para essa atividade foram oriundos da revisão sistemática da 

literatura, desenvolvida no Trabalho de Graduação pelo acadêmico Ferreira Junior 

(2016), cuja atividade adotou o mesmo protocolo que a pesquisa atual: comunicação 

na mudança de processos de negócio nas organizações, tomando como base 

dezesseis (16) artigos científicos. 

O processo de seleção dos artigos pelo acadêmico fundamentou-se seis (6) 

bases de pesquisa e usou três (3) termos de busca. Por fim, foram aplicados filtros 

de exclusão e de qualidade, chegando dessa forma aos dezesseis (16) artigos.  

A primeira ação, como destacado anteriormente, foi buscar características 

com um enfoque mais prático nos trabalhos. Para tanto, foram realizadas uma 

análise e uma interpretação baseadas na seguinte indagação: "o artigo propõe um 

modelo, ou um processo, ou um framework ou uma metodologia de comunicação?” 

Diante desta pergunta, os artigos foram caracterizados sob as seguintes 

evidências: 

P1 - O modelo é genérico ou específico?   

P2 - O modelo teve alguma validação?   
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P3 - O modelo foi aplicado a algum caso real?   

P4 - Quais atores envolvidos?   

P5 - Quais os elementos de comunicação? 

 
 No quadro 5 são apresentadas algumas evidências. 

 
Problema Evidências 

P1 
 Propõe uma modelo de mensagens (HAMMOND; 

GRESCH; VITALE, 2011); 
 Propõe um framework com 4 etapas e cinco regras 

(SMITH, 2006). 

P2  Sem indícios de validação nos artigos. 

P3 
 Departamento de defesa dos Estados Unidos 

(HAMMOND; GRESCH; VITALE, 2011); 
 Empresa aérea da Dinamarca (LANGER; SIGNE 

THORUP, 2006). 

P4  Nível operacional (RASHID, 2008); 
 Todos os níveis da organização (FRAHM; BROWN, 2005). 

P5 

 Storyteling (LANGER; SIGNE THORUP, 2006); 
 Discursos e Apresentações (SMITH, 2006); 
 Emails e memorandos Hammond (HAMMOND; GRESCH; 

VITALE, 2011); 
 Website e portais (BARRETT, 2002); 
 Times de mudança (LANGER; SIGNE THORUP, 2006), 

(BARRETT, 2002); 
 Comunicação face a face (BARRETT, 2002), 

(RAMKHELAWAN; BARRY, 2010). 
Quadro 5 - Evidências das respostas da análise sobre os artigos 
Fonte: Autor (2016). 
 

Na segunda ação da análise dos artigos, foi realizado o levantamento de 

requisitos, durante a interpretação dos artigos. Diante dos dezesseis (16) 

analisados, quatro (4) serviram de base para o levantamento, são eles:  

 FRAHM J.A., BROWN K.A. "Building an organizational change communication 

theory". Academy of Management. Annual Meeting: A New Vision of 

Management in the 21st Century, Conference Paper, Scopus, AOM 2005; 

 SMITH, I."Continuing professional development and workplace learning – 14", 

Library Management, v.. 27, Iss ½, p. 108 – 113, 2006; 

 RASHID, H. "Language of Change".  AMCIS Proceedings, p. 372, 2008; 
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 HAMMOND, G. D., GRESCH, E. B., VITALE, D. C. "Homegrown process 

improvement employing a change message model", Journal of Organizational 

Change Management, v. 24, Iss 4, p. 487 – 510, 2011. 

 

Utilizando a técnica de observação e interpretação, foram levantados oito (8) 

requisitos para a construção do artefato, baseado nos quatro artigos. Na sequência, 

destacam-se a interpretação dos requisitos, bem como a explicação de cada um 

deles: 

 Requisito 01: Ciclo de vida do processo; 

 Evidência: "Moreover, accumulated failed changes often create cynicism 

among members, creating a cycle wherein subsequent change efforts become 

more and more difficult to implement" (HAMMOND; GRESCH; VITALE, 2011);  

 Explicação: Foi verificada a necessidade de estabelecer etapas/fases no 

decorrer da disseminação da comunicação. 

 

 Requisito 02: Abordagens de comunicação direcionada; 

 Evidência: "Effective communication is critical to the ultimate success of any 

attempt to achieve organisational change. Such communication must be 

accurate, honest, delivered at the right time and in formats appropriate to the 

audience" (SMITH, 2006); 

 Explicação: Foi visualizada a necessidade de utilizar diferentes formas e 

canais de comunicação da mudança. 

 

 Requisito 03: Identificação de atores; 

 Evidência: It is important for employees to hear about change from both senior 

managers and from their line managers. While clear communication from the 

top is critical in expressing and reinforcing organisational commitment to make 

changes, communication from line managers and team leaders working at a 

grass-roots operational level is also important. Communication undertaken at 

this organisational level can provide tangible opportunities for employees to 

discuss changes and their impact while also actively demonstrating 

opportunities available to staff for have direct input into, and influence on, 

change processes" (SMITH, 2006);  
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 Explicação: Confirmou-se a necessidade da identificação de todos os grupos 

de participantes (atores) da implantação. 

 

 Requisito 04: Identificação de níveis; 

 Evidência: "Demonstrate commitment to genuine and open communication at 

all levels of management and involve all managers in the process of 

communicating about change (SMITH, 2006).  

 "During these transformations, organizations desire alignment between people 

at different levels and across various parts of the organization” (RASHID, 

2008). 

 Explicação: Foi constatada a necessidade do agrupamento dos participantes 

(atores) em níveis hierárquicos: operacional, gerencial e estratégico. 

 

 Requisito 05: Identificação de atividades; 

 Evidência: "Consideration of the monologic and dialogic communication 

activities and the background talk during change and recognition of the 

concept of fit for purpose leads to questions of the potential utility of 

integration of the instrumental and constructivist models of change 

communication" (FRAHM; BROWN, 2005); 

 Explicação: Verificou-se a necessidade da divisão da comunicação em 

atividades. 

 

 Requisito 06: Identificação de tarefas; 

 Evidência: "Consequently, organizational leaders must determine appropriate 

methods to develop, introduce, and institutionalize planned change. This task 

can appear daunting. Many change efforts start out well, but do not succeed 

because leaders fail to anticipate internal resistance" (HAMMOND; GRESCH; 

VITALE, 2011); 

 Explicação: Comprovou-se a necessidade de identificar uma ação menor para 

a comunicação. 

 

 Requisito 07: Criação de sentido; 

 Evidência: "An open-coding technique was employed using the Grounded 
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Theory method. Overall, about 192 codes emerged from the interpretive 

process. These codes were then categorized into nine higher-level codes. This 

process involved coding the text in the transcripts using the NVIVO tool as well 

as repeatedly listening to the interview voice-recording and making notes of 

codable moments. It was the interplay between voice and text that helped the 

themes to emerge. The following are the high-level categories that captured 

most of the ideas from the interviews: Boundary Objects/Labels, Change 

Management, Communications, Culture, Requirements, Sensemaking, 

Stories, Vanguard, Willingness" (RASHID, 2008); 

 "This new alignment model better explains the forces that shape alignment 

and may help the organization and researchers look more closely at the 

individual and intergroup sensemaking during organizational transformations" 

(RASHID, 2008); 

 Explicação: Identificou-se, quase na totalidade dos trabalhos, a necessidade 

de criar artifícios para a construção do sentido pelos participantes da 

comunicação. 

 

 Requisito 08: Abordagem incremental; 

 Evidência: "Previous studies have established that three communication 

models exist within continuous organizational change. The three models 

consist of monologic and dialogic change communication, and the background 

talk of change" (FRAHM; BROWN, 2005); 

 Explicação: Percebeu-se a necessidade da comunicação ser executada 

dividida e direcionada. 

 

As identificações preliminares dos requisitos para o desenvolvimento do 

processo, serviram como entrada no primeiro ciclo DSR. 

 

3.2.1 Primeiro ciclo do DSR 

  

O primeiro ciclo da pesquisa teve início com o esboço de processo baseado 

na análise anterior. Nesse momento, foi identificada a possibilidade de gerar um 

artefato, no formato de processo, pois na análise realizada na etapa anterior, foram 
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evidenciadas algumas abordagens de comunicação, mas de forma genérica e não 

direcionada à implantação de ERP. Por exemplo, os artigos de Hammond, Grech e 

Vitale (2011) e Broillet, Barchilon e Kampf (2012) não respondiam ao 

questionamento de “como fazer?” na prática, e sim do “o que fazer?”. Com os 

requisitos identificados e com a ideia de desenvolver uma abordagem prática, 

ratificou-se a possibilidade de desenvolver um processo de comunicação. 

Diante do propósito estabelecido, começou a concepção do desenvolvimento 

de um processo de comunicação com abordagens direcionadas a diferentes 

públicos, dentro de uma organização que está passando por mudanças 

organizacionais devido à implantação de sistemas ERP.  

Após, a confirmação de que a abordagem de comunicação seria estruturada 

por meio de um processo, buscou-se na literatura conceitos e fundamentos de 

processo para a construção e desenvolvimento do artefato. Fundamentando-se em 

estudos e na análise da literatura, dois conceitos foram selecionados para a 

construção do processo: a disciplina BPM e o método sensemaking. Nessa etapa 

também, foi realizada uma nova análise nos dezesseis (16) artigos, oriundos da RSL 

de Ferreira Junior (2016), com o intuito de verificar qual abordagem de comunicação 

seria a mais adequada para cada fase do processo de implantação e também para 

cada nível hierárquico da instituição. 

De posse dos requisitos estabelecidos no primeiro ciclo, somados aos dois 

pilares escolhidos para a construção do processo, iniciou-se o desenvolvimento do 

artefato.  

Seguindo os princípios do BPM, o processo foi dividido em atividades e 

tarefas, com particularidades que percorrem todo o processo de implantação do 

sistema ERP. Para cada atividade foram descritos os objetivos e cada tarefa. 

Também são citadas algumas recomendações e apresentados o roteiro de execução 

das tarefas e, por fim, o mini-artefato, que foi gerado na atividade.  

Com o protótipo do processo constituído, batizou-se o processo como CEI, 

referindo-se às iniciais de "Communication in ERP Implementation". O detalhamento 

de todas as características e atributos de cada atividade pode ser observado no 

capítulo 5. 

Com o primeiro protótipo terminado, iniciou-se o primeiro nível de validação, a 

avaliação de concepção. O propósito da avaliação de concepção foi verificar, junto 

aos especialistas, a consistência do processo desenvolvido. Para essa atividade 
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foram convidados dois (2) especialistas em processos para uma entrevista. A coleta 

das informações da entrevista foi realizada por meio de questionário, onde os 

participantes preencheram um formulário com perguntas abertas e fechadas, e 

também por anotações das ponderações realizadas a respeito do processo 

proposto, seguindo um roteiro desenvolvido pelo pesquisador.  

Por fim, após a avaliação do artefato na entrevista de concepção, foram 

compiladas as ponderações destacadas. Nesse momento, também, foram 

planejadas e registradas as devidas alterações, servindo como entrada para o 

terceiro ciclo do método de pesquisa escolhido para a pesquisa. 

 

3.2.2 Segundo ciclo do DSR 

 

O segundo ciclo da pesquisa teve início após as correções apontadas pela 

avaliação da entrevista, no âmbito da concepção realizada na etapa anterior. A partir 

das ponderações destacadas, buscou-se na literatura subsídios para suas devidas 

correções.  

Após os ajustes necessários no processo de comunicação, concluiu-se a 

primeira versão do processo de comunicação, denominada como CEI 1.0.  

Com a definição da primeira versão do processo proposto, o mesmo foi 

submetido a uma avaliação de usabilidade por meio de entrevistas e questionários.  

Nessa oportunidade foram convidadas quatro (4) pessoas que estão à frente 

do processo de implantação de um ERP em uma instituição, a fim de avaliar a 

utilidade e a usabilidade do processo. A coleta das informações foi realizada por 

meio de questionário e entrevistas semiestruturadas.  

Como última fase deste método, tem-se a conclusão e o aprendizado. Nesse 

momento, após os três ciclos desenvolvidos, o principal artefato está finalizado com 

as devidas alterações, oriundas do processo avaliativo e disponível para as 

organizações utilizarem em suas implantações de sistemas ERP. 

Finalizando, destaca-se que, por questões de ética na pesquisa, as 

identidades das pessoas que participaram dos processos avaliativos do CEI foram 

preservadas permanecendo em sigilo. 

 

3.2.3 Resumo dos ciclos da pesquisa 
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Umas das características da metodologia DSR é como ela propõe a forma de 

trabalho, ou seja, no formato cíclico.  

Nesta pesquisa foram utilizados três ciclos. Cada um dos ciclos foi 

apresentado nas etapas anteriores.  

Na tabela 6, apresentam-se, de forma resumida, as características de cada 

ciclo desenvolvido no trabalho. 

 
Tabela 6 - Ciclos da pesquisa 

Ciclo  Problema Desenvolvimento Avaliação Aprendizado 

1º  Requisitos do processo  Protótipo do 
processo  

Entrevistas de 
Concepção  

Ponderações da 
entrevistas e 
questionários 

2º  Aprendizado do 2º ciclo  Primeira versão 
do processo  

Entrevistas e 
questionários 

Ponderações das 
entrevistas e 
questionários 

Fonte: Autor, 2016. 
 

3.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo apresentou os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento desta pesquisa. A pesquisa é classificada como qualitativa, sendo 

seus métodos e procedimentos escolhidos para subsidiar uma pesquisa baseada na 

geração de artefatos. 

Na seção 3.1 foram abordadas todas as características da pesquisa, definindo 

a natureza, a abordagem científica, os objetivos, o método científico, o método de 

pesquisa e as técnicas de coletas de dados. 

Na seção 3.2 foi apresentado o desenho da pesquisa, isto é, todos os passos 

realizados no decorrer da pesquisa. Também foram desenvolvidos dois ciclos da 

metodologia DSR, até gerar o produto final do trabalho. 

A etapa inicial teve a geração dos requisitos para a construção do CEI. No 

primeiro ciclo, de posse das necessidades observadas, foi desenvolvido o protótipo 

do processo. E por fim, após as avaliações, concluiu-se a primeira versão do CEI. 
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4 TRABALHOS CORRELATOS 

 
“É fundamental diminuir a distância entre o que se 
diz e o que se faz, de tal forma que, num dado 
momento, a tua fala seja a tua prática”. 
                                                        (Paulo Freire) 

 

O quarto capítulo da dissertação visa apresentar o estudo sobre os trabalhos 

mais relacionados ao tema da presente pesquisa. O capítulo referencia quatro 

trabalhos e também estabelece uma comparação entre eles. Ao final, apresenta-se o 

diferencial da pesquisa, destacando sua contribuição. 

 

4.1 PROTOCOLO DE BUSCA E ANÁLISE DOS TRABALHOS 

  

A partir da identificação dos problemas encontrados no decorrer das 

mudanças organizacionais, devido à implantação de um sistema ERP, buscou-se 

trabalhos que disponibilizassem algum artefato, como por exemplo, um modelo, um 

framework, uma metodologia ou mesmo uma ferramenta, que utilizasse a 

abordagem de comunicação como instrumento principal, a fim de solucionar, ou ao 

menos minimizar, os desafios observados. 

A verificação de trabalhos correlatos aconteceu em duas frentes: a primeira, 

uma consulta realizada em banco de teses e dissertações disponibilizadas pelas 

universidades, bem como a consulta de periódicos e anais de congressos, como por 

exemplo, o da Capes; a segunda, uma análise aprofundada sobre os dezesseis (16) 

artigos selecionados por Ferreira Junior (2016), oriundos de uma revisão sistemática 

da literatura, cujo tema era: “A comunicação na mudança de processos de negócio”. 

Diante da pesquisa realizada, foram analisadas as características e os 

propósitos de cada um dos trabalhos selecionados, sendo que ao final, foram 

destacados quatro (4) trabalhos correlacionados, como apresentado no quadro 6. 

 

Trabalho 
correlato Título Autor(es) Ano Proposta 

1 
Building an 

organizational change 
communication theory 

Jennifer Frahm 
Kerry Brown 2005 

Apresentar um 
modelo de 

comunicação para 
mudança 
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organizacional 

2 

Continuing 
professional 

development and 
workplace learning – 

14 

Ian Smith 2006 

Apresentar um 
framework de 

comunicação para 
mudança 

organizacional 

3 Language of Change Humayun 
Rashid 2008 

Apresentar um 
modelo de 

comunicação para 
mudança 

organizacional 

4 
Homegrown process 

improvement 
employing a change 

message model 

Gregory 
Hammond, Eric 
Gresch, Dean 

Vitale 

2011 

Apresentar um 
framework de 

comunicação para 
mudança 

organizacional 
Quadro 6 - Trabalhos base para construção do CEI 
Fonte: Autor (2016). 

 

As próximas seções discutem cada um dos trabalhos correlatos destacados 

nesta seção. 

 

4.2 TRABALHO 1 - BUILDING AN ORGANIZATIONAL CHANGE COMMUNICATION 

THEORY 

  

O artigo intitulado como "Building an organizational change communication 

theory" foi escrito pelos autores Jennifer Frahm e Kerry Brown e teve a sua 

publicação no ano de 2005 na conferência anual da academia de gestão2.  

O foco do artigo é apresentar um modelo de comunicação para mudanças 

organizacionais, composto por três sub-modelos: monológico (comunicação 

unilateral); dialógico (comunicação em diálogos); e background (acompanhamento 

da mudança). 

Um conceito bastante referenciado e que os autores comentam estar 

presente no modelo de comunicação proposto é o sensemaking, uma vez que este 

leva a comunicação aos participantes do processo de mudança organizacional, a fim 

de criarem sentido para o que está acontecendo. 

                                            
2 http://aom.org/annualmeeting/ 
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Para que essa comunicação apareça aos participantes da mudança, o modelo 

tem que ser conduzido em um formato sequencial, na perspectiva dos três sub-

modelos. Primeiro, executa-se a comunicação monológica, em um segundo 

momento, a comunicação dialógica e, por fim, a comunicação de monitoramento. 

Os autores discorrem que mesmo que os sub-modelos sejam executados de 

forma sequencial, eles estão intrinsecamente relacionados. 

 

4.3 TRABALHO 2 - CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND 

WORKPLACE LEARNING – 14: COMMUNICATING IN TIMES OF CHANGE 

  

Iam Smith, no ano de 2006 publicou um trabalho intitulado como Continuing 

professional development and workplace learning – 14: Communicating in times of 

change, o qual discorre sobre a abordagem da comunicação no cenário de 

mudanças organizacionais. 

Como premissa, o autor destaca que a comunicação é fundamental para 

alcançar a mudança organizacional, porém, para o sucesso, ela deve ser entregue 

no momento preciso e no formato apropriado. 

A abordagem do autor para o tema da comunicação em momentos de 

mudança é baseada em duas perspectivas: a primeira descreve um conjunto de 

cinco regras fundamentais de comunicação; e a segunda destaca quatro fases de 

comunicação. Esse conjunto de regras e de fases foi chamado por Smith (2006) de 

framework de comunicação e nomeando como 4e, pois as quatro palavras que 

caracterizam as fases começam com a letra “e”. 

De forma resumida, as cinco regras fundamentais descritas por Smith (2006) 

são:  

 Ter a habilidade de reconhecer que as organizações variam com o tempo; 

 Em momentos de mudança organizacional é importante saber ouvir, e não 

apenas falar; 

 A comunicação da mudança deve expressar de forma clara o motivo que 

levou a decisão, ou seja, comunicar a razão da mudança;  

 Deixar claro que a mudança envolve todos os setores da organização, 

inclusive a alta gestão, sendo que todos devem estar abertos ao diálogo; 
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 A comunicação bem sucedida leva tempo para sua execução, dessa forma, é 

necessário destinar um tempo para essa atividade. 

 

Smith (2006), em seu artigo, define quatro fases da comunicação:  

 Fase do engajamento;  

 Fase da empatia; 

 Fase da educação; 

 Fase do embasamento. 

 

Por fim, Smith (2006) destaca que, associando as cinco regras fundamentais 

com as fases de comunicação apresentada, estabelece-se uma estratégia de 

comunicação eficaz para mudanças organizacionais. 

 

4.4 TRABALHO 3 - LANGUAGE OF CHANGE 

 

O AIS Electronic Library foi o repositório que Humayun Rashid, no ano de 

2008, publicou seu artigo intitulado como: "Language of Change". O autor descreve 

o árduo trabalho que é o processo de mudança organizacional, em especial a 

implantação de sistemas ERP. 

Como solução para esse problema, Rashid (2008) propõe um framework de 

comunicação, denominado: push-pull. A característica marcante que o autor 

descreve do framework é a apresentação de um contraponto à comunicação 

tradicional, ou seja, ao invés da comunicação encaminhada ser na arquitetura top-

down, sugere-se que a comunicação da mudança seja efetuada, primeiro, nos níveis 

mais baixos e, gradativamente, evoluir para os níveis superiores. Deste cenário, 

surgiu o nome do framework "push-pull". 

O conceito de sensemaking também é abordado no framework, pois, se os 

participantes das camadas mais operacionais estabelecerem o sentido da mudança, 

os mesmos irão atuar como disseminadores positivos da mudança estabelecida. A 

abordagem de comunicação destacada para o processo de pull da comunicação é o 

storytelling. 
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4.5 TRABALHO 4 - HOMEGROWN PROCESS IMPROVEMENT EMPLOYING A 

CHANGE MESSAGE MODEL 

 

Uma das abordagens de comunicação frequentemente utilizadas no cenário 

de mudanças organizacionais são as mensagens. 

Dessa forma, os autores Gregory Hammond, Eric Gresch e Dean Vitale, 

criaram um framework de comunicação, baseado em mensagens. O trabalho foi 

publicado no ano de 2011, em um periódico de gestão de mudanças, com o título: 

"Homegrown process improvement employing a change message model ". 

O framework é baseado em componentes essenciais e também nos meios 

(canais) pelos quais as mensagens são entregue. Com relação aos componentes 

básicos que toda mensagem de mudança deve englobar, os autores descrevem 

cinco: 

 Deve ser descrito o motivo da mudança organizacional; 

 Informar sobre a proposta (solução) da alteração; 

 Comentar sobre os resultados esperados; 

 Destacar o principal canal de suporte; 

 Transmitir o valor pessoal que a mudança está trazendo. 

  

Sobre os meios como as mensagens são entregue, devem conter as 

seguintes características: 

 Deve fomentar a participação no processo de mudança; 

 A mensagem deve ser entregue diretamente ao participante; 

 Destacar as opiniões dos líderes na mudança. 

 

Enfim, Hammond, Gresch e Vitale (2011) acreditam que utilizando os 

componentes essenciais das mensagens juntamente com os meios apropriados, a 

motivação e o engajamento na mudança organizacional aumentam. 

 

4.6 ANÁLISE COMPARATIVA 

  

Para evidenciar as principais características em cada um dos trabalhos 

elencados e posicionar a presente pesquisa neste contexto, foram compiladas as 
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particularidades de cada trabalho por meio de três (3) critérios: propósito; vantagens; 

e desvantagens/limitações. O resumo destas características é apresentado no 

quadro 7.  

 

Critério Trabalho 
correlato 1 

Trabalho 
correlato 2 

Trabalho 
correlato 3 

Trabalho 
correlato 4 

Propósito 
Apresentação de 
um modelo para 
comunicação da 
mudança. 

Apresentação de 
um framework 
para comunicação 
da mudança. 

Apresentação de 
um modelo para 
comunicação da 
mudança. 

Apresentação de 
um framework 
para comunicação 
da mudança. 

Vantagens 

Trabalha com três 
formas de 
comunicação 
(monológica, 
dialógica e 
background). 

Fornece detalhes 
sobre diversos 
conceitos para ser 
utilizado na 
comunicação de 
mudança. 

Apresenta e 
esclarece outro 
paradigma de 
comunicação: 
bottom-up. 

Destaca além dos 
canais de 
comunicação, 
comenta o 
conteúdo de cada 
um deles. 

Desvantagens/
Limitações 

Deve-se usar 
somente em uma 
determinada 
sequência. 

Não deixou claro 
como aplicar e em 
qual contexto. 

Apresenta poucos 
exemplos 
práticos, 
principalmente 
nas fases; 
não fornece uma 
metodologia de 
implantação. 

Não deixou claro 
como aplicar e em 
qual contexto. 

Quadro 7 - Principais características dos trabalhos correlatos 
Fonte: Autor (2016). 

 

Ressalta-se o que mais chamou a atenção nos trabalhos correlatos e ficou 

evidenciado, é que os trabalhos que utilizam as abordagens de comunicação nas 

mudanças organizacionais focam seus esforços nas descrições sobre “o que fazer?” 

e não no “como fazer?”.  

Diante desse cenário, a presente pesquisa visualizou essa carência e 

trabalhou para produzir um artefato com viés mais prático e prescritivo, deixando 

claro e perceptível a forma como se deve conduzir a comunicação no cenário de 

implantação de sistemas ERP. 

Algumas necessidades e lacunas ficaram evidentes após esta análise 

comparativa, como por exemplo, os passos necessários para criar e implantar a 

comunicação na implantação de sistemas ERP e a identificação do tipo de 

comunicação mais recomendado para cada participante do processo de 

implantação. 
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4.7 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve como propósito apresentar os trabalhos correlatos da 

pesquisa corrente. Iniciou-se destacando o protocolo de pesquisa para encontrar os 

trabalhos. Após, foram destacadas as característica de cada um dos selecionados,  

relacionando-as com o objetivo da presente pesquisa.  

Na seção 4.1 foram apresentados os protocolos de pesquisa aplicados na 

busca dos trabalhos correlatos, envolvendo a consulta em banco de teses e 

dissertações, periódicos e anais de congresso. 

Nas seções 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 foram apresentados os trabalhos selecionados 

na busca: Trabalho 1 - Building an organizational change communication theory; 

Trabalho 2 - Continuing professional development and workplace learning – 14: 

Communicating in times of change; Trabalho 3 - Language of Change e Trabalho; e 

4 - Homegrown process improvement employing a change message model. Assim, 

abordou-se o propósito e as principais vantagens de cada um deles, com vistas a 

evidenciar seus resultados. 

Na seção 4.6, a fim de resumir e diferenciar os trabalhos correlatos a presente 

pesquisa foi elaborado um quadro comparativo (quadro 7), destacando quatro 

critérios de comparação. Esta comparação deixou evidente algumas carências de 

abordagens prática, como por exemplo, a abordagem de comunicação a ser usada 

nas diferentes fases do processo de implantação de sistemas ERP. 

Portanto, esta seção apontou claras motivações e direcionamentos para a 

construção do CEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

5 COMMUNICATION PROCESS IN ERP IMPLEMENTATION (CEI) 

 
“Educar-se é impregnar de sentido cada momento 
da vida, cada ato cotidiano”. 
                                                        (Paulo Freire) 

 

O capítulo 5 contempla o eixo principal da pesquisa, que propõe o 

desenvolvimento de um processo de comunicação, nomeado como "Communication 

in ERP Implementation", ou simplesmente CEI. O processo visa estruturar e 

melhorar a comunicação entre os participantes da implantação de sistemas ERP nas 

organizações. A proposta é definir um conjunto de atividades e tarefas que atuem de 

forma sequencial, e que possibilite identificar qual a abordagem de comunicação 

mais adequada para cada um dos atores envolvidos na implantação do ERP. O 

objetivo é obter insumos para enriquecer as percepções dos participantes da 

implantação de ERP, e permitir o mapeamento e a criação de sentido na mudança 

organizacional. Nesta seção, são apresentados os fundamentos chaves para as 

definições do CEI, as premissas para sua aplicação e execução, as principais 

características do CEI e, por fim, o detalhamento das atividades e tarefas que 

compõem o processo proposto. 

 

5.1 FUNDAMENTOS DO CEI 

 

Recapitulando os objetivos da presente investigação, com o desenvolvimento 

do CEI, procura-se responder às seguintes questões de pesquisa: 

 QP-3: O que pode tornar uma abordagem de comunicação apropriada no 

contexto de implantação de sistemas ERP?  

 QP-4: Quais as características chaves e os elementos essenciais em 

abordagens de comunicação que façam sentido e favoreçam o entendimento 

de todos envolvidos no processo de implantação de sistemas ERP?   

 

A proposta de utilizar a abordagem de comunicação melhorar a comunicação 

entre os líderes e os participantes no projeto implantação de ERP nas organizações 

surgiu da carência de disponibilização de ferramentas e procedimentos direcionados 

a cada um dos atores envolvidos na implantação de um ERP. O que se observa na 
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literatura é o uso de iniciativas genéricas, que não respondem de forma satisfatória 

alguns questionamentos, dentre eles: 

 Qual a abordagem de comunicação mais adequada para alta gestão das 

organizações acompanharem e se engajarem na implantação de sistemas 

ERP? 

 Como minimizar a incerteza da mudança organizacional, oriunda de uma 

implantação de sistemas ERP? 

 Storytelling, times de mudanças e comunicação face a face são mais 

indicados aos colaboradores operacionais da organização? 

 

A partir destes e outros questionamentos provenientes da literatura, optou-se 

pelo desenvolvimento de um processo de comunicação.  

Dessa forma, o CEI foi desenvolvido a partir de oito (8) requisitos 

estabelecidos, como mencionado no capítulo (3) sobre a metodologia da pesquisa.  

O CEI define um conjunto de atividades e tarefas para a identificação e 

utilização de uma abordagem de comunicação mais adequada aos atores no 

processo de implantação do ERP, buscando alinhar e estruturar a comunicação, bem 

como direcioná-las aos atores envolvidos. A sua construção teve como base o ciclo 

de vida do BPM e também a disciplina sensemaking. 

Com relação ao BPM, além dos conceitos utilizados como base para a 

construção do processo proposto, como por exemplo, processo de negócio, 

atividades e tarefas, foi também definido usar as mesmas fases do especificado em 

seu ciclo de vida, tendo em vista possuírem etapas similares a de uma implantação 

de sistemas: planejamento, análise, desenho, implantação, monitoramento e 

refinamento. 

Sobre a disciplina do sensemaking, as sete características definidas por 

Weick (1995 apud MELO, 2013) estão presentes no processo proposto, mas a 

característica denominada "pistas ou sinais” foi a que ganhou maior ênfase. As 

pistas foram disponibilizadas aos participantes da implantação do ERP no formato 

das abordagens de comunicação direcionadas, ou seja, elas foram o produto 

disponibilizado após a aplicação do CEI. A partir da execução da comunicação, a 

criação do sentido da mudança organizacional emerge dos participantes. 
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5.1.1 Abordagens de comunicação 

 

Como descrito no capítulo sobre metodologia, foi realizada uma análise na 

literatura, por meio dos dezesseis (16) artigos, oriundos de uma RSL, com o intuito 

de verificar as abordagens de comunicação mais indicadas para o processo de 

mudança organizacional. Foram encontradas seis (6) abordagens de comunicação 

utilizadas no cenário de mudanças organizacionais e divididas, basicamente, em 

dois grupos: o primeiro grupo referindo-se à comunicação monológica e; o segundo  

sobre a comunicação dialógica. 

Na comunicação monológica, destacam-se três tipos de abordagens de 

comunicação: 

 Mensagens (memorando ou email); 

 Apresentações; 

 Publicações em ambiente web (portal ou fórum). 

 
Para a comunicação dialógica:   

 Storytelling; 

 Comunicação face a face; 

 Times de mudança. 

  

Além do mapeamento das abordagens de comunicação, foram averiguadas 

as abordagens (em cada etapa da implantação) mais indicadas para cada nível 

hierárquico da organização, como por exemplo, na etapa de planejamento, a 

abordagem de comunicação mais adequada para o nível operacional da 

organização é o storytelling. 

Compilando as informações das abordagens de comunicação relativas ao 

nível hierárquico dos participantes da implantação de ERP na organização, foi 

constituído o quadro 8. Com a sua definição, esse modelo serve de base para a 

construção da matriz de comunicação do CEI. 
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 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS 

Fa
se

s 
de

 Im
pl

an
ta

çã
o 

 Estratégico Gerencial Operacional 

Planejamento Q.C3. 01 
face a face 

Q.C. 02 
storytelling 

Q.C. 03 
storytelling 

Análise Q.C.04 
face a face 

Q.C. 05 
storytelling 

Q.C. 06 
storytelling 

Desenho Q.C. 07 
apresentação 

Q.C. 08 
face a face 

Q.C. 09 
storytelling 

Implantação Q.C. 10 
apresentação 

Q.C. 11 
apresentação 

Q.C. 12 
storytelling 

Monitoramento Q.C. 13 
apresentação 

Q.C. 14 
mensagem 

Q.C. 15 
time de mudança 

Refinamento Q.C. 16 
Portal 

Q.C. 17 
mensagem 

Q.C. 18 
apresentação 

            Quadro 8 - Matriz de abordagem de comunicação 
            Fonte: Autor (2016). 
 

Cada Quadrante de Comunicação (QC) possui uma abordagem de 

comunicação diferente para criação dos sentidos no decorrer do processo de 

implantação do ERP, haja vista que o CEI faz uso das propriedades do 

sensemaking. 

Na figura 5 é apresentado o comportamento da matriz de comunicação, 

comparando a comunicação monológica com a comunicação dialógica. 

                                            
3  Quadrante de Comunicação. 
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Figura 5 - Comparação entre as comunicações monológicas e dialógicas 
Fonte: Autor (2016). 
 

Analisando e interpretando a matriz de comunicação exposta, percebe-se que 

nas primeiras fases do processo de implantação de sistemas ERP (planejamento e 

análise) ocorre uma predominância da comunicação dialógica. Nas fases seguintes 

observa-se uma mescla entre os tipos de comunicação, e por fim, na última fase 

(refinamento) prevalece a comunicação monológica. 

Como forma de exemplificar uma aplicabilidade do CEI, o apêndice H 

apresenta uma matriz de comunicação gerada, por meio de um exemplo, em uma 

organização fictícia, denominada como organização ABC, que estaria implantando o 

módulo de Registro de Frequência de um ERP. 

 

5.1.2 Templates e diretrizes para utilização das abordagens de comunicação 

 

A proposta da construção do CEI baseou-se em disponibilizar aos líderes da 

implantação de sistemas ERP uma ferramenta de caráter prático, ou seja, que possa 

realmente servir de referência e que atinja a todos os participantes nesse processo 

de implantação de forma efetiva. A conscientização e o engajamento das mudanças 

organizacionais são consequência da utilização do CEI. 
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De acordo com esse princípio, ao final da aplicação do CEI, é apresentada 

uma matriz de comunicação para cada módulo que está sendo implantado, contendo 

a abordagem de comunicação mais apropriada para cada ator no processo, em cada 

fase da implantação.  

Todavia, além da definição da melhor abordagem de comunicação, o CEI 

ainda gera mais dois artefatos, são eles:  

 Os elementos essenciais para os templates das abordagens; 

 As diretrizes, ou um guia para execução. 

  

Com relação aos templates, são destacados quais os elementos essenciais 

que devem estar presente em cada abordagem de comunicação presente no CEI, a 

fim de que a abordagem seja construída da melhor forma possível. 

Os templates são formados por elementos chaves que devem estar presentes 

na abordagem de comunicação a ser utilizada. 

No quadro 9 são fornecidos os elementos destacados para cada abordagem 

utilizada em mudanças organizacionais. 

 

Abordagem Principais elementos do templates 

Mensagens (memorandos, 
e-mails, newsletter) 

 Destacar que as organizações variam no 
decorrer do tempo; 

 Comunicar as razões para a mudança; 
 Mostrar embasamento para a mudança; 
 Demonstrar compromisso com a 

comunicação; 
 Solicitar o engajamento dos participantes; 
 Apresentar forma de trabalho anterior à 

mudança; 
 Apresentar cenário futuro após a 

realização da mudança. 

Discursos e 
apresentações 

 Transparecer uma postura defensiva 
apresentando segurança no discurso de 
mudança organizacional; 

 Trabalhar a empatia; 
 Mostrar embasamento para a mudança; 
 Alinhar as mudanças com objetivos 

estratégicos da organização. 

Publicações em Sites, 
Portais e Fóruns 

 Comunicar as razões para a mudança; 
 Apresentar a forma de trabalho anterior à 
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mudança; 
 Apresentar cenário futuro após a 

realização da mudança. 

Histórias ou Storytelling 

 Definir um tema a ser abordado; 
 Definir os personagens da mudança; 
 Definir possíveis conflitos gerados com a 

mudança; 
 Pensar na trama a ser apresentada. 

Comunicação face a face 

 Comunicar as razões para a mudança; 
 Apresentar forma de trabalho anterior à 

mudança; 
 Apresentar cenário futuro; 
 Apresentar a relação com objetivos 

estratégicos da organização; 
 Ouvir o participante. 

Times de comunicação da 
mudança 

 Descrever as razões para a mudança; 
 Solicitar o engajamento dos participantes; 
 Apresentar forma de trabalho anterior a 

mudança; 
 Apresentar cenário futuro após a 

realização da mudança; 
 Escutar o participante. 

Quadro 9 - Principais elementos para cada abordagem de comunicação 
Fonte: Autor (2016). 

 

O segundo artefato gerado foi um esclarecimento sobre como utilizar estas 

abordagens de comunicação, ou seja, uma espécie de guia de execução, por meio 

de uma técnica amplamente utilizada no contexto de processos e projetos, chamada 

de 5W2H (What?, Why?, Who?, When?,Where?, How? e How much?), que é 

estruturada no formato de perguntas, da seguinte forma: 

 O que está sendo feito? (what?) 

 Por que está sendo feito dessa forma? - (why) 

 A quem é destinado? - (who) 

 Quando é necessário ser feito? - (when) 

 Onde está sendo desenvolvido? - (where) 

 Como está sendo feito? (how) 

 Quanto tempo é necessário para ser feito? (how much) 
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Na sequência, foram respondidas as perguntas do 5W2H para cada uma das 

abordagens de comunicação. 

 

Abordagem de comunicação 1 - Mensagens: 
 O que está sendo feito? 

■ Utilizando a abordagem de comunicação monológica, 

denominada de mensagens (memorando ou email). 
 Por que está sendo feito? 

■ Para informar e conscientizar os participantes do processo de 

mudança organizacional no processo de implantação de ERP. 

 A quem é destinado? 

■ Aos participantes do processo de implantação, apenas no nível 

gerencial. 
 Quando é necessário ser feito? 

■ Nas etapas de monitoramento e refinamento do processo de 

implantação do ERP. 
 Como deve ser feito? 

■ Deve-se analisar os elementos essenciais para os templates 

destacados no trabalho, e posteriormente desenvolver a 

abordagem em ferramentas de editores de texto. 
 Quanto tempo para a comunicação ser efetivada? 

■ Imediato. 

 
Abordagem de comunicação 2 - Apresentações: 

 O que está sendo feito? 

■ Utilizando a abordagem de comunicação monológica, 

denominada de apresentações. 
 Por que está sendo feito? 

■ Para informar e conscientizar os participantes do processo de 

mudança organizacional no processo de implantação de ERP. 

 A quem é destinado? 

■ Aos participantes do processo de implantação com os níveis 

operacional, gerencial e estratégico. 
 Quando é necessário ser feito? 



72 
 

■ Nas etapas de desenho, implantação, monitoramento e 

refinamento do processo de implantação do ERP. 
 Como deve ser feito? 

■ Deve-se analisar os elementos essenciais para os templates 

destacados no trabalho e, posteriormente, desenvolver a 

abordagem em ferramentas de editores de apresentações. 
 Quanto tempo para a comunicação ser efetivada? 

■ No máximo duas horas. 

 

Abordagem de comunicação 3 - Publicações em ambiente web: 
 O que está sendo feito? 

■ Utilizando a abordagem de comunicação monológica, 

denominada de publicações em ambiente web (em portais ou 

fóruns). 
 Por que está sendo feito? 

■ Para informar e conscientizar os participantes do processo de 

mudança organizacional no processo de implantação de ERP. 

 A quem é destinado? 

■ Aos participantes do processo de implantação apenas com o 

nível estratégico. 
 Quando é necessário ser feito? 

■ Apenas na etapa refinamento do processo de implantação do 

ERP. 
 Como deve ser feito? 

■ Deve-se analisar os elementos essenciais para os templates 

destacados no trabalho e, posteriormente, desenvolver a 

abordagem em ferramentas de Content Management System 

(CMS). 
 Quanto tempo para a comunicação ser efetivada? 

■ Imediato. 

 

Abordagem de comunicação 4 - Storytelling: 
 O que está sendo feito? 
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■ Utilizando a abordagem de comunicação dialógica, denominada 

de storytelling. 
 Por que está sendo feito? 

■ Para informar e conscientizar os participantes do processo de 

mudança organizacional no processo de implantação de ERP. 

 A quem é destinado? 

■ Aos participantes do processo de implantação dos níveis 

operacional e gerencial. 
 Quando é necessário ser feito? 

■ Nas etapas de planejamento, análise, desenho e implantação do 

processo de implantação do ERP. 
 Como deve ser feito? 

■ Deve-se analisar os elementos essenciais para os templates 

destacados no trabalho e, posteriormente, desenvolver a 

abordagem em ferramentas de editores de texto e editores de 

vídeo. 
 Quanto tempo para a comunicação ser efetivada? 

■ No máximo duas horas. 

 

Abordagem de comunicação 5 - Comunicação face a face: 
 O que está sendo feito? 

■ Utilizando a abordagem de comunicação dialógica, denominada 

de Comunicação face a face. 
 Por que está sendo feito? 

■ Para informar e conscientizar os participantes do processo de 

mudança organizacional no processo de implantação de ERP. 

 A quem é destinado? 

■ Aos participantes do processo de implantação dos níveis 

gerencial e estratégico. 
 Quando é necessário ser feito? 

■ Nas etapas de planejamento, análise e desenho do processo de 

implantação do ERP. 
 Como deve ser feito? 
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■ Deve-se analisar os elementos essenciais para a construção 

dos templates destacados no quadro 9 do presente trabalho e, 

posteriormente, desenvolver a abordagem em ferramentas de 

editores de apresentações. 
 Quanto tempo para a comunicação ser efetivada? 

■ No máximo duas horas. 

 

Abordagem de comunicação 6 - Times de mudança: 
 O que está sendo feito? 

■ Utilizando a abordagem de comunicação dialógica, denominada 

de times de mudança. 
 Por que está sendo feito? 

■ Para informar e conscientizar os participantes do processo de 

mudança organizacional no processo de implantação de ERP. 

 A quem é destinado? 

■ Aos participantes do processo de implantação apenas do nível 

operacional. 
 Quando é necessário ser feito? 

■ Apenas na etapa refinamento do processo de implantação do 

ERP. 
 Como deve ser feito? 

■ Deve-se analisar os elementos essenciais para os templates 

destacados no trabalho e, posteriormente, desenvolver a 

abordagem em ferramentas de editores de apresentações. 
 Quanto tempo para a comunicação ser efetivada? 

■ No máximo duas horas. 

 

5.2 PREMISSAS PARA APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CEI 

 

Segundo o PMI (2008, p. 297), as premissas “são fatores associados ao 

escopo do projeto que, para fins de planejamento, são assumidos como verdadeiros, 

reais ou certos sem a necessidade de prova ou demonstração”. 
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No desenvolvimento do CEI foram concebidas quatro premissas. Estas 

premissas são oriundas das fases de análises e interpretações dos requisitos pré-

estabelecidos para a construção do processo.  

No quadro 10, são descritos as premissas, bem como as suas justificativas. 

 

Premissas para utilização do CEI 

1ª 

Descrição 

A instituição necessita ter adquirido um sistema ERP para implantação, 
ou no mínimo estar em fase de conclusão do processo de aquisição. 

Justificativa 

A primeira versão do CEI é destinada à implantação de sistemas ERP. 
Por mais que haja semelhanças entre sistemas, o CEI, nesta versão, é 
recomendado e destinado apenas para sistemas ERP. 

2ª 

Descrição 

O CEI deve ser gerido por uma ou mais pessoas que estejam 
participando do projeto de implantação do ERP. 

Justificativa 

As informações entre os participantes do projeto de implantação e do 
processo de comunicação devem estar uniformes, alinhadas e 
atualizadas. Uma das possibilidades, que é a recomendada pelo CEI, 
para alcançar estas características, é que pelo menos uma pessoa esteja 
presente em ambas as atividades, compartilhando as informações. 

3ª 

Descrição 

A abordagem no CEI é incremental, ou seja, o processo de comunicação 
definido é aplicado a cada módulo do ERP a ser implantado. 

Justificativa 

A execução do CEI deve ser módulo a módulo. Essa característica é 
essencial, pois as abordagens de comunicação geradas pelo processo 
são direcionadas ao cenário do módulo que está sendo implantado. 

4ª 

Descrição 

O processo de comunicação tem que estar alinhado ao projeto de 
implantação do ERP na organização. 

Justificativa 

O alinhamento do processo de comunicação e do projeto de implantação 
se faz necessário, pois, o CEI trabalha por módulo, com isso, o estudo e 
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execução devem estar acoplados. 

Quadro 10 - Premissas do CEI 
Fonte: Autor (2016). 

 

Dessa forma, a compreensão das premissas do CEI é fundamental para 

alcançar o sucesso na sua execução. Para sua aplicação, é necessário considerar 

as quatros em sua totalidade. 

Como as premissas podem gerar riscos a execução do CEI, torna-se 

necessário a análise especial na fase de pré-implantação, na qual sejam 

esclarecidas quaisquer dúvidas e sejam realizados eventuais ajustes para garantir a 

sua aplicação. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DO CEI 

 

Desde o início de seu desenvolvimento, o CEI foi idealizado para ser uma 

ferramenta produtiva que auxilie os líderes da implantação de ERP em suas 

jornadas. Dessa forma, a sua evolução foi direcionada para ser uma ferramenta 

prática, de fácil utilização, e que possa ser utilizada por qualquer instituição que 

esteja passando por um processo de implantação de sistemas ERP.  

À vista disso, de forma geral, engloba-se o CEI com três principais 

características, são elas: 

 Aplicabilidade: o CEI é um processo orientado à prática, ou seja, após sua 

execução os líderes da implantação do ERP terão em mãos artefatos de uma 

comunicação estruturada e direcionada para o uso; 

 Usabilidade: o CEI, desde a sua definição, possui uma linguagem clara e 

objetiva, não necessitando para sua utilização ter conhecimentos específicos 

e aprofundados em processos ou mesmo em tecnologia da informação; 

 Adaptabilidade: o CEI se adapta a diversos cenários de implantação de 

sistemas ERP. É um processo flexível e pode ser utilizado independente do 

tamanho da organização e também independente da solução de ERP 

escolhida. 

 

5.4 DESCRIÇÃO DO CEI 
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O processo de comunicação proposto nesta pesquisa, denominado como 

CEI, foi desenvolvido sob dois pilares: a disciplina do BPM e o método sensemaking. 

A respeito da disciplina BPM, o processo baseia-se nas perspectivas conceituais e 

de também nos ciclos de vida. No método sensemaking, as sete propriedades 

definidas por Weick (1995 apud MELO, 2013) estão inseridas nas fases do processo 

proposto. 

A estrutura básica do CEI é composta por quatro (4) atividades e seis (6) 

tarefas, que são separadas pelo estágio corrente da implantação do ERP. As tarefas 

atuam de forma sequencial e direcionadas à linha do tempo da implantação do ERP. 

Após a conclusão da execução de cada atividade do processo, é gerado um mini-

artefato, que ao final da execução total, dá origem ao produto final do processo, ou 

seja, a matriz de comunicação. A figura 6 ilustra o processo de comunicação 

proposto no formato de fluxo de dados e a figura 7 apresenta o processo na notação 

BPMN. 

A figura 6 ilustra o processo de comunicação proposto no formato de fluxo de 

dados. Nesse diagrama apresentado, é contemplado as características das versões 

iniciais do CEI, onde pode-se observar o destaque para as atividades e as tarefas. 

Após as ponderações observadas da primeira avaliação do CEI (avaliação de 

concepção), realizada no primeiro ciclo DSR, foi escrito o CEI em notação BPMN. 

Na figura 7 é apresentado. 

 

 
  Figura 6 - Apresentação das atividades e tarefas do CEI 
  Fonte: Autor (2016). 
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Figura 7 - CEI na notação BPMN 
Fonte: Autor (2016). 

 

Com o objetivo de apresentar cada uma das etapas do CEI de forma 

detalhada, foi definida uma estrutura de seções que obedecem ao seguinte formato: 

 Objetivo da atividade; 

 Descrição das tarefas; 

 Recomendações na execução; 

 Roteiro de execução da tarefa; 

 Mini-artefato gerado. 

 
Dessa forma, cada uma das atividades contidas no CEI será explorada no 

decorrer do texto de acordo com o formato pré-estabelecido anteriormente. 

 

5.4.1 Descrição da 1ª atividade do CEI - análise preliminar 

 

O objetivo da primeira atividade do CEI, denominada como análise preliminar, 

é realizar uma sondagem e se apropriar de todos os elementos chaves que estão 

presentes no projeto de implantação de um módulo do sistema ERP. O objetivo 

secundário seria o alinhamento entre o processo de implantação e o processo de 

comunicação. 

Dentre os elementos primordiais para apropriação do conhecimento nesta 

etapa, destacam-se: a metodologia de implantação de módulos no ERP; a 

documentação do módulo a ser implantado e os ambientes dos sistemas para testes 

e validações. 
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Essa etapa é de suma importância, pois servirá de subsídio para o 

desenvolvimento das etapas seguintes.  

As tarefas da primeira atividade estão ligadas diretamente à identificação da 

metodologia do processo de implantação do ERP, bem como a identificação dos 

atores presentes nos módulos. 

Para alcançar o objetivo da atividade, foram elencadas três (3) tarefas: 

 Conhecer o processo de implantação do ERP; 

 Identificação dos atores envolvidos no módulo; 

 Identificação dos níveis de responsabilidades dos atores.  

 

No momento da aplicação dessa atividade do CEI, vários desafios são 

encontrados e precisam ser conhecidos, a fim de não comprometer a expectativa de 

sua execução. Para essa atividade, cabem duas (2) recomendações: 

 Identificar de forma correta os participantes da comissão de implantação do 

ERP; 

 Fazer um estudo minucioso na documentação do módulo, a fim de interpretar 

de forma correta todos os atores e também os níveis dos atores. 

 

O primeiro passo para a execução desta tarefa é convocar a comissão geral 

da implantação do ERP da organização em estudo, ou os colaboradores líderes que 

estão à frente do processo implantação do ERP na instituição, e apresentar de forma 

geral os objetivos do CEI, destacando que irá correr em paralelo ao projeto de 

implantação. Nesse mesmo encontro, solicitar o conjunto de documentos técnicos e 

negociais utilizados na implantação, bem como, informações detalhadas do módulo 

a ser implantado, como por exemplo, o modelo dos processos utilizados no setor. 

A segunda ação nessa tarefa: de posse da documentação do módulo a ser 

estudado efetua-se a interpretação do mapeamento dos atores e também a 

definição do nível de responsabilidade de cada um dentro do projeto. 

O principal produto dessa primeira atividade é o conhecimento do processo 

de implantação e a identificação dos atores. 

 

5.4.2 Descrição da 2ª atividade do CEI - construção da matriz de comunicação 
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A partir da segunda etapa do processo, denominada construção da matriz de 

comunicação, a matriz de identificação da abordagem de comunicação mais 

adequada começará a ser construída, tendo como base a identificação das etapas 

anteriores. A coluna da matriz será composta pelos atores envolvidos no módulo em 

estudo, e as linhas serão compostas pelas etapas destinadas à implantação do ERP.  

Como o objetivo principal desta atividade é construir a matriz de 

comunicação, apenas uma tarefa é recomendada: 

 Construção da matriz de comunicação: mapeamento entre atores e fases do 

processo de implantação. 

 
As abordagens de comunicação do CEI estão alinhadas com o ator presente 

na implantação, juntamente com a sua fase no processo de implantação do ERP. 

Dessa forma, para que a planilha contenha todos atores e fases, alguns cuidados 

devem ser considerados: 

 Realizar o agrupamento dos atores nas proximidades da coluna da matriz; 

 Estimular o engajamento dos líderes da implantação do ERP na aderência ao 

processo de comunicação proposto. 

 
Nessa etapa, os responsáveis pela execução do processo de comunicação 

irão começar a desenvolver a matriz de abordagem de comunicação. Nesse 

momento, serão resgatados os atores identificados na etapa anterior e também  

destacadas as etapas do processo de implantação. A partir desses dois passos, a 

matriz estará pronta para receber a abordagem de comunicação mais adequada 

para cada ator no processo dentro do quadrante de comunicação estabelecido. 

O artefato gerado nessa etapa do CEI é composto por uma parte dos dados 

da matriz de comunicação, faltando às abordagens de comunicação. 

 

5.4.3 Descrição da 3ª atividade do CEI - alocação das abordagens de 
comunicação 

 

Na terceira atividade do CEI, denominada de alocação das abordagens de 

comunicação, serão inseridas, em cada quadrante da matriz, a abordagem de 

comunicação mais adequada para cada ator e fase no processo. A fonte de 

referência para esta alocação está descrita na seção 4.1.2 do presente trabalho. 



81 
 

 

Como as linhas (etapas de implantação) e as colunas (atores) da matriz de 

comunicação foram definidas na atividade anterior, nesse momento, tem-se a 

seguinte recomendação: 

 Alocar as abordagens de comunicação nos quadrantes de comunicação. 

 

Nesse momento de execução do processo, a matriz de comunicação está 

completa. Com isso, é preciso tomar cuidado com a fonte de consulta das 

abordagens e também já começar a programar a última etapa do processo. Dessa 

forma, destacam-se duas recomendações: 

 Utilizar as abordagens de comunicação definidas no processo de 

comunicação; 

 Fomentar a articulação para o desenvolvimento do material. 

 
Nessa etapa, os responsáveis pela execução do processo de comunicação 

irão completar o preenchimento da matriz de abordagem de comunicação, baseado 

no nível de cada ator no processo, associado à etapa do processo de implantação 

do ERP. Para o preenchimento do quadrante de comunicação, será levado em 

consideração as abordagens de comunicação elencadas na definição do processo 

de comunicação, como descrito anteriormente. 

O CEI estabelece uma abordagem de comunicação mais adequada para cada 

ator nas etapas do processo de implantação. A partir dessa diretriz, a equipe de 

implantação do ERP tem que criar estratégias para que a criação do conteúdo que 

será encaminhado através da abordagem escolhida, ocorra de forma clara. 

Como artefato gerado na terceira atividade do processo, tem-se a matriz de 

comunicação preenchida. 

 
5.4.4 Descrição da 4ª atividade do CEI - criação dos materiais 

 

A última tarefa do processo de comunicação, denominada criação dos 

materiais, é uma das etapas mais trabalhosas do CEI. É a etapa onde a abordagem 

de comunicação indicada na matriz de comunicação começa a ser construída, ou 

seja, as estratégias para colocar em prática a abordagem são determinadas. Nesse 

momento, podem ser utilizados os modelos pré-definidos neste trabalho, ou mesmo 
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começar a construção do zero. Essa etapa envolve apenas uma tarefa: criação do 

material. 

O objetivo nessa fase é desenvolver o tipo da comunicação para ser enviada 

aos atores do processo, dessa forma, a criação dos sentidos da mudança 

organizacional proposta começa a ser destacada. 

Essa atividade possui apenas uma tarefa, onde ela é direcionada e alinhada 

para a construção do material: 

 Desenvolvimento das abordagens de comunicação. 

 
As principais recomendações nesse momento de aplicação do CEI dizem 

respeito à construção do material propriamente dito e também ao momento da 

emissão dessa comunicação.  

Dessa forma, têm-se as seguintes recomendações: 

 Utilizar a criatividade para construção do material; 

 Definir o momento (tempo) certo para o envio/aplicação. 

 
Nessa fase os colaboradores que estão à frente do processo de comunicação 

se reúnem e começam a divisão dos trabalhos para o desenvolvimento do material a 

ser disseminado. Como estratégia, pode-se convidar profissionais de outras áreas 

para auxiliar nessa construção, como por exemplo, profissionais de comunicação, 

profissionais de design e profissionais de tecnologia da informação.  

Um dos principais desafios nessa etapa é não perder o foco da abordagem 

que está sendo utilizada, por exemplo, se nessa etapa está sendo desenvolvida uma 

storytelling, em nenhum momento pode-se desvirtuar e utilizar conceitos de outras 

abordagens de comunicação. 

 
Por fim, após todos os mini-artefatos gerados nas atividades anteriores, neste 

momento, a matriz de comunicação completa e os artefatos de comunicação são 

produzidos. 

Finalizando a descrição e apresentação do principal capítulo da pesquisa, é 

possível responder às duas questões de pesquisa (QP-3 e QP-4) do trabalho 

relativos ao projeto desenvolvido. 

Acerca da QP-3, onde questionava-se o que pode tornar uma abordagem de 

comunicação apropriada no contexto de implantação de sistemas ERP, conclui-se 

que a principal característica para que uma abordagem se torne apropriada para o 
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contexto de implantação de sistemas ERP é fazer com que ela tenha sentido para os 

participantes, engajando-os no processo. Neste contexto, a disponibilização de 

ferramentas e procedimentos direcionados a cada um dos atores envolvidos na 

implantação de um ERP é de suma importância no processo de comunicação. 

Para a QP-4, foi averiguada e, dessa forma, colocada no projeto do CEI, a 

diferenciação dos tipos de comunicação em cada fase do processo de implantação. 

O principal elemento constatado foi à forma com que a comunicação deve aparecer 

para as diferentes fases da implantação. As duas primeiras fases do processo de 

implantação (planejamento e análise) são exclusivamente compostas por uma 

comunicação dialógica. Para as fases de desenho, implantação e monitoramento há 

a combinação de comunicação monológica e dialógica. Por fim, na etapa de 

refinamento, a comunicação é essencialmente monológica. 

 

5.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

O capítulo 5 representa o principal capítulo da pesquisa. Apresentou-se em 

detalhes o processo de comunicação proposto pelo pesquisador. Foram descritos os 

fundamentos e definições do processo, assim como suas características e premissas 

para aplicação. As atividades e as tarefas do CEI também foram expostas em 

detalhes.  

Na seção 5.1 foram apresentados os fundamentos para o desenvolvimento do 

CEI. As abordagens de comunicação e as diretrizes para sua execução foram os 

destaques desta seção. 

Na seção 5.2 foram descritas e apresentadas ás premissas dos CEI. 

Na seção 5.3 comentou-se sobre as três características chaves do processo 

desenvolvido: aplicabilidade, usabilidade e adaptabilidade. 

Na seção 5.4, foram descritas, em detalhes, todas as fases do processo 

desenvolvido. Demonstrando como gerar a matriz de comunicação. 

Por fim, o capítulo 5 respondeu as questões problemas QP-3 e QP-4. 

Quanto à questão QP-3, a principal característica para que uma abordagem 

se torne apropriada para o contexto de implantação de sistemas ERP é fazer com 

que ela tenha sentido para os participantes, engajando-os no processo. Neste 

contexto, a disponibilização de ferramentas e procedimentos direcionados a cada 
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um dos atores envolvidos na implantação de um ERP é de suma importância no 

processo de comunicação. 

Para a QP-4, foi averiguada e, dessa forma, colocada no projeto do CEI, a 

diferenciação dos tipos de comunicação em cada fase do processo de implantação. 

O principal elemento constatado foi à forma com que a comunicação deve aparecer 

para as diferentes fases da implantação. As duas primeiras fases do processo de 

implantação (planejamento e análise) são exclusivamente compostas por uma 

comunicação dialógica. Para as fases de desenho, implantação e monitoramento há 

a combinação de comunicação monológica e dialógica. Por fim, na etapa de 

refinamento, a comunicação é essencialmente monológica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

6 AVALIAÇÕES DO CEI 

 
"Vamos passo a passo, mas sempre em frente”. 
                                                 (Santa Paulina) 

 

Este capítulo apresenta, em detalhes, as duas avaliações que o CEI foi 

submetido em seu processo de desenvolvimento. A primeira avaliação foi sob o 

ponto de vista da concepção e a segunda sobre o aspecto da usabilidade. 

Características dos participantes e as técnicas utilizadas na coleta de informação 

são destacadas nas seções posteriores. 

 

6.1 AVALIAÇÃO DE CONCEPÇÃO 

 

Esta etapa da pesquisa teve por objetivo realizar um primeiro nível de 

avaliação no processo de comunicação proposto, denominado avaliação de 

concepção. Ela está inserida no primeiro ciclo da metodologia DSR.  

Neste momento da pesquisa, o objetivo era verificar o alinhamento dos 

conceitos literários de processos, comparados com o processo que foi desenvolvido.  

O alinhamento dessa averiguação foi baseado em quatro itens, são eles: 

 Consistência: verificação dos fundamentos conceituais utilizados para sua 

construção, por exemplo, atividades, tarefas, desenho do processo, dentre 

outros; 

 Entendimento: verificação da clareza da descrição das fases e das etapas do 

processo; 

 Intuitivo: verificação, entre os participantes, do grau de facilidade da utilização 

e manuseio do processo; 

 Completude: verificação dos conceitos ou características em um processo. 

 

Ratificando, o propósito da atividade de avaliação foi apresentar aos 

especialistas em processo o CEI, as percepções e os registros das considerações 

para, caso necessário, alterar o processo desenvolvido, deixando-o preparado para 

posterior verificação de sua utilidade.  
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6.1.1 Perfil dos participantes 

 

Para que o objetivo da avaliação fosse alcançado, foi preciso selecionar 

pessoas com conhecimento e experiências avançadas em processos, haja vista, 

uma das principais contribuições da pesquisa é a proposição de um processo.  

Dessa forma, foram analisados possíveis candidatos, sendo, por fim, 

convidadas duas pessoas que detém grande conhecimento acadêmico e também 

possuem habilidades práticas em processo, denominadas nesta pesquisa de 

Participante GF 1 e Participante GF 2, a fim de garantir o sigilo e o anonimato dos 

participantes. 

O Participante GF 1 possui especialização em governança de tecnologia da 

informação, possui capacitação em modelagem de processos, análise de negócios, 

notação BPMN, dentre outros. Atuou à frente do setor de processos de uma 

instituição com aproximadamente 2.000 funcionários. O Participante GF 2 possui 

mestrado na área de processos, diversos cursos na área de processos de negócio e, 

atualmente, coordena o setor de processos e normas de uma instituição. 

 

6.1.2 Coleta de dados 

 

 A técnica de coleta de dados escolhida para a avaliação de concepção foi a 

entrevista. Como descrito anteriormente, foram convidados dois (2) especialistas em 

processos para essa atividade.  

As entrevistas foram realizadas nas dependências do IFSC e dividido em 

duas etapas: a primeira consistiu no preenchimento de um questionário com 

perguntas englobando os quatro itens pré-definidos na avaliação (consistência, 

entendimento, intuitivo e completude).  

Os participantes foram orientados a responder o questionário e caso 

julgassem que não seria possível responder a um item específico, deveriam marcar 

o ponto central da escala. Para o questionário foi utilizado a escala de Likert de nível 

5 para análise dos dados, tendo como itens: concordo plenamente (05), concordo 

parcialmente (04), não concordo e não discordo (03), discordo parcialmente (02) e 

discordo totalmente (01). Para aprovação do questionamento, foram considerados 

os itens concordo plenamente (05) e concordo parcialmente (04).  
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Na segunda etapa, foram realizadas discussões sobre as questões 

destacadas, bem como sobre outros itens pertinentes à concepção do processo. 

Todas as ponderações dos participantes foram registradas. O Apêndice A apresenta 

o questionário de concepção e o Apêndice B traz o roteiro utilizado nas entrevistas 

de concepção.  

 

6.1.3 Análise dos resultados 

 

Como comentado na seção anterior, a coleta de dados foi realizada por meio 

de anotações oriundas do debate das questões abertas sobre o processo proposto, 

e também por meio de respostas de um questionário acerca das características do 

CEI. 

Com relação à compilação dos dados dos questionários, utilizou-se a seguinte 

fórmula para cálculo do Ranking Médio (RM), de acordo com a escala de Likert: 
RM = MP / NS 

Onde: 

MP (Média Ponderada) = ∑ (fi.Vi) 

fi = Frequência observada de cada resposta para cada item 

Vi = Valor de cada resposta 

NS = Número de sujeitos 

 
Nas tabelas 7 e 8 observam-se as respostas dos participantes. 

 
Tabela 7 - Dados coletados do Participante GF 1 

Questão  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Resposta 5  5  5  5  4  3  5  5  5  5  5  5  
Fonte: Autor (2016). 
 

Tabela 8 - Dados coletados do Participante GF 2 

Questão  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Resposta  4  5  5  4  4  5  5  4  4  4  4  5  
Fonte: Autor (2016). 

 

Após analisadas as respostas, os dados foram compilados, chegando ao RM 

de valor: 4,58, resultado obtido por meio da fórmula apresentada. 
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Relembrando que a escala de Likert varia de 1 a 5, onde 1 é a escala menor e  

5 a escala maior. O valor obtido nesta avaliação demonstra que os itens avaliados 

no CEI estão com um índice bastante satisfatório.  

Com relação às ponderações e observações registradas, após os debates 

das perguntas abertas, destacam-se os seguintes itens de contribuições: 

 

Apontamento 1: “Correção na apresentação do processo em BPMN”. 
Explicação: Alguns elementos colocados em BPMN para representar o CEI não 

estão de acordo com a notação, como por exemplo, o elemento gateway no início do 

processo e também a comunicação entre o pool, que representa o CEI e o pool, que 

representa o processo de implantação de ERP. 

 

Apontamento 2: “Destacar a documentação do Processo”. 

Explicação: Acrescentar mais elementos na documentação das etapas do CEI, 

como por exemplo, os artefatos gerados em cada fase. 

 

Apontamento 3: “Refletir sobre a principal contribuição científica do trabalho: 

processo ou matriz de comunicação”. 
Explicação: Foi destacada uma segunda contribuição do trabalho, a matriz de 

comunicação. Dessa forma, foi sugerida uma reflexão. 

 

Apontamento 4: “Modelos para criação das abordagens de comunicação”. 

Explicação: Foi destacada a necessidade de criar templates de cada abordagem de 

comunicação a fim de facilitar a execução dos líderes do processo de implantação. 

 

Apontamento 5: “Destacar de quais trabalhos surgiram as definições das 

abordagens de comunicação mais indicadas para cada fase do processo”. 
Explicação: Foi alertado para destacar no documento escrito da dissertação à 

origem de cada abordagem de comunicação, relacionada com as respectivas 

etapas.  

 

Por fim, conclui-se que o objetivo da avaliação de concepção foi alcançado, 

principalmente pelo rico debate produzido pelas questões abertas das entrevistas, 

que produziram mudanças substanciais em seu desenvolvimento. 
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Principalmente, os apontamentos 4 e 5 serviram de alerta para o processo e, 

dessa forma, foram colocados em prática para as alterações do CEI. 

Vale destacar que as compilações das respostas do questionário aplicado nas 

entrevistas, servem apenas como complemento das ponderações destacadas, não 

servindo como base, devido ao número baixo da amostragem. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

 

Esta etapa da pesquisa teve por objetivo avaliar o CEI sob as perspectivas de 

usabilidade e utilidade. Esta seção responde a quinta questão problema da 

pesquisa, descrita da seguinte forma: 

 QP-5: Com a abordagem de comunicação entregue no formato e no momento 

adequado, a comunicação entre os líderes da implantação do ERP com cada 

participante do projeto, pode melhorar? 

 

6.2.1 Perfil dos participantes 

 

O segundo nível de avaliação do CEI, definido como usabilidade, foi baseado 

em dois critérios: a utilidade e a usabilidade.  

A International Organization for Standardization (ISO) 9.241, define 

usabilidade como a capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em 

determinado contexto de operação, para a realização de tarefas de maneira: eficaz, 

eficiente e agradável (CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007). 

Para seleção dos participantes neste processo avaliativo, foram priorizadas 

pessoas que estão ou estiveram à frente do processo de implantação, haja vista que 

o propósito do CEI é disponibilizar uma comunicação estruturada aos líderes do 

processo de implantação de ERP. 

Dessa forma, foram selecionadas quatro (4) pessoas que estão à frente de 

um processo de implantação de ERP ou, por algum momento, fizeram parte da 

liderança na implantação.  

Para fins de garantir o sigilo no trabalho, os participantes foram denominados 

como: Participante EN 1, Participante EN 2, Participante EN 3 e Participante EN 4. 

Na tabela 9, são apresentadas as características de cada participante na 

avaliação. 
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Tabela 9 - Perfil dos participantes na avaliação de usabilidade 

Nome  Tempo na  
instituição  

Tempo à frente da 
implantação ERP  

Possui cargo de 
chefia?  

Participante EN 1  06 anos 01 ano Sim 
Participante EN 2  09 anos 02 anos Não 
Participante EN 3  06 anos 02 anos Sim 
Participante EN 4  10 anos 03 anos Sim 
Fonte: Autor (2016). 

 

Pode-se perceber na tabela que, todos os entrevistados possuem um tempo 

considerável de instituição e também estiveram, ou estão, à frente de um processo 

de implantação de ERP. 

 

6.2.2 Coleta de dados 

 

As ferramentas escolhidas para a coleta de dados da avaliação de 

usabilidade foram duas: questionários e entrevistas semiestruturadas. 

Na construção do questionário, optou-se por usar formulários diferentes para 

usabilidade e utilidade. Quanto ao questionário para avaliação da usabilidade, optou-

se por utilizar o System Usability Scale (SUS) e o questionário Technology 

Acceptance Model (TAM) para a avaliação de utilidade.  

A justificativa para adoção dessas ferramentas foi basicamente por dois 

motivos: facilidade de utilização e também por ser possível utilizar em pequenas 

amostras. Depois de definidas as escalas, foi formatado o questionário da pesquisa 

para sua aplicação. Os questionários foram desenvolvidos (adaptados) com 

perguntas abertas e fechadas, e podem ser conferidos nos Apêndices C e D. 

Vale frisar também que, um dos motivos pela utilização (adaptação) dos 

questionários SUS e TAM, foi devido a carência na literatura de modelos avaliativos 

para processos. Ressalta-se que o foco principal de ambos os questionários é na 

perspectiva de avaliação de produtos, mas existem trabalhos que o utilizam para 

avaliação de processos também, como por exemplo, o exposto pelo autor: Silva 

(2015), onde avalia uma proposta de procedimento planejamento por meio do SUS. 

Os questionários foram enviados aos participantes selecionados para 

avaliação de usabilidade, juntamente com a apresentação geral do CEI. Após a 

compreensão da proposta, os constituintes responderam as perguntas. 
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Em um segundo momento, dois participantes foram escolhidos para a 

realização de uma entrevista semiestruturada. Nessa etapa, foram coletadas 

ponderações não observadas no questionário por meio de outras questões.  

As entrevistas ocorreram de forma individual e duraram aproximadamente 30 

minutos cada. 

O roteiro da entrevista realizada está no Apêndice E. 

 

6.2.3 Análise dos resultados 

 

Para a compilação dos dados dos dois questionários utilizou-se também o 

cálculo do RM, de acordo com a escala de Likert: 

Na tabela 10 são apresentadas as respostas dos participantes com relação 

aos dois questionários. 

 
Tabela 10 - Dados coletados dos participantes na avaliação de usabilidade 

Questões 
Utilidade Usabilidade 

EN41 EN2 EN3 EN4 EN1 EN2 EN3 EN4 
01 5 4 5 5 5 3 5 5 
02 4 5 5 4 4 4 4 3 
03 4 5 5 4 4 4 5 5 
04 4 5 3 4 3 2 3 2 
05 5 4 5 4 4 4 5 5 
06 5 4 4 3 5 5 5 5 
07 4 5 4 4 5 4 4 5 
08 4 4 5 4 4 3 3 3 
09 3 5 4 3 4 4 5 3 
10 4 4 5 5 4 3 5 4 

Fonte: Autor (2016). 
 

Compilando os resultados dos dois questionários, têm-se os seguintes valores 

para os RMs: 

 RM de usabilidade: 4,05 

 RM de utilidade: 4,03 

 

                                            
4 Participante EN*. 
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De forma geral, os dois RMs possuem índices satisfatórios, haja vista que, 

segundo a escala de Likert, o valor 1 representa a menor escala e o valor 5 a maior. 

Para a presente avaliação, foram estabelecidos valores acima de 3 para considerar 

uma avaliação positiva. 

Dessa forma, interpreta-se que nos critérios de usabilidade e utilidade o CEI 

apresenta aceitação. 

Com relação às observações registradas nas entrevistas realizadas com os 

dois participantes selecionados, destacam-se os seguintes apontamentos: 

 

Apontamento 1: “É necessário desenvolver uma ambientação com o CEI para 

aplicá-lo de forma eficiente”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 2: “Entendo que o CEI é uma forma de planejamento e pode 

contribuir para a otimizar a implantação do sistema”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 3: “Exemplifico que a forma de comunicação monológica 

apresentação para nível estratégico não funcionou no momento da implantação de 

um módulo em nossa instituição”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 4: “A comunicação por meio da abordagem face a face é muito 

produtiva nas etapas iniciais da implementação de sistemas ERP”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 5: “Acredito que o CEI ajudaria bastante para implantação de módulo 

que trabalhei diretamente, pois naquele momento utilizamos basicamente apenas 

dois tipos de comunicação”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 6: “Um problema que encontramos e que devemos ter atenção, diz 

respeito às alterações no sistema realizadas pela empresa terceirizada. Pois, em 

nosso caso, tivemos atraso na implantação devido a esse problema”. 
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Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 7: “Para a alta gestão da organização, deve-se usar uma 

abordagem face a face”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 3. 

 

Apontamento 8: “Destaco ter o cuidado para um planejamento da execução do CEI, 

para uma efetividade maior. Mesmo que essa etapa seja um pouco mais demorada, 

avalio como imprescindível para o sucesso e a minimização de problemas durante a 

implantação do sistema”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 4. 

 

Apontamento 9: “Temos uma quantidade grande de usuários e a comunicação 

precisa ser muito efetiva“. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 4. 

 

Apontamento 10: “A comunicação no processo de implantação de sistemas ERP 

deve ser efetiva, esse é o principal ponto chave. Vislumbro uma estrutura de 

multiplicadores, na qual em cada campus teremos pessoas especialistas na área de 

negócio e no sistema e que poderão mais rapidamente resolver, direcionar e 

encaminhar os problemas encontrados.” 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 4. 

 

Apontamento 11: “Acredito que, com essa experiência e também com a adoção de 

um processo estruturado como é proposto pelo CEI, teremos um resultado efetivo 

mais rapidamente”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 4. 

 

Apontamento 12: “A implantação de sistemas ERP nas organizações passam por 

uma série de fases que geram desafios. Vale considerar que entendo desafios como 

oportunidades de mudanças tanto para a organização quanto na forma como se 

pensa ou se reflete acerca de determinado processo”. 
Responsável pelo apontamento: Participante EN 4. 
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De forma geral, foi possível agrupar todos os apontamentos realizados na 

entrevista, em cinco (5) grandes grupos: 

 Grupo 01: Apontamentos que destacam os FCS na implantação de sistemas 

ERP: Apontamentos: 6 e 12; 

 Grupo 02: Apontamentos que destacam a execução de um treinamento que 

antecede à execução do CEI. Apontamentos: 1 e 8; 

 Grupo 03: Apontamentos que destacam uma significativa contribuição do CEI 

para processo de implantação de sistemas ERP. Apontamentos: 2, 5 e 11; 

 Grupo 04: Apontamentos que comentam sobre as abordagens de 

comunicação utilizadas no processo de implantação de sistemas ERP. 

Apontamentos: 3, 4 e 7; 

 Grupo 05: Apontamentos que destacam a importância da comunicação no 

processo de implantação de sistemas ERP. Apontamentos: 9 e 10. 

 

Analisando os resultados dos questionários e interpretando as percepções 

das entrevistas realizadas com os participantes, observa-se uma boa aceitação do 

CEI.  

Evidenciou-se na avaliação de usabilidade o destaque que os participantes 

deram sobre a importância da comunicação no processo de implantação de 

sistemas ERP, ou seja, todos concordam com a sua relevância. No entanto, ficou 

exposta a carência de ferramentas e procedimentos para auxiliá-los nesse processo 

de implantação de sistemas ERP. 

Mais uma vez cabe reforçar que, devido ao número reduzido da amostra 

utilizada, os resultados dos questionários serviram apenas como indícios para 

ratificar as ponderações observadas nas entrevistas. 

Ao final do processo avaliativo, de acordo com a metodologia DSR 

estabelecida para o trabalho, conseguiu-se responder a questão de pesquisa 5. A 

pergunta remete a uma averiguação se o processo de comunicação desenvolvido, 

ou seja, com a abordagem de comunicação entregue no formato e no momento 

adequado, a comunicação entre os líderes da implantação do ERP e cada 

participante do projeto pode melhorar. O CEI passou por dois processos avaliativos, 

um em nível de concepção e outro em nível de usabilidade (usabilidade e utilidade). 

Ambas apresentaram resultados positivos e muito importantes para o andamento da 
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construção do processo, porém não conseguiu responder exatamente a pergunta de 

pesquisa do trabalho, pois o CEI não foi aplicado por meio de um estudo de caso, 

por exemplo. 

 

6.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo teve como finalidade apresentar os resultados dos dados 

provenientes das duas avaliações, pelas quais o CEI foi submetido. Para cada uma 

das avaliações, foram descritos os perfis dos participantes, as estratégias utilizadas 

para coleta de dados, utilizando os métodos: questionários, entrevistas e as 

observações dos participantes. Por fim, foram apresentados e comentados os 

resultados. 

Na seção 6.1 são apresentados em detalhes como transcorreu a avaliação de 

concepção do CEI. O perfil dos participantes, a técnica de coleta de dados e a 

análise dos resultados foram os itens explorados nesta seção. 

Similar à seção 6.1, a seção 6.2 apresenta de forma detalhada como 

aconteceu a avaliação de usabilidade do CEI, obtendo os índices de RM 4,05 e 4,03, 

respectivamente, na avaliação de usabilidade e utilidade, que em conclusão, 

representam boa aceitação, segundo critérios estabelecidos. 

Nesta seção, também foi respondida a última questão de pesquisa, a QP-5. 

Pela avaliação de usabilidade realizada, a percepção do CEI foi positiva, pois tanto 

os índices RM quanto os apontamentos nas entrevistas, considerando que os líderes 

de implantação entrevistados e indagados sinalizaram a utilização do CEI como 

muito importante no processo implantação de sistemas ERP. 
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7 CONCLUSÃO 

 
“O conhecimento serve para encantar as pessoas, 
não para humilhá-las”. 
                                           (Mário Sergio Cortella) 

 

O último capítulo do presente trabalho apresenta as considerações finais da 

pesquisa e suas principais contribuições, incluindo também sugestões para 

trabalhos futuros. 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura destaca que a comunicação de baixa qualidade, ou mesmo 

inexistente, no cenário de implantação de sistemas ERP nas organizações é 

considerada um fator crítico para o sucesso de sua implantação.  

A implantação dos sistemas ERP faz parte de uma mudança organizacional 

de natureza tecnológica, com consequências de amplo impacto em toda a 

organização. Para alcançar êxito nesta mudança, a comunicação deve ser 

estruturada e com formato adequado para cada participante do projeto. O cenário 

ideal conta com uma comunicação precisa, disponível no momento certo e nos 

formatos apropriados para cada participante da implantação. 

Neste contexto, verificou-se a necessidade do desenvolvimento de uma 

ferramenta de característica prática, com o intuito de auxiliar na solução dos 

problemas identificados na implantação de sistemas ERP.  

Diante dessa circunstância, o objetivo geral da realização da pesquisa foi a 

estruturação da comunicação entre os líderes e os participantes da implantação de 

um sistema ERP, por meio de um processo, baseado na disciplina BPM e no método 

sensemaking. 

O objetivo do trabalho foi alcançado, pois, ao término da pesquisa, foi 

possível disponibilizar uma ferramenta prática para ser aplicada nas organizações 

que estão passando por essa mudança tecnológica. Além do desenvolvimento do 

processo de comunicação, objeto principal da pesquisa, foram gerados outros três 

artefatos: uma matriz de comunicação; um guia de execução do processo; e 

elementos chaves que devem estar presentes na abordagem de comunicação 

construída. 
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O CEI mostrou-se, no geral, um processo consistente, tendo em vista as 

avaliações iniciais de concepção e de usabilidade. Deste modo, está preparado para 

medir a sua aplicabilidade em um estudo de caso nas organizações. Outro aspecto 

positivo no processo proposto foi à orientação dos tipos de comunicação em 

conformidade as fases do processo de implantação. Analisando a matriz de 

comunicação, independente do módulo do ERP implantado, observou-se o 

direcionamento de comunicação dialógica nas primeiras fases, uma mescla entre 

comunicação dialógica e monológica no desenrolar das outras etapas e, por fim, na 

etapa de refinamento, a sinalização para uma comunicação de caráter apenas 

monológico. 

Uma característica percebida no decorrer da pesquisa foi à utilidade do CEI, 

não somente para melhorar a comunicação do processo de implantação de sistemas 

ERP, mas para outros desafios encontrados nessa implantação, como por exemplo, 

o não envolvimento da alta gestão, ou mesmo, a resistência dos funcionários na 

aderência dos sistemas ERP. 

Contudo, apesar do produto da pesquisa ter gerado um processo de 

comunicação que pode servir de referência para organizações na implantação de 

ERP, sugere-se ainda o desenvolvimento de alguns passos importantes, dentre eles, 

a análise mais detalhada da sua aplicabilidade.  

Outro ponto que se pode destacar ao final do trabalho, é a percepção da 

aplicabilidade do CEI do ponto de vista do pesquisador, haja vista que, por dois anos 

o mesmo participou como um dos líderes no processo de implantação de sistema 

ERP. “Acredito que o CEI é um instrumento muito importante para as pessoas que 

estão a frente do processo de implantação. Em um processo de implantação, são 

muitas atividades para serem gerenciadas, e a grande maioria das vezes a 

comunicação entre os participantes é deixada de lado, ou mesmo utiliza-se um 

mesmo canal de comunicação para todos os participantes. É nesse sentido que o 

CEI entra em execução, além de cobrir uma carência de abordagens práticas da 

literatura, possui na sua essência uma linguagem simples, clara e objetiva, sendo de 

fácil aplicação”. 
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7.2 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

Ao final do desenvolvimento do CEI foi possível destacar três níveis 

relevantes de contribuições: científica, profissional e social.  

Do ponto de vista científico, a presente pesquisa disponibilizou para a 

comunidade um processo de comunicação destinado a estruturá-la entre os líderes 

da implantação e os demais participantes. Adicionalmente, durante sua implantação, 

o CEI gerou três artefatos de apoio ao processo de comunicação: uma matriz de 

comunicação; um guia de execução do processo; e elementos chaves que devem 

estar presentes na abordagem de comunicação construída.  

Na perspectiva pessoal, o pesquisador disponibilizou a equipe de implantação 

de ERP do IFSC, o processo desenvolvido na pesquisa, que poderá ser utilizado na 

condução das atividades de implantação na instituição. 

Por fim, no tocante ao ponto de vista social, a pesquisa oportunizou para a 

comunidade um trabalho que poderá ser usado por outras organizações, que 

estejam passando pelo processo de implantação de ERP. 

 

7.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a conclusão da pesquisa, percebeu-se a possibilidade de aprofundar os 

estudos, com vistas à continuidade do CEI.  

A primeira recomendação é o desenvolvimento de um estudo de caso com o 

CEI, em uma organização que está passando pelo processo de implantação de um 

sistema ERP.  

Ademais, observou-se que mesmo sendo o processo aqui desenvolvido  

submetido a duas abordagens de avaliação (concepção e utilidade), faz-se 

necessário colocá-lo em prática para averiguar e validar sua dinâmica de utilização. 

Quanto às pesquisas relacionadas ao contexto, que podem representar novos 

trabalhos de investigação dentro do nível de pós-graduação, destacam-se:  

 Revisão sistemática da literatura sobre abordagens de comunicação 

aplicadas a implementação de ERP, viabilizando a análise de outras formas 

de comunicação, sendo possível atualizar a matriz de abordagens de 

comunicação;  
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 Construção de uma ferramenta, do tipo software, para apoio no 

desenvolvimento de cada abordagem de comunicação no processo de 

implantação de ERP, o que possibilitará a equipe de implantação um sistema 

para gestão da comunicação, que servirá como portfólio para implantação de 

outros módulos; 

 Desenvolvimento de um estudo de caso em uma organização que esteja 

passando por um processo de mudança organizacional decorrente à 

implantação de um sistema ERP, com o fim de averiguar a aplicabilidade do 

processo desenvolvido; 

 A identificação de outros aspectos ligados aos FCS na implantação de ERPs, 

que possam estender o CEI para um processo mais abrangente. 

 

7.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida seguindo uma metodologia, a fim de minimizar 

possíveis limitações no trabalho. Mas, mesmo assim, algumas limitações foram 

verificadas, dentre elas podemos citar: 

 Escopo da pesquisa: Desde a etapa de concepção da pesquisa estava 

previsto desenvolver uma abordagem prática, e também aplicá-la por meio de 

um estudo de caso, por exemplo. Mas devido ao tempo, o escopo do trabalho 

teve que ser reduzido a desenvolver somente a abordagem prática. 

 Dificuldades na avaliação de usabilidade: Foram encontradas algumas 

dificuldades na avaliação de usabilidade com relação ao instrumento de 

coleta de dados. A ideia inicial era desenvolver um grupo focal, mas devido a 

agenda dos escolhidos fez-se necessário alterá-lo para o desenvolvimento de 

entrevistas. 

 Falta de um exemplo de aplicação prática: Como foi constatado na literatura 

uma carência em abordagens práticas para auxiliar na estruturação da 

comunicação no processo de implantação de sistemas ERP, isso dificultou a 

explicação e o entendimento do CEI, por meio de comparações, para os 

participantes das entrevistas no qual o CEI foi submetido. 
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APÊNDICE A 

Questionário de Avaliação do Processo de Comunicação Proposto - 
Perspectiva de CONCEPÇÃO 

 

Prezado(a), 

 

Gostaria de agradecer antecipadamente à disposição em colaborar com a 

construção do Processo de Comunicação, denominado CEI, que é objeto de 

pesquisa de uma dissertação de mestrado.  Após conhecer o CEI, por favor, 

preencha o questionário abaixo, de acordo com a escala apresentada. Ao total são 

doze (12) questões, com pontuação compreendida entre:  

(1) - Discordo totalmente 

(2) - Discordo parcialmente 

(3) - Não concordo e não discordo 

(4) - Concordo parcialmente 

(5) - Concordo plenamente  

 

O objetivo é adaptar o CEI, de acordo com as observações ponderadas, caso 

seja necessário. 

Muito Obrigado 

Jaime Miranda Junior 

 
1) Entendi facilmente o processo CEI. 

1 2 3 4 5 
 
2) Compreendi facilmente a linguagem utilizada no CEI. 

1 2 3 4 5 
 
3) Compreendi facilmente a nomenclatura de cada tarefa descrita no CEI. 

1 2 3 4 5 
 
4) Compreendi facilmente a nomenclatura de cada atividade descrita no CEI. 

1 2 3 4 5 
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5) Entendi facilmente o conceito de processo dentro do CEI. 
1 2 3 4 5 

 
6) Compreendi que o CEI tem o número de tarefas e atividades adequados. 

1 2 3 4 5 
 
7) Entendi claramente o objetivo de cada tarefa dentro do CEI. 

1 2 3 4 5 
 
8) Entendi claramente o objetivo de cada atividade dentro do CEI. 

1 2 3 4 5 
 
9) Percebi facilmente a relação entre as tarefas do CEI. 

1 2 3 4 5 
 
10) Percebi facilmente a relação entre as atividades do CEI. 

1 2 3 4 5 
 
11) Compreendi facilmente a descrição dos desafios de cada tarefa no CEI. 

1 2 3 4 5 
 
12) Compreendi facilmente a descrição dos roteiros de execução de cada tarefa no 
CEI. 

1 2 3 4 5 
 

Sua participação é muito importante. Obrigado! 

Jaime Miranda Junior 
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APÊNDICE B  

Roteiro da Avaliação de Concepção 

 

Data: 22/09/2016 

Hora: 16h 

Duração: 1h30min 

Local: Sala de Reuniões do Gabinete do IFSC 

Participantes:  

- Participante GF 1; 

- Participante GF 2. 

 
Objetivo: Análise e sugestões sobre a construção do CEI 

Roteiro: 

 Boas vindas e agradecimento aos participantes; 

 Apresentação dos objetivos do GF; 

 Início da dinâmica; 

1. Apresentação do CEI; 

2. Aplicação do questionário com doze (12) perguntas sobre o CEI, sendo 

que as respostas estão na escala de Likert; 

3. Debate sobre o CEI: 

■ Questão introdutória:  

 No seu ponto de vista, quais os conceitos e as 

características básicas de um processo? 

■ Questão chave:  

 O CEI possui características de comportamento e 

dinâmica de um processo? 

■ Questão de fechamento:   

 O que poderia ser acrescentado no CEI - ações e 

características? 

4. Término da dinâmica 

 Agradecimento e encerramento. 
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APÊNDICE C 

Questionário de Avaliação do CEI - Perspectiva de USABILIDADE 

 

Prezado(a), 

 

Gostaria de agradecer antecipadamente à disposição em colaborar com a 

construção do Processo de Comunicação, denominado CEI, que é objeto de 

pesquisa de uma dissertação de mestrado. 

Solicita-se que responda as questões abaixo. Esse questionário foi baseado 

no System Usability Scale (SUS). 

Ao total são dez (10) questões com pontuação compreendida entre:  

(1) - Discordo totalmente 

(2) - Discordo parcialmente 

(3) - Não concordo e não discordo 

(4) - Concordo parcialmente 

(5) - Concordo plenamente  

 

Muito Obrigado 

Jaime Miranda Junior 

 
 
1) O CEI é de fácil de utilização. 

1 2 3 4 5 
 
2) O CEI torna-se necessário na implantação de sistemas ERP. 

1 2 3 4 5 
 
3) Gostaria de utilizar o CEI com frequência na implantação de sistemas ERP. 

1 2 3 4 5 
 
4) Para utilizar o CEI não é necessário um apoio técnico. 

1 2 3 4 5 
 
5) As quatro atividades do CEI estão integradas. 

1 2 3 4 5 
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6) Achei as tarefas e as atividades do CEI consistentes. 
1 2 3 4 5 

 
7) Imagino que a maioria dos líderes de implantação de ERP poderiam utilizar o CEI 
rapidamente. 

1 2 3 4 5 
 
8) O CEI não se faz necessário de um treinamento prévio. 

1 2 3 4 5 
 
9) O CEI possui uma linguagem clara e objetiva. 

1 2 3 4 5 
 
10) Precisa aprender ou relembrar conceitos técnicos antes de utilizar o CEI. 

1 2 3 4 5 
 
11) Alguma observação que gostaria destacar? 
 
 

Sua participação é muito importante. Obrigado! 

Jaime Miranda Junior 
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APÊNDICE D  

Questionário de Avaliação do CEI - Perspectiva de UTILIDADE 

 

Prezado(a), 

 

Gostaria de agradecer antecipadamente à disposição em colaborar com a 

construção do Processo de Comunicação, denominado Communication Process in 

ERP Implementation (CEI), que é objeto de pesquisa de uma dissertação de 

mestrado. 

Solicita-se que responda as questões abaixo. Esse questionário foi baseado 

no Technology Acceptance Model (TAM). 

Ao total são dez (10) questões com pontuação compreendida entre:  

(1) - Discordo totalmente 

(2) - Discordo parcialmente 

(3) - Não concordo e não discordo 

(4) - Concordo parcialmente 

(5) - Concordo plenamente  

 
Muito Obrigado 

Jaime Miranda Junior 

 
 
1) A comunicação na implantação de sistemas ERP melhora com a utilização do 
CEI. 

1 2 3 4 5 
 
2) O CEI proporciona maior controle sobre a comunicação na implantação de 
sistemas ERP. 

1 2 3 4 5 
 
3) A construção da comunicação ocorre mais rapidamente com a utilização do CEI. 

1 2 3 4 5 
 
4) O CEI engloba grande número de abordagens de comunicação em mudanças 
organizacionais. 

1 2 3 4 5 
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5) O CEI aumenta a produtividade dos líderes na implantação de sistemas ERP. 
1 2 3 4 5 

 
6) O CEI melhora o desempenho dos líderes na implantação de sistemas ERP. 

1 2 3 4 5 
 
7) Com a utilização do CEI o tempo destinado a construção da comunicação na 
implantação de sistemas ERP diminui. 

1 2 3 4 5 
 
8) O CEI aumenta a eficácia da comunicação na implantação de sistemas ERP. 

1 2 3 4 5 
 
9) O CEI faz com que a comunicação na implantação de sistemas ERP seja mais 
fácil. 

1 2 3 4 5 
 
10) No geral, o CEI será útil para os participantes na implantação de ERP. 

1 2 3 4 5 
 
11) Alguma observação que gostaria destacar? 
 

Sua participação é muito importante. Obrigado! 

Jaime Miranda Junior 
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APÊNDICE E  

Roteiro de Execução da Entrevista 

 

Data: 08/11/2016 
Duração: Aproximadamente 30 minutos para cada participante. 

Participantes:  

- Participante EN 3; 

- Participante EN 4. 
Objetivo: Avaliação de utilidade e usabilidade do CEI. 

Roteiro: 

 Boas vindas e agradecimento ao participante; 

 Apresentação dos objetivos da entrevista; 

 Início da entrevista; 

1. Revisão das características chaves do CEI; 

2. Questões norteadoras sobre o CEI: 

■ Questão introdutória:  

 Quais os principais desafios que você está percebendo 

na implantação do ERP na sua organização? 

 Como está estruturada a comunicação entre os 

participantes do processo de implantação de ERP na sua 

organização? 

■ Questão chave:  

 No seu ponto de vista, como deveria ser a comunicação 

no processo de implantação de sistemas ERP? 

 No seu ponto de vista, o CEI traz algum benefício na 

melhora do processo de implantação de ERP? 

■ Questão de fechamento:  

 Você utilizaria o CEI na implantação de ERP em sua 

organização? 

 O que você poderia acrescentar no CEI? 

 Término da entrevista. 

 Agradecimento e encerramento. 
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APÊNDICE F 

Termo de concordância da instituição para executar as avaliações do CEI 
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APÊNDICE G  

Termo de consentimento livre e estabelecido 

 
O(a) Senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa de 

dissertação intitulada como: CEI: Um processo para melhoria da comunicação da 
mudança decorrentes à implantação de sistemas ERP, se aceitar participar terá que 
responder um questionário sobre a concepção do Processo de Comunicação, tendo 
como objetivo minimizar a resistência da implantação de ERP. 

Os riscos da sua participação nesta pesquisa são considerados baixos, como 
possível constrangimento e desconfortos em relação ao questionário a ser aplicado. 
Em virtude das informações coletadas serem utilizadas unicamente com fins 
científicos, assim sendo garantidos o total sigilo e confidencialidade. 

A sua identidade será preservada, pois cada indivíduo será identificado por 
um número que será utilizado para identificar a quantidade de pessoas 
entrevistadas. 

A pessoa que acompanhará os procedimentos desta pesquisa, será 
estudante de pós-graduação Jaime Miranda Junior, sob orientação da professora 
doutora Simone Cristiane dos Santos. 

O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem 
qualquer tipo de constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para o uso de seus dados para a produção de 
artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será mantida através da não 
identificação do seu nome. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido é feito em duas vias, sendo 
que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o sujeito participante da 
pesquisa. 
 
 
Agradecemos a sua participação. 
 
 

___________________________________ 
Jaime Miranda Junior 

jmj@cin.ufpe.br 
 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO 
Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma clara 
e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a meu respeito 
serão sigilosos.  
Nome:_________________________________________________________________________ 
CPF: 
__________________________________________________________________________ 
Assinatura: ___________________________ Local:___________________ Data: 
____/____/____ 
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APÊNDICE H 

Exemplo de uma matriz de comunicação gerada por meio da aplicação do CEI - 
Módulo Registro de Frequência na organização ABC 

 
 

 
Fa

se
s 

C
EI

 

 

Atores identificados no módulo Registro de Frequência 

Presidência 
(estratégico) 

Diretoria 
(Gerencial) 

TIC interna 
(Operacional) 

TIC externa 
(Operacional) 

Colaboradores 
RH 

(Gerencial) 

Colaboradores 
empresa 

(Operacional) 

(1) face a face storytelling storytelling storytelling storytelling storytelling 

(2) face a face storytelling storytelling storytelling storytelling storytelling 

(3) face a face apresentação storytelling storytelling apresentação storytelling 

(4) apresentação apresentação storytelling storytelling apresentação storytelling 

(5) apresentação mensagem time de 
mudança 

time de 
mudança mensagem time de 

mudança 

(6) mensagem mensagem apresentação apresentação mensagem apresentação 

 


