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RESUMO  

 

Os investimentos em diferentes tipos de aprendizagem formal, que incluem treinamentos, 

cursos, programas educacionais entre outros têm crescido no Brasil e em outros países. Este 

fato sugere que as organizações avaliam a aprendizagem formal de forma positiva. No 

entanto, estudos têm apresentado resultados controversos quanto aos reais benefícios da 

aprendizagem formal para as organizações. Esses resultados podem ser em parte explicados 

pelas dificuldades em isolar os efeitos da aprendizagem formal em relação a outros fatores. 

Ao investirem em aprendizagem formal, as organizações precisam avaliar se os indivíduos 

estão transferindo o que aprenderam por meio de mudanças de comportamentos no trabalho. 

No entanto, elas não sabem como fazê-lo, levando ao problema ou “gap” da transferência de 

aprendizagem, definida como a aplicação ou uso no trabalho dos conhecimentos e habilidades 

adquiridos em diferentes tipos de aprendizagem formal. Sob a perspectiva acadêmica, os 

estudos de transferência avançaram a partir do modelo e conceito propostos por Baldwin e 

Ford (1988). Apesar do aumento nas pesquisas de transferência nas últimas décadas, o que 

comprova a importância teórica e prática do tema, a literatura ainda apresenta algumas 

lacunas, destacando-se duas: (1) a definição e a operacionalização do construto transferência 

de aprendizagem e a sua diferenciação entre uso e eficácia; e (2) a escassez de pesquisas em 

programas educacionais de longa duração, oferecidos por instituições de ensino superior. A 

presente tese pretende preencher essas duas lacunas. Para a primeira, foi desenvolvida uma 

escala multidimensional de transferência de aprendizagem baseada na taxonomia de uso 

proposta por Yelon, Ford e Bhatia (2014). Para a segunda lacuna, o objeto de pesquisa foram 

cursos de especialização em gestão. Diante do exposto, esta tese teve como objetivo geral: 

“Propor e testar um modelo de transferência de aprendizagem em cursos de especialização em 

gestão, avaliando a influência simultânea do cinismo organizacional, reflexão crítica, desenho 

da transferência, autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem sobre a transferência de 

aprendizagem”. Para atingir este objetivo, a pesquisa empírica foi realizada com alunos e 

egressos de cursos de especialização em gestão com e sem o título de MBA de instituições de 

ensino superior em São Paulo, obtendo-se uma amostra final de 424 respostas válidas. Foram 

utilizadas cinco escalas para as variáveis independentes: desenho da transferência, reflexão 

crítica, cinismo organizacional, autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem e 

desenvolvida a escala da variável dependente transferência de aprendizagem como uso. Os 

dados foram submetidos à análises estatísticas descritivas e técnicas multivariadas 

(correlações, análise fatorial confirmatória, e modelagem de equações estruturais para o teste 

das hipóteses). Os resultados confirmaram três das cinco hipóteses que previam relações 

diretas com a variável dependente: reflexão crítica, desenho da transferência e cultura de 

aprendizagem, explicaram, respectivamente, 18%, 17% e 5% da variação sobre a 

transferência de aprendizagem. O modelo conceitual também incluiu a avaliação dos efeitos 

moderadores do cinismo organizacional, autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem. 

Nenhum deles foi confirmado. Por fim, o modelo incluiu 15 variáveis de controle, sendo que 

apenas duas tiveram resultados estatisticamente significantes, porém com efeitos pequenos 

sobre a transferência de aprendizagem: idade e cargo de gestão. 

 

 

Palavras-chave: transferência de aprendizagem, transferência de aprendizagem como uso, 

cursos de especialização em gestão, MBA, modelagem de equações estruturais.  

 



ABSTRACT  

 

Investments in different types of formal learning, which include training, courses, educational 

programs, among others, have been growing in Brazil and in other countries. This fact 

suggests that organizations evaluate formal learning positively. However, studies have shown 

controversial results regarding the real benefits of formal learning for organizations. These 

results may be partly explained by the difficulties in isolating the effects of formal learning 

from other factors. By investing in formal learning, organizations need to assess whether 

individuals are transferring what they have learned through behavioral changes at work. 

However, they don’t know how to do so, leading to the problem or gap of learning transfer, 

which is defined as the application or use at work of knowledge and skills acquired in 

different types of formal learning. From an academic perspective, studies of learning transfer 

advanced from the model and concept proposed by Baldwin and Ford (1988). Despite the 

increase in learning transfer research in the last decades, which proves its theoretical and 

practical importance, the literature still has some gaps: (1) the definition and 

operationalization of the construct learning transfer and its differentiation between use and 

effectiveness; and (2) the scarcity of research in long-term educational programs offered by 

higher education institutions. The present thesis aims to fill these two gaps. For the first one, 

it was developed a multidimensional learning transfer measure based on taxonomy of use 

proposed by Yelon, Ford and Bhatia (2014). For the second gap, the object of investigation 

was postgraduation management courses. This thesis aimed to: “Propose and test a learning 

transfer model in postgraduation management courses, assessing the simultaneous influence 

of organizational cynicism, critical reflection, transfer design, job autonomy and learning 

culture on the transfer of learning. To achieve this goal, the empirical research was carried out 

with students and graduates of postgraduation management courses including the MBA 

degree of higher education institutions in São Paulo. A final sample of 424 valid answers was 

obtained. For measuring the independent variables five measures were used: transfer design, 

critical reflection, organizational cynicism, job autonomy and learning culture. For the 

dependent variable learning transfer as use, a new scale was developed. Data were submitted 

to descriptive statistical analysis and multivariate techniques (correlations, confirmatory 

factor analysis, and structural equation modeling for hypothesis testing). The results 

confirmed three of the five hypotheses that predicted direct relationships with the dependent 

variable: critical reflection, transfer design and learning culture. They, respectively, explained 

18%, 17% and 5% of the variation on learning transfer. The conceptual model also included 

the assessment of the moderating effects of organizational cynicism, job autonomy, and 

learning culture. These moderating effects haven’t been confirmed. Finally, the model 

included 15 control variables and only two of them had statistically significant results, but 

with small effects on learning transfer: age and management position. 

 

 

Key-word: learning transfer, learning transfer as use, management courses, MBA, structural 

equation modeling.  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Modelo de transferência de treinamento de Baldwin e Ford ..................................................29 

Figura 2: Modelo de Transferência de Aprendizagem de Foxon ...........................................................32 

Figura 3: Determinantes positivos e significativos da transferência de treinamento .............................37 

Figura 4: Esquema de classificação dos resultados de aprendizagem ....................................................41 

Figura 5: Estrutura conceitual das atitudes ............................................................................................43 

Figura 6: Etapas da transferência de aprendizagem ...............................................................................48 

Figura 7: Momentos de avaliação da transferência em cursos de especialização em gestão .................50 

Figura 8: Protótipo da Taxonomia de uso ..............................................................................................52 

Figura 9: Modelo da transferência dos conhecimentos e habilidades em MBA ....................................54 

Figura 10: Efeitos do desenho do treinamento, motivação do aluno e ambiente de trabalho sobre a 

transferência de treinamento ..................................................................................................................58 

Figura 11: Modelo conceitual do estudo ................................................................................................63 

Figura 12: Tipos de habilidades e grau de autonomia ............................................................................76 

Figura 13: Etapas de adaptação validação da escala de cinismo organizacional ...................................95 

Figura 14: Etapas para a construção da escala de uso ............................................................................97 

Figura 15: Modelo estrutural do pré-teste da escala de cinismo organizacional ..................................102 

Figura 16: Resultados do modelo estrutural do pré-teste da escala de cinismo organizacional ...........106 

Figura 17: Modelo estrutural do pré-teste da escala de USO ...............................................................108 

Figura 18: Resultados do modelo estrutural do pré-tese do USO ........................................................112 

Figura 19: Coeficientes padronizados do modelo estrutural só com os preditores ..............................136 

Figura 20: Modelo conceitual do estudo após avaliação ......................................................................139 



LISTA DE QUADROS 

 
Quadro 1: Definições de transferência de aprendizagem ou transferência de treinamento ....................26 

Quadro 2: Variáveis da transferência de treinamento ............................................................................30 

Quadro 3: Evolução dos estudos acadêmicos de transferência de aprendizagem ..................................34 

Quadro 4: Antecedentes da transferência de treinamento de Burke e Hutchins ....................................35 

Quadro 5: Antecedentes da transferência de treinamento de Cheng e Hampson ...................................36 

Quadro 6: Comparação entre os três antecedentes principais ................................................................37 

Quadro 7: Definições dos usos ...............................................................................................................53 

Quadro 8: Síntese das variáveis testadas nos estudos de Pham, Segers e Gijselaers .....................56 

Quadro 9: Síntese das variáveis testadas nos modelos de transferência de aprendizagem em MBA ....60 

Quadro 10: Desenho da transferência ....................................................................................................90 

Quadro 11: Desenho da transferência – escala revisada e aplicada na pesquisa final ............................90 

Quadro 12: Escala de reflexão ...............................................................................................................91 

Quadro 13: Escala de reflexão crítica ....................................................................................................91 

Quadro 14: Escala de reflexão aplicada no pré-teste .............................................................................92 

Quadro 15: Escala de reflexão crítica aplicada no pré-teste e na pesquisa final ....................................92 

Quadro 16: Escala de autonomia no trabalho .........................................................................................93 

Quadro 17: Escala de autonomia no trabalho aplicada na pesquisa final ......................................93 

Quadro 18: Escala de cultura de aprendizagem - DLOQ-A - 1ª versão simplificada com um item de 

cada dimensão ........................................................................................................................................94 

Quadro 19: Escala de cultura de aprendizagem - DLOQ-A - versão aplicada na pesquisa final ...........94 

Quadro 20: Escala de cinismo organizacional .......................................................................................96 

Quadro 21: Adaptação de itens da escala de cinismo organizacional ....................................................97 

Quadro 22: Escala de uso - primeira versão ...........................................................................................99 

Quadro 23: Escala de cinismo organizacional - itens revisados e aplicados na pesquisa final ............107 

Quadro 24: Versão da escala de USO após o pré-teste ...................................................................113 

Quadro 25: Versão da escala de USO avaliada pelos especialistas ................................................114 

Quadro 26: Versão da escala de USO após análise dos especialistas, revisada pela autora e aplicada na 

pesquisa final ........................................................................................................................................116 



Quadro 27: Comparação com os resultados de Cheng e Pham, Segers e Gijselaers ...................143 



LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1: Caracterização da amostra do pré-tese do cinismo organizacional ......................................103 

Tabela 2: Matriz de correlações entre as VL de primeira ordem (pré-teste do cinismo organizacional)

 ..............................................................................................................................................................104 

Tabela 3: Matriz de correlações – abordagem de repetição de indicadores para o cinismo 

organizacional como VL de 2ª ordem ..................................................................................................105 

Tabela 4: Matriz de correlações – abordagem em duas etapas para o cinismo organizacional como VL 

de 2ª ordem ...........................................................................................................................................106 

Tabela 5: Descrição dos participantes do pré-teste da escala de uso (n = 80) ......................................109 

Tabela 6: Informações relativas às empresas dos participantes do pré-teste da escala de uso (n = 80)

 ..............................................................................................................................................................110 

Tabela 7: Matriz de correlações – abordagem de repetição de itens para uso como VL de 2ª ordem .111 

Tabela 8: Matriz de correlações - abordagem em duas para uso como VL de 2ª ordem .....................111 

Tabela 9: Descrição dos participantes do estudo (n = 424) ..................................................................121 

Tabela 10: Informações relativas às empresas dos participantes (n = 424) .........................................122 

Tabela 11: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (n = 291) .............................................................123 

Tabela 12: Médias e desvios-padrão – desenho da transferência, reflexão crítica, autonomia no 

trabalho e cultura de aprendizagem (n = 424) ......................................................................................124 

Tabela 13: Comparação das médias da reflexão crítica .......................................................................125 

Tabela 14: Médias e desvios-padrão do cinismo organizacional (n = 424) .........................................126 

Tabela 15: Comparação das médias do cinismo organizacional ..........................................................126 

Tabela 16: Médias e desvios-padrão do USO (n = 424) ......................................................................128 

Tabela 17: Matriz de correlações entre as variáveis latentes de primeira ordem .................................130 

Tabela 18: Matriz de correlações, quando cinismo organizacional e uso são variáveis latentes de 2ª 

ordem....................................................................................................................................................131 

Tabela 19: matriz de correlações, quando cinismo organizacional e uso são variáveis latentes de 2ª 

ordem com a abordagem em duas etapas para o cinismo organizacional ............................................132 

Tabela 20: Modelo estrutural só com as variáveis de controle ............................................................133 

Tabela 21: Modelo estrutural com as variáveis de controle, exceto SETOR e DEPTO ......................134 

Tabela 22: Modelo estrutural só com as variáveis de controle significantes .......................................134 

Tabela 23: Modelo estrutural só com os preditores .............................................................................135 



Tabela 24: Resultados do modelo estrutural completo – preditores e variáveis de controle significantes

 ..............................................................................................................................................................137 

Tabela 25: Avaliação dos efeitos moderadores ....................................................................................138 

Tabela 26: Matriz de correlações entre variáveis de controle e autonomia no trabalho ......................144 



 

Sumário 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................17 

2 TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM .............................................................................25 

2.1 Introdução ao conceito de transferência ...................................................................................... 25 

2.2 O modelo de transferência de treinamento de Baldwin e Ford ................................................... 28 

2.3 A transferência de aprendizagem como processo ....................................................................... 31 

2.4 A importância e a evolução nos estudos de transferência de aprendizagem ............................... 33 

2.5 O que é aprendido em contextos da aprendizagem formal e transferido para o trabalho ........... 40 

2.6 A mensuração da transferência de aprendizagem ....................................................................... 46 

2.7 A transferência de aprendizagem como uso ............................................................................... 50 

2.8 Modelos de transferência de aprendizagem testados em MBA .................................................. 54 

2.8.1 O modelo de transferência de aprendizagem de Cheng ................................................ 54 

2.8.2 Os modelos de transferência de treinamento de Pham, Segers e Gijselaers .................. 55 

2.8.3 O modelo de transferência de aprendizagem de Prince, Burns, Lu e Winsor ............... 58 

2.8.4 Síntese dos estudos de transferência de aprendizagem em MBA ................................. 59 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DAS HIPÓTESES DA PESQUISA ..................................62 

3.1 Modelo proposto ......................................................................................................................... 62 

3.2 Nível de aprendizagem ............................................................................................................... 64 

3.2.1 Desenho da transferência .............................................................................................. 65 

3.3 Nível individual .......................................................................................................................... 66 

3.3.1 Reflexão e Reflexão Crítica .......................................................................................... 66 

3.3.2 Cinismo Organizacional ................................................................................................ 70 

3.4 Nível organizacional ................................................................................................................... 75 

3.4.1 Autonomia no trabalho .................................................................................................. 75 

3.4.2 Cultura de Aprendizagem .............................................................................................. 78 

3.5 Variáveis de controle .................................................................................................................. 80 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..............................................................................85 

4.1 Natureza, modelo e tipo de pesquisa ........................................................................................... 85 

4.2 Instrumentos para a coleta de dados ........................................................................................... 85 

4.3 Adaptação e construção das escalas ............................................................................................ 88 

4.4 Procedimentos de pré-teste ....................................................................................................... 101 



4.4.1 Pré-teste do cinismo organizacional ............................................................................ 101 

4.4.2 Pré-teste - reflexão, reflexão crítica e USO ................................................................. 108 

4.5 Procedimentos de coleta e preparação dos dados ..................................................................... 117 

4.6 Procedimentos de análise dos dados ......................................................................................... 119 

5 RESULTADOS ...........................................................................................................................120 

5.1 Perfil da amostra ....................................................................................................................... 120 

5.2 Estatística descritiva das variáveis latentes e seus respectivos indicadores .............................. 124 

5.3 Viés do método comum (common method bias) ....................................................................... 128 

5.4 Avaliação do modelo de mensuração ........................................................................................ 129 

5.5 Avaliação do modelo estrutural ................................................................................................ 132 

5.5.1 Modelo só com as variáveis de controle ..................................................................... 132 

5.5.2 Modelo só com as variáveis de controle significantes ................................................ 134 

5.5.3 Modelo estrutural só com os preditores ...................................................................... 135 

5.5.4 Modelo estrutural com todos os preditores e as variáveis de controle significantes ... 136 

5.5.5 Modelo estrutural com as variáveis moderadoras ....................................................... 138 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..........................................................................................140 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................................146 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................152 

APÊNDICE A – Questionário para mensurar o desenho da transferência ..................................172 

APÊNDICE B – Questionário para mensurar a reflexão crítica ...................................................173 

APÊNDICE C – Questionário para mensurar o cinismo organizacional .....................................174 

APÊNDICE D – Questionário para mensurar a autonomia no trabalho .....................................175 

APÊNDICE E – Questionário para mensurar a cultura de aprendizagem ..................................176 

APÊNDICE F – Questionário para mensurar o USO .....................................................................177 

APÊNDICE G – Questionário para levantamento das informações relativas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) ................................................................................................................180 

APÊNDICE H – Questionário para levantamento das características do curso ..........................181 

APÊNDICE I – Questionário para levantamento das informações relativas à organização do 

respondente .........................................................................................................................................182 

APÊNDICE J – Questionário para levantamento das variáveis demográficas ............................184 

APÊNDICE K – Termo de Consentimento livre e esclarecido – Sujeitos de pesquisa ................185 

APÊNDICE L – Roteiro para entrevistas – Modelo final ..............................................................186 

APÊNDICE M – Resultados das entrevistas ...................................................................................187 

APÊNDICE N – Resultados do pré-teste da escala de cinismo organizacional ............................191 

APÊNDICE O – Resultados do pré-teste das escalas de reflexão, reflexão crítica e USO ..........193 

APÊNDICE P – Resultados das rodadas do modelo de mensuração ............................................200 



APÊNDICE Q – Escalas originais ....................................................................................................203 

APÊNDICE R – Modelo estrutural com as cinco dimensões do USO separadas .........................207 

 

 

 
 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As lideranças organizacionais investem em Treinamento e Desenvolvimento (T&D), 

pois acreditam que quando seus empregados adquirem novos conhecimentos e habilidades, há 

impactos positivos sobre a vantagem competitiva da empresa como um todo (BALDWIN; 

FORD; BLUME, 2017; SALAS et al., 2012; VOLET, 2013).  

Segundo Bell et. al (2017), organizações públicas e privadas investem altos valores em 

T&D. Dados da ASTD (American Society of Training and Development) apontam que os 

investimentos anuais das empresas estadunidenses em T&D passaram de U$ 53 bilhões em 

1993 para U$160 bilhões em 2016 e mais de US$350 bilhões foram investidos globalmente. 

A pesquisa “O Panorama do Treinamento no Brasil 2017-2018” revelou que o investimento 

anual em T&D das empresas brasileiras foi de aproximadamente 1,82 bilhão de reais em 2017 

e apresentou um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. 

Esses investimentos no Brasil e em outros países indicam que as organizações 

possivelmente avaliam o T&D de forma positiva. Neste cenário, dois estudos se dedicaram a 

analisar benefícios do T&D para as organizações em diferentes aspectos.  

No primeiro estudo, Sung e Choi (2013) realizaram uma pesquisa longitudinal 

envolvendo 260 empresas, cujos resultados revelaram que os investimentos em T&D tiveram 

impactos positivos no desempenho em inovação.  

O segundo estudo de Kim e Ployahart (2014), foi conduzido junto a 359 empresas, 

considerando um período de 12 anos. Os resultados revelaram que os investimentos em T&D 

melhoraram a produtividade no trabalho e o crescimento dos lucros. 

Ford, Baldwin e Prasad (2018) corroboram parcialmente os dois estudos anteriores. 

Segundo esses autores, tanto evidências empíricas como o senso comum, têm demonstrado 

que as ações de T&D são positivas para as organizações. No entanto, os autores ressaltam que 

não há um consenso quanto aos seus resultados no nível individual. 

Contrariamente aos resultados dos estudos anteriores, Beer, Finnström e Schrader 

(2016) avaliaram que a aprendizagem decorrente do T&D não se traduzia em melhoria do 

desempenho organizacional.  

Esses resultados controversos ocorrem em função das dificuldades em isolar os efeitos 

de diferentes tipos de aprendizagem formal em relação a outros fatores (AGUINIS; 

KRAIGER, 2009; NOE et al., 2014). Em outras palavras, as organizações investem em 

aprendizagem formal, mas não sabem de que forma avaliar os resultados no nível individual 
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por meio de comportamentos que demonstrem como os indivíduos estão aplicando o que 

aprenderam no trabalho. 

A dificuldade quanto à avaliação e a justificativa dos esforços em T&D é um problema 

recorrente das organizações, denominado “gap” da transferência de aprendizagem (BLUME 

et al., 2010; CHENG; HAMPSON, 2008, HUTCHINS; BURKE; BERTHELSEN, 2010; 

VOLET, 2013), em especial para os profissionais que atuam em Desenvolvimento de 

Recursos Humanos - DRH (CULPIN et al., 2014). É também considerado o “calcanhar de 

Aquiles” em T&D (BOTKE et al., 2018). 

 A transferência de aprendizagem, também denominada transferência de treinamento, 

é amplamente reconhecida como de grande importância prática e acadêmica, com crescente 

aumento nas publicações nas duas últimas décadas (BALDWIN; FORD; BLUME, 2017; 

POEL, 2017; SEGERS; GEGENFURTNER; 2013).  

As pesquisas acadêmicas de transferência avançaram a partir do modelo seminal 

desenvolvido por Baldwin e Ford (1988). Esses autores definiram a transferência de 

treinamento como o grau em que os alunos efetivamente aplicam no trabalho, os 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas em contextos de treinamento. 

Desde a publicação do estudo de Baldwin e Ford (1988), a transferência tornou-se uma 

das áreas mais importantes e ativas dentro das pesquisas em T&D (SAKS; SALAS; LEWIS, 

2014; SALAS et al., 2012), além de ser um dos principais temas de investigação em vários 

campos de estudo: Administração, HRD (Human Resources Development) e Psicologia 

Organizacional e Industrial (LEE et al., 2014). 

Na literatura de transferência, predominam as pesquisas quantitativas com modelos 

testando relações entre diferentes variáveis antecedentes, tendo como variável critério a 

transferência de aprendizagem (LANCASTER; DI MILIA; CAMERON, 2013). Os 

antecedentes principais baseiam-se modelo seminal de Baldwin e Ford (1988) e são três: 

características do aluno, desenho do curso e ambiente de trabalho.  

Até aqui, foi apresentado o termo T&D e as questões relacionadas à sua avaliação. 

Entretanto, cabe esclarecer que os termos T&D ou treinamento são usados como sinônimos 

para diferentes tipos de aprendizagem formal.  

Neste contexto, a presente tese se baseia em Abbad e Vargas (2006), que propuseram 

uma distinção, de acordo com a complexidade das estruturas de conhecimento envolvidas nos 

tipos de aprendizagem formal: instrução, treinamento, desenvolvimento e educação. A 

educação é a mais complexa de todas e contempla os programas educacionais de média e 

longa duração, entre eles os cursos de especialização lato sensu. Cabe pontuar que ao longo 



19 

 

desta tese, procurou-se manter os termos originais adotados pelos autores em seus estudos 

(treinamento, curso, aprendizagem formal etc.). 

Tonhäuser e Büker (2016) também fazem uma distinção entre os treinamentos 

profissionais ou cursos de curta duração, também denominados cursos in-company e os cursos 

oferecidos por universidades, instituições de ensino superior (IES) e escolas de negócio, 

denominados cursos abertos. 

Apesar da longa tradição e do aumento de estudos acadêmicos (BALDWIN; FORD; 

BLUME, 2017; POELL, 2017; SEGERS; GEGENFURTUNER, 2013), a literatura de 

transferência de aprendizagem ainda apresenta lacunas, destacando-se duas. 

A primeira lacuna está relacionada ao construto transferência de aprendizagem, que 

precisa ser mais bem definido, operacionalizado e diferenciado entre uso e eficácia 

(BALDWIN; FORD; BLUME, 2009; BLUME et al. 2010; FORD; YELON; BILLINGTON, 

2011). 

A segunda lacuna diz respeito à falta de estudos envolvendo programas educacionais 

de longa duração com conteúdos mais genéricos e abstratos (SOERENSEN; STEGEAGER; 

BATES, 2017).  Esta lacuna já havia sido identificada por Cheng. Em 2000, este autor  

afirmou que os estudos de transferência de aprendizagem em MBA eram escassos. Passados 

quinze anos, Prince et al. (2015) mapearam apenas quatro pesquisas quantitativas de 

transferência em MBA. 

Diante do exposto, a presente investigação pretende preencher as duas lacunas 

anteriores. Para a primeira, foi apresentada a distinção entre uso e eficácia, justificando-se a 

escolha pela mensuração da transferência como uso (seções 2.6 e 2.7), para a qual foi 

desenvolvida uma escala específica (seções 4.3 e 4.4). Segundo Yelon, Ford e Bhatia (2014), 

a transferência como uso ocorre quando o aluno emprega algo que ele aprendeu em 

treinamento para um propósito específico. No contexto de cursos voltados para o 

desenvolvimento de habilidades abertas, este “algo” é frequentemente intangível: ideias, 

regras, princípios ou procedimentos para guiar ações. 

Para a segunda lacuna, o objeto de investigação são os cursos de especialização em 

gestão, que são programas educacionais abertos e de longa duração. 

Cabe esclarecer que os cursos, que foram objeto da presente investigação estão de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, mais especificamente à 

Resolução nº 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação, que visa 

regularizar os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização e incluem os 

cursos com e sem o título de MBA. 



20 

 

Pesquisas apontam que a oferta de MBAs tem crescido no Brasil desde a década de 

1990. Boff et al (2018), baseados em dados do Ministério da Educação de maio de 2017, 

mapearam mais de seis mil cursos com a nomenclatura MBA cadastrados no e-MEC.  

Nos Estados Unidos, país de origem do MBA, Martin e Golsby-Smith (2017) 

utilizaram a expressão “inundar o mundo dos negócios”, ao se referirem ao total de 150 mil 

graduados em MBA por ano. No entanto, segundo Boff et al. (2018), a procura pelo MBA 

naquele país tem diminuído. 

Dentro de uma perspectiva objetiva e instrumental, o MBA tem sido alvo de críticas, 

tanto por parte da academia, como das organizações. A maioria das críticas se concentra no 

curso em si e no papel das escolas de negócio (RUBIN; DIERDORFF, 2011). No que diz 

respeito à transferência de aprendizagem, Baldwin et al. (2011) afirmam que mesmo sob 

excelentes condições do curso, a transferência de conhecimentos adquiridos no MBA é difícil 

de ser alcançada, em decorrência de fatores inibidores. No entanto, os autores não esclarecem 

quais são esses inibidores. 

Segundo Hay (2006), a maioria das críticas ao MBA não era acompanhada de 

evidências sistemáticas, o que sugere a necessidade de novas pesquisas empíricas. Com 

relação à transferência do aprendido em MBA, a autora avalia que mesmo que ela não seja 

facilmente identificável, a contribuição e o valor do MBA estão nas formas dos indivíduos 

compreenderem e lidarem com os problemas organizacionais. Neste contexto, Snell e James 

(1994) sugeriram um entendimento mais amplo dos resultados de ações educacionais da 

natureza do MBA, incluindo aspectos intangíveis. 

Estudos internacionais e nacionais também apresentaram lacunas em relação às 

contribuições do MBA.  

Para Gupta e Bennet (2014), a maioria das pesquisas de MBA, tinha como foco 

analisar o seu valor e contribuição apenas no nível individual, sem um questionamento acerca 

dos resultados para as organizações que empregam alunos ou egressos desse programa. 

Prince, Burns e Manolis (2014) complementam que hoje, há uma crescente preocupação sobre 

a eficácia do MBA tanto para os alunos, como para as organizações. 

Karawejczyk (2015) e Wood Jr. e Cruz (2014) afirmaram que no Brasil, apesar da 

proliferação dos MBAs, poucos estudos foram realizados com o objetivo de avaliar as suas 

reais contribuições para as organizações.  

Diante do exposto, é possível inferir que a literatura de transferência de aprendizagem 

traga contribuições para suprir as lacunas anteriores, pois além dos aspectos relacionados ao 

curso em si, ela amplia o foco da investigação para o aluno e para a organização.  
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A presente tese está alinhada aos estudos de transferência de aprendizagem, em que 

predominam modelos quantitativos, que testam as relações entre diferentes antecedentes 

(LANCASTER; DI MILIA; CAMERON, 2013).  

Com base na revisão de literatura, as variáveis antecedentes foram selecionadas de 

acordo com dois critérios: (1) Variáveis que têm sido pouco exploradas em pesquisas de 

transferência (BALDWIN; FORD; BLUME, 2009): reflexão crítica e cinismo organizacional; 

e (2) Condições em que as variáveis selecionadas podem exercer maior influência na relação 

com o tipo de aprendizagem formal (GROSSMAN; SALAS, 2011): desenho da transferência,  

autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem. 

Diante do exposto, a questão de pesquisa que norteou o presente estudo é: “Como o 

desenho da transferência, a reflexão crítica, a autonomia no trabalho, a cultura de 

aprendizagem e o cinismo organizacional se relacionam com a transferência de 

aprendizagem?”. 

Para responder à questão de pesquisa, definiu-se como objetivo geral: Propor e testar 

um modelo de transferência de aprendizagem em cursos de especialização em gestão, 

avaliando a influência simultânea do cinismo organizacional, reflexão crítica, desenho da 

transferência, autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem sobre a transferência de 

aprendizagem. 

A partir do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Construir e validar estatisticamente uma escala específica para a transferência de 

aprendizagem como uso, tendo como base a taxonomia de uso de Yelon, Ford e 

Bhatia (2014).  

2. Avaliar o efeito moderador do cinismo organizacional, da cultura de aprendizagem 

e da autonomia no trabalho nas relações entre a reflexão crítica com a transferência 

de aprendizagem e entre o desenho da transferência com a transferência de 

aprendizagem. 

3. Avaliar os efeitos das seguintes variáveis de controle: aluno ou egresso, gênero, 

idade, anos de experiência profissional antes de ingressar no curso, iniciativa para 

ingressar no curso, forma de investimento no curso, título do curso (com ou sem 

“MBA”), tipo de curso (generalista ou com ênfase em uma área específica), 

modalidade do curso (presencial ou à distância), cargo atual (gestor ou não gestor), 

tempo no emprego atual e empresa (tipo, porte, setor e departamento). 
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Contribuições esperadas da tese 

Esta é a primeira pesquisa a testar um modelo abrangente de transferência de 

aprendizagem com uma amostra de alunos e egressos de cursos de especialização em gestão 

no Brasil, utilizando para tanto escalas já desenvolvidas e testadas em estudos anteriores 

(reflexão crítica, desenho da transferência, cinismo organizacional, autonomia no trabalho e 

cultura de aprendizagem), além do desenvolvimento da escala para mensurar a variável 

critério transferência de aprendizagem como uso. Ressalta-se o ineditismo da tese, pois não 

foram encontradas na literatura internacional e nacional pesquisas com os antecedentes 

apresentados no modelo conceitual aqui proposto, incluindo a análise dos efeitos 

moderadores. 

A principal contribuição teórica desta tese é o desenvolvimento e teste da escala de 

transferência de aprendizagem como uso. Essa escala com cinco dimensões relacionadas a 

cinco diferentes usos comprova que além da dimensão executar ou transferência direta, os 

alunos podem usar o que aprenderam para explicar, avaliar instruir e liderar. Em outras 

palavras, os conhecimentos e habilidades aprendidos em cursos de especialização em gestão 

podem ser usados de diferentes formas na organização, o que amplia a possibilidade de 

contribuição desses cursos para as práticas organizacionais, além de minimizar a questão da 

intangibilidade e das dificuldades em separar os resultados da aprendizagem formal de outros 

fatores. Os diferentes usos mostram que os cursos de especialização, incluindo os MBAs, 

apesar das críticas que vem recebendo, trazem contribuições para os indivíduos e para as 

organizações empregadoras. 

Esta tese também apresenta como contribuição teórica, as críticas às inconsistências 

detectadas na literatura de transferência de aprendizagem, no que diz respeito ao termo mais 

apropriado e ao objeto da transferência propriamente dita. As conclusões aqui apresentadas 

podem contribuir para evitar inconsistências e erros em estudos futuros. 

A escala de uso pode ainda ser adaptada para disciplinas e/ou outros cursos e usada 

para avaliar a transferência de aprendizagem tanto pelas organizações (DRH, T&D etc.), 

como por IES, em complemento às avaliações de reação e de aprendizagem. 

A pesquisa poderá também trazer contribuições às organizações, independentemente 

de investirem ou não em cursos de especialização para seus colaboradores. Uma melhor 

compreensão das oportunidades que esses cursos oferecem em termos de capacitação e 

desenvolvimento profissional e resultados para os negócios, no curto e no longo prazo, pode 



23 

 

influenciar em novas políticas de T&D, que incluam o acompanhamento dos alunos e dos 

resultados em diferentes tipos de aprendizagem formal. 

Por fim, espera-se que essa pesquisa traga contribuições para as escolas de negócios, 

que oferecem cursos de especialização em gestão e precisam adotar metodologias inovadoras 

e alinhadas com as expectativas dos alunos e das organizações, melhorando sua 

competitividade no mercado de educação executiva. 

 

Estrutura da tese 

Quanto à estrutura, esta tese está dividida em seis seções, além das referências e 

apêndices.  

A seção 1 corresponde à Introdução, onde são apresentados: a transferência de 

aprendizagem; as principais lacunas identificadas na literatura; uma breve apresentação sobre 

os programas de especialização em gestão, incluindo o MBA, que foram selecionados como 

objeto de investigação; e por fim, o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos 

específicos, as justificativas teóricas e práticas e as contribuições esperadas do estudo. 

As seções 2 e 3 compõem o referencial teórico. A seção 2 apresenta uma revisão da 

literatura sobre transferência de aprendizagem, incluindo o conceito, o modelo seminal de 

Baldwin e Ford (1988), a descrição da transferência como processo, sua importância teórica e 

prática, a evolução e as lacunas ainda existentes na literatura. A seção 2.5 descreve o que é 

aprendido e transferido, uma das inconsistências que a autora detectou na literatura. Na seção 

2.6, discorre-se sobre a mensuração da transferência de aprendizagem e a seção 2.7 apresenta 

as bases conceituais da transferência de aprendizagem como uso, adotada para a construção 

da escala da variável critério. Encerra-se a seção, com uma síntese das pesquisas de 

transferência de aprendizagem em MBA. 

Na seção 3, são apresentados o modelo conceitual e a fundamentação teórica das 

hipóteses testadas e as variáveis de controle. 

A seção 4 discorre sobre os procedimentos metodológicos que foram adotados na 

presente investigação. Inicia-se com a natureza, modelo e tipo de pesquisa. Na sequência, são 

apresentados os instrumentos utilizados na pesquisa de campo, detalhando os procedimentos 

de validação, construção e pré-teste das escalas. Por fim, a seção é finalizada com os 

procedimentos para coleta análise dos dados.   
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A seção 5 apresenta os resultados e foi assim estruturada: caracterização da amostra, 

estatística descritiva das variáveis latentes, avaliação do modelo de mensuração e avaliação do 

modelo estrutural, com as hipóteses confirmadas e não confirmadas.  

Na seção 6, os resultados são discutidos e por fim, na seção 7, são apresentadas as 

considerações finais, incluindo as limitações do estudo e sugestão para pesquisas futuras. 
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2  TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM 

 

A partir da revisão da literatura apresentada nesta seção, predominantemente baseada 

em estudos internacionais sobre transferência de aprendizagem, foi possível detectar falta de 

precisão em três aspectos: (1) A denominação do conceito; (2) O que é transferido; e (3) A 

mensuração da transferência. Sendo assim, esta seção foi estruturada com o propósito de 

facilitar o entendimento do fenômeno transferência de aprendizagem, buscando esclarecer as 

imprecisões detectadas na literatura. A seção inicia com o conceito de transferência de 

aprendizagem, ou transferência de treinamento. Uma vez que na literatura de transferência 

predominam estudos com modelos que testam relações entre variáveis, a seção 2.2 apresenta o 

modelo seminal de transferência de Baldwin e Ford (1998). A seção 2.3 amplia a 

compreensão da transferência, descrevendo-a como processo. Na seção 2.4, apresenta-se a 

importância do tema para as organizações, a evolução e as lacunas ainda existentes na 

literatura. A seção 2.5 aprofunda a compreensão sobre o que é aprendido e transferido no 

contexto da aprendizagem formal. As seções 2.6 e 2.7 estão relacionadas. A primeira inicia 

com os problemas relacionados à mensuração da transferência, introduzindo o conceito de 

uso, que é detalhado na seção 2.7. Por fim, a seção 2.8 apresenta uma síntese das pesquisas de 

transferência de aprendizagem em MBA. 

 

2.1 Introdução ao conceito de transferência  

 

As questões relacionadas à transferência de aprendizagem ou transferência de 

treinamento não são recentes. Os psicólogos Thorndike e Woodworth (1901) são 

considerados os primeiros a abordarem o tema. No entanto, avanços ocorreram a partir de 

1988, quando Baldwin e Ford apresentaram o conceito e o modelo de transferência de 

treinamento.  

A transferência de aprendizagem está no nível 3 da taxonomia de avaliação de 

treinamento de Kirkpatrick (1994), desenvolvida na década de 1950 e que tem sido adotada 

para avaliar os esforços de treinamento das organizações até os dias atuais (CASSIANO; 

BORGES-ANDRADE, 2017; SALAS et al., 2012). Os quatro níveis de avaliação de 

treinamento de Kirkpatrick são: (1) Reação – como os participantes avaliam o treinamento em 

si; (2) Aprendizagem – O que eles aprenderam; (3) Comportamento ou transferência – se e 

como os participantes estão aplicando o que aprenderam; e (4) Resultados. No nível 3, busca-
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se compreender também se a aplicação melhora o desempenho do indivíduo na realização de 

suas tarefas e no seu trabalho como um todo. 

Cheng e Hampson (2008) afirmam que as organizações costumam avaliar apenas os 

dois primeiros níveis, devido às dificuldades e aos custos adicionais associados aos níveis 3 e 

4. As mudanças organizacionais e os resultados, que correspondem aos níveis mais 

abrangentes de avaliação, representam um desafio para a área de Treinamento & 

Desenvolvimento (T&D), em função das dificuldades em isolar os efeitos de ações de 

aprendizagem formal em geral (AGUINIS; KRAIGER, 2009; NOE et al., 2014). 

As definições de transferência são simples (MERRIAM; LEAHY,2005), e tanto em 

pesquisas acadêmicas, como em treinamentos corporativos são similares (VERMEULEN;  

ADMIRAAL, 2009). No Quadro 1, são apresentadas algumas das definições de transferência 

mapeadas na literatura internacional. 

 

Quadro 1: Definições de transferência de aprendizagem ou transferência de treinamento 

Estudo Definição 

Baldwin e Ford 

(1988) 

A transferência de treinamento é a medida em que os alunos efetivamente aplicam no 

trabalho, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes adquiridos em contextos de 

treinamento. 

Latham (1989) 

A transferência de treinamento pode ser definida como o grau em que os treinandos 

aplicam, em seus trabalhos, os conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos em 

um evento educacional. 

Broad e Newstrom 

(1992) 

Aplicação eficaz e continuada pelos alunos no trabalho, dos conhecimentos e 

habilidades obtidos em treinamento tanto dentro como fora do trabalho. 

Ford e Weissbein 

(1997) 

A transferência de aprendizagem é definida como a aplicação, generalização e 

manutenção de novos conhecimentos e habilidades adquiridos. 

Holton et al. (1997) 

e Velada e Caetano 

(2007) 

A transferência de treinamento é o grau em que os alunos aplicam no seu trabalho, os 

conhecimentos, habilidades e atitudes aprendidos em treinamento. 

Olsen (1998) 

A transferência de treinamento é definida como a medida dos conhecimentos e 

habilidades aprendidos sendo na realidade transferidos e usados no trabalho para os 

quais ele foi projetado. 

Saks (2002) Transferência é o impacto da instrução sobre o subsequente desempenho do aluno. 

Burke e Hutchins 

(2007) 

Transferência de treinamento geralmente se refere ao uso dos conhecimentos e 

habilidades adquiridos em treinamento no trabalho. 

Yelon, Ford e Bhatia 

(2014) 

A transferência de aprendizagem é o uso no trabalho dos conhecimentos e 

habilidades obtidos em treinamento de forma a atender às necessidades do trabalho. 

Huang et al. (2015) 

A transferência de treinamento é a extensão na qual um indivíduo pode generalizar 

os conhecimentos e habilidades adquiridos num contexto de aprendizagem para um 

contexto de desempenho. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apesar da similaridade, o Quadro 1 apresenta dois termos distintos: transferência de 

treinamento e transferência de aprendizagem.  A partir daí, buscou-se compreender se há 

diferença entre eles. 

Na revisão da literatura internacional, foram identificados quatro termos relativos ao 

mesmo fenômeno: “training transfer”, “transfer of training”, “learning transfer” e “transfer 

of learning”. Observou-se também que nos estudos de transferência, esses termos são usados 

de forma intercambiável (BLUME et al., 2010; MERRIAM; LEAHY, 2005). Há estudos mais 

recentes que adotam o termo “learning transfer”, mas utilizam como referências, estudos 

onde é adotado o termo “training transfer”. Em leituras mais minuciosas de artigos, foi 

possível detectar que num mesmo estudo, os autores utilizam “training transfer” ou “learning 

transfer” como sinônimos.  

Tonhäuser e Büker (2016) corroboram os achados anteriores, ao afirmarem que há 

uma inconsistência na terminologia adotada na literatura, o que dificulta os trabalhos de 

revisão, uma vez que os construtos são imprecisamente explicados, ou semanticamente 

sobrepostos.  

A literatura internacional de transferência adota o termo “treinamento” para diversos 

tipos de aprendizagem formal ou eventos educacionais, ou seja, não apresenta uma distinção 

entre os mesmos. Desta forma, buscou-se embasamento na literatura nacional e selecionou-se 

a distinção proposta por Abbad e Vargas (2006). Essas pesquisadoras apresentaram uma 

distinção entre as formas ou tipos de aprendizagem, de acordo com a complexidade das 

estruturas de conhecimento envolvidas em cada uma delas: instrução, treinamento, 

desenvolvimento e educação. A educação é a mais complexa delas e compreende os 

programas educacionais de média e longa duração: cursos técnicos profissionalizantes, 

graduação e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu).  

Visando minimizar a imprecisão quanto ao termo, o presente estudo adotará 

“transferência de aprendizagem” por duas razões principais:  

1) O treinamento e a aprendizagem são conceitos distintos. O treinamento, 

segundo Goldstein e Ford (2002) é uma abordagem sistemática para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento com o objetivo de melhorar a eficácia individual, grupal e organizacional. A 

aprendizagem, por sua vez, é o resultado esperado de uma experiência de treinamento 

(SALAS et al., 2012), que ao ser transferida para o trabalho, pode levar a mudanças 

significativas de desempenho (BALDWIN; FORD; BLUME; 2009).  

2) Os programas de especialização em gestão, objeto da presente investigação, 

não são classificados como treinamentos. De acordo com a distinção proposta por Abbad e 
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Vargas (2006) são programas educacionais de longa duração e contemplam disciplinas 

voltadas ao desenvolvimento de diferentes habilidades.  

Diante do exposto, conclui-se que mesmo quando o objeto da investigação for um 

treinamento, o termo mais apropriado para estudar o fenômeno da transferência seja 

transferência de aprendizagem.  

No presente estudo, quando for feita referência ao termo “transferência de 

aprendizagem” ou “transferência do aprendido”, entende-se que é a transferência, aplicação 

ou uso daquilo que foi aprendido em diferentes tipos de aprendizagem formal ou eventos 

educacionais (treinamentos, cursos, programas de desenvolvimento e programas 

educacionais). Especificamente em cursos de especialização em gestão, são os conhecimentos 

e as habilidades, que os indivíduos aprendem ao longo das disciplinas e usam de diferentes 

formas na organização. Porém, “treinamento” poderá ser apresentado ao longo da tese com o 

objetivo de preservar as ideias e os termos originais de autores citados, quando eles se referem 

à aprendizagem formal.  

No que diz respeito ao que é transferido, as definições do Quadro 1 apresentam: (1) 

conhecimentos, habilidades e atitudes, ou (2) apenas conhecimentos e habilidades. A seção 

2.5 esclarece o que é aprendido no contexto da aprendizagem formal e o que é transferido 

para o trabalho.    

A próxima seção apresenta o modelo seminal de transferência de treinamento de 

Baldwin e Ford (1988). 

 

2.2 O modelo de transferência de treinamento de Baldwin e Ford 

 

Com base em uma revisão de literatura, que contemplou 63 estudos empíricos do 

período de 1901 a 1987, Baldwin e Ford (1988) desenvolveram um modelo, que desde sua 

publicação tem servido de referência para novos estudos em transferência de aprendizagem. 

Em 2008, Cheng e Hampson afirmaram que o estudo de Baldwin e Ford (1988) era um dos 

mais citados na literatura de transferência.  Em 2014, Saks, Salas e Lewis apontaram mais de 

2.000 citações no Google Acadêmico. Em busca no Google Acadêmico em 26/07/2019, foram 

apontadas 4.223 citações. 

Uma das razões que motivaram Baldwin e Ford (1988) a conduzirem seu estudo eram 

os baixos índices de transferência reportados nas ações de treinamento. Os autores 
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reconheceram a importância do tema para pesquisas acadêmicas e para as práticas 

organizacionais, o que vem ocorrendo até os dias atuais.  

A premissa principal do modelo de Baldwin e Ford (1988) é que a transferência é 

influenciada por três antecedentes principais ou entradas do treinamento: (1) As 

características do treinando ou aluno; (2) O desenho do treinamento; e (3) O ambiente de 

trabalho. A maioria das pesquisas empíricas e revisões de literatura, que se seguiram a este 

modelo seminal têm mantido esses três antecedentes.  

Os três antecedentes principais em conjunto são considerados para a aprendizagem e a 

retenção do que foi aprendido (saídas do treinamento), que é uma condição necessária, mas 

não suficiente para os comportamentos de transferência, entendidos como a generalização e a 

manutenção do que foi aprendido no contexto do trabalho, ou seja, o aluno pode ter 

aprendido, mas não transfere em decorrência de fatores ligados às suas características (fatores 

individuais) e/ou em decorrência de fatores do ambiente de trabalho (fatores situacionais).  

Baldwin e Ford (1988) organizaram e incorporaram fatores não analisados até então, e 

propuseram a verificação das complexas interações entre eles, conforme Figura 1. 

 

Figura 1: Modelo de transferência de treinamento de Baldwin e Ford 

 

Fonte: Baldwin e Ford (1988) – tradução da autora. 
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No modelo de Baldwin e Ford (1988), as três entradas do treinamento exercem 

influência direta sobre as saídas do treinamento (links 1, 2 e 3), que por sua vez atuam como 

mediadoras entre as entradas e as condições de transferência (link 6). As características do 

aluno e os fatores do ambiente de trabalho também exercem influência direta sobre as 

condições de transferência (links 4 e 5, respectivamente). 

Para que a transferência ocorra, o modelo prevê dois comportamentos: generalização e 

manutenção. A generalização refere-se à extensão com que as habilidades e os 

comportamentos são demonstrados na situação de transferência, e a manutenção é o período 

de tempo em que as habilidades e os comportamentos continuam sendo aplicados no trabalho 

(BALDWIN; FORD, 1988).  

No Quadro 2, são apresentadas as três categorias de antecedentes principais, seus 

respectivos fatores e as variáveis subjacentes, que atuam como preditores da transferência. 

 

Quadro 2: Variáveis da transferência de treinamento 

Antecedentes 

principais 

(entradas do 

treinamento) 

Fatores Variáveis apontadas nas pesquisas empíricas 

Características 

do aluno 

Capacidade, 

personalidade e 

motivação 

 Envolvimento com o trabalho 

 Necessidade de realização 

 Crença no valor do treinamento 

 Nível de inteligência 

 Estabelecimento de metas 

 Opção em participar do treinamento 

 Informações reais sobre o programa de treinamento 

 Prevenção contra recaída 

Desenho do 

treinamento 

Princípios de 

aprendizagem, sequência 

e conteúdo 

 Uso de elementos idênticos ou princípios gerais 

 Uso de diferentes metodologias (formas de estímulo) 

 Condições da prática de ensino (segmentação, divisão do 

conteúdo em partes, feedback sobre desempenho, reforço por 

meio da repetição da prática).  

Características 

do ambiente 

de trabalho 

Clima organizacional, 

suporte do gestor e 

oportunidades para 

utilização 

 Percepção do clima de transferência 

 Percepção do apoio da liderança 

 Suporte do supervisor 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora a partir de Baldwin e Ford (1988). 

 

Tendo como referência o modelo de Baldwin e Ford (1988), na literatura de 

transferência de aprendizagem predominam pesquisas empíricas quantitativas 

(LANCASTER; DI MILIA; CAMERON, 2013), com modelos testando relações entre 
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diferentes variáveis, que ajudam a compreender os fatores subjacentes ao processo de 

transferência. Esses modelos adotam duas abordagens distintas: na primeira, cada um dos 

antecedentes principais é estudado de forma isolada e na segunda, são analisados os efeitos 

simultâneos dos três antecedentes principais (desenho do treinamento, características do aluno 

e ambiente de trabalho). Nas duas abordagens, a variável critério é a transferência de 

aprendizagem. 

O modelo de Baldwin e Ford (1988) aqui apresentado aponta para a complexidade do 

fenômeno. Assim sendo, a próxima seção descreve a transferência de aprendizagem como 

processo. 

 

2.3 A transferência de aprendizagem como processo 

 

Apesar de não haver um consenso entre os pesquisadores quanto ao tempo ideal para a 

realização de pesquisas sobre transferência de aprendizagem (CHENG; HO, 2001a), a maioria 

delas é realizada, após o término do treinamento, o que possivelmente leva ao entendimento 

de que seja uma ação pontual que ocorre somente após o treinamento (VAN DER LOCHT; 

DAM; CHIABURU, 2013).  

Ainda que seja avaliada somente após o treinamento, a transferência de aprendizagem 

é um fenômeno multifacetado. Portanto, é necessário ter uma visão multidimensional do 

mesmo, que considere a influência e a interação de seus componentes 

(KONTOGHIORGHES, 2004; MERRIAM; LEAHY, 2005; BURKE; HUTCHINS, 2007; 

CHENG; HAMPSON, 2008), relacionados aos três antecedentes principais do modelo de 

Baldwin e Ford (1988): características do aluno, desenho do treinamento e ambiente de 

trabalho.  

Esses componentes afetam os alunos antes, durante e após o treinamento, tanto no 

ambiente de aprendizagem, como ambiente de trabalho (NIKANDROU; BRINIA; BERERI, 

2009).  

Diante do exposto, os alunos podem avaliar um curso de forma positiva e aprender a 

partir dele, mas isso não é condição suficiente para classificá-lo como bem-sucedido, pois não 

há garantias de que eles aplicarão o que aprenderam na execução de suas funções (VELADA; 

CAETANO, 2007). Blume et al. (2010, p.2) exemplificam: 

Programas de desenvolvimento de liderança frequentemente apresentam um 

modelo de liderança e incluem alguns estudos de casos. Enquanto estes tipos 

de treinamento podem ser amados pelos alunos, o quanto eles afetam de 
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forma positiva os comportamentos de liderança dos gestores na execução de 

seu trabalho é o cerne das questões de transferência. 

 

O exemplo de Blume et al. (2010) não deixa claro porque a transferência não ocorre. 

A influência de alguns de elementos subjacentes no processo de transferência é descrita por 

Noe, Sears e Fullenkamp (1990, p. 317): 

Especificamente, a maioria dos ambientes de trabalho não provê condições 

propícias para o uso de habilidades adquiridas em treinamento. Muitas 

situações de trabalho são caracterizadas por pressões de tempo, interrupções 

frequentes, a necessidade de adquirir serviços e ajuda de outros para 

completar o trabalho. Ainda, pares e gestores são relutantes, não qualificados 

ou indisponíveis para prover o feedback e reforço necessários para facilitar o 

uso das habilidades. Como resultado, destas restrições situacionais, pode ser 

difícil para os treinandos encontrar oportunidades de usar as novas 

habilidades no trabalho. 

 

O modelo de Foxon (1994), conforme Figura 2, ilustra a transferência como um 

processo sujeito a fatores inibidores e de apoio, que atuam sobre a intenção do indivíduo 

transferir o que aprendeu no contexto (ou ambiente) de treinamento para o contexto (ou 

ambiente) do trabalho.  

 

 

Figura 2: Modelo de Transferência de Aprendizagem de Foxon 

 

Fonte: Foxon (1994) - tradução da autora. 
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Cabe ressaltar que a lista de fatores inibidores e de apoio não se limita aos 

exemplificados no modelo de Foxon (1994). Assim sendo, na próxima seção, que descreve a 

evolução nos estudos de transferência de aprendizagem, apresenta-se uma síntese dos 

principais antecedentes mapeados em revisões de literatura. 

 

2.4 A importância e a evolução nos estudos de transferência de aprendizagem 

 

Para Volet (2013) e Baldwin, Ford e Blume (2017), as organizações estão 

permanentemente preocupadas em garantir que seus empregados tenham os conhecimentos e 

as habilidades necessários para manterem sua vantagem competitiva e prosperarem 

economicamente. Para alcançar estes objetivos, elas investem em Treinamento e 

Desenvolvimento (T&D). Neste contexto, elas pressupõem que os empregados que 

participaram das experiências de T&D, irão aplicar os conhecimentos e habilidades 

aprendidos na organização.  

Segundo dados da ASTD (American Society of Training and Development), os 

investimentos anuais das empresas estadunidenses em T&D passaram de U$ 53 bilhões em 

1993 para U$160 bilhões em 2016. No Brasil, segundo a pesquisa “O Panorama do 

Treinamento no Brasil 2017-2018”, o investimento anual em T&D foi de aproximadamente 

1,82 bilhão de reais e apresentou um crescimento de 37% em relação ao ano anterior. 

Diante desta realidade, as organizações precisam justificar esses investimentos, em 

termos de melhorias de desempenho e resultados: aumento da produtividade, segurança, 

redução de erros, aumento do market share, entre outros (SALAS; CANNON-BOWERS, 

2001). Tonhäuser e Büker (2016) avaliam que em decorrência dos aumentos nos 

investimentos em T&D nas últimas décadas, as organizações passaram a ter um nível de 

consciência mais elevado com relação à avaliação de seus resultados.  

A avaliação e a justificativa dos esforços em T&D estão relacionadas a um problema 

recorrente das organizações, o denominado “gap” da transferência (BLUME et al., 2010; 

CHENG; HAMPSON, 2008; HUTCHINS; BURKE; BERTHELSEN, 2010; VOLET, 2013). 

Em outras palavras, as organizações investem em diferentes tipos de aprendizagem formal, 

mas não sabem de que forma avaliar se os empregados estão efetivamente aplicando o que 

aprenderam no trabalho.  
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Em 1981, Michalak já havia reconhecido a transferência como um “problema” tanto 

para as organizações como para a academia. Passados 37 anos, Botke et al. (2018) consideram 

a transferência de aprendizagem como o “calcanhar de Aquiles” nos treinamentos. 

O “problema” ou “gap” da transferência levou o tema a se tornar um campo fértil, com 

possibilidades de estudos interdisciplinares, que buscam aprofundar os conhecimentos sobre 

suas variáveis determinantes (CHENG; HO, 2001a), além de ser uma das áreas mais 

importantes e ativas nas pesquisas em T&D (SAKS; SALAS; LEWIS, 2014; SALAS et al., 

2012). 

Sob a perspectiva acadêmica, a transferência de aprendizagem tem sido um dos 

principais tópicos de pesquisa dentro de vários campos de estudo, incluindo: Administração, 

HRD (Human Resources Development) e Psicologia Organizacional e Industrial (LEE et al., 

2014).  O Quadro 3 apresenta a evolução das pesquisas sobre transferência de aprendizagem 

mapeadas por Segers e Gegenfurtuner (2013) e Poell (2017).  

 

Quadro 3: Evolução dos estudos acadêmicos de transferência de aprendizagem 

Quantidade de estudos mapeados por  

Segers e Gegenfurtuner (2013) 

Quantidade de estudos mapeados por  

Poell (2017) 

De 1980 a 1990: 178 estudos Década de 80: 37 estudos 

De 1990 a 2000: 205 estudos Década de 90: 126 estudos 

De 2000 a 2010: 278 estudos Década de 2000: 176 estudos 

 Década de 2010 (até 2017): 322 estudos 

Fonte: Organizado pela autora com base em Segers e Gegenfurtuner (2013) e em Poell (2017). 

 

Uma possível explicação para as diferenças nas quantidades de estudos mapeados, 

como observado no Quadro 3, diz respeito à inconsistência na terminologia adotada na 

literatura, o que dificulta os trabalhos de revisões (TONHÄUSER; BÜKER, 2016). 

Além dos estudos que testam diversos modelos (LANCASTER; DI MILIA; 

CAMERON, 2013), revisões de literatura qualitativas e meta-análises têm buscado sintetizar e 

discutir de forma crítica os resultados das pesquisas empíricas, propondo novas abordagens 

para o entendimento do fenômeno e agendas para futuras pesquisas (BALDWIN; FORD; 

BLUME, 2009; BLUME, et al., 2010; BURKE; HUTCHINS, 2007; CHENG; HAMPSON, 

2008; CHENG; HO, 2001a; FORD, BALDWIN; PRASAD, 2018; GROSMAN; SALAS, 

2011; MERRIAM; LEAHY, 2005; TONHÄUSER; BÜKER, 2016;).  
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Dentre essas revisões, apresenta-se na sequência, uma síntese dos principais achados 

de Burke e Hutchins (2007), Cheng e Hampson (2008), Blume et al. (2010) e Tonhäuser e 

Büker (2016). 

Tomando como base os três antecedentes principais, que afetam a transferência de 

aprendizagem (características do aluno, desenho do treinamento e ambiente de trabalho) 

propostos por Baldwin e Ford (1988), Burke e Hutchins (2007) selecionaram 170 artigos, 

publicados a partir de 1988 e identificaram dentro de cada antecedente, quais as variáveis que 

exerciam relações fortes ou moderadas com a transferência. O Quadro 4 apresenta a síntese 

desses resultados. 

 

Quadro 4: Antecedentes da transferência de treinamento de Burke e Hutchins 

Características do aluno Desenho do treinamento Ambiente de trabalho 

 Habilidade Cognitiva 

 Autoeficácia 

 Motivação antes do treinamento 

 Motivação para aprender 

 Motivação para transferir 

 Ansiedade / Afetividade negativa 

 Nível de consciência 

 Abertura às experiências 

 Extroversão 

 Utilidade percebida 

 Planejamento de carreira 

 Comprometimento 

organizacional 

 Lócus de controle 

 Análise das necessidades de 

treinamento 

 Objetivos de aprendizagem 

 Relevância do conteúdo 

 Prática e feedback 

 Modelagem comportamental 

 Exemplos baseados em erros 

 Estratégias de autogestão 

 Suporte tecnológico 

 

 Conexão com a estratégia 

 Clima de transferência 

 Suporte do Supervisor 

 Suporte dos pares 

 Oportunidades de uso 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora, com base em Burke e Hutchins (2007). 

 

Na revisão de literatura de Cheng e Hampson (2008), os antecedentes foram 

classificados em quatro categorias principais, conforme Quadro 5. 
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Quadro 5: Antecedentes da transferência de treinamento de Cheng e Hampson 

Características 

individuais 

Resultados do 

treinamento 
Variáveis de trabalho e 

carreira 
Variáveis situacionais 

 Lócus de controle 

 Consciência 

 Ansiedade 

 Orientação para 

metas/resultados 

 Autoeficácia pós-

treinamento 

 Reação ao treinamento 

 Conhecimento declarado 

 Aquisição de 

habilidades 

 Envolvimento com o 

trabalho 

 Comprometimento 

organizacional 

 Comprometimento com 

a carreira 

 Oportunidade para 

transferir 

 Clima de 

transferência 

 Estratégias de 

intervenção 

Fonte: Adaptado e traduzido pela autora, com base em Cheng e Hampson (2008). 

 

Os antecedentes principais de Cheng e Hampson (2008) são diferentes daqueles 

propostos no modelo de Baldwin e Ford (2008). As características individuais, como próprio 

nome sugere, são construtos que mensuram as características do indivíduo em si, enquanto as 

variáveis de trabalho e carreira são relacionadas às atitudes do indivíduo.  

Cheng e Hampson (2008) ressaltam o papel do aluno no processo de transferência. 

Todas as variáveis mapeadas dentro das características individuais tiveram relações 

significativas com os comportamentos de transferência, enquanto os resultados das variáveis 

dentro dos demais antecedentes foram variados.  

Ainda, segundo Cheng e Hampson (2008), os resultados das pesquisas são 

inconsistentes, variam muito e, algumas vezes, chegam a ser inesperados, deixando tanto os 

pesquisadores interessados no fenômeno quanto os responsáveis por treinamento nas 

organizações com mais dúvidas do que respostas.  

O estudo de Blume et al. (2010) consistiu em uma meta-análise de 89 estudos 

empíricos, que mapeou os principais preditores da transferência dentro dos três antecedentes 

principais de Baldwin e Ford (1988). Os fatores do ambiente de trabalho foram os que tiveram 

o maior poder explicativo sobre a transferência, destacando-se o suporte do supervisor.  

Tonhäuser e Büker (2016) conduziram uma revisão de literatura abrangente, 

compreendendo estudos de 1990 a 2015. Inicialmente, as autoras propuseram uma distinção 

entre dois tipos de cursos: (1) cursos oferecidos por universidades e escolas de negócio; e (2) 

e os treinamentos profissionais ou treinamentos educacionais, classificados como cursos de 

curta duração, ou cursos in-company. Em sua revisão, as autoras selecionaram somente os 

artigos que envolvem os cursos do tipo 2. 

Os resultados mostraram os determinantes da transferência de treinamento significativos 

empiricamente confirmados, conforme Figura 3. 
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Figura 3: Determinantes positivos e significativos da transferência de treinamento 

Suporte Social

• Apoio dos colegas

• Apoio dos supervisores

• Feedback

Circunstâncias estruturais e 

organizacionais no trabalho

• Oportunidade de 

implementação

• Alta variação nas tarefas 

• Comprometimento

• Orientação cultural voltada 

para o humano e para a 

realização

• Cultura de Aprendizagem

• Cultura orientada à inovação e 

riscos

• Cultura voltada à Qualidade

Nível Organizacional

Medidas pré-treinamento

• Uso de vídeos para influenciar 

o estilo de atribuição dos 

participantes

Medidas durante o treinamento

• Alta relevância prática dos 

conteúdos

• Conteúdo e situações do 

treinamento muito parecidos 

com aqueles encontrados no 

trabalho

• Orientação construtiva, que 

segue os princípios da 

aprendizagem situada

• Definição de metas de 

aprendizagem

• Gestão de Erros

• Treinamento Comportamental

Medidas pós-treinamento

• Estratégias de prevenção de 

recaídas

Nível da Aprendizagem

Motivação

• Para aprendizagem, para o 

treinamento e para transferir

Habilidades Cognitivas

Vontade

• Convicções sobre a 

autoeficácia

• Controle sobre as convicções

Traços de Personalidade

• Consciência

• Ansiedade e estabilidade 

emocional

• Abertura à experiências

Utilidade esperada

Intenção de meta individual

Nível Individual

Transferência de Treinamento 
 

Fonte: Tonhäuser e Büker (2016) - tradução da autora. 

 

Tonhäuser e Büker (2016) propuseram novas denominações para os três antecedentes 

principais da transferência de aprendizagem. O Quadro 6 apresenta a comparação entre os 

antecedentes principais de Baldwin e Ford (1988) e os de Tonhäuser e Büker (2016). 

 

Quadro 6: Comparação entre os três antecedentes principais  

Baldwin e Ford (1988) Tonhäuser e Büker (2016) 

Características do aluno Nível Individual 

Desenho do treinamento Nível da Aprendizagem 

Ambiente de trabalho Nível Organizacional 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A nomenclatura de Tonhäuser e Büker (2016) pode ser avaliada como mais precisa em 

relação a outras classificações dos antecedentes principais mapeados na literatura. No nível 

individual, além das características do aluno, são avaliadas também: intenção, motivação, 
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vontade e habilidades. O nível organizacional também foi dividido em variáveis estruturais e 

de suporte e o nível de aprendizagem ampliou o desenho do treinamento para medidas pré, 

durante e pós-treinamento. Por esta razão, o modelo conceitual proposto nesta investigação, 

apresentado na seção 3.1 adotou os três antecedentes principais de Tonhäuser e Büker (2016): 

nível individual, nível da aprendizagem e nível organizacional. 

As principais conclusões das quatro revisões de literatura aqui apresentadas (BLUME 

et al. 2010; BURKE; HUTCHINS, 2007; CHENG; HAMPSON, 2008; TONHÄUSER;  

BÜKER, 2016) e de outras revisões apontam que, apesar da longa tradição e do aumento de 

estudos acadêmicos (POELL, 2017; SEGERS; GEGENFURTUNER, 2013),  a transferência 

de aprendizagem ainda é um problema tanto sob a perspectiva acadêmica, como sob a 

perspectiva das organizações, uma vez que ainda existem as seguintes lacunas:  

1. Os estudos ainda permanecem caracterizados por resultados mistos e falta de 

síntese empírica (BLUME et al., 2010).  

2. Os componentes de transferência continuam ambivalentes, com resultados por 

vezes, inconsistentes e ambíguos, o que torna difícil para as organizações identificarem quais 

são os fatores mais críticos para a transferência (GROSSMAN; SALAS, 2011).  

3. Há escassez de explicações com relação aos determinantes e suas dimensões 

que impulsionam ou dificultam a transferência (TONHÄUSER; BÜKER, 2016).  

4. São necessários conceitos mais claros e melhores definições operacionais para 

o construto transferência de aprendizagem (BALDWIN; FORD; BLUME, 2009; BLUME et 

al. 2010; MERRIAM; LEAHY, 2005). 

 

Soerensen, Stegeager e Bates (2017), por sua vez, chegaram a conclusões um pouco 

diferentes. Segundo estes autores, nos quase 30 anos de pesquisas, os problemas de 

transferência relacionados aos treinamentos de curta duração voltados para habilidades 

instrumentais já estão superados, enquanto que estudos envolvendo programas educacionais 

com conteúdos mais genéricos e abstratos ainda não avançaram.  

Diante do exposto, é possível chegar a duas conclusões, que se apresentam como 

lacunas: (1) Os construtos antecedentes da transferência e o construto transferência 

propriamente dito, ainda precisam ser compreendidos e avaliados de acordo com o tipo de 

aprendizagem formal; e (2) Há uma lacuna de investigações em programas educacionais de 

longa duração, incluindo a especialização em gestão. 

Para a primeira conclusão, a definição operacional e a mensuração do construto 

transferência de aprendizagem como uso serão apresentadas na seção 2.7. 
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No que diz respeito à segunda conclusão, a lacuna de pesquisas em cursos de 

especialização em gestão tem permanecido por vários anos. Em 2000, Cheng afirmou que os 

estudos de transferência em MBA eram escassos. Após 15 anos, Prince et al. 2015 mapearam 

apenas quatro estudos quantitativos de transferência em MBA: Cheng (2000) em Hong Kong 

e Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011 e 2012) no Vietnã,  além de dois estudos 

qualitativos: Hay (2006) e Legge, Sullivan-Taylor e Wilson (2007), ambos na Grã-Bretanha. 

Além dos estudos mapeados por Prince et al. (2015), a autora localizou também o de Sturdy et 

al. (2006) com abordagem qualitativa. 

Há duas possíveis explicações para o baixo número de pesquisas acadêmicas de 

transferência de aprendizagem em cursos de especialização em gestão, que incluem o MBA.  

A primeira delas está relacionada à literatura de educação de adultos, que segundo 

Caffarella (2002), não considera a transferência de aprendizagem tanto no planejamento como 

no desenvolvimento desses programas. Merriam e Leahy (2005) complementam que os 

pesquisadores de educação de adultos têm um entendimento superficial sobre a transferência 

de aprendizagem. 

A segunda possível explicação é que nos programas oferecidos ao mercado por IES ou 

escolas de negócio, os chamados cursos abertos (VAN DER LOCHT; DAM; CHIABURU, 

2013), não há participação direta das organizações no seu desenvolvimento, podendo ou não 

haver participação no investimento (total ou parcial) e na avaliação de resultados. Em outras 

palavras, esses programas não estão sujeitos ao “problema” da transferência enfrentado pelas 

organizações, incluindo a avaliação da eficácia dos tipos de aprendizagem formal e a análise 

das condições que promovam a sua otimização (VOLET, 2013). 

A literatura de MBA apresenta muitas críticas ao curso e às escolas de negócio. A 

maioria delas é voltada ao modelo e ao desenho do curso em si. Rubin e Dierdorff (2011) 

enfatizam o papel das escolas de negócios em promover em seus alunos o domínio das 

competências de gestão e na ampliação das probabilidades do sucesso na transferência dessas 

competências para o contexto organizacional. Datar, Garvin e Cullen (2011) criticam a falta 

de conexão entre a aplicação do conhecimento e o desempenho comportamental, denominada 

pelos autores de “knowing-doing gap”, ou lacuna entre o saber e o fazer (tradução da autora). 

Ainda que os cursos de especialização em gestão (com ou sem o título de MBA) não 

estejam sujeitos à avaliação das organizações, que empregam alunos ou egressos, os avanços 

na literatura de T&D oferecem novas perspectivas sobre o processo educacional de adultos 

(MERRIAM; LEAHY, 2005). Em especial, a literatura de transferência de aprendizagem 

pode ampliar a compreensão sobre as possíveis contribuições dos cursos de especialização em 
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gestão, pois além dos aspectos relacionados ao curso em si, amplia o foco da investigação 

para o aluno e para a organização. 

A próxima seção esclarece “o quê” é aprendido e transferido no contexto da 

aprendizagem formal, uma das inconsistências da literatura, que foi apresentada na seção 2.1.  

 

2.5 O que é aprendido em contextos da aprendizagem formal e transferido para o 

trabalho 

 

Observa-se nas definições apresentadas no Quadro 1 que são transferidos: 

conhecimentos, habilidades e atitudes ou apenas conhecimentos e habilidades. A partir desta 

constatação, a autora passou a ler os artigos selecionados para a fundamentação teórica da tese 

buscando identificar se os mesmos deixavam claro o objeto da transferência. Como resultado 

desta revisão de literatura, foi possível detectar uma falta de precisão sobre o que é aprendido 

e transferido, mesmo nos estudos de pesquisadores com longa tradição de publicações sobre o 

tema: J. Kevin. Ford, Timothy Baldwin, Stephen L. Yelon, entre outros.  

Os estudos não fazem uma distinção clara sobre o que é transferido, aplicado ou 

usado. Há estudos, onde são apresentados: conhecimentos, habilidades e atitudes e outros, que 

apresentam apenas conhecimentos e habilidades. Ainda em um mesmo artigo, há trechos com 

referências a conhecimentos, habilidades e atitudes e outros trechos com conhecimentos e 

habilidades.  

Para exemplificar, foi selecionado o artigo de Blume et al. (2019), no qual os autores 

descrevem um modelo dinâmico de transferência de treinamento, onde é adotado o termo 

KSA, que se refere à Knowledge, Skills e Attitudes (ou conhecimentos, habilidades e atitudes), 

porém em diversos pontos do artigo, os autores adotam  apenas conhecimentos e habilidades. 

Exemplo: “Indivíduos diferem nas suas intenções de aplicar os conhecimentos e habilidades 

treinados” (BLUME et al., 2019, p.8).  

Uma possível explicação para a falta de clareza detectada na literatura de transferência 

sobre o que é transferido, segundo Kraiger, Ford e Salas (1993) é que a aprendizagem é 

tratada como um construto unidimensional e os seus diferentes resultados não são definidos. 

Portanto, para compreender o que é transferido, é necessário compreender a aprendizagem e 

seus resultados.  

Kraiger, Ford e Salas (1993) analisaram as taxonomias de aprendizagem da educação e 

das ciências cognitivas (BLOOM, 1956; GAGNÉ, 1984) e desenvolveram um modelo 
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composto por três categorias de resultados de aprendizagem: resultados cognitivos 

(conhecimentos), resultados de habilidades e resultados afetivos (atitudes e motivação), 

conforme Figura 4. 

 

Figura 4: Esquema de classificação dos resultados de aprendizagem 

 

Fonte: Kraiger, Ford e Salas (1993) – tradução da autora. 

 

Com relação aos resultados cognitivos, o foco não é apenas nos conhecimentos que o 

aluno possui como algo estático, mas envolve um processo dinâmico de aquisição, 

organização e aplicação desses conhecimentos. Inicialmente, o conhecimento verbal ou 

codificado existe de diferentes formas: conhecimento declarado (informações sobre o quê), 

conhecimento sobre procedimentos (como) e conhecimento estratégico ou tácito (qual, 

quando e por que).  

O termo modelo mental é usado para descrever como as pessoas interpretam objetos e 

eventos e organizam informações existentes, o que por sua vez, influencia a aquisição de 

novos conhecimentos (KRAIGER; FORD; SALAS, 1993). 

As estratégias cognitivas se referem a uma ampla gama de atividades mentais que 

facilitam a aquisição e a aplicação do conhecimento (PRAWAT, 1989). São também 

relacionadas à meta-cognição, termo usado para a habilidade do indivíduo em regular e 

organizar o conhecimento por meio de estratégias apropriadas para evocação desse 

conhecimento, ou seja, o acesso e o uso do mesmo. 
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O segundo resultado de aprendizagem diz respeito às habilidades, que em geral são 

avaliadas pela observação de comportamentos em situações reais de trabalho (KRAIGER; 

FORD; SALAS, 1993). As teorias de desenvolvimento de habilidades dividem-se em três 

estágios: (1) Aquisição inicial; (2) Compilação; e (3) Automaticidade. Na aquisição inicial, o 

conhecimento declarado passa para o conhecimento procedural, que possibilita a reprodução 

dos comportamentos aprendidos. A compilação ocorre com a prática continuada, nas 

situações em que os indivíduos conseguem identificar as situações em que as habilidades 

treinadas são úteis ou não. Um dos aspectos mais importantes da compilação é a 

generalização, ou seja, os indivíduos adaptam e aplicam habilidades e princípios aprendidos 

para situações diferentes daquelas encontradas no treinamento. 

Na automaticidade, os indivíduos executam as tarefas mais rapidamente e em paralelo 

com outras tarefas, além de detectar as situações mais apropriadas para o uso de uma 

habilidade (ANDERSON, 1982).  

Por fim, dentro dos resultados afetivos, as atitudes, segundo Gagné (1984), são um 

estado interno que influencia a escolha de ações pessoais, podendo ser mudadas e determinar 

comportamentos ou desempenho. 

Illeris (2004) corrobora os resultados da aprendizagem de Kraiger, Ford e Salas 

(1993). Segundo esse autor, a aprendizagem é o processo pelo qual um indivíduo adquire 

conhecimentos, habilidades e possivelmente atitudes e opiniões (ILLERIS, 2004). Portanto, 

treinamentos essencialmente técnicos, ou aqueles voltados para habilidades motoras não 

contemplam questões atitudinais.  

Freitas e Borges-Andrade (2004) avaliam que o termo “atitude” tem sido usado de 

forma indiscriminada em vários tipos de pesquisa. Especificamente, nas pesquisas de 

transferência, como apresentado anteriormente, ainda não há um consenso se as atitudes, 

como resultado da aprendizagem, são objeto da transferência. Sendo assim, buscou-se 

aprofundar a compreensão acerca das atitudes, nas fundamentações teóricas de Ajzen e 

Fishbein (1980), conforme apresentado a seguir. 

A atitude, segundo Ajzen e Fishbein (1980), pode ser descrita como uma 

predisposição aprendida para responder de maneira consistente favorável ou 

desfavoravelmente em relação a um dado objeto. Estes autores propõem uma estrutura 

conceitual na qual a atitude é explicada por quatro componentes: afeto, crenças, intenções 

comportamentais e comportamento, conforme Figura 5. 
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Figura 5: Estrutura conceitual das atitudes 

 

Fonte: Ajzen e Fishbein (1980) – tradução da autora. 

 

O afeto refere-se aos sentimentos da pessoa em direção a um objeto, pessoa ou evento. 

As crenças representam as informações que a pessoa tem sobre o objeto da atitude. A intenção 

comportamental em relação ao objeto indica a probabilidade de a pessoa desempenhar um 

comportamento e por último, os comportamentos são os fatos observáveis, ou seja, o que a 

pessoa efetivamente faz (AJZEN; FISHBEIN, 1980). 

A estrutura conceitual sugere que algumas crenças, e não necessariamente uma crença 

em particular, antecedem as atitudes das pessoas. As atitudes, por sua vez, estão relacionadas 

a um conjunto de intenções da pessoa em desempenhar uma variedade de comportamentos em 

relação ao objeto. Desta forma, uma atitude não pode estar vinculada a uma intenção 

específica, mas leva a um conjunto de intenções e cada intenção é relacionada a um 

determinado tipo de comportamento (AJZEN; FISHBEIN, 1980). 

Para compreender a atitude e a mudança de atitude deve-se partir das crenças que a 

pessoa tem sobre um determinado objeto. No contexto da aprendizagem formal, é necessário 

propor intervenções que identifiquem as crenças e priorizem a aquisição de novas 

informações sobre um determinado objeto, que levem à reconfiguração dessas crenças, que 

por sua vez, formarão novas atitudes ou modificarão as já existentes. 

Foi possível identificar nas definições até aqui apresentadas que os termos “aplicação” 

e “uso” foram mencionados apenas nos resultados cognitivos e de habilidades, conforme 

destaques em negrito em parágrafos anteriores. 

Diante do exposto, é possível concluir que atitudes ou mudança de atitudes estejam 

dentro dos objetivos de um tipo de aprendizagem formal. No entanto, as atitudes em si não 
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são transferidas, aplicadas ou usadas, mas podem afetar o grau em que o indivíduo transfere o 

que aprendeu para o trabalho (CHENG; HO, 2001b).  

Alguns construtos, que mensuram atitudes são antecedentes da transferência de 

aprendizagem: atitudes em relação ao trabalho e à carreira (envolvimento com o trabalho, 

comprometimento organizacional, comprometimento com a carreira etc.), atitudes com 

relação à empresa (cinismo organizacional etc.) e atitudes e expectativas em relação a 

treinamentos, entre outros (CHENG; HO, 2001b).  

Ford, Kraiger e Merrit (2010) avaliaram que houve poucos avanços nos estudos 

relativos aos resultados da aprendizagem, em relação ao modelo de Kraiger, Ford e Salas 

(1993). Especificamente, no que diz respeito às atitudes, os autores consideram que os 

resultados das relações entre atitudes e comportamentos são inconsistentes, em função das 

formas de mensuração das atitudes. 

Por fim, dentro dos resultados afetivos do modelo de Kraiger, Ford e Salas (1993), há 

também os aspectos motivacionais, que podem ou não ser um dos resultados intencionais do 

treinamento. Assim como as atitudes, os aspectos motivacionais não são transferidos, mas 

exercem influência sobre os comportamentos de transferência. Há modelos de transferência 

de aprendizagem que distinguem a motivação em: motivação para aprender e motivação para 

transferir (CHENG; HAMPSON, 2008). 

Ainda dentro do escopo do que é aprendido, é necessário distinguir o conteúdo do 

treinamento. Neste contexto, segundo Laker e Powell (2011), a maioria dos estudos de 

transferência de aprendizagem identifica as habilidades sendo treinadas, porém, não considera 

seu significado e a importância de diferenciá-las, o que leva a um entendimento inadequado 

da transferência de aprendizagem e dificulta a criação de um modelo abrangente para melhor 

compreensão do fenômeno.  

Assim sendo, são apresentadas duas distinções importantes para o contexto dos cursos 

de especialização em gestão e para a mensuração da transferência. 

A primeira distinção foi apresentada por Yelon e Ford (1999) e refere-se às diferenças 

entre tarefas ou habilidades fechadas e tarefas ou habilidades abertas, avaliada como uma das 

lacunas mais notáveis na literatura de transferência (BLUME et al., 2010).  

As habilidades fechadas são aquelas que os indivíduos executam de acordo com uma 

série de regras precisamente estabelecidas. Logo, os objetivos do treinamento devem ser 

alinhados a essas tarefas (BLUME et al., 2010). Exemplo: mecânicos de aviões, que 

trabalham seguindo processos prescritos e tempo determinado para execução de tarefas 
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(YELON; FORD, 1999).  As tarefas fechadas, em alguns casos, também são chamadas de 

habilidades motoras (BALDWIN; FORD; BLUME, 2009).  

Por outro lado, nas habilidades abertas, os indivíduos têm mais liberdade para executar 

o seu trabalho, uma vez que não há uma única maneira correta de fazê-lo. Para o 

desenvolvimento de habilidades abertas, são ensinados princípios gerais aplicáveis a 

diferentes situações. Segundo Salas, Milham e Bowers (2003), as habilidades abertas são mais 

difíceis de treinar, requerem altos níveis de componentes cognitivos, têm um declínio mais 

rápido do que as fechadas e provavelmente demandam um contexto com condições, que 

apoiem a transferência. Adicionalmente, as oportunidades de aplicação das habilidades 

abertas são menos diretas, uma vez que dependem de como o indivíduo identifica um uso 

potencial do aprendido (BLUME et al., 2010). 

Cassiano e Borges-Andrade (2017) acrescentam que as habilidades abertas tendem a 

ser priorizadas quando são considerados os objetivos estratégicos da organização.  

A segunda distinção classifica as habilidades em dois tipos: hard skills e soft skills, 

que segundo Prince et al. (2015) são as business skills (habilidades de negócios). 

Especificamente no ensino da Administração, as hard skills estão relacionadas às 

disciplinas de Finanças, Marketing, Análises estatísticas, Produção, Operações etc. As soft 

skills estão relacionadas às disciplinas que visam às mudanças de atitudes e aos 

comportamentos exibidos nas interações entre os indivíduos, como liderança, resolução de 

conflitos, negociação, criatividade, comunicação etc. (SILVA, 2012), ou seja, habilidades 

intrapessoais e interpessoais.  

Para Cheng e Ho (2001a), as soft skills deveriam ter um tratamento especial nas 

pesquisas acadêmicas, principalmente nas explicações das condições de transferência em 

termos de generalização e retenção. 

Para as hard skills, o instrutor pode facilmente simular as condições semelhantes 

àquelas encontradas no trabalho, especificando onde, quando e como o que está sendo 

aprendido, pode ser aplicado. Para as soft skills, por sua vez, não é fácil identificar as diversas 

situações, nas quais elas podem ser aplicadas. No contexto da realidade organizacional, as 

situações, que envolvem as soft skills são mais complexas, o que torna a transferência dessas 

habilidades muito mais difícil (LAKER; POWELL, 2011).  

Esta seção teve como objetivo esclarecer “o quê” é aprendido e transferido, que são 

conhecimentos e habilidades. Especificamente, os cursos de especialização em gestão são 

voltados para o desenvolvimento de habilidades abertas, com disciplinas hard skills e soft 

skills. 
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A próxima seção apresenta “como”, “quem transfere” e “quando” mensurar a 

transferência, introduzindo o conceito de uso, que é descrito na seção 2.7. 

2.6 A mensuração da transferência de aprendizagem  

 

Partindo do estudo seminal de Baldwin e Ford (1988) e posteriores revisões 

qualitativas de literatura (BALDWIN; FORD; BLUME, 2009; MERRIAM; LEAHY, 2005) e 

meta-análise (BLUME et al., 2010), os pesquisadores têm consistentemente defendido a 

posição sobre a necessidade de conceitos mais claros e melhores definições operacionais para 

o construto transferência de aprendizagem. Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010) afirmaram que a 

mensuração da transferência é considerada como o “elo perdido” nos estudos de T&D. 

Neste cenário, destacam-se as contribuições de Blume et al. (2010) e Ford, Yelon e 

Billington (2011), que introduziram o conceito de transferência como uso.  

Blume et al. (2010) consideram que a transferência é influenciada pelos tipos de 

tarefas treinadas e diferenças nas condições de trabalho (grau de supervisão, oportunidades de 

uso, adaptação requerida, apoio físico e psicológico etc.). Segundo esses autores, há dois 

aspectos críticos na operacionalização da transferência de aprendizagem, raramente feitos nas 

pesquisas: (1) como: a sua diferenciação quanto ao uso e à eficácia das habilidades treinadas; 

e (2) quando deve ser avaliada.   

A maior contribuição de Blume et al. (2010) diz respeito à ampliação do conceito de 

transferência para o uso dos conhecimentos e habilidades aprendidos. Os autores também 

consideram que da mesma forma que os resultados da aprendizagem (cognitivos, habilidades 

e afetivos), a transferência deve ser mensurada como um construto multidimensional. 

Ainda dentro do contexto da operacionalização da transferência, Ford, Yelon e 

Billington (2011) começaram a questionar uma crença generalizada de que somente 10% do 

aprendido era de fato transferido para o trabalho.  Muitos estudos corroboravam este 

percentual e outros estimavam que o percentual de transferência era ainda inferior a 10% 

(AIK; TWAY, 2005; BROWN, 2005).  

A partir das constatações anteriores, Ford, Yelon e Billington (2011) conduziram uma 

pesquisa com o propósito de analisar criticamente a origem dos percentuais como forma de 

mensurar a transferência. Nessa pesquisa, os autores mapearam 35 estudos entre artigos e 

capítulos de livros, onde havia menções ao percentual de 10% de transferência do aprendido. 

Indo na contramão dos 10%, os autores identificaram o estudo de Saks (2002), no qual os 

respondentes indicaram os seguintes percentuais de transferência do aprendido para o 
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trabalho: 62% (imediatamente após o término do treinamento), 44% (após seis meses) e 34% 

(após um ano). 

Em sua análise, Ford, Yelon e Billington (2011) identificaram que tanto os 10% como 

os demais percentuais eram apenas estimativas e sem evidências empíricas claras, avaliadas 

por meio de mudanças efetivas de comportamentos no trabalho, o que os levou a concluírem 

que se tratava de uma afirmação hipotética e a questionarem a credibilidade das pesquisas 

acadêmicas sobre o tema. 

Como resultados, Ford, Yelon e Billington (2011) listaram cinco falsos pressupostos, 

que sustentavam a crença de que um fenômeno complexo como a transferência de 

aprendizagem poderia ser avaliado somente em bases percentuais: (1) Porcentagem é uma 

forma significativa de representar a transferência; (2) Todos os treinamentos e variáveis 

situacionais (condições no trabalho) são iguais, consequentemente é possível estabelecer 

comparações válidas entre vários tipos de treinamento e o quanto é transferido; (3) Todos os 

profissionais de treinamento e avaliadores do desempenho compartilham uma única definição 

do que seja uma transferência bem-sucedida; (4) O desempenho no ambiente de transferência 

é facilmente mensurado por meio de medidas quantitativas em qualquer tipo de programa; e 

(5) Os baixos índices de transferência apontados pelo percentual de 10% representam um 

resultado indesejável e um retorno financeiro baixo, independentemente do tipo de 

aprendizagem formal. 

O termo transferência, como o próprio nome sugere remete à ideia de que a mesma 

pode ser mensurada de duas formas: (1) quando as condições do ambiente do curso e da 

organização são similares e o aluno seguiu exatamente o que aprendeu; ou (2) quando as 

condições são diferentes e o aluno faz as adaptações necessárias daquilo que aprendeu 

(YELON; FORD; GOLDEN, 2013).  

Portanto, estabelecer percentuais como critério único para medir a transferência pode 

levar a imprecisões, pois não se sabe o que deve ser observado e medido, ou seja, critérios 

para índices bons ou ruins, altos ou baixos dependem das variáveis do contexto (FORD; 

YELON; BILLINGTON, 2011). 

Com o objetivo de estabelecer medidas mais precisas para planejar, avaliar e reportar 

os resultados da transferência, Ford, Yelon e Billington (2011) propuseram a ampliação do 

conceito de transferência para uso, que segundo os autores é uma condição necessária, mas 

não suficiente para sua eficácia. 

A Figura 6 apresenta uma síntese das etapas que compõem um ciclo completo de 

aprendizagem e avaliação de seus resultados passando pela transferência. Inicia-se pelo 
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evento de aprendizagem formal. Ao término, ou durante o evento, o indivíduo deve estar 

motivado ou ter a intenção de transferir o que aprendeu e demonstrar o comportamento de 

transferência por meio do uso dos conhecimentos e habilidades aprendidos no trabalho, o que 

possivelmente melhore o seu desempenho e os resultados da organização. 

 

Figura 6: Etapas da transferência de aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A avaliação da transferência como eficácia pode estar relacionada a diferentes 

indicadores, por exemplo: maior produtividade, melhoria no atendimento ao cliente, 

diminuição de erros etc., e ser avaliada por diferentes stakeholders, tais como: gestores, pares, 

subordinados, Recursos Humanos, T&D, entre outros. Ou seja, a eficácia deve estar atrelada 

aos resultados dos esforços de treinamento, que devem ir além dos resultados individuais, 

focando-se também nos resultados organizacionais (BALDWIN; FORD, 1988; BURKE; 

BALDWIN, 1999; RICHMAN-HIRSH, 2001).  

Em uma revisão de literatura mais recente, Ford, Baldwin e Prasad (2018) avaliam que 

um dos avanços mais importantes na literatura diz respeito à mensuração do construto 

transferência, e em especial a sua distinção entre uso e efiácia. 

O segundo aspecto crítico na operacionalização da transferência de aprendizagem diz 

respeito ao momento ou quando ela deve ser avaliada (BLUME et al. 2010).   

O período pós-treinamento é considerado o mais importante para facilitar a 

transferência de aprendizagem (WEXLEY; BALDWIN, 1986). No entanto, a definição do 

tempo ideal após o treinamento para realização de pesquisas em transferência do aprendido é 

um aspecto controverso (CHENG; HO, 2001a).  

Vermeulen (2002) não recomenda que a transferência seja analisada, imediatamente 

após o término do curso, pois os alunos precisam praticar e aprender mais no contexto do 

trabalho com o objetivo de internalizar o que eles aprenderam. Taylor, Russ-Eft e Taylor 

(2009, p. 106 – tradução da autora) consideram: 

De um lado, pode-se esperar que tempos mais longos resultem em efeitos 

menores como resultado da queda do nível da aprendizagem, mas, por outro 
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lado, muito pouco tempo entre o treinamento e a avaliação da transferência 

pode resultar em que os indivíduos não tenham tido oportunidades de usar as 

habilidades recentemente aprendidas, ou mesmo os avaliadores ainda não 

tenham tido oportunidades suficientes para observar e avaliar a transferência. 

Awoniyi, Griego e Morgan (2002), por sua vez, afirmam que a transferência de 

aprendizagem pode mudar com o passar do tempo. Blume et al. (2019) complementam que 

com o passar do tempo, os conhecimentos, habilidades podem decair e as intenções, ou 

motivação para transferir podem diminuir em decorrência das faltas de oportunidade de 

aplicação dos mesmos.  

Além dos aspectos relacionados ao como e quando mensurar a transferência, a 

definição de quem transfere também é importante. 

Cheng e Hampson (2008) recomendam que o foco dos estudos de transferência seja o 

aluno. Para Bell et al., 2017 o aluno é um agente ativo na aprendizagem e na transferência, 

pois escolhe o quê, quando e como transferir. Baldwin, Ford e Blume (2009, p.53) 

aprofundam o entendimento do aluno como um agente ativo no comportamento de 

transferência. 

Faz sentido, então, que, em adição a (ou apesar de) a influência de vários 

fatores sobre os efeitos de transferência, a decisão de transferência reside em 

última instância no aluno. A partir de uma perspectiva de aprendizagem 

ativa, podemos visualizar os alunos fazendo escolhas pessoais para 

transferir, ou para não transferir, conforme o caso. A escolha pode envolver 

elementos ou aspectos a serem transferidos e o que deixar para trás. Desta 

forma, os indivíduos personalizam as experiências de treinamento para se 

adequarem à sua própria concepção de necessidades e desejos.  

 

Os autores anteriores não especificam se diferenças entre os tipos de aprendizagem 

formal têm influência no papel do aluno. Entretanto, é possível inferir que em cursos abertos, 

onde não há participação da organização empregadora no seu desenvolvimento e 

possivelmente no seu acompanhamento, o protagonismo do aluno na transferência seja ainda 

maior. A iniciativa para ingressar em um curso de especialização, possivelmente é do aluno, 

que já tem um repertório de diferentes experiências, conhecimentos e habilidades, além de 

diferentes percepções, expectativas e motivações em relação à organização onde trabalha. 

Diante do exposto, os critérios para a mensuração da transferência adotados nesta tese 

são: 1) como: uso; e 2) quem e quando: alunos em fase de conclusão (último semestre 

ou em fase de elaboração do TCC) e egressos formados há no máximo um ano de cursos de 

especialização em gestão oferecidos por IES ao mercado. 
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Apesar da importância de avaliar a eficácia da transferência, a presente tese adotou a 

perspectiva de transferência como uso, uma vez que a transferência como eficácia exigiria que 

a pesquisa envolvesse também outros atores organizacionais. Os participantes precisariam 

indicar pessoas das organizações onde trabalham e seus respectivos contatos, o que 

possivelmente seria um impedimento para que eles próprios respondessem ao instrumento de 

pesquisa.  

Conforme Figura 7, os alunos em fase de conclusão já cursaram a maioria das 

disciplinas e os egressos finalizaram o curso. Nos dois casos, eles já tiveram experiências de 

transferência, e como será apresentado na próxima seção e na seção 4.3, que descreve os 

procedimentos para o desenvolvimento da escala da variável critério “USO”, os diferentes 

usos são mensurados como comportamentos que já aconteceram, ou estão acontecendo.  

 

Figura 7: Momentos de avaliação da transferência em cursos de especialização em 

gestão 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A próxima seção apresenta as bases conceituais da transferência de aprendizagem 

como uso. 

 

2.7 A transferência de aprendizagem como uso 

 

A partir da escolha da mensuração da transferência como uso, foi selecionada a 

taxonomia desenvolvida por Yelon, Ford e Bhatia (2014). Esses autores identificaram uma 

lacuna nos estudos de transferência: a necessidade de um modelo para conceituar e 

operacionalizar diferentes modos de aplicação ou uso dos conhecimentos e habilidades 

aprendidos em treinamento. Segundo Yelon, Ford e Bhatia (2014), da mesma forma que a 

aprendizagem, a transferência também era tratada como um construto unidimensional. 
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Diferentemente da tradição na literatura, onde predominam pesquisas quantitativas 

com testes de hipóteses, Yelon, Ford e Bhatia (2014) adotaram uma abordagem indutiva para 

desenvolver a taxonomia de uso. Os autores selecionaram como objeto de investigação, o 

programa educacional de média duração denominado “The Michigan State University 

Primary Care Medical Fellowship”. Trata-se de um curso de um ano de duração voltado para 

médicos, que desejam atuar como docentes. Os objetivos de aprendizagem deste curso são: 

técnicas de ensino em sala de aula, utilização de tecnologia no ensino e aprendizagem, 

interpretação e condução de pesquisas, gestão de programas educacionais e gestão de carreiras 

(YELON; FORD; BHATIA, 2014).  

O curso anterior já havia sido objeto de três estudos qualitativos (YELON; FORD; 

GOLDEN, 2013; YELON; REZNICH; SLEIIGHT, 1997; YELON et al., 2004).  Yelon, Ford 

e Bhatia (2014) analisaram esses três estudos e reorganizaram as estórias de aplicações 

relatadas nas entrevistas com os médicos, egressos do curso. 

Como resultados, Yelon, Ford e Bhatia (2014) propuseram o conceito e a taxonomia 

de transferência como uso. Segundo esses autores, a transferência como uso ocorre quando o 

aluno emprega algo que ele aprendeu em treinamento para um propósito específico. No 

contexto de cursos voltados para o desenvolvimento de habilidades abertas, este “algo” é 

frequentemente intangível: ideias, regras, princípios ou procedimentos para guiar ações. O 

conceito de uso considera ainda as escolhas pessoais dos profissionais com relativa 

autonomia, quando decidem quando, o quê e como usar o que eles aprenderam. Esses 

diferentes usos em diferentes situações ampliam o conceito de transferência para: o uso dos 

conhecimentos e habilidades adquiridos em treinamento de forma a atender às necessidades 

do trabalho (YELON; FORD; BHATIA, 2014).  

O segundo resultado de Yelon, Ford e Bhatia (2014) é o modelo denominado 

“Protótipo de taxonomia de uso”, ou ponto de partida para uma taxonomia de uso genérica, 

conforme Figura 8. 
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Figura 8: Protótipo da Taxonomia de uso 
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Fonte: Yelon, Ford e Bhatia (2014) – traduzido pela autora. 

 

O desenvolvimento da taxonomia baseou-se em três premissas sobre o conceito de 

transferência como uso, a saber: (1) O uso é um construto multidimensional; (2) O uso 

implica em escolhas pessoais; e (3) O uso é complexo, mas pode ser discernível.  

Cada tipo é uma aplicação dos conhecimentos e habilidades adquiridos em diferentes 

tipos de aprendizagem formal, sendo que os mesmos estão inter-relacionados, ou seja, um ou 

mais tipos de uso levam a outros usos (YELON; FORD; BHATIA, 2014). 

Para cada tipo de uso, Yelon, Ford e Bhatia (2014) procuraram estabelecer 

características claras e distintas, suas condições, propósitos e os destinatários da aplicação. O 

Quadro 7 apresenta os cinco tipos de uso e suas respectivas definições. 
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Quadro 7: Definições dos usos 

Tipo de uso Definição 

Executar Quando o indivíduo toma como base procedimentos e princípios aprendidos no curso, para 

atender suas necessidades de planejamento ou execução de atividades ou tarefas corriqueiras no 

trabalho, tanto as atribuídas, como as escolhidas. 

Avaliar Quando de forma intencional ou não, com base em padrões aprendidos no curso, o indivíduo 

avalia os resultados do próprio desempenho no trabalho ou do desempenho esperado de colegas 

ou outros, que fazem atividades similares. 

Explicar Quando de forma voluntária, tanto em conversas, como de forma escrita, o indivíduo descreve 

métodos e princípios aprendidos no curso para colegas e outros que fazem trabalhos similares. 

Instruir Quando o indivíduo ensina a colegas e a outros que fazem trabalhos similares, como aplicar 

métodos e princípios da forma como foram ensinados no curso, ou como já foram adaptados e 

aplicados em outras situações no trabalho. 

Liderar Como membro ou líder designado em tarefas relevantes ou projetos em grupo que envolvam a 

organização como um todo, orientar colegas ou outros a  aplicar métodos e princípios aprendidos 

no curso e a definir os critérios para avaliação da aplicação. 

Fonte: Traduzido pela autora, com base em Yelon, Ford e Bhatia (2014). 

 

O tipo “executar” é avaliado como aplicação direta (YELON; FORD; BHATIA, 

2014). Em geral, em cursos de curta duração com objetivos de aprendizagem definidos, os 

alunos devem aplicar o que aprenderam na execução direta do seu trabalho. O uso é mais 

abrangente, pois além da aplicação direta, o indivíduo usa o que aprendeu para: avaliar o seu 

trabalho e o de outras pessoas, influenciar outras pessoas a usarem o aprendido no seu 

trabalho e em ações que envolvam a organização de uma forma mais abrangente.  

Yelon, Ford e Bhatia (2014) sugerem que a taxonomia de uso seja generalizada e, 

portanto, adotada em outros tipos de aprendizagem formal. Neste contexto, os cursos de 

especialização em gestão se apresentam como uma oportunidade para avaliar os diferentes 

usos. 

Tomando como base o que foi discutido nas seções 2.5, 2.6 e 2.7, os principais critérios 

adotados para a compreensão da transferência de aprendizagem como uso em cursos de 

especialização em gestão são:  

 O que é transferido: conhecimentos e habilidades (ideias, regras, princípios e 

procedimentos para guiar ações). 

 Como é transferido: uso dos conhecimentos e habilidades. 

 Quem transfere: aluno ou egresso. 

 Quando transfere: após cursar a maioria ou todas as disciplinas. 

 

A próxima seção sintetiza as pesquisas de transferência de aprendizagem em MBA. 
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2.8 Modelos de transferência de aprendizagem testados em MBA 

 

Esta seção apresenta as pesquisas de transferência de aprendizagem, que testaram 

diferentes modelos, tendo como objeto de estudo o MBA. 

 

2.8.1 O modelo de transferência de aprendizagem de Cheng 

 

O modelo de transferência de aprendizagem de Cheng (2000) foi testado em uma 

pesquisa realizada com 268 egressos (formados há no mínimo um e no máximo cinco anos) 

de MBA, em Hong Kong. 

Conforme Figura 9, o modelo prevê como antecedentes principais: características 

individuais, atitudes com relação à carreira e ao trabalho e fatores situacionais. Esses três 

antecedentes e a utilidade do curso influenciam a motivação para a aprendizagem, que 

juntamente com os fatores situacionais e a utilidade do curso de MBA são preditores dos 

conhecimentos e habilidades percebidos como transferidos. Logo, a motivação para a 

aprendizagem é uma variável mediadora. 

Figura 9: Modelo da transferência dos conhecimentos e habilidades em MBA 
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Fonte: Cheng (2000, p.838) – traduzido pela autora. 
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Diferentemente dos três antecedentes principais propostos no modelo de Baldwin e 

Ford (1988), o modelo de Cheng (2000) incluiu dois novos antecedentes: atitudes com relação 

à carreira e ao trabalho e utilidade do curso. 

A definição conceitual e a escala do construto conhecimentos e habilidades percebidos 

como transferidos não foram apresentadas no estudo Cheng (2000). Segundo o autor, essa 

escala foi composta por cinco itens, selecionados a partir dos estudos de Facteau et al. (1995) 

e de Tesluk et al. (1995). Esses dois estudos foram consultados. A escala de Facteau et al. 

(1995) tem nove indicadores e a de Tesluk et al. (1995) tem três indicadores, totalizando 12 

indicadores. Desta forma, não foi possível identificar os cinco indicadores da variável critério 

escolhidos por Cheng (2000). 

Para testar o seu modelo, Cheng (2000) utilizou a modelagem de equações estruturais, 

cujos resultados mostraram um modesto ajuste do modelo aos dados. Os coeficientes de 

caminho (path coefficients) revelaram que sete das quinze relações inicialmente previstas 

foram estatisticamente significantes. A autoeficácia, a personalidade do Tipo-A, o clima de 

transferência e as recompensas pela transferência foram positivamente relacionados à 

motivação para aprender, enquanto o comprometimento organizacional foi negativamente 

relacionado à motivação para aprender.  Os resultados também revelaram que a motivação 

para aprender, a cultura de aprendizagem contínua e a utilidade do MBA tiveram relações 

positivas com a transferência de aprendizagem (conhecimentos e habilidades percebidos 

como transferidos). 

Um dos pontos positivos do modelo de Cheng (2000) foi a introdução das variáveis 

relacionadas às atitudes com relação à carreira e ao trabalho, utilidade do curso e a variável 

mediadora motivação para aprender. No entanto, não foi avaliado nenhum aspecto 

relacionado ao desenho do curso. 

 

 

2.8.2 Os modelos de transferência de treinamento de Pham, Segers e Gijselaers  

 

Os estudos de Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011 e 2012) foram realizados junto a 

uma amostra de 167 alunos de MBA em oito universidades no Vietnam, no período de 2007 a 

2008. Nos três estudos, os modelos foram testados com base em análise de regressão e análise 

de caminhos (path analysis).  O Quadro 8 sintetiza as variáveis testadas nos três estudos. 
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Quadro 8: Síntese das variáveis testadas nos estudos de Pham, Segers e Gijselaers 

Estudos de 

Pham, Segers 

e Gijselaers 

Antecedentes testados Variáveis dentro de cada antecedente 

2010 Fatores motivacionais do aluno Motivação para aprender, motivação para transferir, 

autoeficácia e metas de realização. 

2011 Desenho do treinamento Benefícios pessoais do curso, conflitos cognitivos, 

interações e eventos focados na realidade, características 

do projeto de transferência de treinamento. 

2012 Ambiente de trabalho Sanções pela transferência, apoio dos pares, preferência 

de apoio, apoio do supervisor, autonomia no trabalho. 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011, 2012). 

 

Os três estudos também incluíram: (1) As estratégias de transferência como variável 

mediadora; e (2) A variável dependente “efeitos da transferência de treinamento”, que foi 

mensurada com 17 itens divididos em três construtos: (1) Melhoria do desempenho de tarefas 

(seis itens do desempenho de tarefas de Xiao (1996)); (2) Capacitação (seis itens 

desenvolvidos pelos autores); e (3) Desempenho no trabalho em geral (cinco itens 

desenvolvidos pelos autores). 

Cabe destacar que as definições conceituais e os itens que compõem os três construtos 

da variável dependente “efeitos da transferência de treinamento” não foram apresentados em 

nenhum dos três estudos. O estudo de Xiao (1996) também foi consultado, mas não 

apresentou a escala.  

Os três estudos apresentaram duas hipóteses. A primeira prevendo que as variáveis 

dentro de cada antecedente (fatores motivacionais do aluno, desenho do treinamento e 

ambiente de trabalho) eram positivamente relacionadas com os efeitos da transferência de 

treinamento e a segunda prevendo que as influências dessas variáveis eram mediadas pelas 

estratégias de transferência do aluno. 

Os modelos incluíram ainda as seguintes variáveis de controle: idade, gênero, anos de 

experiência profissional, cargo, razão para fazer o MBA e fonte de financiamento do curso 

(aluno e/ou empresa). Nenhuma dessas variáveis teve efeito significante sobre os efeitos da 

transferência. 

Os resultados de Pham, Segers e Gijselaers (2010) revelaram que a autoeficácia e a 

motivação para transferir foram preditores significativos dos três efeitos da transferência de 

treinamento: desempenho no trabalho em geral, capacitação e melhoria no desempenho de 

tarefas. As metas de realização e a motivação para aprender, por sua vez, não foram preditores 

significativos da transferência. Por fim, o efeito mediador das estratégias de transferência foi 

confirmado.  
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Os resultados de Pham, Segers e Gijselaers (2011), que abordou a transferência de 

treinamento sob a perspectiva do desenho do MBA revelaram que o construto conflitos 

cognitivos não se correlacionou com nenhum outro construto do modelo, o que levou à sua 

exclusão. Os construtos benefícios pessoais do curso, interações e eventos focados na 

realidade e características do projeto de transferência de treinamento influenciaram 

diretamente a transferência de treinamento. Por fim, os resultados indicam que as relações 

entre benefícios pessoais e transferência são mais fortes quando o aluno usa as estratégias de 

transferência. 

Os resultados do terceiro modelo desenvolvido por Pham, Segers e Gijselaers (2012) 

revelaram que os construtos sanções pela transferência e apoio dos pares foram excluídos, 

pois não tiveram correlações estatisticamente significantes com nenhum outro construto do 

modelo. Os resultados revelaram ainda que os construtos apoio do supervisor, preferência de 

apoio e autonomia no trabalho apresentaram relações estatisticamente significantes com os 

resultados da transferência. Os antecedentes preferência de apoio, apoio do supervisor e 

autonomia no trabalho afetaram a transferência direta e indiretamente, quando mediados pelas 

estratégias de transferência.  

Por fim, Pham (2010) apresentou o modelo completo final com a influência conjunta 

dos três antecedentes principais apenas com as variáveis, cujas relações foram 

estatisticamente significantes associadas à transferência, obtidas nos três estudos 

anteriormente apresentados (PHAM; SEGERS; GIJSELAERS, 2010, 2011, 2012), conforme 

Figura 10. 
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Figura 10: Efeitos do desenho do treinamento, motivação do aluno e ambiente de 

trabalho sobre a transferência de treinamento 
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Fonte: Pham (2010) - traduzido pela autora. 

 

O modelo completo com os três antecedentes em conjunto também foi testado e os 

resultados revelaram que as variáveis com relações estatisticamente significantes associadas 

aos efeitos da transferência de treinamento foram: benefícios pessoais do curso, autoeficácia, 

preferência de apoio, apoio do supervisor e autonomia no trabalho. 

 

2.8.3 O modelo de transferência de aprendizagem de Prince, Burns, Lu e Winsor 

 

Prince et al. (2015) realizaram um estudo com 144 alunos de MBA de quatro escolas 

de negócios estadunidenses. Esse estudo partiu da teoria do estabelecimento de metas (Goal 

Setting Theory), que segundo os autores já vem sendo estudada como um meio de explicar e 

aumentar a transferência de aprendizagem. A principal contribuição do estudo foi a 

introdução do conceito de transferência recíproca, entendida como aquela que sai do curso 

para o trabalho e vice-versa, o que reforça a importância das relações entre aprendizagem no 

trabalho e aprendizagem formal. As escalas adotadas por Prince et al. (2015) já haviam sido 

testadas em estudos anteriores: utilidade percebida e motivação para aprender (CHENG, 
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2000), transferência do MBA para o trabalho (CHENG, 2000) e competência no trabalho 

(MYERS; OETZEL, 2003).  

Prince et al. (2015) testaram três hipóteses: H1 - A utilidade percebida do MBA e a 

motivação para aprender estão relacionadas positivamente com a transferência de 

aprendizagem do MBA para o trabalho; H2 - A utilidade percebida do MBA e a motivação 

para aprender estão relacionadas positivamente com a transferência de aprendizagem do  

trabalho para o MBA; e H3 - A transferência de conhecimentos e habilidades do MBA para o 

trabalho e do trabalho para o MBA estão relacionados positivamente à autoavaliação da 

competência no trabalho.  

As três hipóteses foram suportadas pelos dados. Os resultados do estudo revelaram que 

a transferência do trabalho para o MBA explica melhor as variações na competência no 

trabalho do que a transferência do MBA para o trabalho. 

As contribuições mais significativas do estudo de Prince et al. (2015) são para as 

escolas de negócio que devem promover um ambiente de aprendizagem positivo que 

recompense a aprendizagem proveniente das experiências no trabalho e que influencie tanto a 

motivação para aprender, quanto a avaliação da utilidade do MBA. 

 

2.8.4 Síntese dos estudos de transferência de aprendizagem em MBA 

 

No Quadro 9, apresenta-se uma síntese das variáveis testadas nos estudos de MBA 

aqui apresentados:  Cheng (2000), Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011 e 2012) e Prince et 

al. (2015). 
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Quadro 9: Síntese das variáveis testadas nos modelos de transferência de aprendizagem 

em MBA 

Variáveis 

independentes 

Modelo completo 

Cheng (2000) 

Modelos de 

Pham et al.  

(2010, 2011 e 2012) 

Prince et al. (2015) 

Desenho do 

treinamento 
Não contempla 

 Características do 

Desenho da 

transferência 

 Interações e eventos 

focados na realidade 

 Conflitos cognitivos 

 Benefícios pessoais do 

curso 

Não contempla 

Características 

do aluno 

(individuais) 

 Autoeficácia 

 Lócus de Controle no 

trabalho 

 Personalidade do Tipo A 

 Motivação para aprender 

 Autoeficácia 

 Realização de metas 

 Motivação para 

transferir 

 Motivação para aprender 

 Motivação para aprender 

Atitudes em 

relação à 

carreira e ao 

trabalho 

 Envolvimento com o 

trabalho 

 Comprometimento 

Organizacional 

 Comprometimento com a 

carreira 

Não contempla Não contempla 

Ambiente de 

trabalho ou 

clima de 

transferência 

(situacionais) 

 Cultura de aprendizagem 

contínua 

 Clima de Transferência 

 Recompensas pela 

transferência 

 Autonomia no trabalho 

 Suporte do supervisor 

 Suporte preferido 

 Suporte dos pares 

 Sanção à transferência 

Não contempla 

Outros 
 Utilidade percebida do 

MBA 

 Estratégias de 

transferência 

 Utilidade percebida do 

MBA 

Variáveis 

dependentes 

 Conhecimentos e 

habilidades percebidos 

como transferidos 

Efeitos da transferência de 

treinamento:  

 

 Melhoria do 

desempenho de tarefas 

 Capacitação 

 Desempenho no trabalho 

em geral 

 Transferência de 

aprendizagem do MBA para 

o trabalho 

 Transferência de 

aprendizagem do trabalho 

para o MBA 

 Competências no trabalho 

Fonte: Organizado pela autora, com base em Cheng (2000), Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011 e 2012) e 

Prince et al. (2015). 

 

Os estudos anteriores não apresentaram a escala da variável critério “transferência de 

aprendizagem”, o que impossibilitou a comparação com a escala desenvolvida na presente  

tese. 

Dentre as variáveis testadas por Cheng (2000), Pham et al. (2010, 2011 e 2012) e 

Prince et al. (2015), o modelo conceitual da presente investigação contemplou: cultura de 

aprendizagem, desenho da transferência (nos estudos de Pham foi denominado características 
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do projeto de transferência de treinamento) e autonomia no trabalho. As definições desses 

construtos e dos demais construtos propostos no modelo conceitual são apresentadas na 

próxima seção. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DAS HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

Esta seção tem como objetivo fundamentar a construção das hipóteses sobre as 

variáveis preditoras da transferência de aprendizagem como uso. 

A seção 3.1 inicia com o modelo conceitual proposto. As seções 3.2, 3.3 e 3.4 

apresentam as fundamentações teóricas das variáveis testadas e por fim, na seção 3.5, são 

apresentadas as variáveis de controle incluídas no modelo.  

 

3.1 Modelo proposto 

 

O modelo proposto considera a influência dos três antecedentes principais de 

Tonhäuser e Büker (2016): nível de aprendizagem, nível organizacional e nível individual. 

Aqui, é importante esclarecer que, apesar de Tonhäuser e Büker (2016) adotarem o termo 

“nível”, não se trata de construtos que mensuram aspectos em diferentes níveis dentro da 

organização. O nível da aprendizagem está relacionado ao aspecto do curso “desenho da 

transferência”, avaliado pelo aluno/egresso. No nível individual, o aluno/egresso avalia o 

quanto ele refletiu como resultado do curso e o quanto ele tem atitudes cínicas em relação à 

organização. No nível organizacional, o aluno/egresso avalia a sua autonomia e a cultura de 

aprendizagem da organização em que trabalha. 

Dentro de cada antecedente principal, foram selecionadas variáveis de acordo com 

dois critérios: (1) Variáveis que têm sido pouco exploradas em pesquisas de transferência 

(BALDWIN; FORD; BLUME, 2009); e (2) Condições em que as variáveis selecionadas 

podem exercer maior influência na relação com o tipo de aprendizagem formal 

(GROSSMAN; SALAS, 2011). 

Com relação ao primeiro critério, o modelo proposto contempla: reflexão crítica e 

cinismo organizacional, ambos no nível individual. Não foram localizados estudos 

relacionando a reflexão crítica com a transferência de aprendizagem. Os estudos de cinismo 

organizacional, como uma atitude do indivíduo em relação à organização, têm demonstrado 

sua influência negativa sobre diferentes comportamentos. No caso específico da transferência 

de aprendizagem e cinismo organizacional, foi localizado apenas o estudo de Tesluk et al. 

(1995). 

Quanto ao segundo critério, muitas críticas aos programas de especialização em 

gestão, incluindo o MBA, têm como foco aspectos do curso, ressaltando a importância do 
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desenho da transferência, no nível da aprendizagem. A autonomia no trabalho e a cultura de 

aprendizagem estão no nível organizacional e são classificados como fatores gerais na 

literatura de transferência, ou seja, não estão relacionados a um curso específico, mas podem 

influenciar os comportamentos de alunos de cursos abertos, como será apresentado adiante.  

A Figura 11 ilustra o modelo conceitual do estudo. 

 

Figura 11: Modelo conceitual do estudo 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota: cinismo organizacional e transferência de aprendizagem como uso foram modelados como variáveis 

latentes de segunda ordem.  

 

Cabe destacar que a variável critério transferência de aprendizagem como uso, será 

doravante denominada USO. 

As próximas seções apresentam a fundamentação teórica das hipóteses testadas no 

modelo.  
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3.2 Nível de aprendizagem 

 

No nível da aprendizagem, o foco da presente investigação está no desenho da 

transferência, que como o próprio nome sugere, é mais específico e voltado para a aplicação 

do aprendido. 

Antes de abordar o desenho da transferência, cabe apresentar algumas críticas ao 

MBA mapeadas na literatura internacional. Muitas delas tratam das dificuldades que os alunos 

têm em transferir o que aprenderam para o trabalho, sugerindo que são deficiências do curso 

em si, sua estrutura e metodologias de ensino e aprendizagem.  

Para Monks e Walsh (2001), os MBAs devem adotar os princípios da andragogia, 

tanto em termos de aplicação do conteúdo na prática organizacional quanto em relação ao 

compartilhamento de experiências na sala de aula. O ensino deve ser focado no entendimento, 

no qual o aluno deve buscar aplicar as habilidades e o conhecimento aprendidos no curso em 

situações variadas na organização.  

Rubin e Dierdorff (2011) enfatizam o papel das escolas de negócios, que devem adotar 

metodologias que facilitem a transferência do aprendido, quando os alunos estiverem 

efetivamente atuando no contexto organizacional. 

Baldwin et al. (2011) são mais pessimistas em relação à transferência do aprendido em 

MBA. Segundo esses autores, os resultados de pesquisas têm mostrado que, mesmo quando 

os cursos voltados à gestão, como o MBA, são explicitamente baseados em habilidades, e a 

orientação pedagógica é voltada à aplicação prática, a transferência de conhecimentos é difícil 

de ser alcançada. Em outras palavras, mesmo sob excelentes condições do curso, os inibidores 

para a transferência são influentes. Baldwin et al. (2011) não aprofundaram o entendimento 

sobre os possíveis inibidores da transferência. 

Retomando a literatura de transferência, é importante destacar que os aspectos do 

treinamento em si foram importantes para a origem dos estudos. A maioria das pesquisas nas 

quais Baldwin e Ford (1988) se basearam para o desenvolvimento de seu modelo tinha se 

concentrado nas variáveis relacionadas ao desenho do treinamento. Mesmo com os avanços 

na literatura e com a incorporação dos outros antecedentes, o desejo do indivíduo transferir o 

que aprendeu ainda é influenciado pelo desenho do curso (BROWN; WARREN, 2014). 

Em uma revisão de literatura mais recente, Ford, Baldwin e Prasad (2018) mapearam 

estudos de transferência que adotaram diferentes metodologias de aprendizagem no desenho 

do curso e o impacto dessas metodologias sobre a aprendizagem (generalização, retenção e 

declínio do conhecimento) e sobre a transferência. Os resultados revelaram que algumas 
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metodologias melhoraram a aprendizagem, mas não a transferência e a partir desses 

resultados, os autores recomendaram que no desenho do curso haja uma distinção clara entre 

as formas de intervenção ou metodologias voltadas para a aquisição e aquelas voltadas para a 

transferência de conhecimentos e habilidades. Logo, o foco da presente investigação será no 

desenho da transferência, apresentado a seguir. 

 

3.2.1 Desenho da transferência 

 

Foram mapeados e são apresentados na sequência, alguns estudos, que abordaram o 

desenho da transferência e suas relações com a transferência de aprendizagem. 

Para Holton (1996), uma das prováveis causas das falhas na transferência de 

aprendizagem é que o curso não provê as habilidades necessárias para facilitá-la. Na opinião 

deste autor, na medida em que mecanismos que facilitem a transferência são incluídos no 

desenho do curso e os alunos são ensinados como aplicar os conhecimentos e habilidades no 

trabalho, possivelmente a transferência será concretizada.  

Holton, Bates e Ruona (2000) desenvolveram o instrumento denominado LTSI 

(Learning Transfer System Inventory), composto por 16 construtos e 68 itens. Um desses 

construtos é o desenho da transferência, assim definido:  

...é a extensão em que o (1) o treinamento foi planejado e oferecido para dar aos 

treinandos a capacidade de transferir a aprendizagem para o trabalho e (2) e as 

instruções usadas no treinamento estão de acordo com os requisitos do trabalho. 

(HOLTON; BATES; RUONA, 2000, p.344). 

 

Lankard (2000) avalia que o desenho da transferência é importante não apenas para a 

transferência, mas também para a aprendizagem. Para o autor, a aprendizagem ocorre em 

contextos, onde há estímulos, que simulam como o conhecimento deve ser usado em 

situações da vida real. 

Quando os alunos têm oportunidades de praticar os exercícios e relacioná-los a 

situações encontradas no seu trabalho, é mais provável que irão aplicar o aprendido quando 

enfrentarem novas situações e novos problemas reais na organização (YAMNILL; MCLEAN, 

2001). 

No estudo conduzido por Velada et al. (2007), o desenho da transferência foi um 

preditor significativo da transferência de aprendizagem, reforçando a necessidade de que o 

conteúdo do curso, em termos de atividades, exemplos e exercícios, seja focado na aplicação 

do que foi aprendido no trabalho. 
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Os resultados da pesquisa de Pham et al. (2011) revelaram que o desenho da 

transferência foi um preditor significativo dos resultados da transferência de aprendizagem. E 

tem-se como primeira hipótese deste estudo: 

 H1: O desenho da transferência influencia positivamente o USO. 

 

3.3 Nível individual 

 

Os resultados de quatro pesquisas com alunos de cursos de especialização em gestão 

(com e sem o título de MBA) no Brasil (RUAS, 2001; RUAS; COMINI, 2007; VASQUEZ; 

RUAS, 2012; WOOD JR.; CRUZ, 2014) revelaram que a aplicação prática do conhecimento 

é de responsabilidade e iniciativa dos alunos e não uma deficiência do curso. Assim sendo, o 

modelo proposto inclui duas variáveis no nível individual: reflexão crítica e cinismo 

organizacional.  

 

3.3.1 Reflexão e Reflexão Crítica 

 

Há duas correntes principais de estudos que criticam a educação em Administração de 

forma abrangente e os MBAs de forma específica: (1) A crítica instrumental e (2) O discurso 

crítico da emancipação (WOOD JR.; CRUZ, 2014). Ambas abordam questões relativas à 

reflexão. 

Na primeira corrente, questiona-se a eficácia e a capacidade do MBA em capacitar os 

alunos para o exercício da gestão das organizações. Essa corrente enfatiza a importância da 

aprendizagem experiencial (KOLB, 1984; SCHÖN, 1983), aquela que ocorre quando o 

indivíduo consegue refletir sobre suas ações, reorganizando e reconstruindo suas experiências 

(CLOSS; ANTONELLO, 2011), dentro de uma orientação para o desempenho no trabalho. 

A segunda corrente baseia-se nos Critical Management Studies (estudos críticos em 

gestão), que dentre outros temas, questiona a instrumentalidade dos cursos e a necessidade do 

desenvolvimento de uma visão crítica e de raciocínio analítico (CLOSS; ANTONELLO, 

2011). Essa corrente é orientada à transformação do contexto em que se está inserido, atenção 

às relações dominantes e de poder e à emancipação (SOUZA; BRUNSTEIN, 2018). 

O presente estudo buscou avaliar a reflexão como antecedente da transferência de 

aprendizagem dentro da corrente da crítica instrumental, cujo foco está no indivíduo e visa 

explicar mudanças pessoais e psicológicas e não mudanças sociais (PELTIER; HAY; 

DRAGO, 2005). Considera-se que os indivíduos pela participação em programas de 
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aprendizagem formal, como a especialização em gestão, são levados à reflexão e a partir dela, 

buscam compreender e melhorar o seu desempenho no trabalho.  

As definições sobre reflexão nos estudos de Administração são pouco consistentes. Os 

termos reflexão, reflexão crítica e/ou pensamento crítico são usados indistintamente, gerando 

confusões (WOERKOM, 2004). Independentemente do termo adotado, não foram localizados 

estudos que analisaram a influência da reflexão sobre a transferência de aprendizagem tanto 

em cursos de longa duração, como em outros tipos de aprendizagem formal, lacuna que este 

estudo pretende preencher.  

Dentro da corrente da crítica instrumental, conforme parágrafos a seguir, alguns 

autores apresentam contribuições para o entendimento da reflexão e da reflexão crítica no 

contexto da aprendizagem formal, incluindo o MBA e suas relações com a aprendizagem e 

com a transferência do aprendido. 

Para Schön (1983; 1987), a capacidade de reflexão é um pré-requisito importante no 

processo de tomada de decisões, especialmente em ambientes que envolvem problemas 

ambíguos e multifacetados, e onde não há soluções únicas. Os estudantes, ao ingressarem no 

ambiente corporativo e de negócios, frequentemente carecem de habilidades de reflexão, que 

são importantes por duas razões: (1) para a descoberta de “insights” por meio da experiência; 

e (2) para que se tornem aprendizes ao longo da vida (BOURNER, 2003; BRAUN, 2004). Os 

programas educacionais, cujos alunos demonstrem o desenvolvimento da reflexão, 

comprovam sua contribuição para a aprendizagem (SCHÖN, 1983; 1987), elemento 

importante para avaliação dos resultados dos cursos de especialização em gestão. 

Consequentemente, o processo de encorajar o pensamento reflexivo tem sido incorporado em 

muitos cursos de desenvolvimento profissional (KEMBER et al., 1999), e mais 

especificamente em MBAs. Quando o curso adota processos e práticas reflexivas, há o 

reconhecimento de que o profissional, na execução do seu trabalho, tem que lidar com 

problemas não estruturados (KEMBER et al., 2000). Logo, é possível inferir que a reflexão 

contribui para a generalização dos conhecimentos e habilidades desenvolvidos na 

aprendizagem formal, aspecto inerente à transferência de aprendizagem. 

Schön (2000) apresenta ainda duas possibilidades de reflexão: (1) retrospectivamente, 

sobre a ação; e (2) a reflexão na ação, onde há uma interferência na ação em andamento, 

aspecto importante, principalmente no trabalho de gestores, que lidam com situações 

problemáticas nas suas práticas de trabalho. 

Para Monks e Walsh (2001), os MBAs não são necessariamente focados no que os 

gestores precisam saber para desempenhar suas funções em um ambiente de negócios de alta 
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complexidade. Para esses autores, é necessária uma metodologia com uma abordagem 

reflexiva em relação ao conteúdo aprendido. A partir dessa metodologia, o aluno deve buscar 

aplicar as habilidades e o conhecimento aprendidos em situações variadas na organização. 

Gosling e Mintzberg (2006) complementam que a chave da aprendizagem no MBA é o 

pensamento reflexivo, que deve gerar impactos para a organização.  

Gray (2007) defende a ideia de que a reflexão crítica pode ser facilitada em contextos 

formais de aprendizagem, tais como cursos de graduação e pós-graduação, além de processos 

como coaching, mentoring e aprendizagem ativa. Com relação aos cursos de pós-graduação, o 

MBA, segundo Roglio (2006), é uma opção concreta para proporcionar o exercício 

sistemático e continuado da prática reflexiva.  

Os autores anteriores mencionaram reflexão e reflexão crítica e suas relações com a 

aprendizagem e com a transferência. A partir daí, buscou-se compreender as diferenças entre 

reflexão e reflexão crítica, conforme descrito a seguir. 

Mezirow (1991) classifica os tipos de aprendizagem formal em duas hierarquias 

distintas, de acordo com o nível da aprendizagem: (1) Não reflexivas - baixo nível de 

aprendizagem ou aprendizagem superficial, que contemplam a ação habitual e a compreensão; 

e (2) Reflexivas - alto nível de aprendizagem ou aprendizagem profunda, que contemplam a 

reflexão e a reflexão crítica.  

A reflexão no contexto da aprendizagem é um termo genérico para as atividades ou 

respostas intelectuais e afetivas nas quais os indivíduos se engajam para explorar suas 

experiências para levá-los a novos entendimentos e apreciações (BOUD; KEOG; WALKER, 

1996).  

Tomando como base as classificações de Mezirow (1991), Kember et al. (2000, p. 

110) sugerem que a reflexão crítica envolve a tomada de consciência do por que nós 

percebemos, pensamos, sentimos ou agimos de certas formas.  

Peltier, Hay e Drago (2005) avaliam que o termo mais apropriado para a reflexão 

crítica seria reflexão intensiva, que como o próprio nome sugere, representa uma forma mais 

intensa de reflexão e relaciona-se com a transformação de estruturas de significado, em que os 

estudantes são levados a repensar os pressupostos sobre eles mesmos e sobre os negócios em 

geral. 

Quanto maior a aprendizagem, maior será a motivação do aluno para transferir o 

aprendido para o trabalho. Logo, as aprendizagens reflexivas (reflexão e reflexão crítica), que 

representam um alto nível de aprendizagem, possivelmente influenciam a transferência do 

aprendido (BHATTI et al., 2013). Matsuo (2019) ainda considera que quando o indivíduo se 
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engaja no processo de reflexão, ele amplia suas capacidades cognitivas e avalia a eficácia de 

suas ações. Em outras palavras, aprendizagem, reflexão e transferência estão inter-

relacionadas. 

Segundo Mezirow (1998), a reflexão e a reflexão crítica enquanto processos de 

aprendizagem e de mudança são frequentemente difíceis de serem alcançados, ocorrem em 

diferentes níveis entre os indivíduos e em diferentes ambientes de aprendizagem.  

Na execução rotineira de suas atividades de trabalho em geral, os profissionais não 

desenvolvem o processo de reflexão crítica. Por outro lado, no ambiente acadêmico, os 

estudantes estão aprendendo novos assuntos ou mesmo uma nova profissão e podem formar 

novas concepções, ou crenças sobre um determinado fenômeno (KEMBER et al., 2008). No 

entanto, Gray (2007) afirma que mesmo na aprendizagem formal, o processo de refletir não é 

fácil ou natural para os alunos. Desta forma, os professores precisam desenvolver estratégias 

metodológicas para orientar e envolver os alunos na reflexão (MCKAY; DUNN, 2015). 

Lucas e Tan (2007) observam que há cursos acadêmicos e profissionais que têm como 

objetivos desenvolver a capacidade reflexiva dos alunos, porém eles dispõem de poucos 

meios para identificar como esses alunos efetivamente se engajam na reflexão. Kember et al. 

(2008) consideram que se o objetivo da aprendizagem formal é promover a reflexão, a forma 

mais direta de verificar sua eficácia é avaliar em que medida os alunos estão engajados na 

reflexão.  

Neste contexto, Kember et al. (2000), baseados nas duas hierarquias de Mezirow 

(1991), propuseram uma classificação e desenvolveram um instrumento para mensurar a 

reflexão em quatro níveis: ação habitual, compreensão, reflexão e reflexão crítica.  

O instrumento Kember et al. (2000) foi adotado por Peltier, Hay e Drago (2005) em 

uma pesquisa com alunos de MBA, cujo objetivo era avaliar se a reflexão e a reflexão crítica 

eram antecedentes da qualidade percebida da experiência de aprendizagem dos alunos. Os 

resultados revelaram que a reflexão e a reflexão crítica foram associadas positivamente à 

qualidade percebida da experiência de aprendizagem.  

Apesar de não terem sido encontrados estudos que relacionaram os construtos reflexão 

e reflexão crítica com a transferência de aprendizagem, Daley (2001) e Yelon et al. (2004) 

propõem uma nova perspectiva sobre o processo de transferência, relacionando as 

experiências pessoais e o conhecimento profissional com os novos conhecimentos adquiridos 

na aprendizagem formal.  

Segundo Daley (2001) e Yelon et al. (2004), os indivíduos na experiência de 

aprendizagem formal, confirmam, adicionam e excluem fatos, modificando suas memórias. 
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Uma ideia se torna funcionalmente significativa para um aluno, quando ele percebe que ela se 

relaciona tanto a eventos de sua experiência pessoal, quanto às necessidades em seu trabalho. 

Neste contexto, uma ampla gama de conhecimentos pode ser funcionalmente significativa. 

Yelon et al. (2004) complementam que quando os alunos aplicam o aprendido, eles afetam 

objetos, processos e pessoas e começam a ter consciência e a refletir sobre os resultados que 

eles valorizam.  

Na reflexão, a teoria é aplicada em situações encontradas na prática, que são 

consideradas e discutidas à luz do que está sendo ensinado (KEMBER et al., 2008).  

Quando reflete criticamente, o aluno faz conexões entre o que está aprendendo e suas 

experiências de trabalho, iniciando mudanças interpessoais e de práticas organizacionais 

(RIGG; TREHAN; 2008). O aluno também questiona o conhecimento, estabelece relações do 

conteúdo com sua experiência pessoal e vê a sua aplicabilidade (SAMBIASE et al., 2016). 

As ideias anteriores mostram que a reflexão e a reflexão crítica estão embutidas no 

processo de transferência.  

Diante do exposto, reflexão e reflexão crítica possivelmente influenciam 

positivamente a transferência de aprendizagem e foram levantadas duas hipóteses: 

 A reflexão influencia positivamente o USO. 

 A reflexão crítica influencia positivamente o USO 

Como será apresentado na seção 4.4.2 as duas hipóteses anteriores foram testadas no 

pré-teste. A correlação entre ambos os construtos foi muito alta (0,811). Portanto, assume-se 

que para os respondentes, trata-se do mesmo conceito e optou-se pela exclusão do construto 

reflexão do modelo testado na pesquisa final. 

A partir destes resultados, tem-se a segunda hipótese do estudo: 

 H2: A reflexão crítica influencia positivamente o USO. 

 

3.3.2 Cinismo Organizacional  

 

Anderson e Bateman (1997, p. 450) apresentaram a seguinte definição de cinismo: “é 

uma atitude caracterizada tanto por frustração e desilusão, como por sentimentos negativos e 

falta de confiança em relação a uma pessoa, grupo, ideologia, convenção social ou 

instituição”. 
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O conceito de cinismo é antigo e vem sendo objeto de estudos em diferentes campos 

das Ciências Sociais, tais como: Filosofia, Ciências da Religião, Ciência Política, Sociologia, 

Psicologia e Administração (INCE; TURAN, 2011). 

Na Psicologia, as origens do cinismo estão relacionadas aos axiomas sociais, que são 

crenças generalizadas sobre o indivíduo, o ambiente físico e social, ou o mundo espiritual 

(LEUNG et al., 2002).  

Especificamente, no contexto organizacional, os axiomas sociais influenciam as 

maneiras pelas quais os indivíduos avaliam suas experiências de trabalho e consequentemente 

impactam em suas atitudes e intenções em relação ao trabalho (DENG et al., 2011). 

Diante do exposto, o cinismo organizacional, como um tipo de cinismo, pode ajudar a 

compreender porque os alunos transferem ou não o que aprenderam em diferentes tipos de 

aprendizagem formal.  

Segundo Dean, Brandes e Dharwadkar (1998), o cinismo organizacional é uma atitude 

negativa em relação à organização, composta por três dimensões: (1) a crença de que a 

organização carece de integridade; (2) um componente afetivo em relação à organização; e 

(3) tendências ao desprezo e a comportamentos críticos em relação à organização, 

consistentes com as crenças e com o afeto.  

As atitudes são predisposições para responder de maneira consistente favorável ou 

desfavoravelmente em relação a uma dada instituição (AJZEN; FISHBEIN, 1980). O cinismo 

é uma atitude negativa e consistente com a multidimensionalidade da teoria das atitudes 

(EAGLY; CHAIKEN, 1993). 

As pesquisas sobre o cinismo organizacional têm origem no final da década de 1980 

com o estudo de Kanter e Mirvis (1989). Segundo esses autores, aproximadamente 43% dos 

trabalhadores estadunidenses da época do estudo expressavam atitudes cínicas, mesmo 

durante os períodos de crescimento econômico, sugerindo que outras variáveis além das 

condições de trabalho poderiam estar relacionadas ao fenômeno. 

O cinismo organizacional ainda é pouco explorado nas pesquisas acadêmicas em geral. 

Na meta-análise conduzida por Chiaburu et al. (2013), tomando como base buscas em 

diversas bases de dados Web of Science, Google Scholar, PsychINFO (1887-2010) e 

ABI/Inform (1971-2010), foram mapeados 187 estudos entre artigos publicados, capítulos de 

livros e relatórios não publicados. Um levantamento da literatura nacional sem filtro de 

período, realizado em 23/09/2019, nas bases de dados SPELL e SciELO, utilizando as 

palavras “Cinismo Organizacional” e “Organizational Cynicism” nos títulos e resumos dos 

artigos, não retornou nenhum estudo realizado no Brasil. 
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Para Andersson (1996), o cinismo organizacional por ser tratado como uma atitude 

negativa, é um assunto sensível tanto para os gestores, como para as organizações. Chiaburu 

et al. (2013) atribuem o baixo número de estudos sobre cinismo organizacional à possível 

falta de atenção ao tema nas pesquisas aplicadas em gestão. Neste cenário, possivelmente os 

participantes da presente pesquisa, por estarem fora de suas organizações, sentir-se-ão mais 

livres em responder às questões relativas ao cinismo organizacional. 

De acordo com a definição apresentada anteriormente, o cinismo organizacional não é 

um traço de personalidade do indivíduo. Ele é um estado que pode mudar com o tempo e cujo 

alvo específico, ou seja, o objeto da atitude negativa do indivíduo é a organização (HART, 

1997). Adicionalmente, o cinismo organizacional está dentro de um continuum com graus 

variados (DEAN; BRANDES; DHARWADKAR, 1998). Portanto o que acontece na 

organização está sujeito a diferentes interpretações dos empregados, razão pela qual o cinismo 

é analisado no nível individual.  

Neste contexto, Naus, Van Iterson e Roe (2007) dão mais ênfase aos traços do 

indivíduo e não às características da organização e sugerem que o lócus de controle e a 

autoeficácia são preditores do cinismo organizacional. Portanto, a avaliação que o indivíduo 

tem de si próprio influencia no desenvolvimento de atitudes cínicas em relação à organização. 

Como consequências, os empregados com mais atitudes cínicas têm menos motivação 

para esforços de mudança em geral, esperam menos sucesso pessoal e percebem menos 

recompensas tanto intrínsecas, como extrínsecas (WANOUS; REICHERS; AUSTIN, 1994).  

O cinismo organizacional e a confiança na organização podem ser vistos como 

atitudes opostas, que são antecedentes da credibilidade que os empregados têm sobre a 

organização e sobre as condições no trabalho em geral (CHIABURU et al., 2013).  

Chiaburu et al. (2013) mapearam os seguintes comportamentos e atitudes resultantes 

do cinismo organizacional: satisfação no trabalho, comprometimento organizacional, intenção 

de sair e desempenho no trabalho.  

Cheng e Ho (2001) mapearam as atitudes, que já foram testadas como antecedentes da 

transferência de aprendizagem: atitudes em relação ao trabalho e à carreira (envolvimento 

com o trabalho, comprometimento organizacional, comprometimento com a carreira etc.), 

atitudes com relação à empresa (cinismo organizacional etc.), atitudes e expectativas em 

relação a treinamentos, entre outros.  

Com relação ao cinismo organizacional como antecedente da transferência de 

aprendizagem, foi localizado apenas o estudo de Tesluk et al. (1995).  
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Apesar de Cheng (2000) e Cheng e Hampson (2008) avaliarem o comprometimento 

com a carreira como um preditor que se relaciona positivamente com a transferência da 

aprendizagem, é possível inferir que indivíduos com atitudes cínicas em relação à organização 

estejam buscando o desenvolvimento de suas carreiras em outras organizações. 

Consequentemente, eles podem estar motivados a participar do curso e a aprender, quando 

avaliarem que o curso pode contribuir para o desenvolvimento de competências para funções 

e/ou organizações, onde eles almejam trabalhar no futuro e não naquelas em que eles 

trabalham hoje.  

Diante do exposto, possivelmente em cursos abertos também haja alunos que não 

estão motivados a aplicar os conhecimentos e as habilidades aprendidos.  Eles buscam apenas 

o título conferido pelo curso para melhorarem a sua empregabilidade e deixarem a 

organização, em decorrência do cinismo organizacional. 

Perkins e Salomon (2012) enfatizam a importância de considerar o porquê os 

indivíduos podem escolher o caminho de “não transferir” e as condições que levam a esses 

caminhos alternativos. Neste contexto, dois estudos fornecem pistas sobre esses caminhos e a 

possível relação dos mesmos com atitudes cínicas dos alunos em relação às organizações. 

O primeiro estudo, conduzido por Martin, Pate e Beaumont (2001) com alunos de 

cursos desenvolvidos e executados em uma universidade corporativa britânica, revelou que o 

desejo do indivíduo em usar o conhecimento fruto da aprendizagem formal para o bem da 

organização pode estar relacionado aos sentimentos positivos em relação à mesma, mais 

especificamente, o seu comprometimento afetivo e à sua intenção de permanecer na empresa.  

O estudo qualitativo de Legge, Sullivan-Taylor e Wilson (2007) teve como objetivo 

avaliar a contribuição do MBA para a aprendizagem situada por meio da transferência do 

aprendido. Os resultados desse estudo revelaram que a transferência não ocorria em função de 

barreiras tanto por parte da organização contratante do curso, como por parte dos empregados.  

Por parte da organização, as questões políticas e burocráticas presentes principalmente 

em grandes corporações e com impacto em outros resultados também influenciaram a 

transferência de aprendizagem: a falta de apoio da supervisão em relação ao MBA, a aversão 

ao risco, o foco em metas de desempenho de curto prazo e a falta de continuidade na relação 

entre a escola de negócios e a organização contratante. Por parte dos empregados, os 

resultados revelaram dois interesses: (1) manter o conhecimento obtido no MBA para si 

próprios, o que os autores denominaram de “agendas escondidas” (tradução da autora); e (2) 

usar o título conferido pelo MBA para aumentar sua empregabilidade fora da organização 

contratante do curso (LEGGE; SULLIVAN-TAYLOR; WILSON, 2007).  
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Com base nos dois exemplos anteriores, é possível inferir que, além do cinismo 

organizacional aspectos da cultura organizacional podem influenciar a transferência de 

aprendizagem. Esses exemplos corroboram as ideias Ford e Weissbein (1997, p. 37): “as 

características do aluno e as do ambiente de transferência interagem para impactar na 

aplicação dos conhecimentos e habilidades trazidos para o trabalho”.  

As organizações, apesar de investirem tempo e recursos no desenvolvimento de cursos 

corporativos, devem estar atentas a outros aspectos organizacionais necessários para a 

transferência do aprendido, e que muitas vezes precisam ser analisados e modificados. Os 

fatores situacionais presentes nas organizações acabam impactando tanto alunos de cursos in-

company, como alunos de cursos abertos em geral.  

Para Freitas e Borges-Andrade (2004), tanto o cinismo organizacional, como o 

treinamento abordam a questão da mudança e a relação entre eles ocorre da seguinte forma: o 

cinismo organizacional pode ser entendido como uma descrença do indivíduo sobre possíveis 

mudanças na organização e a aprendizagem resultante do treinamento visa promover 

mudanças no comportamento dos indivíduos. Consequentemente, um indivíduo com atitude 

cínica em relação à organização em que trabalha não envidará esforços para transferir o que 

aprendeu, ou seja, ele não mudará seus comportamentos, pois não acredita que a organização 

também possa mudar. 

Como dito anteriormente, o estudo de Tesluk et al. (1995) foi o único encontrado na 

literatura, que relacionou o cinismo organizacional à transferência de aprendizagem. O 

objetivo deste estudo foi analisar se o cinismo organizacional estava negativamente associado 

à transferência de aprendizagem em um programa voltado para o envolvimento do empregado 

(EI – “Employee Involvement”). Os resultados confirmaram que os níveis de transferência 

foram mais baixos para os empregados em geral e para os supervisores com mais atitudes 

cínicas em relação à organização. Tesluk et al. (1995) concluem que os indivíduos com 

atitudes cínicas em relação à organização não estão motivados para a aprendizagem formal 

patrocinada pela empresa e não valorizam a tentativa de aplicar os conhecimentos e 

habilidades aprendidos para o trabalho. 

Diante do exposto, hipotetiza-se: 

 H3: O cinismo organizacional influencia negativamente o USO. 

As relações entre o desenho da transferência e o USO (H1+) e entre a reflexão crítica e 

o USO (H2+) são positivas, mas, quanto maior o cinismo do indivíduo em relação à 
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organização em que trabalha, mais fracas serão essas relações. Portanto, tem-se como 

hipóteses de moderação: 

 H3a: Quanto maior o cinismo do indivíduo em relação à organização, menor será a 

influência do desenho da transferência sobre o USO. 

 H3b: Quanto maior o cinismo do indivíduo em relação à organização, menor será a 

influência da reflexão crítica sobre o USO. 

 

3.4 Nível organizacional 

 

As características do ambiente de trabalho, que estão no nível organizacional, exercem 

influência significativa tanto sobre o desempenho no trabalho em geral, como sobre a 

transferência de aprendizagem (HOLTON; 1996). Com relação à transferência de 

aprendizagem, essas características podem ser divididas em: (1) Fatores ambientais gerais ou 

circunstâncias estruturais e organizacionais do trabalho; e (2) Fatores ambientais específicos, 

ou clima de transferência (HOLTON et al., 2000).  

Os fatores ambientais gerais não são intencionalmente dirigidos à transferência de 

aprendizagem, mas podem afetá-la, tais como: autonomia no trabalho, cultura de 

aprendizagem, envolvimento do alto escalão da empresa, restrições orçamentárias etc.  

Os fatores do clima de transferência, segundo Burke e Baldwin (1999) são aqueles 

especificamente e intencionalmente dirigidos à transferência de aprendizagem. Exemplos: 

apoio do supervisor, apoio dos pares, resistência à mudança no trabalho, reforços pessoais 

positivos e negativos, prevenção contra recaídas, entre outros. 

Dado que os cursos objeto da presente investigação são cursos abertos, foram 

selecionados dois fatores ambientais gerais: autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem, 

que são apresentados a seguir. 

 

3.4.1 Autonomia no trabalho 

 

Hackman e Oldham (1975, p.162) definem a autonomia no trabalho como: “o grau em 

que o trabalho proporciona substancial liberdade, independência e julgamento para o 

empregado programar o seu trabalho e determinar os procedimentos para sua realização”. 

Os estudos de Hackman e Oldham consolidaram a autonomia como uma das 

dimensões da satisfação no trabalho. O objetivo desses estudos era identificar como os 
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indivíduos experienciavam e percebiam as características do trabalho e como essas, por sua 

vez, afetavam seus comportamentos e atitudes em diferentes situações (CONCEIÇÃO NETO; 

MOURA, 2017). 

Segundo Yelon e Ford (1999), o trabalho pode variar de diferentes formas, desde os 

com altos níveis de supervisão, ou supervisão mais próxima, simples e rotineiros, até aqueles 

com independência e diferentes níveis de complexidade. Esses autores desenvolveram uma 

matriz, que relaciona os tipos de habilidades a serem desenvolvidos na aprendizagem formal e 

o grau de autonomia do indivíduo e sua influência no processo de transferência, conforme 

Figura 12. 

 

Figura 12: Tipos de habilidades e grau de autonomia 

 

Fonte: Yelon e Ford (1999) – traduzido pela autora. 

 

Na dimensão habilidades, nos cursos de especialização em gestão, são ensinados 

princípios gerais aplicáveis a diferentes situações, ou seja, são voltados para o 

desenvolvimento de habilidades abertas (seção 2.5).  Já na dimensão autonomia, não é 

possível prever o grau de autonomia dos sujeitos de pesquisa do presente estudo. Aqueles que 

ocupam cargos de gestão possivelmente têm maior autonomia do que os demais. Portanto, de 

acordo com a matriz de Yelon e Ford (1999), o objeto da presente pesquisa está dentro das 

dimensões 3 e 4: habilidades abertas e diferentes graus de autonomia. 

Yelon e Ford (1999) concluem que a autonomia do indivíduo na execução de suas 

tarefas no contexto do trabalho é um elemento facilitador da transferência de aprendizagem.  



77 

 

Na sequência, apresenta-se uma síntese de estudos que relacionam a autonomia no 

trabalho com a transferência de aprendizagem. 

Para Gist, Stevens e Bavetta (1991), a transferência de aprendizagem bem-sucedida 

pode ser em parte explicada pela possibilidade de transpor barreiras para usar os 

conhecimentos e habilidades aprendidos no ambiente organizacional. Logo, quanto maior a 

autonomia do indivíduo na execução do seu trabalho, ele terá maior controle sobre suas 

atividades e poderá incorporar novos conhecimentos e habilidades a essas atividades. Na 

opinião desses autores, quando a organização garante que os empregados tenham o nível 

adequado de autonomia na realização de seu trabalho, ela está facilitando o processo de 

transferência. Os resultados da pesquisa de Gist, Stevens e Bavetta (1991) também revelaram 

que a autonomia tem um maior poder explicativo sobre as variações na transferência de 

aprendizagem, comparativamente à auto eficácia do aluno, que é uma característica do 

indivíduo. 

No estudo de Axtell, Maitlis e Yearta (1997), a autonomia como antecedente foi 

analisada em dois momentos distintos: um mês após o treinamento e um ano após o 

treinamento. O curso era voltado para o desenvolvimento de habilidades interpessoais (soft 

skills). Os resultados revelaram que os alunos com maior controle sobre o seu trabalho têm 

maior capacidade de evitar e transpor barreiras para efetivar a transferência. Nos dois 

momentos, a autonomia teve um efeito significativo sobre a transferência de aprendizagem. 

Os resultados também revelaram que os alunos com maior autonomia no trabalho, dependem 

menos de outros fatores relacionados ao clima de transferência (exemplo: apoio do supervisor, 

apoio dos pares etc.), estão mais motivados para transferir o aprendido e identificam as 

oportunidades de aplicação mais facilmente. 

Segundo Daley (2002, p.85): “o nível de independência, autonomia e liberdade que o 

profissional tem para se mover tanto dentro como fora da estrutura organizacional 

determinam sua aprendizagem e o uso de informações na prática”. 

Ambientes organizacionais, onde os empregados têm controle e autonomia sobre o seu 

trabalho são facilitadores da transferência de aprendizagem (HELLE et al., 2011; KINDT et 

al., 2011), pois eles são livres para decidir o que e como fazer as coisas no trabalho (LAKER; 

POWELL, 2011). 

Os resultados das pesquisas de Pham, Segers e Gijselaers (2010; 2012) revelaram que 

autonomia no trabalho teve uma relação estatisticamente significante com a transferência de 

aprendizagem. A partir de tais resultados, hipotetiza-se: 

 H4: A autonomia no trabalho influencia positivamente o USO. 
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As relações entre o desenho da transferência e o USO (H1+) e entre a reflexão crítica e 

o USO (H2+) são positivas, mas, quanto mais autonomia o indivíduo tiver em seu trabalho, 

mais fortes serão essas relações. Portanto, tem-se como hipóteses de moderação: 

 H4a: Quanto mais autonomia o indivíduo tiver em seu trabalho, maior será a 

influência do desenho da transferência sobre o USO. 

 H4a: Quanto mais autonomia o indivíduo tiver em seu trabalho, maior será a 

influência da reflexão crítica sobre o USO. 

 

3.4.2 Cultura de Aprendizagem 

 

A natureza e os processos de aprendizagem podem variar em função dos contextos 

culturais, da natureza e do objetivo do que é aprendido (FIOL; LYLES, 1985; COOK; 

YANOW, 1996; CZARNIAWSKA, 2001).   

A relação entre cultura e aprendizagem no contexto organizacional pode ocorrer de 

duas formas: (1) a cultura é incorporada num processo de aprendizagem permanente; e (2) a 

cultura pode se colocar como um facilitador ou como uma barreira à aprendizagem. 

Os níveis de aprendizagem individual, grupal e organizacional estão inter-relacionados 

pela estrutura e pela cultura organizacional. As pessoas aprendem como indivíduos, depois 

compartilham o que aprenderam no nível do grupo e no final os grupos institucionalizam a 

aprendizagem para o nível organizacional. (MARSICK; WATKINS, 2003). 

Os conceitos de cultura organizacional e de aprendizagem organizacional e as relações 

entre eles deram origem ao conceito de cultura de aprendizagem (BANERJEE; GUPTA; 

BATES, 2017). 

Dentre as abordagens teóricas de cultura de aprendizagem, predominam os estudos de 

Marsick e Watkins (2003), que foram as primeiras pesquisadoras a operacionalizarem esse 

construto. Com o objetivo de preencher a falta de estudos de natureza empírica sobre a cultura 

de aprendizagem, as autoras desenvolveram o instrumento denominado DLOQ – “The 

Dimensions of the Learning Organizations Questionnaire”, que avalia clima, cultura, sistemas 

e estruturas que influenciam como os indivíduos aprendem no contexto organizacional. Esse 

instrumento mensura a cultura de aprendizagem das organizações em sete dimensões: 1) 

Oportunidades para a aprendizagem contínua; 2) Questionamento e diálogo; 3) Colaboração e 

aprendizagem em equipe; 4) Sistemas para capturar e compartilhar a aprendizagem; 5) 
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Delegação de poder e responsabilidades; 6) Desenvolvimento da visão sistêmica da 

organização; e 7) Estímulo à liderança estratégica para a aprendizagem.  

Marsick e Watkins (2003) definiram a cultura de aprendizagem como aquela que 

suporta a aprendizagem permanente, integrada com as rotinas diárias, por meio de políticas e 

práticas especificamente desenhadas para este propósito.  

Yang, Watkins e Marsick (2004) propuseram uma nova definição para o construto. 

Segundo os autores, a cultura de aprendizagem é aquela que promove as práticas de aquisição 

de informação, distribuição e transferência de aprendizagem e reconhecimento da aplicação 

baseada na aprendizagem. Nessa definição, há uma relação direta com a transferência de 

aprendizagem. 

Há autores que avaliam a cultura de aprendizagem como um fator-chave na aplicação 

do aprendido (ROSOW; ZAGER, 1988; DUBIN, 1990; NOE; FORD, 1992; TRACEY; 

TANNENBAUM; KAVANAGH, 1995). 

Foram identificados três estudos, nos quais os autores são específicos ao analisarem as 

relações entre cultura de aprendizagem e aprendizagem formal.   

No primeiro estudo, Lewis e Thornhill (1994) defendem a ideia de que as 

organizações que possuem cultura de aprendizagem devem criar mecanismos e ferramentas 

que avaliem tanto o ROI (Return on Investiment) – retorno dos investimentos em 

treinamentos formais, como as mudanças culturais dos membros da organização por meio das 

mudanças de comportamento, crenças e atitudes das pessoas.  

O segundo estudo apresenta os resultados da pesquisa de Tracey, Tannenbaum e 

Kavanagh (1995), que revelaram que a cultura de aprendizagem contínua estava diretamente 

relacionada aos comportamentos pós-treinamento. Os autores ainda pontuam que os 

indivíduos que atuam em organizações com cultura de aprendizagem contínua compartilham 

percepções e expectativas de que a aprendizagem está associada ao seu trabalho.  

Por fim, o terceiro estudo é o de Song, Joo e Chermack (2009). Segundo esses autores, 

uma cultura que suporta a aprendizagem é entendida como aquela que garante o retorno dos 

esforços investidos na aprendizagem individual. 

Burke e Hutchins (2007) revisaram a literatura e mapearam estudos cujos resultados 

revelaram que a cultura de aprendizagem estava positivamente associada à transferência de 

aprendizagem (AWONIYI; GRIEGO; MORGAN, 2002; BATES; KHASAWNEH, 2005;) e à 

motivação para transferir (EGAN; YANG; BARTLETT, 2004). 

Segundo Cheng (2000), indivíduos que fazem parte de organizações com cultura de 

aprendizagem têm maior probabilidade de envidar esforços para aprender e transferir, pois 
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acreditam que a aprendizagem é parte integral do seu trabalho. Em seu estudo com alunos de 

MBA, a cultura de aprendizagem foi um preditor significativo da transferência de 

aprendizagem. 

Os resultados da pesquisa conduzida por Banerjee, Gupta e Bates (2017) no contexto 

acadêmico, apresentaram evidências conclusivas de que a cultura de aprendizagem pode levar 

a maiores níveis de transferência dos conhecimentos e habilidades aprendidos. 

As considerações anteriores levam à seguinte hipótese: 

 H5: A cultura de aprendizagem influencia positivamente o USO. 

As relações entre o desenho da transferência e o USO (H1+) e entre a reflexão crítica e 

o USO (H2+) são positivas, mas, quanto mais a cultura da organização é propícia à 

aprendizagem, mais fortes serão essas relações. Portanto, tem-se como hipóteses de 

moderação: 

 H5a: Quanto mais a cultura da organização é propícia para a aprendizagem, maior 

será a influência do desenho da transferência sobre o USO. 

 H5b: Quanto mais a cultura da organização é propícia para a aprendizagem, maior 

será a influência da reflexão crítica sobre o USO.  

 

3.5 Variáveis de controle 

 

Antic, Simmering e Kroll (2012) recomendam a inclusão de variáveis de controle em 

modelos que testam relações entre diferentes variáveis. A principal justificativa para inclusão 

de variáveis de controle é que elas removem a variância associada com outras variáveis não 

incluídas no modelo (CARLSON; WU, 2012).  

Especificamente na literatura de transferência de aprendizagem, Massenberg, Schulte 

e Kauffeld (2017) afirmam que potenciais variáveis de controle podem estar relacionadas 

tanto à motivação para transferir, como à transferência de aprendizagem. Assim sendo, no 

modelo conceitual foram incluídas quinze variáveis de controle, agrupadas em três categorias:  

(1) Informações do respondente: aluno ou egresso, gênero, idade, anos de 

experiência profissional antes de ingressar no curso, iniciativa para ingressar no curso e forma 

de investimento no curso. 
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(2) Informações do curso: título do curso (com ou sem “MBA”), tipo de curso 

(generalista ou com ênfase em uma área específica), modalidade do curso (presencial ou à 

distância); e 

(3) Informações da empresa em que o participante trabalha: cargo atual 

(gestor ou não gestor), tempo no emprego atual, empresa (tipo, porte, setor e departamento). 

Conforme apresentado na seção 2.6, o momento para avaliar a transferência é um 

aspecto crítico (BLUME et al. 2010) e controverso (CHENG; HO, 2001a). A partir destas 

constatações, os critérios de seleção dos sujeitos de pesquisa foram estabelecidos: alunos em 

fase de conclusão ou egressos formados há no máximo um ano. Logo, resultados que apontem 

diferenças entre os respondentes pode trazer contribuições para a definição de critérios quanto 

ao “momento certo” para avaliar a transferência de aprendizagem. 

Com relação ao gênero, segundo Colquitt et al. (2000) e Massenberg, Schulte e 

Kauffled (2017), pesquisas têm apresentado diferentes resultados nos níveis de transferência 

entre homens e mulheres. Gegenfurtner (2018) avaliou as diferenças de gênero sobre a 

motivação para transferir e os resultados foram os mesmos para homens e mulheres.   

A idade do aluno é em geral negativamente relacionada à eficácia do treinamento, em 

termos de aprendizagem e de transferência (NIJMAN et al., 2006). Colquitt et al. (2000) 

apontam que idades mais elevadas estão negativamente relacionadas à autoeficácia do aluno e 

a sua motivação para aprender. Cabe pontuar, que estes resultados se referem a cursos in-

company de curta duração.  No estudo de Massenberg, Schulte e Kauffeld (2017), a idade não 

teve relação significante com a motivação para transferir. 

Com relação aos anos de experiência profissional, antes do aluno ingressar no curso, 

os resultados de pesquisas anteriores são conflitantes. Há pesquisas que mostram que quanto 

maior a experiência profissional do indivíduo, menor será sua aprendizagem, pois ele já tem 

os conhecimentos e habilidades ensinados no curso.  

Por outro lado, idade e experiência profissional estão relacionados ao conhecimento 

prévio do aluno e à possibilidade de troca de experiências em sala de aula, que contribuem 

para a aprendizagem e para a transferência (NIJMAM, et al. 2006). Collin (2004) também 

avalia que o conhecimento teórico adquirido em cursos, após alguns anos de experiência 

prática confere ao aluno um nível diferenciado na aprendizagem e consequentemente no 

desenvolvimento de competências. 

Como um dos maiores críticos ao MBA, Mintzberg (2004) defende a ideia de que o 

público ideal para este programa são alunos com experiência gerencial e/ou experiência 

profissional relevante. 
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Diante do exposto, idade, gênero e anos de experiência profissional têm apresentado 

resultados controversos em pesquisa de transferência e, portanto, foram incluídas no modelo 

como variáveis de controle. 

No que diz respeito à iniciativa para cursar a especialização, o caráter voluntário da 

aprendizagem de adultos é um aspecto controverso. Por um lado, pode haver o interesse 

intrínseco em aprender algo, visando o desenvolvimento pessoal e profissional. Por outro 

lado, as pessoas podem se sentir obrigadas a participar de atividades de desenvolvimento 

(CLOSS; ANTONELLO, 2011).  

Especificamente na literatura de transferência, Gegenfurtner et al. (2016) mapearam 

três correntes de estudos sobre a iniciativa do aluno em participar da aprendizagem formal: na 

primeira, a participação de forma voluntária estava relacionada positivamente à motivação 

para transferir (CURADO; LOPES HENRIQUES; RIBEIRO, 2015) e à outros resultados 

positivos associados aos resultados do treinamento (COHEN, 1990; CLARK; DOBBINS; 

LADD, 1993; YARDLEY, 2003). Na segunda corrente, a participação de forma obrigatória 

indicou resultados mais positivos apenas para os alunos. Por fim, na terceira corrente, a 

participação de forma voluntária ou obrigatória não teve um efeito significativo nem sobre a 

motivação para o treinamento, nem sobre outros resultados relacionados ao mesmo.  

É possível inferir que em cursos abertos, a participação da maioria dos alunos seja 

voluntária. Mesmo que parte dos resultados do estudo de Gegenfurtner et al. (2016) tenham 

revelado que os alunos que participaram de treinamentos de forma voluntária são mais 

motivados a transferir em comparação àqueles que participaram de forma obrigatória, optou-

se por não estabelecer hipóteses testando essa relação, deixando a participação voluntária 

como variável de controle.  

No que diz respeito às fontes de financiamento do curso, organizações que participam 

do pagamento de cursos para seus empregados possivelmente têm alguma forma de controle, 

que podem variar desde o acompanhamento de notas, até a avaliação do desempenho do aluno 

no trabalho. Da perspectiva dos empregados, Antonacopoulou (2010) questiona se alunos de 

MBA, cujo pagamento é patrocinado pela organização empregadora, estão efetivamente 

interessados na experiência de aprendizagem proporcionada pelo curso, ou buscam somente a 

qualificação e avanço na carreira.  

Em decorrência das peculiaridades dos cursos de especialização em gestão no Brasil, 

foram incluídas duas variáveis de controle: título do curso (com e sem MBA) e tipo de curso 

(generalista ou com especialização). 
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Os cursos de especialização em gestão, objeto da presente investigação estão de 

acordo com a Resolução nº 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação, que 

visa regularizar os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização (MEC, 

2007). Dentre outros critérios, esses cursos devem ter o mínimo 360 horas.  

No que diz respeito ao título do curso, no Brasil o uso da nomenclatura MBA ocorreu 

de forma indiscriminada, pois a legislação brasileira classifica o MBA como um curso de 

especialização lato sensu que confere certificado (BOFF et al., 2018) e de acordo com 

critérios definidos pela AMBA (Association of MBAs), o MBA deve ter um mínimo de 500 

horas (WOOD JR.; CRUZ, 2014). Entretanto, no Brasil, menos de 6% dos cursos cadastrados 

no Ministério da Educação (MEC, 2017) têm essa quantidade mínima de horas. 

O Guia do MBA Estadão (2017) mapeou cursos com o título de MBA com a seguinte 

classificação: Clássicos, Finanças, Institucional, Liderança, Marketing, Operações, Projetos, 

Relações Internacionais, Setoriais, Sustentabilidade, Tecnologia da Informação e 

Internacional. Esse mapeamento traz informações importantes sobre a realidade do mercado 

de MBA no Brasil. A primeira delas é o predomínio dos cursos com especializações. 

Enquanto os cursos clássicos, que correspondem aos generalistas, totalizaram 145, os cursos 

com especialização totalizaram 870. No estado de São Paulo, foram identificados 26 cursos 

clássicos e 232 com especialização. A partir desses resultados, é possível inferir que os 

profissionais brasileiros valorizam as especializações, pois estão em busca de um 

conhecimento mais alinhado à sua realidade profissional com o objetivo de aplicar o mesmo.  

Por fim, a variável de controle modalidade do curso, que prevê duas alternativas: 

presencial ou à distância, foi incluída, pois as IES consultadas oferecem cursos nas duas 

modalidades. Considerou-se importante avaliar se há diferença na transferência de 

aprendizagem entre essas modalidades, uma vez que segundo dados da Associação Brasileira 

de Ensino a Distância (ABED, 2017), a oferta de cursos a distância tem aumentado no Brasil. 

Em função da multiplicidade de funções e atuações em cargos com a mesma 

denominação ou nomenclatura, mas possivelmente com diferentes graus de autonomia, o 

modelo incluiu a variável de controle cargo, com a classificação em não gestores e gestores. 

Com relação ao cargo do aluno, Mintzberg (2004) avalia que o público ideal para o 

MBA são alunos com experiência gerencial e/ou experiência profissional relevante. O autor 

considera que profissionais sem experiência gerencial, jovens, ou recém-graduados são 

“pessoas erradas” para o MBA. Blass e Weight (2005) corroboram Mintzberg defendendo a 

necessidade de experiência gerencial do aluno de MBA. 
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Diante do exposto, alunos em cargo de gestão possivelmente estarão mais preparados 

para a aprendizagem e para a aplicação do aprendido. 

Não foram localizados estudos que testaram o tempo no emprego atual como 

antecedente ou como variável de controle em estudos de transferência de aprendizagem. 

Entretanto, é possível inferir que os empregados que estão na empresa há pouco tempo, 

transferem menos que os empregados que estão há mais tempo e já conhecem a empresa. 

A autonomia no trabalho também pode variar dependendo do setor de atividade da 

empresa e departamento, os quais foram incluídos como variáveis de controle no modelo 

conceitual. Essas variáveis complementam as variáveis do nível organizacional (cultura de 

aprendizagem e autonomia no trabalho), podendo ser classificados como fatores ambientais 

gerais ou circunstâncias estruturais e organizacionais do trabalho (HOLTON et al., 2000).  

Baldwin e Ford (1988) e Ford et al. (1992), já haviam levantado a questão sobre a 

necessidade de avaliar o setor da organização e a área ou departamento na estrutura 

organizacional como elementos que exercem influência sobre as oportunidade de aplicação do 

aprendido.  

Por fim, nos estudos de Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011, 2012) foram incluídas 

as seguintes variáveis de controle: idade, gênero, anos de experiência profissional, cargo, 

razões para cursar o MBA e fonte de financiamento do curso. Nenhuma dessas variáveis teve 

efeito significativo sobre a transferência de aprendizagem. 

A próxima seção descreve os procedimentos metodológicos adotados nesta tese. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no presente 

estudo. Inicia-se com os esclarecimentos acerca da natureza, modelo e tipo de pesquisa. Na 

sequência, são apresentados os instrumentos para mensurar os construtos usados no modelo 

conceitual. As seções 4.3 e 4.4 descrevem, respectivamente, os procedimentos de adaptação/ 

construção e pré-teste das escalas. A seção 4.5 descreve os procedimentos de coleta e 

preparação dos dados e por fim, os procedimentos adotados para análise dos dados são 

apresentados na seção 4.6. 

 

4.1 Natureza, modelo e tipo de pesquisa  

 

Esta pesquisa é caracterizada por sua natureza descritiva e modelo dedutivo. As 

hipóteses foram formuladas com base em conhecimentos de um campo de estudo específico e 

posteriormente, testadas empiricamente (BRYMAN, 2012). 

Quanto ao tipo, trata-se de um estudo quantitativo, pois utilizou dados numéricos 

coletados por meio de questionários e tratados com o uso de técnicas estatísticas (HAIR JR. et 

al., 2005b). 

A coleta de dados foi feita uma única vez, ou seja, adotou-se o desenho transversal 

(BRYMAN, 2012), também denominado cross sectional, prática muito comum nas pesquisas 

de transferência de aprendizagem (BLUME et al., 2010).  

 

4.2 Instrumentos para a coleta de dados  

 

Para a operacionalização das variáveis e teste das hipóteses propostas no presente 

estudo, foi utilizado um instrumento composto por seis escalas do tipo Likert (1 a 7 pontos). O 

instrumento final contemplou 47 assertivas relativas aos construtos e 21 questões relativas ao 

perfil demográfico, às organizações em que os respondentes trabalham e aos cursos. O 

instrumento iniciou com a apresentação da pesquisa, seguida por cinco blocos, assim 

distribuídos:  

 Bloco 1  

 Seis questões relativas ao tipo de curso e perfil do aluno/egresso (APÊNDICE H); e  

 Escalas de desenho da transferência (APÊNDICE A) e reflexão crítica (APÊNDICE 

B). 
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 Bloco 2  

 Seis questões relativas à organização onde o respondente trabalha (APÊNDICE I); e  

 Escalas de cinismo organizacional (APÊNDICE C), autonomia no trabalho 

(APÊNDICE D) e cultura de aprendizagem (APÊNDICE E). 

 Bloco 3  

 Escala de uso (APÊNDICE F); e  

 Quatro questões relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (APÊNDICE 

G). 

 Bloco 4 

  Cinco questões demográficas do respondente (APÊNDICE J). 

 

Na sequência, serão apresentados os instrumentos usados para mensurar cada um dos 

construtos previstos no modelo conceitual.  

Para avaliar o desenho da transferência, foi selecionado o instrumento desenvolvido 

e testado por Holton, Bates e Ruona (2000), que compõe juntamente com outros construtos o 

LTSI (Learning Transfer System Inventory), conhecido como um instrumento com validade 

para mensurar fatores que influenciam a transferência (VELADA, 2007). Este instrumento é 

composto por 89 itens que representam 16 construtos distintos. Especificamente, o construto 

desenho da transferência é composto por quatro indicadores.  

O LTSI foi testado e validado em diferentes países: Jordânia (BATES; 

KHASAWNEH, 2005), Taiwan (CHEN; HOLTON III; BATES, 2005), França (DEVOS et 

al., 2006), Ucrânia (YAMKOVENKO; HOLTON III; BATES, 2007) e Dinamarca 

(SOERENSEN; STEGEAGER; BATES, 2017). Foi traduzido para o português, testado e 

validado em Portugal por Velada et al. (2009) e posteriormente utilizado em Portugal por 

Veloso et al. (2015) e por Lopes, Bidarra e Barreira (2016).  

Para a reflexão crítica, foi escolhido o instrumento desenvolvido por Kember et al. 

(2000), para avaliar a reflexão em contextos educacionais. A escala original contém 16 itens, 

que medem os níveis de reflexão em quatro construtos distintos: a) Ação habitual; b) 

Entendimento; c) Reflexão; e d) Reflexão Crítica. Essa escala já foi adotada em dois estudos 

com alunos de MBA. No primeiro, Hay, Peltier e Drago (2004) compararam os níveis de 

reflexão entre alunos de MBA presencial e MBA online. No segundo, Peltier, Hay e Drago 

(2005) avaliaram a importância dos níveis de reflexão sobre a percepção de qualidade do 

MBA. A escala foi testada também com estudantes de graduação em Administração nos 
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Estados Unidos e no Reino Unido por Peltier Hay e Drago (2006), que recomendaram a sua 

adoção no contexto de cursos em geral em outros países. 

A escala já foi traduzida, adaptada e testada no contexto brasileiro por Brunstein, 

Sambiase e Novaes (2015) e por Sambiase et. al (2016). Os resultados desses estudos 

mostraram que o instrumento é adequado para representar os níveis de reflexão propostos na 

teoria. 

Na revisão da literatura sobre o cinismo organizacional, foram encontradas escalas nos 

seguintes estudos: Brooks e Vance, (1991); Tesluk et al., (1995), Brandes, Dharwadkar e 

Dean (1999), Johnson e O’Leary-Kelly (2003) e Naus, Iterson e Roe (2007). A escala de 

Brandes, Dharwadkar e Dean (1999) foi selecionada por ser a única que apresenta a estrutura 

tripartite das atitudes (AJZEN; FISHBEIN, 1980; EAGLY; CHAIKEN, 1993): Cognitiva (6 

itens), Afetiva (4 itens) e Comportamental (4 itens). 

A escala de Brandes, Dharwadkar e Dean (1999) foi utilizada por Salessi e Omar 

(2014) na Argentina, Bellini, Tamaci e Bonaiuto (2015) na Italia, Scott e Zweig (2016) nos 

Estados Unidos e Assis e Monteiro (2017) em Portugal, com níveis satisfatórios de 

confiabilidade e índices de ajustamento aceitáveis. 

O estudo de Assis e Nascimento (2017) teve como objetivo adaptar a escala de 

Brandes, Dharwadkar e Dean (1999) em Portugal e identificar as suas principais 

características psicométricas. Os resultados confirmaram a validade convergente e a estrutura 

tridimensional do cinismo organizacional. Os autores recomendaram aplicação da escala em 

outros contextos.  

Cabe destacar que não foram localizados estudos no Brasil, que utilizaram a escala de 

cinismo organizacional de Brandes, Dharwadkar e Dean (1999), tanto a original, como a 

versão traduzida e adaptada por Assis e Nascimento (2017).  

Para medir a autonomia no trabalho, foi escolhida a escala de Nijman et al. (2006), 

baseada na escala desenvolvida por Hackman e Oldham (1975) e composta por quatro itens. 

Essa escala também foi usada por Pham, Segers e Gijselaers (2012).  

Para avaliar a cultura de aprendizagem, foi selecionado o instrumento DLOQ-A 

(Dimensions of the learning organization questionnaire) adaptado por Yang (2003), a partir 

do DLOQ desenvolvido por Marsick e Watkins (2003).  O DLOQ original é composto por 55 

itens e estruturado em sete dimensões. Yang (2003) criou uma versão simplificada com três 

indicadores em cada uma das sete dimensões, totalizando 21 indicadores (DLOQ-A, “A de 

abreviado”), que foi validada no contexto brasileiro por Menezes, Guimarães e Bido (2011). 

Esses autores mapearam ainda estudos em diferentes países, que adotaram a versão completa 
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DLOQ e outros, que adotaram a versão simplificada DLOQ-A. Os resultados dos estudos 

tanto da versão completa (DLOQ), quanto da versão simplificada (DLOQ-A) comprovaram a 

validade dos instrumentos. Yang (2003) sugere que em pesquisas com um grande número de 

variáveis, a possibilidade de usar uma versão reduzida do DLOQ-A com apenas um item de 

cada dimensão. Desta forma, no presente estudo foi adotada a sugestão de Yang (2003) e 

selecionados sete itens propostos por Marsick e Watkins (2003).  

Por fim, o último construto do modelo conceitual é transferência de aprendizagem 

como uso, ou USO, para o qual foi desenvolvida uma escala específica, com base nos cinco 

tipos de uso da taxonomia de Yelon, Ford e Bhatia (2014). Os procedimentos para a 

construção dessa escala e para a adaptação das demais escalas do modelo estrutural são 

apresentados na próxima seção. 

As questões adicionais (perfil demográfico dos respondentes, características dos 

cursos e informações relativas às empresas em que os participantes trabalham) foram 

incluídas no modelo como variáveis de controle. As seguintes variáveis foram mensuradas 

como dummy: Gênero (feminino = 0; masculino; 1), Cargo do aluno (não Gestor = 0 e gestor 

= 1); Título do curso (cursos sem o título de MBA = 0 ou cursos com o título de MBA = 1); 

Tipo de curso (generalista = 0 ou com especialização ou ênfase em uma área específica = 1); 

Modalidade do curso (presencial = 0 e a distância = 1) e Participante da pesquisa (egresso = 0 

ou aluno em fase de conclusão = 1). 

 

4.3 Adaptação e construção das escalas  

 

Todas as escalas do modelo conceitual foram analisadas por especialistas com o 

seguinte perfil: Doutores em Administração de Empresas ou em outras áreas das Ciências 

Sociais Aplicadas, com experiência no desenvolvimento de pesquisas com o uso de métodos 

quantitativos e desenvolvimento de escalas de mensuração.  

As escalas dos construtos autonomia no trabalho, cultura de aprendizagem, desenho da 

transferência, reflexão, reflexão crítica e cinismo organizacional foram analisadas em 

conjunto por 12 especialistas e a escala da variável critério USO foi analisada por quatro 

especialistas. Em cada uma das consultas aos especialistas, foi criado um instrumento no 

Google Forms, contendo as definições conceituais de cada construto e seus respectivos 

indicadores. Seguindo as recomendações de Costa (2011), foi solicitado aos especialistas para 

avaliarem os construtos quanto à validade de conteúdo (a adequação dos itens aos respectivos 
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construtos) e validade de face (clareza do enunciado), além de contribuírem com sugestões de 

melhoria.  

A adaptação das escalas das variáveis independentes e a construção da escala da 

variável dependente seguiram as seguintes etapas: 

1) Cinismo organizacional foi submetido a um pré-teste em pesquisa, cujo 

objetivo foi avaliar a sua influência sobre a intenção de rotatividade voluntária da 

organização.  

2) Na sequência, cinismo organizacional, desenho da transferência, reflexão, 

reflexão crítica, autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem foram avaliados por doze 

especialistas da área e suas recomendações de melhoria foram incorporadas em cada uma das 

escalas. 

3) A escala da variável dependente USO foi elaborada pela autora e submetida a 

um pré-teste juntamente com as escalas de reflexão e reflexão crítica. Os resultados do pré-

teste revelaram falta de validade discriminante entre reflexão e reflexão crítica e optou-se pela 

exclusão de reflexão do modelo conceitual proposto. Após o pré-teste, a escala de USO foi 

revisada pela autora e então, submetida à avaliação de quatro especialistas da área. Por fim, a 

autora analisou e incorporou as melhorias sugeridas pelos especialistas, obtendo-se a escala 

final de USO. 

O Apêndice Q apresenta as escalas originais em Inglês, as traduções e eventuais 

adaptações realizadas em estudos anteriores de todos os construtos do modelo estrutural, 

exceto USO. 

As escalas com as adaptações culturais e semânticas e ajustes necessários visando 

adequar os itens à investigação aqui proposta, feitas pela autora, são apresentadas a seguir. 

 

Desenho da Transferência  

Os quatro indicadores da escala de Holton, Bates e Ruona (2000) já haviam sido 

traduzidos da língua inglesa para a portuguesa e testados em Portugal por Velada et al. (2009), 

Veloso et al. (2015) e Lopes, Bidarra e Barreira (2016). Esses três estudos foram consultados, 

mas não apresentaram os itens da escala, os quais foram localizados na dissertação de Lopes 

(2014) também realizada em Portugal (Apêndice Q). A partir da escala original de Holton, 

Bates e Ruona (2000) e da escala de Lopes (2014), a autora fez adaptações para o contexto da 

presente investigação e a escala ficou com o conteúdo do Quadro 10.  
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Quadro 10: Desenho da transferência 

Definição Conceitual 

O desenho da transferência é a medida que a ação educacional foi projetada para capacitar o aluno para aplicar o 

aprendido no trabalho e as instruções adotadas no ação educacional relacionam-se aos requisitos do trabalho 

Itens traduzidos e adaptados para o contexto da pesquisa 

As atividades e exercícios que os professores usaram no curso me ajudaram a entender como aplicar o que 

aprendi no trabalho.  

Para mim, está claro que os professores entendem como eu vou usar no trabalho o que aprendi no curso. 

Os professores do curso adotaram muitos exemplos que me mostraram como eu poderia usar minha 

aprendizagem no trabalho. 

A forma como os professores ensinaram o conteúdo das disciplinas do curso me fez sentir mais confiante que eu 

posso aplicá-lo na organização onde trabalho. 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Holton, Bates e Ruona (2000) e Lopes (2014). 

 

A escala anterior foi então submetida à análise dos especialistas, que criticaram a 

definição conceitual do construto e pontuaram mudanças necessárias para os quatro itens da 

escala. Basicamente, os indicadores deveriam avaliar se as estratégias de ensino e 

aprendizagem adotadas pelos professores prevêem a possibilidade de o aluno aplicar o que 

aprendeu, ou seja, a redação dos itens deveria conter afirmações hipotéticas. Não houve 

recomendações para exclusão de nenhum indicador. Quadro 11 apresenta a escala aplicada na 

pesquisa final e a definição do construto, ambas revisadas pela autora. 

 

Quadro 11: Desenho da transferência – escala revisada e aplicada na pesquisa final 

Definição Conceitual: Extensão em que o curso foi planejado e implementado com o objetivo de capacitar o 

aluno a aplicar o aprendido no trabalho. 

Itens revisados e aplicados na pesquisa final 

DT1 Os exercícios e as atividades (dinâmicas, jogos de negócios, entre outros) que os professores adotaram nas 

disciplinas do curso me ajudaram a entender como eu poderia aplicar o que aprendi no trabalho.  

DT2 Para mim, os professores entendem de que formas eu poderei usar o que aprendi neste curso em meu 

trabalho. 

DT3 Os professores apresentaram exemplos que me mostraram como eu poderia usar o que aprendi neste curso 

diretamente em meu trabalho. 

DT4 A forma como os professores ensinaram o conteúdo das disciplinas do curso me fez sentir confiante que eu 

poderia aplicá-lo em meu trabalho. 

Fonte: adaptado pela autora, após avaliação dos especialistas, a partir de Holton, Bates e Ruona (2000) e Lopes 

(2014). 

 

Reflexão e Reflexão Crítica  

O modelo conceitual apresentado na qualificação previa os dois níveis de reflexão de 

Kember et al. (2000): reflexão e reflexão crítica. Logo, essas duas escalas foram inicialmente 

submetidas à avaliação dos especialistas e ao pré-teste juntamente com a escala de USO. Após 
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os resultados do pré-teste (seção 4.4), optou-se por excluir o construto reflexão do modelo por 

falta de validade discriminante. 

A partir das escalas originais de Kember et al., (2000) e da versão de Sambiase et al. 

(2016), a autora fez adaptações para o contexto dos cursos de especialização em gestão, que 

ficaram com os conteúdos dos Quadros 12 e 13.   

 

Quadro 12: Escala de reflexão 

Definição Conceitual: A reflexão vai além da compreensão do material de aprendizagem.  Ela contempla um 

engajamento mais ativo do aluno na aprendizagem, que evoca um questionamento do que é aprendido, e pode 

incluir uma busca por explicações alternativas. O objetivo da reflexão é desenvolver nos alunos a capacidade de 

avaliarem suas experiências, identificarem novas soluções para os problemas, melhorarem as ações passadas e 

pensarem sobre as implicações mais amplas de suas experiências. 

Itens adaptados para o contexto da pesquisa 

Às vezes, questiono a forma como meus colegas e gestores fazem as coisas, e o que aprendi no curso me ajuda a 

pensar em melhores maneiras de fazê-las. 

O curso tem me ajudado a considerar formas alternativas de fazer as coisas no meu trabalho. 

Frequentemente, reflito sobre como posso melhorar minhas ações na empresa, tomando como base o que aprendi 

neste curso. 

Frequentemente, reavalio minha experiência profissional e busco aprender a partir dela para melhorar o meu 

desempenho. Para tanto, levo em consideração os conceitos das diferentes disciplinas deste curso. 

Fonte: adaptado pela autora, a partir de Kember et al. (2000) e Sambiase et al. (2016). 

 

Quadro 13: Escala de reflexão crítica 

Definição Conceitual: A reflexão crítica envolve um grau de reflexão mais profunda, na qual as experiências de 

aprendizagem do indivíduo estimulam mudanças nas suas crenças e pressupostos, e afetam o seu comportamento 

futuro. 

Itens adaptados para o contexto da pesquisa 

O que aprendi neste curso está mudando algumas das minhas ideias mais sólidas sobre gestão de empresas e de 

negócios em geral. 
Como resultado do que aprendi neste curso, eu estou mudando o modo como me vejo. 
Como resultado do que aprendi neste curso, estou mudando a forma como faço as coisas na empresa. 

Durante a realização deste curso, eu já descobri falhas (equívocos) em coisas que eu acreditava estarem certas a 

respeito das formas como as empresas devem ser administradas. 
Fonte: adaptado pela autora, a partir de Kember et al. (2000) e Sambiase et al. (2016). 

 

As duas escalas anteriores foram então submetidas à avaliação dos especialistas. Eles 

chamaram a atenção para indicadores com dois enunciados, o que poderia confundir o 

respondente, uma vez que ele poderia concordar com uma parte e discordar da outra (ou vice-

versa). Outra recomendação foi a exclusão dos advérbios de frequência (às vezes, 

frequentemente etc.). Para algumas assertivas, os especialistas propuseram novas redações, 

que foram analisadas pela autora. Por fim, não houve recomendações para exclusão de 

nenhum item. No Quadro 14 consta a escala de reflexão alterada e aplicada no pré-teste.  
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Quadro 14: Escala de reflexão aplicada no pré-teste 

Definição Conceitual: A reflexão vai além da compreensão do material de aprendizagem.  Ela contempla um 

engajamento mais ativo do aluno na aprendizagem, que evoca um questionamento do que é aprendido, e pode 

incluir uma busca por explicações alternativas. O objetivo da reflexão é desenvolver nos alunos a capacidade de 

avaliarem suas experiências, identificarem novas soluções para os problemas, melhorarem as ações passadas e 

pensarem sobre as implicações mais amplas de suas experiências. 

Itens alterados conforme sugestões dos especialistas 

REFL_1 O que aprendi neste curso me ajudou a pensar em melhores maneiras de fazer as coisas no trabalho, em 

comparação às maneiras adotadas por meus colegas ou gestores. 

REFL_2 Este curso me ajudou a considerar novas formas de fazer as coisas no meu trabalho. 

REFL_3 A partir das disciplinas deste curso, reavaliei a minha experiência profissional e melhorei a minha 

atuação no trabalho. 

REFL_4 O que aprendi neste curso me ajudou a pensar sobre como melhorar minhas ações na empresa. 

Fonte: adaptado pela autora, após avaliação dos especialistas, a partir de Kember et al. (2000) e Sambiase et al. 

(2016). 

 

A partir dos novos itens e das pontuações dos especialistas, a autora revisou a 

definição conceitual do construto reflexão crítica e buscou alinhamento com as ideias de Cope 

(2003) para quem a reflexão crítica pode estimular mudanças nos pressupostos pessoais e um 

entendimento mais profundo acerca dos negócios em geral. Neste contexto, Peltier, Hay e 

Drago sugerem que o melhor termo para a reflexão crítica seria reflexão intensiva.  

O Quadro 15 apresenta a nova definição conceitual da reflexão crítica, além da escala 

revisada e aplicada no pré-teste e na pesquisa final. 

 

Quadro 15: Escala de reflexão crítica aplicada no pré-teste e na pesquisa final 

Definição Conceitual: A reflexão crítica ou intensiva envolve um grau de reflexão mais profunda, na qual as 

experiências de aprendizagem do indivíduo estimulam mudanças nas suas crenças e pressupostos, e afetam suas 

atitudes e comportamentos. 

Itens alterados conforme sugestões dos especialistas 

REFL_CR_1 - O que aprendi neste curso mudou algumas das minhas ideias preconcebidas sobre gestão de 

empresas e de negócios em geral. 

REFL_CR_2 - Como resultado deste curso, mudei o modo como me vejo profissionalmente. 

REFL_CR_3 - Como resultado do que aprendi neste curso, mudei minha forma de agir no trabalho. 

REFL_CR_4 - Este curso me fez mudar minha forma de pensar a respeito de como as empresas devem ser 

administradas. 

Fonte: adaptado pela autora, após avaliação dos especialistas, a partir de Kember et al. (2000) e Sambiase et al. 

(2016). 

 

 

Autonomia no trabalho 

Os quatro itens da escala de Nijman et al. (2006) foram traduzidos para o Português pela 

autora e adaptados para o contexto deste estudo, ficando com o conteúdo do Quadro 16. 
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Quadro 16: Escala de autonomia no trabalho 

Definição conceitual 

A autonomia no trabalho refere-se ao grau de liberdade, independência e definição de critérios que os 

empregados têm no planejamento e na determinação dos procedimentos no seu trabalho. 

Itens traduzidos e adaptados para o contexto da pesquisa 

Tenho muita liberdade na realização do meu trabalho. 

Tenho muita influência no planejamento do meu trabalho. 

Posso determinar como executo meu trabalho. 

Posso decidir quanto tempo gasto em uma determinada tarefa no trabalho. 

Fonte: traduzido e adaptado pela autora, a partir de Nijman et al. (2006). 

 

A escala foi submetida à avaliação dos especialistas, que pontuaram as seguintes 

mudanças: (1) exclusão dos advérbios de intensidade (muito); (2) reforço para que a escala 

seja de frequência e não de concordância; (3) substituição dos verbos “ter” e “poder” por 

verbos de ação. 

As mudanças pontuadas pelos especialistas foram incorporadas e os quatro itens da 

escala ficaram com o conteúdo do Quadro 17. 

 

Quadro 17: Escala de autonomia no trabalho aplicada na pesquisa final 

Definição conceitual 

A autonomia no trabalho refere-se ao grau de liberdade, independência e definição de critérios que os 

empregados têm no planejamento e na determinação dos procedimentos no seu trabalho. 

Itens revisados conforme sugestão dos especialistas 

AUTON2 Tenho liberdade em decidir sobre como realizar o meu trabalho. 

AUTON1 Tenho influência no planejamento do meu trabalho. 

AUTON4 Determino como executo meu trabalho. 

AUTON3 Decido quanto tempo gasto em cada tarefa no trabalho. 

Fonte: adaptado pela autora, após avaliação dos especialistas, a partir de Nijman et al. (2006). 

 

Cultura de Aprendizagem 

Em decorrência das altas correlações entre as dimensões da cultura de aprendizagem, 

Yang (2003) sugeriu a possibilidade de usar uma versão reduzida do DLOQ-A contendo 

apenas um indicador por dimensão. A partir daí, Marsick e Watkins (2003) selecionaram e 

apresentaram os sete indicadores, conforme Quadro 18. 
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Quadro 18: Escala de cultura de aprendizagem - DLOQ-A - 1ª versão simplificada com 

um item de cada dimensão  
Dimensão Itens 

1) Oportunidades para a 

aprendizagem contínua 

1. As pessoas são recompensadas quando aprendem. 

2) Questionamento e diálogo 2. As pessoas desenvolvem confiança nos outros. 

3) Colaboração e 

aprendizagem em equipe 

3. As equipes avaliam a sua conduta com base nos resultados das discussões 

em grupo ou nos dados coletados. 

4) Sistemas para capturar e 

compartilhar a 

aprendizagem 

4. A empresa disponibiliza o que aprendeu com os erros para todos os 

funcionários. 

 

5) Delegação de poder e 

responsabilidade 

5. A empresa reconhece as pessoas por suas iniciativas. 

 

6) Desenvolvimento da visão 

sistêmica da organização 

6. A empresa trabalha em conjunto com a comunidade externa para atender às 

necessidades mútuas. 

7) Estímulo à liderança 

estratégica para a 

aprendizagem 

7. Os gerentes procuram constantemente oportunidades de aprendizagem. 

 

Fonte: Menezes, Guimarães e Bido (2011). 

Nota 1: Indicadores recomendados por Marsick e Watkins (2003) para a possibilidade de seleção de apenas um 

indicador de cada dimensão. 

Nota 2: A escala completa DLOQ-A consta do Apêndice Q. 

 

 

A escala anterior foi submetida à análise dos especialistas, que pontuaram uma série 

de críticas e sugestões para a cultura de aprendizagem. A primeira delas diz respeito aos itens 

2, 3 e 6, que parecem não mensurar o construto cultura de aprendizagem, ou seja, problemas 

de validade de conteúdo. Além disso, foram propostas novas redações para todos os sete 

indicadores. A partir daí, a autora retomou a escala completa do DLOQ-A de Menezes, 

Guimarães e Bido (2011), selecionou novos indicadores em substituição aos itens 2, 3 e 6 e 

revisou todas as redações, conforme Quadro 19.  

 

Quadro 19: Escala de cultura de aprendizagem - DLOQ-A - versão aplicada na pesquisa 

final 
Itens revisados e aplicados na pesquisa final 

CULT_AP1 - Na empresa onde trabalho, as pessoas são recompensadas quando buscam oportunidades para 

aprender. 

CULT_AP2 - Na empresa onde trabalho, quando as pessoas dão sua opinião, também perguntam o que os 

outros pensam. 

CULT_AP3 - As pessoas, quando trabalham em equipes, acreditam que a empresa seguirá suas recomendações. 

CULT_AP4 - A empresa mede os resultados do tempo e investimento usados para as atividades de treinamento 

e cursos em geral. 

CULT_AP5 - A empresa reconhece as pessoas por suas iniciativas. 

CULT_AP6 - As pessoas são estimuladas a obter respostas de outras partes da empresa, quando precisam 

resolver problemas no seu trabalho. 

CULT_AP7 - Os gestores apoiam os pedidos de oportunidades para treinamentos, cursos e aprendizagem em 

geral. 

Fonte: Adaptado pela autora, a partir de Menezes, Guimarães e Bido (2011). 
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Cinismo organizacional  

A Figura 13 sintetiza as etapas de adaptação e validação da escala de cinismo 

organizacional. 

 

Figura 13: Etapas de adaptação validação da escala de cinismo organizacional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota 1: O pré-teste e a análise dos especialistas constam da seção 4.4. 

 

O Quadro 20 apresenta a escala de cinismo organizacional de Assis e Nascimento 

(2017). 
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Quadro 20: Escala de cinismo organizacional 

Definição conceitual: 

O cinismo organizacional é compreendido como uma atitude negativa em relação à organização, composta por 

três dimensões: (1) a crença de que a organização carece de integridade; (2) um componente afetivo em relação à 

organização; e (3) tendências ao desprezo e a comportamentos críticos em relação à organização, consistentes 

com as crenças e com o afeto (DEAN; BRANDES; DHARWADKAR, 1998). 

Dimensão cognitiva – 6 itens 

CO_COGN1 Acredito que a minha organização diz uma coisa e faz outra. 

CO_COGN2 As políticas, objetivos e práticas da minha organização parecem ter pouco em comum. 

CO_COGN3 Quando a minha organização diz que vai fazer alguma coisa, questiono-me se isso vai realmente 

acontecer. 

CO_COGN4 A organização onde trabalho diz que espera um determinado comportamento dos seus 

colaboradores, mas recompensa precisamente outros tipos de comportamentos. 

CO_COGN5 Vejo pouca semelhança entre o que a minha organização diz que vai fazer e o que realmente faz. 

CO_COGN6 Irrito-me com frequência quando penso em algumas das práticas da minha organização. 

Dimensão afetiva – 4 itens 

CO_AFET1 De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente desagrados quando pensam na 

organização. 

CO_AFET2 De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente pressionados quando pensam na 

organização. 

CO_AFET3 De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente ansiosos quando pensam na 

organização. 

CO_AFET4 De uma forma geral, os colaboradores trocam “olhares” cúmplices com os colegas de trabalho.  

Dimensão comportamental – 4 itens 

CO_COMP1 De uma forma geral, os colaboradores queixam-se daquilo que acontece na organização quando 

estão com amigos que a ela não pertencem. 

CO_COMP2 De uma forma geral, os colaboradores fazem troça dos slogans e iniciativas da organização. 

CO_COMP3 De uma forma geral, os colaboradores costumam comentar com outras pessoas a forma como as 

coisas são geridas na organização. 

CO_COMP4 De uma forma geral, os colaboradores quando estão com outras pessoas fazem críticas às políticas 

e às práticas da organização. 

Fonte: Assis e Nascimento (2017). 

 

Seguindo as recomendações de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003), a escala de 

Assis e Nascimento (2017) foi analisada pela autora para adaptação cultural e semântica e os 

seguintes indicadores foram alterados: CO_COGN2, CO_COGN6, CO_AFET1, 

CO_AFET4, CO_COMP1 e CO_COMP2, conforme Quadro 21. 
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Quadro 21: Adaptação de itens da escala de cinismo organizacional 

CO_COGN2 As políticas, objetivos e práticas da minha organização parecem ter pouco em comum entre si. 

CO_COGN6 Fico irritado com frequência quando penso em algumas das práticas da minha organização. 

CO_AFET1 De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente descontentes ou insatisfeitos 

quando pensam na organização. 

CO_AFET4 De uma forma geral, os colaboradores trocam olhares ou sinalizam uns para os outros, como uma 

forma de reconhecimento de que eles compartilham os mesmos sentimentos ou pensamentos em relação à 

organização.  

CO_COMP1 De uma forma geral, os colaboradores queixam-se daquilo que acontece na organização quando 

estão com amigos que não trabalham na mesma. 

CO_COMP2 De uma forma geral, os colaboradores zombam ou fazem piadas dos slogans e iniciativas da 

organização. 

Fonte: adaptado pela autora, a partir de Assis e Nascimento (2017). 

 

Após as alterações anteriores, a escala foi submetida primeiramente a um pré-teste e 

depois à avaliação dos especialistas, conforme procedimentos descritos na seção 4.4. 

 

Transferência de Aprendizagem como uso  

 

Conforme já apresentado, para a variável critério USO, foi desenvolvida uma escala 

específica, com base nos cinco tipos de uso da taxonomia de Yelon, Ford e Bhatia (2014), 

apresentados na seção 2.7.  A Figura 14 sintetiza as etapas para a construção e validação desta 

escala. 

 

Figura 14: Etapas para a construção da escala de uso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota 1: O pré-teste e a análise dos especialistas constam da seção 4.4. 

 

 

Yelon, Ford e Bhatia (2014) desenvolveram a taxonomia de uso baseados em um 

programa de desenvolvimento de médicos e recomendaram a sua adoção em outros tipos de 

aprendizagem formal. Assim sendo, a presente pesquisa teve como objeto de investigação 

cursos de especialização em gestão com e sem o título de MBA, os quais estão de acordo com 
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a Resolução nº 1 de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação, que visa 

regularizar os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização (MEC, 2007). 

Os critérios ou normas de funcionamento definidos por essa Resolução são: os cursos devem 

ter um mínimo de 360 horas; o corpo docente deve ser composto por no mínimo, 50% de 

mestres e doutores (os demais docentes devem ter nível de especialização); e os cursos só 

podem ser oferecidos por instituições de ensino superior (IES) já credenciadas e na área em 

que já possuírem competência, experiência e capacidade instalada. A Resolução nº 5 de 25 de 

setembro de 2008 ampliou a possibilidade de oferecimento de cursos por instituições não 

educacionais: “§ 4º Instituições não educacionais, especialmente credenciadas para atuar nesse 

nível educacional, poderão oferecer cursos de especialização, obedecendo ao disposto em Resolução 

própria.”. 

Os sujeitos de pesquisa, que participaram das entrevistas, do pré-teste da escala de 

USO e da pesquisa final são alunos e egressos de instituições de ensino superior (IES) 

credenciadas. 

Diante do exposto, inicialmente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas em 

profundidade com o objetivo de identificar se os cinco usos propostos na taxonomia de Yelon, 

Ford e Bhatia (2014) também estavam presentes em cursos de especialização em gestão. 

As entrevistas foram realizadas com 13 alunos em fase de conclusão do curso e cinco 

egressos, formados há no máximo um ano em cursos de especialização em gestão. Treze 

participantes são da IES, onde foi realizado o pré-teste e parte da pesquisa final.  

Quanto ao perfil, todos os entrevistados ocupavam cargos de gestão (supervisor, 

gerente, diretor e sócio proprietário). As idades dos participantes variam de 30 a 57 anos. 

Com relação ao tempo de trabalho na empresa, a variação foi de quatro meses a 20 anos. Seis 

participantes são de cursos generalistas e 12 são de cursos com especialização (Finanças, 

Controladoria, Recursos Humanos, Marketing e Logística). 

O roteiro das entrevistas (Apêndice L) foi elaborado com o objetivo de compreender o 

processo de transferência do aprendido de forma abrangente, identificando os diferentes usos 

e os antecedentes nos três níveis: aprendizagem, individual e organizacional.  

As entrevistas foram transcritas e na sequência, analisadas seguindo o processo de 

categorização adaptado de Flores (1994). As categorias de análise foram definidas a priori 

com base nos cinco tipos de uso de Yelon, Ford e Bhatia (2014): executar, avaliar, explicar, 

instruir e liderar. Logo, para os propósitos desta tese, buscou-se analisar a aplicação ou uso 

relatados pelos participantes.  
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Os resultados das entrevistas (Apêndice M) revelaram que todos os cinco tipos de uso 

foram relatados pelos participantes. Cabe destacar que muitos dos relatos mencionavam 

disciplinas específicas. No entanto, como o objetivo era desenvolver a escala de USO para 

cursos generalistas ou com ênfase em uma área específica, os itens desenvolvidos são 

genéricos, pois não estão relacionados aos objetivos de aprendizagem de um curso ou de uma 

disciplina específica e também não fazem distinções entre hard skills e soft skills. 

A partir dos resultados das entrevistas, que confirmaram os cinco tipos de uso de 

Yelon, Ford e Bhatia (2014), o procedimento de construção dos itens da escala foi iniciado. 

Para tanto, a autora se apoiou na abordagem dedutiva de Hinkin, Tracey e Enz (1997), que 

consiste na análise das definições teóricas dos construtos como guia inicial para a geração dos 

itens da escala. Ainda, segundo esses autores, a abordagem dedutiva é apropriada em 

situações quando já existe teoria sobre um determinado fenômeno.  

A autora retomou as definições dos cinco tipos de uso de Yelon, Ford e Bhatia (2014) 

e construiu as assertivas correspondentes a cada tipo de uso.  

Com relação à escrita dos itens que compõem a escala, foram seguidas as 

recomendações de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) e Costa (2011): claridade, 

redundância da redação, adoção do formato multicotômico (escala do tipo Likert) e número 

de itens abrangente. A primeira versão da escala de uso composta por 22 indicadores consta 

do Quadro 22. 

 

Quadro 22: Escala de uso - primeira versão 

Dimensão Assertivas 

 

 

 

 

Executar 

Definição: Quando o indivíduo toma como base procedimentos e princípios aprendidos no curso, 

para atender suas necessidades de planejamento ou execução de atividades ou tarefas corriqueiras 

no trabalho, tanto as atribuídas, como as escolhidas. 

EXEC_1 Estou usando o que aprendi no curso para executar atividades rotineiras em meu 

trabalho. 

EXEC_2 É possível aplicar procedimentos ou princípios aprendidos em disciplinas no curso na 

execução do meu trabalho. 

EXEC_3 O que aprendi no curso me ajuda a planejar melhor minhas atividades corriqueiras de 

trabalho. 

EXEC_4 Quando uso o que aprendi no curso, as pessoas que trabalham diretamente comigo 

percebem os benefícios para a execução do trabalho em geral. 

EXEC_5 Com base no que aprendi em disciplinas do curso, estou fazendo adaptações ou 

melhorias em processos ou sistemas no meu trabalho direto. 
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Dimensão Assertivas 

 

 

 

Avaliar 

Definição: Quando de forma intencional ou não, com base em padrões aprendidos no curso, o 

indivíduo avalia os resultados do próprio desempenho no trabalho ou do desempenho esperado de 

colegas ou outros, que fazem atividades similares. 

AVAL_1 O que aprendi no curso me ajuda a avaliar como executo o meu próprio trabalho. 

AVAL_2 No curso, aprendi ferramentas (métricas, padrões ou indicadores) que uso para avaliar 

como estou desempenhando o meu trabalho. 

AVAL_3 Após iniciar o curso, passei a avaliar o meu trabalho na empresa. 

AVAL_4 Após iniciar o curso, passei a avaliar o trabalho de outras pessoas que executam 

atividades similares às minhas. 

AVAL_5 Uso indicadores ou métricas que aprendi no curso para avaliar o desempenho de outras 

pessoas que executam trabalhos semelhantes ao meu. 

 

 

 

 

 

Explicar 

Definição: Quando de forma voluntária, tanto em conversas, como de forma escrita, o indivíduo 

descreve métodos e princípios aprendidos no curso para colegas e outros que fazem trabalhos 

similares. 

EXPL_1 Costumo conversar sobre o que aprendi no curso com meus pares, ou superiores, ou 

subordinados. 

EXPL_2 Recomendo a leitura ou compartilho materiais do curso (bibliografias, casos de ensino 

etc.) com meus pares, ou superiores, ou subordinados. 

EXPL_3 Mostro para meus pares, ou superiores, ou subordinados como conhecimentos que 

aprendi em disciplinas do curso são úteis para a execução do nosso trabalho na empresa. 

EXPL_4 Explico para colegas e outros que fazem trabalhos similares aos meus, quais as vantagens 

e os benefícios que eles terão ao aplicar no trabalho, conhecimentos que aprendi em disciplinas do 

curso. 

EXPL_5 Costumo estimular outras pessoas da empresa a aprender e a usar conhecimentos do 

curso para melhorar o seu desempenho. 

EXPL_6 Explico de forma voluntária aos meus pares, métodos ou técnicas, que aprendi em 

disciplinas do curso. 

 

 

 

Instruir 

Definição: Quando o indivíduo ensina a colegas e a outros que fazem trabalhos similares, como 

aplicar métodos e princípios da forma como foram ensinados no curso, ou como já foram 

adaptados e aplicados em outras situações no trabalho. 

INST_1 Ensino a colegas ou a outros que executam atividades similares às minhas, como estou 

adaptando e aplicando métodos e princípios que aprendi no curso, em diferentes situações no 

trabalho. 

INST_2 Com base em conhecimentos e habilidades que desenvolvi no curso, elaboro 

apresentações formais para ensinar padrões (métricas, ou indicadores, entre outros) para grupos de 

pessoas da minha empresa. 
 

 

 

Liderar 

Definição: Como membro ou líder designado em tarefas relevantes ou projetos em grupo que 

envolvam a organização como um todo, orientar colegas ou outros a  aplicar métodos e princípios 

aprendidos no curso e a definir os critérios para avaliação da aplicação. 

LID_1 Costumo orientar pessoas de diferentes áreas da empresa, ou que estejam trabalhando 

comigo nos mesmos projetos a aplicarem métodos, ou princípios que aprendi no curso. 

LID_2 Estabeleço os critérios e as condições para diferentes aplicações do que aprendi no curso. 

LID_3 Com base em métodos e princípios aprendidos no curso, colaboro na definição de novas 

políticas e/ou em mudanças na empresa como um todo. 

LID_4 Defino os critérios para avaliar os resultados de diferentes aplicações do que aprendi no 

curso. 

Fonte: elaborado pela autora, a partir da taxonomia de uso de Yelon, Ford e Bhatia (2014). 

 

A escala foi então submetida a um pré-teste em uma das IES, onde foi realizada a 

pesquisa final. Os participantes tinham o mesmo perfil da amostra final: alunos em fase de 

conclusão e egressos formados há no máximo um ano de cursos de especialização em gestão. 

Os procedimentos e os resultados do pré-teste são apresentados na próxima seção. 
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4.4 Procedimentos de pré-teste  

 

As escalas que passaram pelo pré-teste foram: cinismo organizacional, reflexão, 

reflexão crítica e uso.  

Essas escalas foram submetidas à análise fatorial confirmatória (AFC) para avaliação 

quanto à validade convergente, validade discriminante e confiabilidade. Os modelos de 

mensuração foram estimados com o esquema de ponderação “factor” no software SmartPLS 

v.3.2.8 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015), conectando todos os construtos. Os modelos 

estruturais foram estimados pelos mínimos quadrados parciais (PLS-SEM – Partial Least 

Squares Strucutural Equation Modeling), que possibilita o teste de relações entre variáveis 

sem a suposição de normalidade multivariada, além do tamanho da amostra ser menor do que 

a modelagem de equações estruturais baseada em covariâncias (AMOS ou LISREL). 

Os procedimentos e os resultados dos pré-testes são apresentados na sequência. 

 

4.4.1 Pré-teste do cinismo organizacional  

 

A escala de cinismo organizacional revisada pela autora foi testada em uma pesquisa, 

cujo objetivo era avaliar a influência do cinismo organizacional sobre a intenção de 

rotatividade voluntária
1
 da organização. A Figura 15 ilustra o modelo estrutural testado nessa 

pesquisa. 

 

                                                            
1 Foi mantido o termo “intenção de rotatividade”, adotado em estudos anteriores. Porém, o termo mais 

apropriado é “intenção de saída”. 
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Figura 15: Modelo estrutural do pré-teste da escala de cinismo organizacional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nota: Cinismo organizacional foi modelado como variável latente de segunda ordem.  

 

A pesquisa foi realizada junto à rede de contatos da autora. Foram obtidas 172 

respostas. Após eliminação dos registros com excesso de respostas repetidas (acima de 80%) 

e excesso de missing values (dados faltantes), a amostra final resultou em 151 respostas 

válidas (87,8%), superior ao tamanho mínimo da amostra de 55 respostas estimado no 

G*Power 3 (FAUL et al., 2007). 

A Tabela 1 apresenta o perfil demográfico dos participantes do estudo. A maioria dos 

respondentes é do sexo feminino (69,5%), não ocupa cargos de gestão (68,2%), trabalha em 

empresas de grande porte (62,3%) e estão na mesma empresa há mais de 48 meses (53,6%). 

Aproximadamente metade (49%) dos participantes concluiu a Pós-Graduação. 
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Tabela 1: Caracterização da amostra do pré-tese do cinismo organizacional 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A escala foi então, submetida à análise fatorial confirmatória (AFC) para sua 

avaliação, quanto à validade convergente, discriminante e confiabilidade. 

O Apêndice N apresenta a tabela com as cargas fatoriais, médias e tabela de cargas 

cruzadas. 

No que diz respeito à validade convergente no nível dos itens, CO_AFET4 (De uma 

forma geral, os colaboradores trocam olhares ou sinalizam uns para os outros, como uma 

forma de reconhecimento de que eles compartilham os mesmos sentimentos ou pensamentos 

em relação à organização) apresentou carga fatorial de 0,34 e foi excluído do modelo. Após 

sua exclusão, a validade convergente no nível de todas as variáveis latentes (VL) foi 

adequada, pois a variância média extraída (VME) foi superior a 0,5, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2: Matriz de correlações entre as VL de primeira ordem (pré-teste do cinismo 

organizacional) 

VL de 1ª ordem Média
Desvio-

padrão
AFETIVA COGNITIVA

COMPORTA-

MENTAL

INT. 

ROTATIVIDADE

AFETIVA 4,35 1,83 0,882

COGNITIVA 4,31 1,96 0,679 0,799

COMPORTAMENTAL 4,46 1,94 0,716 0,696 0,764

INT. ROTATIVIDADE 3,79 2,28 0,519 0,651 0,533 0,868

0,78 0,64 0,58 0,75

0,91 0,91 0,85 0,92

0,86 0,89 0,76 0,89

Variância Média Extraída (VME)

Confiabilidade Composta (CC)

Alfa de Cronbach (AC)  
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

Nota 2: A raiz quadrada da VME (valores na diagonal) é maior que as correlações (valores fora da diagonal), 

logo há validade discriminante (HAIR Jr. et al., 2016).  

 

 

A confiabilidade das três dimensões do cinismo organizacional foi considerada 

adequada, uma vez que os valores de confiabilidade composta estão acima de 0,85 e os 

valores dos alfas de Cronbach estão acima de 0,76 (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 

2009).  

Foi necessário avaliar também o cinismo organizacional como variável latente de 2ª 

ordem. Para tanto, foram seguidas as recomendações de Wetzels et al. (2009) e Hair Jr. et. al., 

(2016) e os indicadores das três dimensões (afetiva, cognitiva e comportamental) ou variáveis 

latentes de 1ª ordem foram repetidos no próprio cinismo organizacional. A Tabela 3 apresenta 

as correlações entre as variáveis latentes de 2ª ordem e é possível observar que há validade 

convergente, discriminante e confiabilidade quando cinismo organizacional é mensurado 

como VL de 2ª ordem. 
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Tabela 3: Matriz de correlações – abordagem de repetição de indicadores para o 

cinismo organizacional como VL de 2ª ordem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: A VME e CC do cinismo organizacional foram recalculados com base nos valores das cargas fatoriais de 

cada dimensão. 

Nota 2: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 

 

Cada dimensão do cinismo organizacional tem uma quantidade diferente de 

indicadores: afetiva = 3, cognitiva = 6 e comportamental = 4. Sendo assim, a abordagem em 

duas etapas (two step approach) também foi adotada. A partir da planilha com o conjunto de 

dados final (.CSV), foram incluídas três colunas com os escores das três dimensões do 

cinismo organizacional, calculados com a média aritmética simples. Estes escores foram então 

incluídos no modelo como indicadores do cinismo organizacional. Observa-se que os 

resultados da Tabela 4 são muito próximos àqueles encontrados na abordagem de repetição de 

itens (Tabela 3), mostrando que também há validade convergente, discriminante e 

confiabilidade na abordagem em duas etapas. 
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Tabela 4: Matriz de correlações – abordagem em duas etapas para o cinismo 

organizacional como VL de 2ª ordem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: A VME e CC do cinismo organizacional foram recalculados com base nos valores das cargas fatoriais de 

cada dimensão. 

Nota 2: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 

 

 

Por fim, conforme Figura 16, a hipótese prevista neste pré-teste foi confirmada. O 

cinismo organizacional explicou 41% da variação da intenção de rotatividade. 

 

Figura 16: Resultados do modelo estrutural do pré-teste da escala de cinismo 

organizacional 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A abordagem em duas etapas quando o cinismo organizacional é modelado como VL 

de 2ª ordem também foi adotada na análise do modelo de mensuração da pesquisa final.  

A escala com 13 indicadores (excluído CO_AFET4) foi então submetida à análise de 

doze especialistas, que pontuaram observações importantes. A primeira delas refere-se à 



107 

 

melhor definição do construto, que é uma atitude e deve ter indicadores que mensurem os três 

componentes: afetivo, cognitivo e comportamental. A segunda diz respeito ao cinismo como 

algo do indivíduo, ou seja, o indivíduo pode ou não ter atitudes cínicas em relação à 

organização. Os especialistas também sugeriram novas redações para alguns indicadores.  

 A partir observações dos especialistas, todas as assertivas que mencionavam “os 

colaboradores” foram alteradas para “eu”, ou os verbos passaram a remeter os pensamentos, 

sentimentos e ações do próprio respondente. São eles: CO_AFET1, CO_AFET2, CO_AFET3, 

CO_COMP1, CO_COMP2, CO_COMP3 e CO_COMP4. Por fim, a autora analisou e 

incorporou as sugestões quanto à redação dos itens. O Quadro 23 apresenta a escala com os 

indicadores testados na pesquisa final. 

 

Quadro 23: Escala de cinismo organizacional - itens revisados e aplicados na pesquisa 

final 
Definição conceitual 

O cinismo organizacional é uma atitude negativa do indivíduo em relação à organização, composta por três 

dimensões ou sub-escalas: Cognitiva: crença de que a organização carece de integridade em relação aos seus 

trabalhadores; levando à dimensão Afetiva: sentimentos negativos em relação à organização e à 

Comportamental: tendências a comportamentos críticos em relação à organização, consistentes com as crenças 

e o afeto (DEAN, BRANDES e DHARWADKAR, 1998). 

DIMENSÃO AFETIVA 

CO_AFET1 - Quando penso em minha empresa, sinto-me descontente ou insatisfeito. 

CO_AFET2 - Quando penso em minha empresa, sinto-me pressionado. 

CO_AFET3 - Quando penso em minha empresa, sinto-me ansioso. 

DIMENSÃO COGNITIVA 

CO_COGN1 - Na minha empresa, o que é dito não é praticado. 

CO_COGN2 - As políticas, objetivos e práticas da minha empresa parecem ter pouco em comum entre si. 

CO_COGN3 - Quando a minha empresa diz que vai fazer alguma coisa, questiono-me se isso vai realmente 

acontecer. 

CO_COGN4 - Minha empresa diz que espera determinados comportamentos dos trabalhadores, mas 

recompensa outros tipos de comportamentos. 

CO_COGN5 - Vejo pouca semelhança entre o que a minha empresa diz que vai fazer e o que ela realmente faz. 
CO_COGN6 - Quando penso em algumas das práticas da minha empresa, me sinto irritado. 

DIMENSÃO COMPORTAMENTAL 

CO_COMP1 - Costumo queixar-me do que acontece no trabalho quando estou com pessoas/amigos que não 

trabalham na empresa. 

CO_COMP2 - Faço piadas das iniciativas e dos "slogans" (bordões, motes ou lemas) da minha empresa. 

CO_COMP3 - Costumo comentar de forma negativa com outras pessoas, a forma como as coisas são geridas na 

minha empresa. 
CO_COMP4 - Quando estou com outras pessoas, faço críticas às políticas e às práticas da minha empresa. 
Fonte: Assis e Nascimento (2017), adaptado pela autora com base nas sugestões de melhoria dos especialistas. 
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4.4.2 Pré-teste - reflexão, reflexão crítica e USO  

 

A escala de USO foi testada em uma pesquisa juntamente com as escalas de reflexão e 

reflexão crítica, conforme modelo da Figura 17. 

Figura 17: Modelo estrutural do pré-teste da escala de USO 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Nota: Transferência de aprendizagem como uso foi modelado como variável latente de segunda ordem. 

 

O modelo conceitual apresentado na qualificação desta tese previa como antecedentes 

do USO, os quatro níveis de reflexão de Kember et al. (2000): ação habitual, compreensão, 

reflexão e reflexão crítica. No seminário de pesquisa do segundo semestre de 2018, foi 

sugerida a exclusão da ação habitual e da compreensão, mantendo-se apenas os níveis de 

reflexão cujas hipóteses previam relações positivas com a transferência de aprendizagem: 

reflexão e reflexão crítica.  

As escalas adotadas nesta pesquisa foram: os quatro itens da escala de reflexão e os 

quatro da escala de reflexão crítica, alterados conforme recomendações dos especialistas e os 

22 itens da escala de USO desenvolvidos pela autora, conforme seção 4.3. 

A coleta de dados para o pré-teste foi realizada entre os meses de janeiro e fevereiro de 

2019. Foram obtidas 144 respostas e excluídos os registros que não se encaixavam nos 

critérios da pesquisa, com excesso de respostas repetidas e excesso de respostas em branco, 

além dos respondentes que se auto declararam como microempreendedores individuais. A 

amostra final resultou em 80 respostas válidas. Este total de respostas é considerado 

adequado, pois está acima do tamanho mínimo da amostra de 68 casos estimado no software 

G*Power 3 (FAUL et al., 2007). Para o cálculo do tamanho da amostra, foram considerados 

os seguintes parâmetros: a variável dependente USO tem dois preditores (duas variáveis 
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independentes: reflexão e reflexão crítica), um poder estatístico de 80% e um tamanho de 

efeito f
2 
de 0,15.  

A Tabela 5 apresenta o perfil demográfico e as informações relativas aos cursos dos 

participantes do pré-teste. A maioria dos respondentes tinha mais de 10 anos de experiência 

profissional quando ingressou no curso (43,75%), são alunos em fase de conclusão (78,75%) 

de cursos com o título de MBA (86,25%) com especialização ou ênfase em uma área 

específica (85%). A iniciativa para ingresso no curso partiu de 93,75% dos participantes e a 

maioria (68,75%) paga o valor integral do curso com recursos próprios. 

Tabela 5: Descrição dos participantes do pré-teste da escala de uso (n = 80) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 6 apresenta as informações relativas às empresas em que os participantes do 

pré-teste trabalham. A maioria dos participantes trabalha em empresas privadas (88,75%), de 

grande porte (58,75%), há mais de 48 meses (61,25%).  
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Tabela 6: Informações relativas às empresas dos participantes do pré-teste da escala de 

uso (n = 80) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As escalas foram então, submetidas à análise fatorial confirmatória (AFC) para sua 

avaliação, quanto à validade convergente, discriminante e confiabilidade. 

O Apêndice O apresenta os resultados, incluindo as tabelas de cargas cruzadas e 

tabelas de correlações das três rodadas efetuadas no modelo de mensuração até o mesmo 

atingir validade convergente, validade discriminante e confiabilidade. Na terceira rodada, o 

construto reflexão foi excluído do modelo, em razão da falta de validade discriminante. 

Foi necessário avaliar também o USO como variável latente de 2ª ordem. Para tanto, 

foram seguidas as recomendações de Wetzels et al. (2009) e Hair Jr. et. al., (2016) e os 

indicadores das cinco dimensões (avaliar, executar, explicar, instruir e liderar) ou variáveis 

latentes de 1ª ordem foram repetidos no próprio USO. Na Tabela 7, é possível observar que há 

validade convergente, validade discriminante e confiabilidade, quando USO é mensurado 

como variável latente de 2ª ordem.  
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Tabela 7: Matriz de correlações – abordagem de repetição de itens para uso como VL de 

2ª ordem  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 

 

 

A dimensão instruir do construto USO tem dois indicadores, enquanto que as quatro 

outras dimensões têm três indicadores cada. Desta forma, adotou-se também a abordagem em 

duas etapas (two step approach). A partir da planilha com o conjunto de dados final (.CSV), 

foram incluídas cinco colunas com os escores das cinco dimensões do USO, calculados com a 

média aritmética simples. Estes escores foram então incluídos no modelo como indicadores 

do USO. Os resultados da Tabela 8 são muito próximos àqueles encontrados na abordagem de 

repetição de itens (Tabela 7), mostrando que há validade convergente, validade discriminante 

e confiabilidade também na abordagem em duas etapas. 

 

Tabela 8: Matriz de correlações - abordagem em duas para uso como VL de 2ª ordem  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 
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Por fim, conforme Figura 18, a hipótese (H2+) do pré-teste foi confirmada. A reflexão 

crítica explicou 38,4% da variação no USO. 

 

Figura 18: Resultados do modelo estrutural do pré-tese do USO 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O Quadro 24 apresenta os indicadores da escala de USO mantidos com base nos 

resultados pré-teste.  
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Quadro 24: Versão da escala de USO após o pré-teste 

Dimensão EXECUTAR 

Indicadores 

EXEC_1 Estou usando o que aprendi no curso para executar atividades rotineiras em meu trabalho.  

EXEC_2 É possível aplicar procedimentos ou princípios aprendidos em disciplinas no curso na execução do 

meu trabalho.  

EXEC_3 O que aprendi no curso me ajuda a planejar melhor minhas atividades corriqueiras de trabalho.  

Dimensão AVALIAR 

Indicadores 

AVAL_3 Após iniciar o curso, passei a avaliar o meu trabalho na empresa. 

AVAL_4 Após iniciar o curso, passei a avaliar o trabalho de outras pessoas que executam atividades similares às 

minhas.  

AVAL_5 Uso indicadores ou métricas que aprendi no curso para avaliar o desempenho de outras pessoas que 

executam trabalhos semelhantes ao meu. 

Dimensão EXPLICAR 

Indicadores 

EXPL_1 Costumo conversar sobre o que aprendi no curso com meus pares, ou superiores, ou subordinados. 

EXPL_2 Recomendo a leitura ou compartilho materiais do curso (bibliografias, casos de ensino etc.) com meus 

pares, ou superiores, ou subordinados. 

EXPL_6 Explico de forma voluntária aos meus pares, métodos ou técnicas, que aprendi em disciplinas do curso. 

Dimensão INSTRUIR 

Indicadores 

INST_1 Ensino a colegas ou a outros que executam atividades similares às minhas, como estou adaptando e 

aplicando métodos e princípios que aprendi no curso, em diferentes situações no trabalho. 

INST_2 Com base em conhecimentos e habilidades que desenvolvi no curso, elaboro apresentações formais 

para ensinar padrões (métricas, ou indicadores, entre outros) para grupos de pessoas da minha empresa. 

 

Dimensão LIDERAR 

Indicadores 

LID_1 Costumo orientar pessoas de diferentes áreas da empresa, ou que estejam trabalhando comigo nos 

mesmos projetos a aplicarem métodos, ou princípios que aprendi no curso. 

LID_3 Com base em métodos e princípios aprendidos no curso, colaboro na definição de novas políticas e/ou 

em mudanças na empresa como um todo. 

LID_4 Defino os critérios para avaliar os resultados de diferentes aplicações do que aprendi no curso. 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos resultados do pré-teste, com base em Yelon, Ford e Bhatia (2014). 

 

A partir desses resultados, a autora fez ajustes na redação dos itens EXEC_2, 

AVAL_4 e INST_2, e incluiu mais um item em INSTRUIR. O mínimo de três itens para 

mensuração de um fator é indicado para a validade de conteúdo por DeVellis (2003) e para a 

confiabilidade por HAIR JR. et al. (2005a). Assim sendo, todas as dimensões ficaram com 

três indicadores cada. 

A escala com 15 indicadores, conforme Quadro 25, foi então submetida à avaliação 

dos especialistas. 
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Quadro 25: Versão da escala de USO avaliada pelos especialistas 

Dimensão EXECUTAR 

Definição: Quando o indivíduo toma como base procedimentos e princípios aprendidos no curso, para atender 

suas necessidades de planejamento ou execução de atividades ou tarefas corriqueiras no trabalho, tanto as 

atribuídas, como as escolhidas. 

Indicadores 

EXEC_1 Estou usando o que aprendi no curso para executar atividades rotineiras em meu trabalho.  

EXEC_2 Tenho conseguido aplicar procedimentos ou princípios que aprendi em disciplinas do curso em tarefas 

do meu trabalho.  

EXEC_3 O que aprendi no curso me ajuda a planejar melhor minhas atividades corriqueiras de trabalho.  

Dimensão AVALIAR 

Definição: Quando de forma intencional ou não, com base em padrões aprendidos no curso, o indivíduo avalia 

os resultados do próprio desempenho no trabalho ou do desempenho esperado de colegas ou outros, que fazem 

atividades similares. 

Indicadores 

AVAL_3 Após iniciar o curso, passei a avaliar o meu trabalho na empresa. 

AVAL_4 Após iniciar o curso, passei a avaliar o trabalho de outras pessoas que executam atividades similares às 

minhas na empresa.  

AVAL_5 Uso indicadores ou métricas que aprendi no curso para avaliar o desempenho de outras pessoas que 

executam trabalhos semelhantes ao meu. 

Dimensão EXPLICAR 

Definição: Quando de forma voluntária, tanto em conversas, como de forma escrita, o indivíduo descreve 

métodos e princípios aprendidos no curso para colegas e outros que fazem trabalhos similares. 

Indicadores 

EXPL_1 Costumo conversar sobre o que aprendi no curso com meus pares, ou superiores, ou subordinados. 

EXPL_2 Recomendo a leitura ou compartilho materiais do curso (bibliografias, casos de ensino etc.) com meus 

pares, ou superiores, ou subordinados. 

EXPL_6 Explico de forma voluntária aos meus pares, métodos ou técnicas, que aprendi em disciplinas do curso. 

Dimensão INSTRUIR 

Definição: Quando o indivíduo ensina a colegas e a outros que fazem trabalhos similares, como aplicar métodos 

e princípios da forma como foram ensinados no curso, ou como já foram adaptados e aplicados em outras 

situações no trabalho. 

Indicadores 

INST_1 Ensino a colegas ou a outros que executam atividades similares às minhas, como estou adaptando e 

aplicando métodos e princípios que aprendi no curso, em diferentes situações no trabalho. 

INST_2 Elaboro apresentações formais para ensinar como usar padrões (métricas, ou indicadores, entre outros) 

para grupos de pessoas da minha empresa. 

INST_3 Costumo ensinar a colegas ou a outros profissionais da minha empresa, como usar no trabalho, 

conhecimentos e habilidades que aprendi no curso. (indicador incluído) 

Dimensão LIDERAR 

Definição: Como membro ou líder designado em tarefas relevantes ou projetos em grupo que envolvam a 

organização como um todo, orientar colegas ou outros a  aplicar métodos e princípios aprendidos no curso e a 

definir os critérios para avaliação da aplicação. 

Indicadores 

LID_1 Costumo orientar pessoas de diferentes áreas da empresa, ou que estejam trabalhando comigo nos 

mesmos projetos a aplicarem métodos, ou princípios que aprendi no curso. 

LID_3 Com base em métodos e princípios aprendidos no curso, colaboro na definição de novas políticas e/ou 

em mudanças na empresa como um todo. 

LID_4 Defino os critérios para avaliar os resultados de diferentes aplicações do que aprendi no curso. 

Fonte: alterado pela autora, a partir dos resultados do pré-teste, com base em Yelon, Ford e Bhatia (2014). 

 

Os especialistas avaliaram a adequação dos itens aos construtos, clareza do enunciado 

e contribuíram com sugestões de melhoria, que foram analisadas pela autora. Não foi sugerida 

a exclusão de nenhum indicador. 
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A principal sugestão de melhoria proposta pelos especialistas diz respeito à clareza do 

conteúdo do que é aprendido e transferido e ao comportamento de transferência com base 

neste conteúdo. Em outras palavras, os participantes da pesquisa, podiam ter determinados 

comportamentos antes de iniciarem o curso, contudo esses comportamentos não se 

relacionavam ao conteúdo do curso em si. Desta forma, no Bloco 3 destinado à escala de USO 

dentro no instrumento de pesquisa, foram incluídas as seguintes instruções: “Ao longo do 

curso que você está concluindo ou já concluiu, diferentes tipos de conhecimento foram 

ensinados, tais como: princípios, metodologias, procedimentos, indicadores, regras, ideias etc. 

Pare responder às questões 45 a 59, pense em como você tem conseguido aplicar em seu 

trabalho, os conhecimentos e as habilidades aprendidos neste curso. A aplicação pode ocorrer 

em duas formas: (1) aquilo que você aplica da forma como foi ensinado; e (2) aquilo que você 

aplica com adaptações, quando necessário.”. Adicionalmente, algumas questões da escala de 

USO também reforçavam o conteúdo do que era aprendido. O Quadro 26 apresenta a escala 

adotada na pesquisa final e as definições conceituais revisadas pela autora. 
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Quadro 26: Versão da escala de USO após análise dos especialistas, revisada pela autora 

e aplicada na pesquisa final 
Dimensão EXECUTAR 

Definição: Quando o indivíduo usa o que aprendeu no curso para realizar suas atividades ou tarefas rotineiras de 

trabalho. 

Indicadores 

EXEC1 Estou usando o que aprendi no curso para executar atividades rotineiras em meu trabalho.  

EXEC2 O que aprendi no curso me ajuda a planejar melhor minhas atividades corriqueiras de trabalho. 

EXEC3 Consigo aplicar o que aprendi em disciplinas do curso (procedimentos, metodologias etc.) na execução 

de tarefas do meu trabalho.  

Dimensão AVALIAR 

Definição: Tendo como referência o que aprendeu no curso, o indivíduo intencionalmente ou não, avalia o seu 

desempenho ou o desempenho de outros, que fazem trabalhos semelhantes ao seu. 

Indicadores 

AVAL1 Após iniciar este curso, passei a usar indicadores (métricas, padrões etc.) aprendidos para avaliar meu 

desempenho no trabalho. 

AVAL2 Consigo avaliar se os conhecimentos e habilidades que desenvolvi no curso e estou aplicando na 

empresa têm melhorado o meu desempenho. 

AVAL3 Após iniciar o curso, passei a usar indicadores (métricas, padrões etc.) que aprendi para avaliar o 

desempenho de outras pessoas que executam atividades similares às minhas. 

Dimensão EXPLICAR 

Definição: Quando o indivíduo conversa sobre o que aprendeu no curso com colegas e outros, que fazem 

trabalhos semelhantes ao seu. A explicação pode ter como objetivos: promover o entendimento e a aceitação ou 

motivar outros a aprender e a usar o que foi aprendido. 

Indicadores 

EXPL1 Costumo conversar sobre o que aprendi no curso com pares, subordinados, superiores, ou outras pessoas 

da empresa. 

EXPL2 Recomendo a leitura ou compartilho materiais do curso (bibliografias, casos de ensino etc.) com meus 

pares, subordinados, superiores ou outros colegas da empresa. 

EXPL3 Explico de forma voluntária aos meus pares, métodos (técnicas, padrões, entre outros), que aprendi em 

disciplinas do curso. 

Dimensão INSTRUIR 

Definição: Quando o indivíduo ensina a outros (individualmente ou em grupos), que não participaram do curso 

a aplicar o aprendido. O instruir vai além do explicar, pois o indivíduo deve ensinar o quê e como está aplicando 

o aprendido. 

Indicadores 

INST1 Ensino individualmente a colegas ou a outros que executam atividades similares às minhas, como estou  

aplicando o que aprendi no curso (ferramentas, princípios, métodos, entre outros). 

INST2 Ensino para grupos de pessoas da minha empresa, como estou adaptando e usando o que aprendi no 

curso (ferramentas, princípios, metodologias, entre outros). 

INST3 Costumo orientar pessoas individualmente ou em grupos sobre os possíveis resultados a serem 

alcançados com a aplicação do que aprendi em disciplinas do curso. 

Dimensão LIDERAR 

Definição: Quando na atuação como líder formal ou membro de tarefas em grupo ou projetos, o indivíduo 

promove a aplicação do aprendido das seguintes formas: requisitando a aplicação, lembrando como aplicar ou 

definindo os critérios sobre como aplicar. As aplicações do “liderar” devem envolver a empresa como um todo. 

Indicadores 

LID1 Com base no que aprendi em diferentes disciplinas do curso (ferramentas, princípios, metodologias etc.), 

colaboro na definição de novas políticas e/ou em mudanças que envolvem empresa como um todo. 

LID2 Na atuação como líder de projetos ou de tarefas em grupo, que envolvem a empresa como um todo, defino 

os critérios para avaliar os resultados das diferentes aplicações do que aprendi neste curso. 

LID3 Oriento e/ou solicito a pessoas de diferentes áreas, ou que estejam trabalhando comigo em projetos da 

empresa como um todo, a aplicarem ferramentas (indicadores, métricas, procedimentos etc.), que aprendi neste 

curso. 

Fonte: Elaborado e revisado pela autora, com base em Yelon, Ford e Bhatia (2014). 
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As questões da dimensão LIDERAR, pelo próprio nome, possivelmente deixariam os 

respondentes com dúvidas ou sem respondê-las. Desta forma, foi incluída a seguinte 

orientação no instrumento de pesquisa: “Para responder às questões 57 a 59, pense na sua 

atuação em projetos, ou ações que envolvem a organização como um todo e não somente o 

seu departamento ou área de atuação direta. Mesmo que você não ocupe posição de liderança 

formal na estrutura da empresa, considere suas contribuições como líder de tarefas em grupo, 

ou líder de projetos”. 

Visando adequar a definição proposta por Yelon, Ford e Bhatia (2014), o construto 

transferência de aprendizagem como USO será: o uso ou aplicação dos conhecimentos e 

habilidades adquiridos em diferentes tipos de aprendizagem formal no trabalho. Os 

conhecimentos e habilidades podem ser: ideias, indicadores, métodos, princípios, 

procedimentos, regras etc., que foram aprendidos no curso.   

 

4.5 Procedimentos de coleta e preparação dos dados 

 

Esta pesquisa utilizou uma amostra não probabilística, uma vez que não foi aplicado 

nenhum método para que diferentes indivíduos da população tivessem a mesma chance de 

serem selecionados (HAIR JR. et al., 2005b). A amostragem foi por conveniência, com base 

em contatos da autora com instituições de ensino superior (IES) onde são oferecidos cursos de 

especialização em gestão.  

Inicialmente, foram contatadas dez IES. Nos contatos com os coordenadores 

acadêmicos, ou com outros representantes, foram apresentados os objetivos e as possíveis 

contribuições da pesquisa. A autora também se colocou à disposição para apresentar os 

resultados. Para cada IES, foi solicitada a autorização para coleta de dados. Cinco IES 

autorizaram a coleta de dados, sendo três de forma presencial via instrumento impresso e duas 

de forma online. Na forma online, foi criado um link no Google Forms, e enviado aos 

representantes das IES, para que eles reenviassem aos alunos e egressos, que atendiam aos 

critérios estabelecidos para os sujeitos de pesquisa. 

Nas duas formas de coleta (presencial e online), havia um termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE), que explicava os objetivos da pesquisa e garantia o sigilo e a 

confidencialidade das informações e que os dados seriam tratados estatisticamente de forma 

agregada.  

Para a realização da pesquisa com os questionários impressos, as IES passaram uma 

relação das turmas com previsão de conclusão do curso nos meses de maio a dezembro de 
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2019. A partir daí, a autora visitou as turmas, solicitando aos professores a autorização para 

realização da pesquisa. Os questionários eram deixados em um dia e coletados no próximo dia 

de aula de cada turma, a fim de não tirar o foco de atenção dos alunos das atividades das 

aulas. A coleta de dados foi realizada no período de março a junho de 2019. 

Foram entregues aproximadamente 1.200 questionários impressos e recolhidos 350 

preenchidos (29% de retorno). Foram obtidas também 107 respostas online, totalizando 457 

respostas. A partir daí, foram eliminados 33 registros, seguindo os seguintes critérios: 

(1) Registros cujos respondentes que se identificaram como microempreendedores 

individuais; 

(2) Registros com excesso de dados faltantes (missing values); e 

(3) Registros com mais de 80% de respostas repetidas (exemplo: “sempre” ou 

“nunca” para todas as assertivas ou mais de 80% delas).   

 

Alguns registros apresentaram poucos dados faltantes, que foram substituídos pelas 

médias, conforme orientações de Hair Jr. et. al (2016). 

Com relação ao critério 3, utilizou-se como referência, o percentual de 90% ou mais 

estabelecido pelo European Social Survey Education Net (2018). Logo, o critério de 80% aqui 

adotado pode ser considerado adequado.  

Não foram identificados dados atípicos (outliers). 

A amostra final resultou em 424 respostas válidas, ou seja, 92,8% do total de respostas 

obtidas. 

Segundo Hair et al. (2005b) o tamanho da amostra está relacionado diretamente ao 

poder estatístico, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela é realmente 

falsa. O tamanho da amostra foi estimado no software G*Power 3.1.9.2 (FAUL et al., 2007). 

Com a inclusão dos seguintes parâmetros: tamanho do efeito f
2
 de 0.15, poder estatístico de 

0.80 e nível de significância de 0.05.  Considerando 11 preditores, com todos os moderadores 

juntos, o tamanho mínimo da amostra é de 157 respostas. Considerando seis preditores (as 

cinco variáveis latentes do modelo), com um moderador por vez, o tamanho mínimo da 

amostra é de 98 casos. Logo, a amostra final de 424 respostas válidas pode ser considerada 

adequada, pois está acima dos dois resultados de tamanho mínimo de amostra. 
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4.6 Procedimentos de análise dos dados 

 

Após a coleta, os dados foram analisados em três etapas: estatística descritiva, modelo 

de mensuração e modelo estrutural.  

Quanto à estatística descritiva, os dados foram agrupados em três tabelas distintas: (1) 

Variáveis demográficas do aluno e características do curso; (2) Informações da empresa do 

aluno; e (3) Informações relativas ao TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

Na sequência, foi feita a avaliação do modelo de mensuração por meio da análise 

fatorial confirmatória (AFC), que de acordo Pett, Lackey e Sullivan (2003) é indicada quando 

o pesquisador, baseado na teoria já consolidada sob o fenômeno, ou em pesquisas empíricas 

anteriores, tem conhecimento dos fatores envolvidos no fenômeno de interesse. Seu objetivo é 

detectar se na amostra sendo estudada, essas relações são mantidas.  

De acordo com a definição dos construtos apresentada na seção 3, todos os itens foram 

analisados como indicadores reflexivos (MACKENZIE; PODSAKOFF; JARVIS, 2005). Em 

todos os modelos rodados, (incluindo os pré-testes), o modelo de mensuração foi estimado 

com o esquema de ponderação “factor” no software SmartPLS v.3.2.8 (RINGLE; WENDE; 

BECKER, 2017), com todos os itens que mensuram os construtos conectados entre si, 

seguindo as recomendações de Brown (2006). 

Após a avaliação do modelo de mensuração (validade convergente, validade 

discriminante, confiabilidade), as hipóteses foram testadas, ou seja, o modelo estrutural, foi 

estimado pelos mínimos quadrados parciais (PLS-PM – Partial Least Squares Path 

Modeling), uma vez que ele possibilita o teste de relações entre variáveis latentes sem a 

suposição de normalidade multivariada, além do tamanho requerido da amostra ser menor do 

que aquele baseado em covariâncias, tais como o AMOS ou LISREL (HAIR Jr. et al., 2016).  

Uma das vantagens da modelagem de equações estruturais é que ela pode ampliar a 

poder de explicação e a eficiência estatística em comparação às outras técnicas multivariadas 

(HAIR Jr. et al,. 2005a). Especificamente nos estudos de transferência de aprendizagem, 

houve pouco avanço nas análises empregadas, predominando a regressão linear e análise de 

variância (ANOVA). Neste contexto, Cassiano e Borges-Andrade (2017) recomendam o uso 

de outros métodos de análise, como a modelagem de equações estruturais, que possibilita a 

análise dos efeitos mediadores e moderadores. 

A próxima seção apresenta os resultados da pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentadas: a caracterização da amostra, a estatística descritiva das 

variáveis latentes, a avaliação do modelo de mensuração (validade convergente, validade 

discriminante e confiabilidade dos construtos) e a avaliação do modelo estrutural (teste das 

hipóteses). 

 

5.1 Perfil da amostra  

 

Conforme Tabela 9, é possível observar que a maioria dos participantes são alunos em 

fase de conclusão do curso (92%) e de cursos presenciais. Estes resultados refletem a forma 

de coleta de dados predominante, com visita presencial às turmas e respostas em questionários 

impressos.   

Quanto à iniciativa para ingressar no curso, a maioria (94%) foi por iniciativa própria 

e paga o curso com recursos próprios (74%).  

O público é considerado jovem, a maioria está na faixa dos 25 a 30 anos (40%), 

seguidos pela faixa de 31 a 35anos (27%).  
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Tabela 9: Descrição dos participantes do estudo (n = 424) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: Os cursos generalistas são aqueles sem ênfase em uma área específica, tais como: MBA em Gestão 

Empresarial ou em Gestão de Negócios, curso de especialização em Administração, entre outros. Os cursos com 

especialização ou ênfase em uma área específica são: MBA em Gerenciamento de Projetos, MBA em Recursos 

Humanos, Pós-graduação em Marketing etc. 

 

Na Tabela 10, são apresentadas as informações relativas às empresas dos participantes 

do estudo. 
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Tabela 10: Informações relativas às empresas dos participantes (n = 424) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: No instrumento de pesquisa, havia 18 opções de setores e 12 opções de departamentos (Apêndice I), 

ambos incluindo a opção “outros”. Muitas respostas foram na opção “outros”, totalizando 38 setores e 30 

departamentos. Desta forma, todos os registros foram analisados e categorizados conforme resultados aqui 

apresentados. 

 

Na Tabela 10, observa-se que a distribuição entre gestores e não gestores ficou bem 

equilibrada (50% de cada). A maioria dos participantes está na empresa há mais de 48 meses 

(51%) e são de empresas privadas (97%). Cabe observar que 70% dos respondentes têm no 

máximo 35 anos, ou seja, mesmo que ainda sejam considerados jovens, muitos que já estão 

ocupando cargos de gestão. 

Diante destes resultados, cabe pontuar uma característica importante do MBA no Brasil, 

conforme pesquisa conduzida pela ANAMBA (Associação Nacional de MBAs) em 2013. Do 

total de alunos matriculados nos cursos associados a esta instituição, 74% ocupavam cargos 

de gestão, variando de coordenador a CEO (ou sócio proprietário). Os 26% restantes 

ocupavam cargos de Especialistas, Técnicos e Analistas. Os resultados aqui encontrados 

apontam a tendência de mudança no perfil dos alunos de MBA. 
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Quanto aos setores de atuação dos respondentes, serviços (33%) e financeiro (25%) 

foram os que se destacaram.  

As respostas com relação aos departamentos foram bem variadas, com destaque para 

Vendas e Comercial (17%) e Finanças e Controladoria ou Contabilidade (14%). 

O instrumento de pesquisa contemplou também quatro questões não obrigatórias 

relativas ao TCC (Apêndice G), que foram respondidas por 291 participantes (69%), cujos 

resultados estão na Tabela 11. 

Tabela 11: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (n = 291) 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa. 

 

Os resultados do TCC quanto à apresentação para a empresa (16%) e implantação dos 

resultados para mudanças na empresa (26%) são baixos e possivelmente refletem a falta de 

interesse do aluno em elaborar um TCC focado na realidade da sua empresa. As IES também 

não fazem essa exigência, o que possibilita inferir que na visão do aluno, o TCC seja apenas 

uma formalidade para cumprir as exigências para a conclusão do curso, seguindo os critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação para os cursos de pós-graduação lato sensu, em 

nível de especialização. 

Se considerarmos ainda o total de 424 respostas válidas, os percentuais de apresentação 

dos resultados do TCC e uso dos resultados do TCC para mudanças na empresa são ainda 

menores, respectivamente, 11,3% e 17,7%. 
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5.2 Estatística descritiva das variáveis latentes e seus respectivos indicadores  

 

As médias, desvios-padrão, valores mínimos e máximos de todos os indicadores foram 

calculados e são apresentados nas Tabelas 12, 14 e 16.  

 

Tabela 12: Médias e desvios-padrão – desenho da transferência, reflexão crítica, 

autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem (n = 424) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

 

Dos preditores anteriores, reflexão crítica apresentou a maior média, seguida pela 

autonomia no trabalho e desenho da transferência. A reflexão crítica está no nível individual, 

mas é resultado do curso e o desenho da transferência está relacionado ao diretamente ao 
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curso. Esses resultados revelam aspectos positivos em relação aos cursos pesquisados. 

Considerando que 50% dos respondentes não ocupam cargos de gestão, o construto 

autonomia no trabalho teve uma média alta (5,32). Os resultados também revelaram uma 

tendência dos respondentes avaliarem que trabalham em organizações cuja cultura é propícia 

para a aprendizagem (média de 4,54).  

A Tabela 13 apresenta a comparação dos resultados da reflexão crítica, obtidos no pré-

teste e na pesquisa final. Para todos os indicadores, as médias da pesquisa final foram 

ligeiramente superiores e os desvios-padrão foram inferiores. Esses resultados apontam níveis 

altos de reflexão crítica, a partir do curso. 

 

Tabela 13: Comparação das médias da reflexão crítica 

Resultados Pré-teste Pesquisa Final 

Média DP Média DP 

RC1 5,50 1,29 5,76 1,18 

RC2 5,65 1,36 5,76 1,22 

RC3 5,11 1,42 5,48 1,24 

RC4 5,64 1,34 5,83 1,28 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: no pré-teste, os indicadores de reflexão crítica foram assim nomeados: REFL_CR_1, REFL_CR_2, 

REFL_CR_3 e REFL_CR_4. 

 

A Tabela 14 apresenta os resultados do construto cinismo organizacional. 
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Tabela 14: Médias e desvios-padrão do cinismo organizacional (n = 424) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

 

 

No instrumento de pesquisa não foi feita nenhuma menção ao termo “cinismo”, 

mesmo assim, de todos os construtos do modelo, as médias mais baixas foram nas três 

dimensões do cinismo organizacional.  

Aqui é importante fazer uma comparação com os resultados do pré-teste deste 

construto, conforma Tabela 15. 

 

Tabela 15: Comparação das médias do cinismo organizacional 

Resultados Pré-teste Pesquisa Final 

Dimensão Média DP Média DP 

AFETIVA 4,35 1,83 3,62 1,70 

COGNITIVA 4,31 1,96 3,70 1,75 

COMPORTAMENTAL 4,46 1,94 2,78 1,72 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos resultados da pesquisa. 
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Conforme observado na Tabela 15, os participantes da pesquisa final demonstraram 

menos atitudes cínicas em relação às organizações em que trabalham, principalmente os 

comportamentos relativos ao cinismo organizacional. 

Nas três dimensões, as médias caíram, mas na dimensão COMPORTAMENTAL, a 

queda foi mais acentuada. Esses resultados possivelmente são em função das mudanças feitas 

na escala (todas as assertivas que mencionavam “os colaboradores” foram alteradas para 

“eu”) para todos os itens da dimensão AFETIVA e da dimensão COMPORTAMENTAL. Os 

itens da dimensão COGNITIVA não foram alterados, mas a média também caiu. Era esperado 

que os sujeitos de pesquisa, por estarem fora da empresa, se sentissem mais à vontade em 

responder às questões do cinismo organizacional. As diferenças no perfil da amostra do pré-

teste e da pesquisa final também podem ter influenciado as diferenças.  

Os resultados do cinismo organizacional, aqui encontrados, corroboram Andersson 

(1996), que considera o cinismo organizacional um assunto sensível tanto para os gestores, 

como para as organizações. 

Por fim, a Tabela 16, apresenta os resultados do USO e é possível observar, que as 

médias das cinco dimensões estão próximas, mostrando uma tendência geral dos participantes 

apresentarem os comportamentos de USO. A dimensão EXECUTAR também é compreendida 

como aplicação direta (YELON; FORD; BHATIA, 2014) e possivelmente o indivíduo tem 

mais oportunidades em usar o que aprendeu para execução das suas atividades rotineiras de 

trabalho. A média mais elevada foi na dimensão EXPLICAR e pode estar relacionada à 

facilidade do indivíduo em manifestar comportamentos, como conversar e ensinar o que 

aprendeu a colegas e outros (EXPL1 = Costumo conversar sobre o que aprendi no curso com 

pares, subordinados, superiores, ou outras pessoas da empresa). 

Mesmo, se considerarmos que a amostra está equilibrada entre não gestores e gestores 

(50% de cada grupo), as médias mais baixas foram na dimensão LIDERAR, o que 

possivelmente demonstra uma maior dificuldade dos indivíduos usarem o aprendido em ações 

que envolvem a empresa como um todo. 

Nas entrevistas, os comportamentos relacionados às dimensões EXECUTAR e 

EXPLICAR também foram os que apareceram com mais frequência e os comportamentos da 

dimensão LIDERAR foram mais frequentes para os diretores ou sócio proprietários. 
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Tabela 16: Médias e desvios-padrão do USO (n = 424) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

 

 

5.3 Viés do método comum (common method bias) 

 

No presente estudo, o respondente foi a fonte de informação tanto para as variáveis 

preditoras quanto para a variável dependente e todas foram medidas com escalas de 7 pontos, 

o que pode resultar em subestimação, ou superestimação da correlação entre essas variáveis 

latentes (PODSAKOFF; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2012). No entanto, desenho da 

transferência, cinismo organizacional, autonomia no trabalho e uso foram medidas como 

frequência, de Nunca (1) a Sempre (7) e as escalas reflexão crítica e cultura de aprendizagem 
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foram medidas como concordância, de Discordo totalmente (1) a Concordo totalmente (7), o 

que minimiza a possibilidade de viés do método (PODSAKOFF; MACKENZIE; 

PODSAKOFF, 2012). 

 

5.4 Avaliação do modelo de mensuração 

 

Para avaliação do modelo de mensuração, que contempla validade convergente, 

validade discriminante e confiabilidade, foram realizadas três rodadas, descritas a seguir. 

Todas as tabelas com as cargas cruzadas de cada rodada constam do Apêndice P. 

Rodada 1 – todos os construtos como variáveis latentes de primeira ordem 

Validade Convergente 

Todos os itens tiveram cargas significativas e acima de 0,63. A validade convergente 

no nível das variáveis latentes (VL) foi considerada adequada, pois todos os valores da 

variância média extraída (VME) foram superiores a 0,5 (HAIR Jr. et al., 2016). 

 

Validade Discriminante 

Com exceção das dimensões cognitiva e comportamental do cinismo organizacional, 

os valores da matriz de cargas cruzadas (tabela 1 - Apêndice P) apresentaram cargas fatoriais 

mais altas em suas variáveis latentes do que nas demais. Como as diferenças nos valores das 

cargas cruzadas foram pequenas e por serem dimensões do mesmo construto, nenhum 

indicador foi excluído para não prejudicar a validade de conteúdo e a replicabilidade futura da 

escala (DEVELLIS, 2003). 

A raiz quadrada da variância média extraída (VME), conforme valores na diagonal na 

Tabela 17, é maior que as correlações (valores fora da diagonal), que segundo Hair Jr. et al., 

(2016) demonstra a validade discriminante. 

 

Confiabilidade 

Conforme Tabela 17, os valores de Confiabilidade Composta estão acima de 0,83 e os 

valores dos alfas de Cronbach estão entre 0,722 e 0,895, logo a confiabilidade das variáveis 

latentes pode ser considerada adequada (HENSELER; RINGLE; SINKOVICS, 2009). 
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Tabela 17: Matriz de correlações entre as variáveis latentes de primeira ordem 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 

Nota 2: As correlações entre as dimensões do uso são altas (colunas 8, 9, 10 e 11 em destaque).  

Nota 3: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

 

 

Rodada 2 - Construtos cinismo organizacional e uso como variáveis latentes de segunda 

ordem – procedimento de repetição de indicadores 

Para modelar cinismo organizacional e uso como variáveis latentes de 2ª ordem, foram 

seguidas as recomendações de Wetzels et al. (2009) e Hair Jr. et. al., (2016) e os indicadores 

das dimensões ou variáveis latentes de 1ª ordem foram assim repetidos: afetiva, cognitiva e 

comportamental repetidas no cinismo organizacional; e avaliar, executar, explicar, instruir e 

liderar repetidas no USO. 

Cabe destacar que na abordagem de repetição dos indicadores, as relações entre as 

variáveis latentes de segunda ordem e suas variáveis latentes de primeira ordem são 

interpretadas como cargas fatoriais, as quais devem ser usadas para o cálculo da variância 

média extraída (VME) e da confiabilidade composta. Esses cálculos foram realizados e os 

resultados constam da Tabela 18. 

A Tabela 2 do Apêndice P apresenta a matriz de cargas cruzadas, quando cinismo 

organizacional e uso foram modelados como variáveis latentes de segunda ordem. Apenas um 

indicador da dimensão cognitiva do cinismo organizacional teve correlação maior com a 

dimensão comportamental (diferença de 0,016). Como são dimensões do mesmo construto, os 

indicadores foram mantidos.  

Na Tabela 18 é possível identificar que há validade convergente no nível dos 

construtos, pois todos os valores da variância média extraída (VME) são maiores que 0,5. Há 
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também validade discriminante, pois os valores da diagonal (raiz quadrada da VME) são 

maiores que os valores fora da diagonal (correlações). A confiabilidade também está 

adequada, pois os valores da confiabilidade composta estão acima de 0,86. 

 

Tabela 18: Matriz de correlações, quando cinismo organizacional e uso são variáveis 

latentes de 2ª ordem 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 

Nota 2: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

 

 

Rodada 3 - construtos cinismo organizacional e uso como variáveis latentes de segunda 

ordem – cinismo organizacional com two step approach 

Quando há variáveis latentes de 1ª ordem com diferentes quantidades de indicadores, 

recomenda-se a abordagem em duas etapas (two step approach), a qual foi feita apenas para o 

construto cinismo organizacional (afetiva = 3, cognitiva = 6 e comportamental = 4). Como as 

cinco dimensões do construto USO têm três indicadores cada, são válidos os resultados da 

abordagem de repetição de itens da rodada anterior. 

A partir da planilha com o conjunto de dados final (.CSV), foram incluídas três 

colunas com os escores das três dimensões do cinismo organizacional, calculado com a média 

aritmética simples. Estes escores foram então incluídos no modelo como indicadores do 

cinismo organizacional. Os resultados constam da Tabela 19.  
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Tabela 19: matriz de correlações, quando cinismo organizacional e uso são variáveis 

latentes de 2ª ordem com a abordagem em duas etapas para o cinismo organizacional 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 

Nota 2: Todos os construtos foram mensurados com escalas de 7 pontos (1 a 7). 

 

Os resultados da abordagem em duas etapas (two step approach) para o construto 

cinismo organizacional são muito próximos aos da abordagem de repetição dos indicadores 

(Tabela 18). Logo, com a adoção dessa abordagem, o modelo apresentou validade 

convergente, discriminante e confiabilidade. Assim sendo, a próxima seção apresenta os 

resultados do modelo estrutural. 

 

5.5 Avaliação do modelo estrutural 

 

O modelo estrutural foi estimado em cinco etapas: (1) todas as variáveis de controle; 

(2) somente as variáveis de controle significantes; (3) modelo estrutural sem variáveis de 

controle; (4) modelo estrutural incluindo as variáveis de controle significantes; e (5) variáveis 

moderadoras. 

5.5.1 Modelo só com as variáveis de controle 

 

Conforme Figura 11 (seção 3.1), o modelo estrutural previa inicialmente 15 variáveis 

de controle. No entanto, em função do perfil da amostra (seção 5.1), algumas variáveis 

tiveram grande percentual de respostas em apenas uma das opções apresentadas. São elas: 

perfil do aluno (em fase de conclusão = 92%), modalidade do curso (presencial = 99%), 

iniciativa para ingressar no curso (do aluno = 93,63%) e tipo de empresa (privada = 97%). 
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Sendo assim, essas variáveis foram excluídas do modelo, que ficou com 11 variáveis de 

controle.  

Setor e Departamento foram modelados como variáveis do tipo dummy formativas. 

Incialmente havia nove setores e doze departamentos. Os departamentos com poucas 

respostas foram assim reagrupados: Compliance + Jurídico; Outros + P&D; e Logística ou 

Distribuição + Suprimentos ou Compras, resultando em nove categorias de departamentos. A 

Tabela 20 apresenta os resultados do modelo com as variáveis de controle. 

 

Tabela 20: Modelo estrutural só com as variáveis de controle 

 
Nota 1: Valores-t e valores-p foram estimados por bootstrap com 500 reamostragens. 

Nota 2: As linhas em negrito e destacadas em cinza são os coeficientes significantes a 5%. 

 

Em função das variáveis formativas SETOR e DEPTO, o bootstrap com 1.000 e 5.000 

reamostragens apresentou mensagem de erro (“Problema com matriz circular”). Como essas 

variáveis não foram significantes com 500 reamostragens, elas foram excluídas do modelo e o 

bootstrap foi rodado novamente com 5.000 reamostragens, conforme resultados da Tabela 21. 
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Tabela 21: Modelo estrutural com as variáveis de controle, exceto SETOR e DEPTO 

 
Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por Bootstrap com 5.000 reamostragens. 

Nota 2: As linhas em negrito e destacadas em cinza são os coeficientes significantes a 5%. 

Nota 3: Os valores do VIF estão abaixo de 1,96. 

 

Nas duas rodadas do bootstrap, apenas as variáveis de controle CARGO DE GESTÃO 

(0,160; p<0,05) e IDADE (0,139; p<0,05) tiveram efeitos significantes. Assim sendo, foi 

rodado um novo modelo somente com essas duas variáveis de controle, conforme resultados 

da próxima seção.  

 

5.5.2 Modelo só com as variáveis de controle significantes 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados do modelo estrutural apenas com as duas 

variáveis de controle significantes. 

Tabela 22: Modelo estrutural só com as variáveis de controle significantes 

 
Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por Bootstrap com 5.000 reamostragens. 

Nota 2: Valores do VIF = 1,038. 

 

Cabe destacar ainda que idade e anos de experiência profissional tiveram uma 

correlação de 0,65. 
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5.5.3 Modelo estrutural só com os preditores 

 

Este modelo considerou somente as cinco variáveis preditoras e suas relações diretas 

com o USO, conforme resultados da Tabela 23.  

Tabela 23: Modelo estrutural só com os preditores 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Valores-t e valores-p foram estimados por bootstrap com 5.000 reamostragens. 

Nota 2: As linhas em negrito e destacadas em cinza são os coeficientes significantes a 5%. 

Nota 3: Cinismo organizacional foi significante, mas a hipótese (H3) previa relação negativa com o uso. Logo, 

foi rejeitada. 

Nota 4: Valores de referência para o tamanho do efeito (f2): 0,02 = pequeno; 0,15 = médio; e 0,35 = grande 

(COHEN, 1988; HAIR JR. et al., 2016). 

Nota 5: Os valores do VIF estão abaixo de 1,66. Logo, não há problemas de multicolinearidade. 

 

Dos cinco preditores do USO, desenho da transferência, reflexão crítica e cultura de 

aprendizagem e cinismo organizacional tiveram resultados significantes. Entretanto a hipótese 

H3, que previa uma relação negativa do cinismo organizacional com o USO não foi 

confirmada, pois apresentou um coeficiente estrutural positivo de 0,158 e com tamanho de 

efeito pequeno segundo a classificação de Cohen (1988).  

Os preditores desenho da transferência e reflexão crítica tiveram tamanho do efeito 

médio e cultura de aprendizagem teve efeito pequeno na classificação de Cohen (1988). 

A Figura 19 apresenta os coeficientes estruturais padronizados do modelo com os 

preditores. 
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Figura 19: Coeficientes padronizados do modelo estrutural só com os preditores 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

5.5.4 Modelo estrutural com todos os preditores e as variáveis de controle significantes 

 

Este modelo considerou os cinco preditores e as duas variáveis de controle 

significantes suas relações diretas com o USO, conforme resultados da Tabela 24.  
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Tabela 24: Resultados do modelo estrutural completo – preditores e variáveis de controle 

significantes 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Valores-t e valores-p foram estimados por bootstrap com 5.000 reamostragens. 

Nota 2: As linhas em negrito e destacadas em cinza são os coeficientes significantes a 5%. 

Nota 3: Cinismo organizacional foi significante, mas a hipótese H3(-) previa relação negativa do cinismo com o 

USO. Logo, H3(-) foi rejeitada. 

Nota 4: Valores de referência para o tamanho do efeito (f2): 0,02 = pequeno; 0,15 = médio; e 0,35 = grande 

(COHEN, 1988; HAIR JR. et al., 2016). 

 

As hipóteses H1(+), H2(+) e H5(+), que previam relações diretas com o USO, foram 

confirmadas. 

Comparando as tabelas 23 e 24, observa-se que com a inclusão das variáveis de 

controle, os coeficientes estruturais das hipóteses confirmadas sofreram pequena variação 

Adicionalmente, o tamanho do efeito das variáveis de controle é pequeno (COHEN, 1988; 

HAIR JR. et al., 2016). 

Calculou-se também a contribuição de cada variável independente significante para 

explicar a variação da variável dependente ( R
2
 =  * r), obtendo-se os seguintes resultados: 

 Cultura de aprendizagem = 0,211 * 0,222 = 4,68%;  

 Desenho da transferência = 0,314 * 0,532 = 16,70%; e  

 Reflexão crítica = 0,333 * 0,532 = 17,72%. 

 

Os preditores que mais contribuíram para explicar as variações no USO foram a 

reflexão crítica (17,72%) e o desenho da transferência (16,70%), ambos com tamanho de 

efeito médio (COHEN, 1988; HAIR JR. et al., 2016). A cultura de aprendizagem, apesar de 

significante tem pouca contribuição para explicar as variações no USO (4,68%), além de 

tamanho do efeito pequeno (COHEN, 1988; HAIR JR. et al., 2016). 
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5.5.5 Modelo estrutural com as variáveis moderadoras 

 

As variáveis moderadoras foram rodadas uma de cada vez. O modelo estrutural previa 

três variáveis moderadoras (cinismo organizacional, autonomia no trabalho e cultura de 

aprendizagem) e seis hipóteses de moderação (H3a, H3b, H4a, H4b, H5a e H5b). A Tabela 25 

apresenta os resultados da avaliação dos efeitos moderadores.  

Tabela 25: Avaliação dos efeitos moderadores 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por bootstrap com 5.000 reamostragens. 

Nota 2: As linhas destacadas em cinza e negrito apresentam os coeficientes não significantes a 5%. 
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Como autonomia no trabalho não teve relação significante com o USO, também não 

apresentou efeito de moderação significante. É possível observar na Tabela 25 que os demais 

resultados da moderação não tiveram efeitos significantes. Logo, nenhuma das hipóteses de 

moderação do modelo foi confirmada e a partir dos resultados aqui apresentados, obteve-se o 

modelo de pesquisa da Figura 20.  

 

Figura 20: Modelo conceitual do estudo após avaliação 

 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos resultados da pesquisa. 

Legenda: As setas em negrito são as hipóteses de relação direta confirmadas no modelo estrutural (H1, H2 e H5). 

 

Os resultados aqui encontrados serão discutidos na próxima seção,  

 

Em complemento ao modelo estrutural aqui testado, foi avaliado um segundo modelo, 

considerando as cinco dimensões do USO separadamente. Os resultados são apresentados no 

Apêndice R. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta tese teve como objetivo geral: Propor e testar um modelo de transferência de 

aprendizagem em cursos de especialização em gestão, avaliando a influência simultânea do 

cinismo organizacional, reflexão crítica, desenho da transferência, autonomia no trabalho e 

cultura de aprendizagem sobre a transferência de aprendizagem e um dos objetivos 

específicos foi construir e validar estatisticamente a escala de transferência de aprendizagem 

como USO. Para tanto, partiu-se da abordagem dedutiva de Hinkin, Tracey e Enz (1997), que 

é recomendada quando já existe teoria sobre um determinado fenômeno.  Com base nas 

definições teóricas das cinco dimensões de uso propostas na taxonomia de Yelon, Ford e 

Bhatia (2014), foram gerados os itens da escala, que passaram por pré-teste, análise de 

especialistas e pesquisa final.  

Como resultados, com exceção do cinismo organizacional, todas as demais variáveis 

testadas tiveram respostas acima do ponto médio da escala (1 a 7).  

O cinismo organizacional é uma atitude negativa do indivíduo em relação à 

organização. Esperava-se que os sujeitos de pesquisa, por estarem fora da organização, 

pudessem se sentir mais à vontade para responder às 13 assertivas, que compõem a escala 

deste construto. A comparação das médias do cinismo organizacional no pré-teste e na 

pesquisa final, indica que as mudanças nas assertivas, feitas seguindo as recomendações dos 

especialistas (“de colaboradores” para “eu”) tiveram um impacto significativo nos resultados, 

o que possibilita inferir: as respostas foram afetadas pela desejabilidade social, ou os 

indivíduos pesquisados realmente não têm atitudes cínicas em relação às organizações em que 

trabalham. 

De todos os antecedentes do modelo conceitual, a reflexão crítica e o desenho da 

transferência foram os que mais contribuíram para explicar as variações nos comportamentos 

de USO, respectivamente, 18% e 17%. Adicionalmente, as médias elevadas destes construtos 

apontam para aspectos positivos dos cursos investigados, ou seja, eles estão desenhados para 

facilitar a transferência e contribuir para que o aluno possa desenvolver o processo de 

reflexão. A falta de metodologias que estimulem a reflexão é uma das críticas feitas aos 

cursos de especialização em gestão. Cursos com metodologias que incluem o desenho da 

transferência são facilitadores da transferência, uma vez que desenvolvem nos alunos as 

habilidades de “como” fazer, minimizando o possível “knowing-doing gap” (DATAR; 

GARVIN; CULLEN, 2011), ou seja, a lacuna entre o saber e o saber fazer.  
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Cabe destacar que conforme os resultados do pré-teste, as variáveis reflexão e reflexão 

crítica não apresentaram validade discriminante, ou seja, os sujeitos de pesquisa do pré-teste 

avaliaram as duas como uma única forma de reflexão.  

Com relação à influência da reflexão crítica sobre o USO, os resultados aqui 

encontrados corroboram Kember et al. (2008), Rigg e Trehan (2008) e Sambiase et al. (2016). 

Para esses autores, quando o aluno reflete criticamente, ele faz conexões entre o que está 

aprendendo e suas experiências pessoais e identifica possíveis aplicabilidades para o conteúdo 

aprendido. 

A média de 5,71 (DP = 1,24) da reflexão crítica contradiz Mezirow (1998), para quem 

a reflexão e a reflexão crítica enquanto processos de aprendizagem e de mudança são 

frequentemente difíceis de serem alcançados.  Peltier, Hay e Drago (2005) sugeriram que o 

melhor termo para o construto seria reflexão intensiva, avaliada como uma forma mais 

profunda de reflexão.  

Com relação à autonomia no trabalho, as médias foram altas, mesmo ao se levar em 

conta que 50% dos participantes da pesquisa não ocupam cargos de gestão. 

Dentre os preditores com resultados acima do ponto médio da escala, a cultura de 

aprendizagem teve a menor delas (4,54) e o maior desvio-padrão (1,68). Considerando as 

características da amostra, em que predominaram as empresas privadas de grande porte e em 

setores bem diversificados, essas características possivelmente influenciaram no quanto os 

sujeitos pesquisados percebem que suas empresas têm culturas que facilitam e estimulam a 

aprendizagem. 

Por fim, as cinco dimensões do USO também apresentaram resultados acima do ponto 

médio da escala. Além da dimensão EXECUTAR, entendida como aplicação direta, os 

pesquisados estão usando o que aprenderam para avaliar as suas ações e  as de outros pessoas, 

para explicar e instruir as pessoas sobre como aplicar o aprendido e quando atuam como 

líderes de projetos ou de tarefas, usam o que aprenderam para mudanças mais abrangentes, 

que envolvem a empresa como um todo.  

Ainda que o USO seja uma condição necessária, mas não suficiente para avaliar a 

eficácia da aprendizagem formal, os resultados deste construto indicam que os cursos estão 

impactando de forma positiva os alunos e as organizações.  

Nas entrevistas (Apêndice M), são apresentados relatos categorizados com base nos 

cinco tipos de uso de Yelon, Ford e Bhatia (2014). A partir da análise das entrevistas, foi 

possível identificar ainda que um uso leva a outro e que os mesmos estão inter-relacionados, 

corroborando as ideias Yelon, Ford e Bhatia (2014).  
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O modelo proposto explicou 42,6% da variação no USO, o que indica um bom ajuste 

aos dados. 

Das cinco hipóteses que previam relação direta com o USO, três foram confirmadas: 

desenho da transferência H1 (0,314; p<0,05); reflexão crítica H2 (0,333; p<0,05); e cultura de 

aprendizagem H5 (0,211; p<0,05).  Em outras palavras, desenho da transferência, reflexão 

crítica e cultura de aprendizagem predizem os comportamentos de USO em cursos de 

especialização em gestão. Assim, quanto mais o curso adota metodologias que estimulam o 

aluno a refletir e apresenta exemplos, situações e condições que mostram como ele pode 

aplicar no trabalho o que aprendeu, e quanto mais a organização tem uma cultura voltada à 

aprendizagem, maior será o USO. 

Cada um desses preditores está em um dos três antecedentes principais. O desenho da 

transferência no nível da aprendizagem, a reflexão crítica no nível individual e a cultura de 

aprendizagem no nível organizacional. Apesar de a reflexão crítica estar no nível individual, 

uma vez que quem reflete é o indivíduo, ela é resultado do curso. Adicionalmente, reflexão 

crítica e desenho da transferência apresentaram tamanho de efeito médio (COHEN, 1988), ou 

seja, além da significância estatística, é possível afirmar que ambas também apresentaram 

significância prática. 

Diante destes resultados, os aspectos dos cursos investigados foram os que mais 

influenciaram os alunos a usarem o que aprenderam. Esses resultados corroboram Brown e 

Warren (2014), que consideram que mesmo com os avanços na literatura e a incorporação de 

novos antecedentes, o desejo de o indivíduo transferir o que aprendeu ainda é influenciado 

pelo desenho do curso.  

Conforme apresentado na seção 2.8.4, no modelo conceitual desta tese foram incluídos 

construtos de estudos anteriores realizados com alunos de MBA: a cultura de aprendizagem 

foi testada por Cheng (2000), o desenho da transferência foi testado por Pham Segers e 

Gijselaers (2011) e a autonomia no trabalho foi testada por Pham, Segers e Gijselaers  (2012). 

Assim sendo, mesmo com escalas diferentes, é importante comparar os resultados aqui 

encontrados com aqueles dos estudos anteriores, considerando as relações diretas destes 

construtos com a variável critério – transferência de aprendizagem, conforme Quadro 27.  
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Quadro 27: Comparação com os resultados de Cheng e Pham, Segers e Gijselaers 

Construtos Resultados da tese 

(coeficiente estrutural) 

Resultados de estudos 

anteriores 

Cultura de aprendizagem 0,21 0,34 

Desenho da transferência 0,31 0,35 

Autonomia no trabalho Sem relação estatisticamente 

significante  

0,23 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observa-se no Quadro 27, que os resultados da autonomia no trabalho foram os que 

apresentaram a maior diferença em relação ao estudo de Pham, Segers e Gijselaers (2012), 

mesmo considerando-se que nos dois estudos foi adotada a mesma escala. 

Duas hipóteses de relação direta com o USO não foram confirmadas: cinismo 

organizacional (H3-) e autonomia no trabalho (H4+).  

As médias do cinismo organizacional foram baixas, possivelmente por influência da 

desejabilidade social, ou porque os pesquisados efetivamente não têm atitudes cínicas em 

relação às organizações em que trabalham. Apesar de a hipótese (H3) não ter sido confirmada, 

o coeficiente estrutural foi de 0,145 e a correlação entre cinismo organizacional e USO foi 

próxima de zero (-0,059). Na AFC, quando cinismo organizacional e USO foram modelados 

como VL de 1ª ordem, as correlações entre todos os indicadores foram próximas de zero.  

Como foi encontrado apenas o estudo de Tesluk et al. (1995), no qual o cinismo 

organizacional influenciou negativamente a transferência de aprendizagem, não foi possível 

fazer outras comparações para este construto.  

Com relação à autonomia no trabalho, que obteve a segunda média mais alta entre os 

preditores, analisou-se também sua correlação com as cinco dimensões do USO, que variaram 

de 0,074 na dimensão EXECUTAR até 0,232 na dimensão LIDERAR. Em outras palavras, 

quanto mais autonomia o indivíduo tem para executar o seu trabalho, mais ele pode aplicar o 

que aprendeu no curso em iniciativas, projetos etc., que envolvem a empresa como um todo. 

Nas entrevistas, os usos da dimensão LIDERAR, também foram relatados com maior 

frequência para os participantes em cargos de direção. 

Cabe destacar que, possivelmente, indivíduos que atuam em cargos com a mesma 

denominação tenham funções, atuações e diferentes graus de autonomia no trabalho, tanto 

aqueles que trabalham em diferentes organizações, como aqueles de uma mesma organização. 

Assim sendo, a avaliação da influência do cargo deve ser feita em complemento à influência 
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da autonomia no trabalho. Na presente tese, o cargo foi incluído no modelo como variável de 

controle e classificado entre não gestores e gestores. 

Com relação às variáveis de controle, foram testadas onze e somente duas tiveram 

relações significantes com o USO: cargo de gestão e idade, ambas com efeito pequeno 

(COHEN, 1988). O cargo de gestão, apesar de efeito pequeno corrobora as ideias defendidas 

por Mintzberg (2004) de que o público ideal para o MBA são alunos com experiência 

gerencial ou experiência profissional relevante. 

Aqui é possível fazer uma comparação com os estudos de Pham, Segers e Gijselaers 

(2010, 2011, 2012), em que foram incluídas as seguintes variáveis de controle: idade, gênero, 

anos de experiência profissional, cargo e fonte de financiamento do curso, sendo que 

nenhuma delas teve efeito significativo sobre a transferência de aprendizagem. 

Em complemento aos resultados até aqui apresentados e discutidos, a Tabela 26 

apresenta a matriz de correlação entre as variáveis de controle: anos de experiência 

profissional, idade, cargo de gestão e a variável latente autonomia no trabalho. 

 

Tabela 26: Matriz de correlações entre variáveis de controle e autonomia no trabalho 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Observa-se na Tabela 26 que a autonomia no trabalho teve a maior correlação com o 

cargo de gestão (0,234). Os anos de experiência profissional, antes de ingressar no curso 

tiveram alta correlação com a idade (0,65). E a correlação entre cargo de gestão e idade foi 

baixa, em função das características da amostra (50% de gestores e não gestores e 70% têm no 

máximo 35 anos). 

 

No modelo proposto, foram incluídas também seis hipóteses de moderação, as quais 

tinham como propósito avaliar os efeitos do fator inibidor cinismo organizacional no nível 

individual e dos fatores de apoio autonomia no trabalho e cultura de aprendizagem no nível 
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organizacional, sobre as relações entre as variáveis desenho da transferência e reflexão crítica 

ambas no nível da aprendizagem. 

Nenhuma das hipóteses de moderação foi confirmada. No entanto, não é possível fazer 

uma comparação desses resultados com outras pesquisas, pois os estudos de transferência não 

têm adotado modelos com moderação, apenas relações diretas ou de mediação. 

A autonomia no trabalho não teve efeito significante em sua relação direta com o 

USO, logo não teve efeito moderador. A cultura de aprendizagem, apesar de significante, seu 

efeito na relação direta com o USO foi pequeno, portanto seus efeitos moderadores não foram 

confirmados. O cinismo organizacional, por sua vez, teve efeito significante e positivo na sua 

relação direta com o USO (0,145), mas com efeito pequeno e a hipótese H3 previa uma 

relação negativa com o USO. Logo, as duas hipóteses de moderação do cinismo 

organizacional também não foram confirmadas.  

A próxima seção finaliza esta tese, apresentando as principais conclusões sobre os 

resultados aqui encontrados, as limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como apresentado anteriormente, apesar dos aumentos nos investimentos em 

aprendizagem formal no Brasil e em outros países, as organizações não sabem avaliar se e 

como os empregados aplicam no trabalho o que aprenderam, ou seja, que novos 

comportamentos eles apresentam após terem iniciado ou concluído um evento de 

aprendizagem formal. Esse problema enfrentado pelas organizações há bastante tempo foi 

denominado “gap” da transferência e se torna ainda mais crítico em cursos cujo objetivo é o 

desenvolvimento de habilidades abertas com conteúdos mais genéricos e abstratos, e para os 

quais os ambientes de aprendizagem e de transferência são diferentes, caso dos cursos 

pesquisados nesta tese.  

Assim sendo, a diferenciação da transferência entre uso e eficácia e a possibilidade de 

avaliar a transferência por meio de diferentes usos dos conhecimentos e habilidades trazem 

contribuições teóricas e práticas. O USO é multidimensional e vai além da aplicação direta 

(dimensão executar). Logo, sob a perspectiva das organizações, a escala de USO aqui 

desenvolvida traz como principais contribuições: 

 A possibilidade de ser adaptada para outros tipos de aprendizagem formal, 

desenvolvidos ou não no formato in-company.  

 Dada à sua facilidade e objetividade em identificar os comportamentos de 

aplicação do aprendido no trabalho, ela pode ser usada por gestores, pares, 

entre outros, ou seja, várias pessoas avaliam a aplicação. 

 Pode ser testada em modelos com outros antecedentes, alinhados à realidade 

organizacional e incorporando fatores específicos, que são aqueles 

intencionalmente dirigidos à transferência de aprendizagem (apoio do 

supervisor, apoio dos pares etc.). 

 Os profissionais de T&D podem relacionar os usos de diferentes tipos de 

aprendizagem formal, com outros indicadores, tais como: aumento nas vendas, 

aumento nos lucros etc. 

 

Para as IES, a escala de USO traz as seguintes contribuições: 

 A possibilidade de ser adaptada para outros tipos de cursos e/ou disciplinas, 

tanto em cursos abertos, como em cursos in-company. 

 Ser utilizada em complementação às avaliações de reação e de aprendizagem.  
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As contribuições anteriores possivelmente minimizam a questão da intangibilidade dos 

resultados da aprendizagem formal. 

No que diz respeito aos cursos de especialização em gestão, ou simplesmente MBAs, 

eles têm sido alvo de diversas críticas. Uma delas questiona a sua real contribuição para as 

organizações. Muitas pesquisas tiveram como objetivo analisar os benefícios do MBA apenas 

para os alunos, em termos de melhoria de currículo e empregabilidade, fato reforçado pela 

mídia e diversos rankings publicados periodicamente por revistas nacionais e internacionais.  

Contrariamente, estudos internacionais e nacionais já têm apontado que o MBA por si 

só não garante benefícios para os alunos. Os entrevistados corroboraram este fato. Para eles, 

ter um diploma de MBA está se tornando uma obrigação nos dias atuais e não é mais um 

diferencial competitivo no mercado de trabalho.   

Diante do exposto, qual a contribuição dos MBAs para os alunos e para as 

organizações? 

Os diferentes usos relatados nas entrevistas, as médias das cinco dimensões do USO e 

os resultados do modelo estrutural revelaram contribuições do MBA tanto para os alunos 

como para as organizações. Neste contexto, ainda que os cursos abertos em geral (aqueles 

oferecidos por IES ao mercado), e mais especificamente os MBAs não estejam no cerne das 

questões das áreas de T&D, HRD etc., e não estejam relacionados ao “gap” da transferência, 

seus resultados positivos sugerem o quão importante eles são para o desenvolvimento dos 

indivíduos e das organizações.  

A maioria dos respondentes (94%) ingressou no curso por iniciativa própria e 74% 

paga o curso com recursos próprios. Entre os 18 entrevistados, todos ingressaram no curso por 

iniciativa própria e para cinco deles a empresa paga o curso parcialmente. Mesmo que esses 

participantes estejam buscando o curso com o objetivo de melhorar a carreira e a 

empregabilidade, as altas médias das cinco dimensões do USO indicam que no curto prazo há 

benefícios para as organizações que empregam os alunos. 

Outro fato a ser considerado é que a maioria dos cursos de MBA no Brasil são cursos 

com especialização ou ênfase em uma área específica. Essa diferença visa atender a demanda 

do mercado brasileiro. Com base na análise das entrevistas, foram identificados dois perfis de 

alunos.  O primeiro é composto por indivíduos que avaliaram e selecionaram os cursos cujas 

disciplinas estavam mais alinhadas à sua realidade profissional do momento. Exemplos: 

indivíduos com formação em outras áreas, ou formação generalista, buscaram um MBA em 

Marketing, porque trabalham nesta área. O segundo perfil é composto por indivíduos com 
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experiência em uma área, que assumiram ou vão assumir posições de liderança no curto ou 

médio prazo e precisam de uma formação generalista. 

Na amostra, 45% dos respondentes eram de cursos generalistas e 55% de cursos com 

especialização e o tipo de curso como variável de controle não apresentou resultados 

estatisticamente significantes, ou seja, as diferenças dos cursos brasileiros não tiveram 

influência na transferência de aprendizagem. 

De todos os antecedentes do modelo conceitual, a reflexão crítica e o desenho da 

transferência foram os que mais contribuíram para explicar as variações nos comportamentos 

de USO. 

Com relação à reflexão no MBA, há pesquisadores, que avaliam que ela é importante 

tanto para a aprendizagem, como para gerar impactos para a organização. Eles criticam os 

cursos, cujas metodologias não são baseadas em abordagens reflexivas em relação ao 

conteúdo aprendido.  

O desenho da transferência também foi bem avaliado pelos participantes. Esses 

resultados levam a algumas considerações sobre as críticas ao MBA.  

De um lado, o mercado em geral e os alunos buscam nestes cursos ferramentas, 

métodos, ideias etc., que sejam aplicáveis e no curto prazo, ou seja, querem algo que seja útil 

para o seu trabalho.  As IES, por sua vez, buscam incluir em seus cursos metodologias, 

exemplos, atividades, entre outros que mostrem para o aluno como ele pode aplicar o 

aprendido no trabalho. Essa visão instrumental do MBA é questionada pelos estudos 

alinhados ao discurso crítico da emancipação (WOOD JR.; CRUZ, 2014). 

Mesmo diante da instrumentalidade, cabe destacar um aspecto positivo relatado nas 

entrevistas. Os entrevistados mostraram que quando estão “aplicando” (o termo aplicação foi 

o mais citado), eles estão aprendendo, o que é um estímulo para novas aplicações. Esse 

resultado corrobora Yelon, Ford e Bhatia (2014), que afirmam que um uso leva a outros. 

Diante dos resultados aqui encontrad 

os, é possível avaliar que a combinação entre desenho da transferência e metodologias 

que levem o aluno à reflexão seja de grande relevância para a transferência do aprendido em 

cursos de especialização em gestão, minimizando parte das críticas relacionadas ao curso em 

si. 

Cabe pontuar que os resultados do desenho da transferência e da reflexão crítica 

podem estar relacionados às IES pesquisadas. São instituições reconhecidas pelo mercado de 

educação executiva e têm apresentado bons resultados nas avaliações do Ministério da 
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Educação. Portanto, pesquisas em outras IES e com outros perfis de alunos podem apresentar 

resultados diferentes.  

Os resultados da autonomia no trabalho foram surpreendentes. Em primeiro lugar, 

porque foi adotada a mesma escala da pesquisa em MBA de Pham, Segers e Gijselaers (2012) 

e nesta pesquisa os resultados foram significativos. Em segundo lugar, porque uma das 

premissas da taxonomia de uso de Yelon, Ford e Bhatia (2014) era que os indivíduos tivessem 

relativa autonomia. Em terceiro lugar, porque a média da autonomia no trabalho foi de 5,32 e 

a amostra estava equilibrada entre gestores e não gestores (50% de cada). Como implicações 

práticas, esses resultados revelam que possivelmente as condições de trabalho oferecidas 

pelas empresas estejam mudando. Para atuar em cenários cada vez mais competitivos, as 

empresas têm reduzido níveis hierárquicos e demandam funcionários com autonomia para 

executarem o seu trabalho e consequentemente, melhorarem o seu desempenho. A autonomia 

dos empregados, mesmo aqueles que não estão em cargos de gestão, parece que não está 

apenas nos discursos das empresas.  

Como implicação teórica, considera-se como possibilidade para estudos futuros, uma 

revisão na literatura com o objetivo de identificar outras escalas de autonomia no trabalho. 

Caso não sejam identificadas escalas diferentes, recomenda-se o desenvolvimento de uma 

nova escala, cujos itens ampliem o âmbito da autonomia e contemplem questões que vão além 

da execução do trabalho, o que traria contribuições para a literatura. 

Outro resultado surpreendente foi o do cinismo organizacional, cujas médias foram as 

mais baixas e a hipótese H3 não foi confirmada. Como dito anteriormente, esse resultado 

possivelmente foi afetado pela desejabilidade social, ou porque os participantes realmente não 

têm atitudes cínicas em relação às organizações em que trabalham. Do ponto de vista prático, 

esse resultado sugere que se os indivíduos não têm atitudes cínicas é porque acreditam em 

suas organizações e em mudanças que elas venham a propor.  

O cinismo organizacional está relacionado a comportamentos negativos e apresenta 

oportunidades de novas pesquisas, principalmente no Brasil, onde não foi localizado nenhum 

estudo. Por isso, sugerem-se novas pesquisas, relacionando o cinismo organizacional a outros 

construtos (antecedentes e consequentes). Nos antecedentes, é importante separar as 

características individuais das características da organização para identificar qual delas tem 

maior influência sobre o cinismo organizacional. 

A cultura de aprendizagem, apesar de significante, teve efeito pequeno sobre o USO. 

Esse resultado pode ter sido em decorrência da versão reduzida da escala DLOQ-A (um item 

por indicador), cujo conteúdo possivelmente não captou o construto em toda a sua 
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complexidade Logo, recomenda-se que em estudos futuros seja adotada a versão completa do 

DLOQ-A. 

A correlação entre a cultura de aprendizagem e o cinismo organizacional (-0,6), 

apresenta a oportunidade de novos estudos, que relacionem o cinismo organizacional com 

outros aspectos da cultura organizacional e/ou com instrumentos que tenham como objetivo 

fazer um diagnóstico da cultura organizacional. 

Diante dos resultados apresentados e discutidos, conclui-se que o estudo do MBA sob 

a ótica da transferência de aprendizagem apresenta uma contribuição teórica para a literatura 

de MBA, principalmente no Brasil, onde há poucos estudos acadêmicos reflexivos e críticos 

sobre suas contribuições (WOOD JR.; CRUZ, 2014). 

Uma das inconsistências detectadas na literatura é o nome do conceito “transferência 

de treinamento”, adotado em diferentes tipos de aprendizagem formal e até mesmo nos três 

estudos em MBA de Pham, Segers e Gijselaers (2010, 2011 e 2012). Os resultados desta tese 

confirmam que os modelos de transferência podem ser adaptados para diferentes tipos de 

aprendizagem formal e não só para treinamentos, o que reforça a necessidade de que em 

novos estudos seja adotado o termo mais apropriado “transferência de aprendizagem”. 

 

Sugere-se a seguinte agenda de pesquisa: 

 Analisar a influência da transferência recíproca, aquela que sai do curso para a 

empresa e vice-versa. Os resultados das entrevistas e do estudo de MBA de 

Prince et al. (2015) revelaram sua contribuição para a transferência de 

aprendizagem. 

 Testar o mesmo modelo em outras IES e em cursos a distância. 

 Testar a escala de USO em outros tipos de aprendizagem formal e em modelos 

com diferentes antecedentes. 

 Adaptar a escala de USO para disciplinas, separando-as em hard skills e soft 

skills.  

 

Aqui, cabem algumas considerações. As soft skills são consideradas cada vez mais 

importantes para o desenvolvimento profissional e pessoal dos indivíduos, independentemente 

de atuarem ou não como gestores de pessoas e equipes. Em setembro de 2018, a revista 

Financial Times publicou uma matéria com o resultado de uma pesquisa, realizada junto a 70 

empresas líderes globais em seus respectivos segmentos. O objetivo dessa pesquisa era saber 



151 

 

o que elas esperavam dos alunos e egressos de MBA. Os resultados revelaram que as soft 

skills foram avaliadas como as mais importantes por 64% dos respondentes. Alguns deles 

consideram ainda que as soft skills deveriam ser chamadas de hard skills, pois são mais 

difíceis de serem desenvolvidas. Em função de deficiências em termos de soft skills, 

apresentadas por egressos de MBA, alguns dos representantes das empresas pesquisadas 

chegaram a questionar o valor deste curso.  

Para Varela, Burke e Mitchel (2011) o desenvolvimento de soft skills não é uma 

deficiência do MBA. Esses autores consideram que habilidades gerenciais mais complexas, 

tais como liderar pessoas e equipes, negociar com outras culturas, são menos prováveis de 

serem desenvolvidas considerando somente o ambiente do curso. O curso deve oferecer aos 

alunos conhecimentos que possam ser transferidos, mas que dependem das diferentes 

situações e necessidades que os indivíduos encontrarão no trabalho. 

 Considerando que o MBA é um curso de longa duração e as pesquisas de 

transferência são em sua maioria do tipo cross sectional e realizadas somente 

após o término do curso, pesquisas longitudinais qualitativas e/ou quantitativas 

podem contribuir para identificar os possíveis fatores, que afetam os indivíduos 

antes, durante e depois da aprendizagem formal. Pesquisas qualitativas 

longitudinais podem ainda revelar outros tipos de usos, além daqueles 

propostos na taxonomia de Yelon, Ford e Bhatia (2014). 

 

Por fim, esta tese apresentou algumas limitações. A primeira delas diz respeito à 

impossibilidade de generalização dos resultados, pois a amostra é não probabilística. A 

segunda limitação é que o delineamento cross sectional para a coleta de dados não possibilita 

que sejam feitas inferências causais.  
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APÊNDICE A – Questionário para mensurar o desenho da transferência 
 

Nas questões a seguir, são apresentados aspectos relativos ao seu curso.  Avalie, com base na 

escala abaixo e marque com um “X”, o número que melhor representa a sua opinião sobre o 

curso. 

 

1. 

Nunca 

2. 

Muito 

raramente 

3.  

Raramente 

4. 

Às 

vezes 

5.  

Frequentemente 

6. 

Muito 

frequentemente 

7. 

Sempre 

 

Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que interessa é a sua opinião 

sincera sobre como você avalia o curso. Por favor, não deixe questões em branco. 

 

Frases Respostas 

DT1 - Os exercícios e as atividades (dinâmicas, casos, jogos de negócios, entre 

outros) que os professores adotaram nas disciplinas do curso me ajudaram a 

entender como eu poderia aplicar o que aprendi no trabalho. 

 

DT2 - Para mim, os professores entendem de que formas eu poderei usar o que 

aprendi neste curso em meu trabalho. 

 

DT3 - Os professores apresentaram exemplos que me mostraram como eu 

poderia usar o que aprendi neste curso diretamente em meu trabalho. 

 

DT4 - A forma como os professores ensinaram o conteúdo das disciplinas do 

curso me fez sentir confiante de que eu poderia aplicá-lo em meu trabalho. 
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APÊNDICE B – Questionário para mensurar a reflexão crítica 
 

Nas questões a seguir, marque um “X” no número apropriado que indica o seu nível de 

concordância com as sentenças sobre suas ações, pensamentos e opiniões a respeito deste 

curso. 

 

1. 

Discordo 

totalmente  

2. 

Discordo 

muito 

3.  

Discordo 

pouco 

4. 

Não 

concordo, 

nem 

discordo  

5.  

Concordo 

pouco 

 

6. 

Concordo 

muito 

7. 

Concordo 

totalmente  

 

Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que interessa é a sua opinião 

sincera sobre como você se sente em relação ao curso. Por favor, não deixe questões em 

branco. 

 

Frases Respostas 

RC1 - O que aprendi neste curso mudou algumas das minhas ideias 

preconcebidas sobre gestão de empresas e de negócios em geral. 

 

RC2 - Como resultado deste curso, mudei o modo como me vejo 

profissionalmente. 

 

RC3 - Como resultado do que aprendi neste curso, mudei minha forma de agir 

no trabalho. 

 

RC4 - Este curso me fez mudar minha forma de pensar a respeito de como as 

empresas devem ser administradas. 
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APÊNDICE C – Questionário para mensurar o cinismo organizacional 
 

Nas questões a seguir, são apresentadas frases sobre a sua empresa e a realidade de seu 

trabalho.  Selecione, com base na escala abaixo e marque com um “X”, o número que melhor 

representa sua avaliação a respeito das mesmas. 

 

1. 

Nunca 

2. 

Muito 

raramente 

3.  

Raramente 

4. 

Às 

vezes 

5.  

Frequentemente 

6. 

Muito 

frequentemente 

7. 

Sempre 

 

Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que interessa é a sua opinião 

sincera sobre como você se sente em relação ao curso. Por favor, não deixe questões em 

branco. 

 

Frases Respostas 

CO_AFET1 - Quando penso em minha empresa, sinto-me descontente ou 

insatisfeito. 

 

CO_COGN1 - Na minha empresa, o que é dito não é praticado.  

CO_COGN2 - As políticas, objetivos e práticas da minha empresa parecem ter 

pouco em comum entre si. 

 

CO_COMP1 - Costumo queixar-me do que acontece no trabalho quando estou 

com pessoas/amigos que não trabalham na empresa. 

 

CO_AFET2 - Quando penso em minha empresa, sinto-me pressionado.  

CO_COGN3 - Quando a minha empresa diz que vai fazer alguma coisa, 

questiono-me se isso vai realmente acontecer. 

 

CO_COMP2 - Faço piadas das iniciativas e dos "slogans" (bordões, motes ou 

lemas) da minha empresa. 

 

CO_COGN4 - Minha empresa diz que espera determinados comportamentos 

dos trabalhadores, mas recompensa outros tipos de comportamentos. 

 

CO_AFET3 - Quando penso em minha empresa, sinto-me ansioso.  

CO_COMP3 - Costumo comentar de forma negativa com outras pessoas, a 

forma como as coisas são geridas na minha empresa. 

 

CO_COGN5 - Vejo pouca semelhança entre o que a minha empresa diz que vai 

fazer e o que ela realmente faz. 

 

CO_COGN6 - Quando penso em algumas das práticas da minha empresa, me 

sinto irritado. 

 

CO_COMP4 - Quando estou com outras pessoas, faço críticas às políticas e às 

práticas da minha empresa. 
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APÊNDICE D – Questionário para mensurar a autonomia no trabalho 

 

Nas questões a seguir, são apresentadas frases sobre a sua empresa e a realidade de seu 

trabalho.  Selecione, com base na escala abaixo e marque com um “X”, o número que melhor 

representa sua avaliação a respeito das mesmas. 

 

1. 

Nunca 

2. 

Muito 

raramente 

3.  

Raramente 

4. 

Às 

vezes 

5.  

Frequentemente 

6. 

Muito 

frequentemente 

7. 

Sempre 

 

Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que interessa é a sua opinião 

sincera sobre como você se sente em relação ao curso. Por favor, não deixe questões em 

branco. 

 

Frases Respostas 

AUTON1 - Tenho influência no planejamento do meu trabalho.  

AUTON2 - Tenho liberdade em decidir sobre como realizar o meu trabalho.  

AUTON3 - Decido quanto tempo gasto em cada tarefa no meu trabalho.  

AUTON4 - Determino como executo meu trabalho.  
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APÊNDICE E – Questionário para mensurar a cultura de aprendizagem 

 

Nas questões a seguir, são apresentadas frases sobre a empresa onde você trabalha.  Avalie, 

com base na escala abaixo, o quanto você concorda com as ideias apresentadas.  

 

1. 

Discordo 

totalmente  

2. 

Discordo 

muito 

3.  

Discordo 

pouco 

4. 

Não 

concordo, 

nem 

discordo  

5.  

Concordo 

pouco 

 

6. 

Concordo 

muito 

7. 

Concordo 

totalmente  

 

Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que interessa é a sua opinião 

sincera sobre como você se sente em relação ao curso. Por favor, não deixe questões em 

branco. 

 

Frases Respostas 

CULT_AP1 - Na empresa onde trabalho, as pessoas são recompensadas quando 

buscam oportunidades para aprender. 

 

CULT_AP2 - Na empresa onde trabalho, quando as pessoas dão sua opinião, 

também perguntam o que os outros pensam. 

 

CULT_AP3 - As pessoas, quando trabalham em equipes, acreditam que a 

empresa seguirá suas recomendações. 

 

CULT_AP4 - A empresa mede os resultados do tempo e investimento usados 

para as atividades de treinamento e cursos em geral. 

 

CULT_AP5 - A empresa reconhece as pessoas por suas iniciativas.  

CULT_AP6 - As pessoas são estimuladas a obter respostas de outras partes da 

empresa, quando precisam resolver problemas no seu trabalho. 

 

CULT_AP7 - Os gestores apoiam os pedidos de oportunidades para 

treinamentos, cursos e aprendizagem em geral. 
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APÊNDICE F – Questionário para mensurar o USO 
 

Ao longo do curso que você está concluindo ou já concluiu, diferentes tipos de conhecimento 

foram ensinados, tais como: princípios, metodologias, procedimentos, indicadores, regras, 

ideias etc. 

 

Pare responder às questões a seguir, pense em como você tem conseguido aplicar em seu 

trabalho, os conhecimentos e as habilidades aprendidos neste curso. A aplicação pode ocorrer 

em duas formas:  

(1) aquilo que você aplica da forma como foi ensinado e  

(2) aquilo que você aplica com adaptações, quando necessário. 

 

Avalie, com base na escala a seguir, o número que melhor representa sua opinião a respeito 

das mesmas. 
 

1. 

Nunca 

2. 

Muito 

raramente 

3.  

Raramente 

4. 

Às 

vezes 

5.  

Frequentemente 

6. 

Muito 

frequentemente 

7. 

Sempre 

 

Lembre-se de que não existem respostas certas ou erradas. O que interessa é a sua opinião 

sincera sobre como você se sente em relação ao curso. Por favor, não deixe questões em 

branco. 
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Frases Respostas 

EXEC1 - Estou usando o que aprendi no curso para realizar atividades rotineiras 

em meu trabalho. 

 

EXPL1 - Costumo conversar sobre o que aprendi no curso com pares, 

subordinados, superiores, ou outras pessoas da empresa. 

 

INST1 - Ensino individualmente a colegas ou a outros que executam atividades 

similares às minhas, como estou aplicando o que aprendi no curso (ferramentas, 

princípios, métodos, entre outros). 

 

AVAL1 - Após iniciar este curso, passei a usar indicadores (métricas, padrões 

etc.) aprendidos para avaliar meu desempenho no trabalho. 

 

EXPL2 - Recomendo a leitura ou compartilho materiais do curso (bibliografias, 

casos de ensino etc.) com meus pares, subordinados, superiores ou outros colegas 

da empresa. 

 

EXEC2 - O que aprendi no curso me ajuda a planejar melhor minhas atividades 

corriqueiras de trabalho. 

 

AVAL2 - Consigo avaliar se os conhecimentos e habilidades que desenvolvi no 

curso e estou aplicando na empresa têm melhorado o meu desempenho. 

 

INST2 - Ensino para grupos de pessoas da minha empresa, como estou 

adaptando e usando o que aprendi no curso (ferramentas, princípios, 

metodologias, entre outros). 

 

AVAL3 - Após iniciar o curso, passei a usar indicadores (métricas, padrões etc.) 

que aprendi para avaliar o desempenho de outras pessoas que executam 

atividades similares às minhas. 

 

EXPL3 - Explico de forma voluntária aos meus pares, métodos (técnicas, 

padrões, entre outros), que aprendi em disciplinas do curso. 

 

EXEC3 - Consigo aplicar o que aprendi em disciplinas do curso (procedimentos, 

metodologias etc.) na execução de tarefas do meu trabalho. 

 

INST3 - Costumo orientar pessoas individualmente ou em grupos sobre os 

possíveis resultados a serem alcançados com a aplicação do que aprendi em 

disciplinas do curso. 

 

 

 

Para responder às questões a seguir, pense na sua atuação em projetos, ou ações que envolvem 

a organização como um todo e não somente o seu departamento ou área de atuação direta. 

Mesmo que você não ocupe posição de liderança formal na estrutura da empresa, considere 

suas contribuições como líder de tarefas em grupo, ou líder de projetos. 
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Frases Respostas 

LID1 - Com base no que aprendi em diferentes disciplinas do curso 

(ferramentas, princípios, metodologias etc.), colaboro na definição de novas 

políticas e/ou em mudanças que envolvem empresa como um todo. 

 

LID2 - Na atuação como líder de projetos ou de tarefas em grupo que envolvem 

a empresa como um todo, defino os critérios para avaliar os resultados das 

diferentes aplicações do que aprendi neste curso. 

 

LID3 - Oriento e/ou solicito a pessoas de diferentes áreas, ou que estejam 

trabalhando comigo em projetos da empresa como um todo, a aplicarem 

ferramentas (indicadores, métricas, procedimentos etc.), que aprendi neste curso. 
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APÊNDICE G – Questionário para levantamento das informações relativas ao Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) 
 

Para responder às questões 60 a 63, avalie como você está desenvolvendo (ou desenvolveu), o 

seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Caso você ainda não tenha iniciado ou definido o 

tema do seu TCC, pule para a questão 64. 

 

60. Meu TCC é (ou foi)? 

(   ) Totalmente Individual 

(   ) Totalmente em grupo 

(   ) Parte individual e parte em grupo 

 

61. O tema de pesquisa do meu TCC é (ou foi)? 

(  ) Baseado em assuntos e/ou dados da minha empresa. 

(  ) Sem nenhuma relação com meu trabalho ou com o trabalho de colegas do grupo. 

(  ) Baseado em assuntos ou dados de empresa(s) de colega(s) do grupo 

 

 

62. Os resultados do TCC foram ou serão apresentados à minha empresa, ou à empresa(s) de 

colega(s) do grupo, nos casos de TCC em grupo? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei informar 

 

 

63. Usei (ou usarei) os resultados do TCC para mudanças e/ou melhorias na minha empresa, 

ou colega(s) usou (ou usarão) os resultados para mudanças e/ou melhorias em sua(s) 

empresa(s), nos casos de TCC em grupo? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Não sei informar 



181 

 

APÊNDICE H – Questionário para levantamento das características do curso 
 

Este primeiro bloco é composto por perguntas sobre o curso de Pós-graduação (MBA, 

Especialização, entre outros) que você está concluindo (ou já concluiu). Se você fez mais de 

um curso, considere o mais recente. 

 

1. Tipo de curso 

(    )  MBA (    )  Executive MBA (EMBA) 

(    )  Especialização (    )  Mestrado Profissional 

(    )  Master (    )  Outros 

 

2. Modalidade do curso 

(    )  Presencial (    )  A distância 

 

3. Título do curso - Por favor, coloque o nome completo do seu curso. Exemplos: MBA 

em Logística, Master em Liderança e Gestão de Pessoas, Especialização em Marketing, Pós-

graduação em Gestão Empresarial etc. 

 

 

4.  Você já concluiu o curso? 

(    )  Sim (    )  Não 

 

5. Caso já tenha concluído o curso, quando foi? 

(    )  2015 ou anos anteriores (    )  Primeiro semestre de 2018 

(    )  2016 (    )  Segundo semestre de 2018 

(    )  2017  

 

6. Caso ainda não tenha concluído o curso, qual a previsão de conclusão? 

(    )  Primeiro semestre de 2019 (    )  2020 

(    )  Segundo semestre de 2019 (    )  Depois de 2020 
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APÊNDICE I – Questionário para levantamento das informações relativas à 

organização do respondente 

 

Este bloco contém questões relativas ao seu emprego atual. Lembre-se de que não existem 

respostas certas ou erradas.  Por favor, não deixe questões em branco. 

 

15. Há quanto tempo, você está no emprego atual? 

(    ) Menos de seis meses (    ) De 12 a 23 meses (    ) De 36 a 47 meses 

(    ) De seis a 11 meses (    ) De 24 a 35 meses (    ) Mais de 48 meses 

   

16. A organização onde você trabalha é: 

(    ) Pública (    ) Não governamental 

(    ) Privada (    ) Outra 

 

17. Indique o porte da empresa onde trabalha 

(    ) Micro empreendedor individual (até 2 empregados). 

(    ) Microempresa (até 19 funcionários na indústria ou até 9 funcionários em comércio ou 

serviços). 

(    ) Empresa de pequeno porte (20 a 99 funcionários na indústria ou 10 a 49 funcionários 

em comércio ou serviços). 

(    ) Empresa de médio porte (100 a 499 funcionários na indústria ou 50 a 99 funcionários 

em comércio ou serviços). 

(    ) Empresa de grande porte (mais de 499 funcionários na indústria ou mais de 99 

funcionários em comércio ou serviços). 

 

18. Indique o setor no qual trabalha 

(  ) Tecnologia de Informação (  ) Mineração 

(  ) Engenharia e construção (  ) Serviços de saúde 

(  ) Financeiro (Bancos, Seguradoras 

etc.) 

(  ) Serviços de educação 

(  ) Comércio (atacadista ou varejista) (  ) Serviços profissionais (arquitetura, consultoria, 

advocacia etc.) 

(  ) Indústria de bens de capital (  ) Agronegócios 

(  ) Indústria de bens de consumo (  ) Turismo e lazer 

(  ) Logística, transporte ou 

armazenagem 

(  ) Esportes e recreação 

(  ) Telecomunicações (  ) Artes e cultura 

(  ) Energia, petróleo e gás (  ) Outros 

 

19. Dentro da empresa, em que área (departamento ou divisão) você trabalha? 

(  ) Finanças, Controladoria ou 

Contabilidade 

(  ) Logística ou Distribuição 

(  ) Tecnologia da Informação (  ) Suprimentos ou Compras 

(  ) Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (  ) Operações ou Produção 

(  ) Marketing ou Comunicação (  ) Jurídico 

(  ) Vendas e Comercial (  ) Compliance 

(  ) Recursos Humanos (  ) Outros 
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20. Indique seu cargo atual ou seu cargo mais recente 

(  ) Empresário ou Empreendedor (  ) Consultor   

(  ) Executivo (CEO, presidente, vice-presidente e 

diretor). 

(  ) Assistente   

(  ) Gerente de nível médio (superintendente, gerente 

de divisão, de planta ou de área funcional) 

(  ) Profissional liberal   

(  ) Coordenador ou Supervisor (  ) Auxiliar   

(  ) Especialista (  ) Outros 

___________________________ 

  

(  ) Analista     
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APÊNDICE J – Questionário para levantamento das variáveis demográficas 
 
 

 

Para finalizar o questionário, pedimos que responda a algumas questões sobre você.  Por 

favor, não deixe questões em branco. 

 

64. Como você tomou a decisão para iniciar o curso? 

(   ) A iniciativa foi totalmente minha 

 

(   ) A iniciativa foi da empresa 

(   ) Outros ____________________________________________________ 

 

65. Qual a forma de investimento no curso? 

(   ) Estou pagando o valor do curso com recursos próprios. 

(   ) A empresa onde trabalho está pagando o curso integralmente. 

(   ) Estou pagando parte do valor do curso com recursos próprios e a empresa na qual 

trabalho complementa o pagamento. 

(   ) Outros ____________________________________________________ 

 

 

66. Seu gênero 

(   ) Masculino 

 

(   ) Feminino 

 

67. Sua idade 

(   ) Menos de 25 anos (   ) De 36 a 40 anos (   ) De 46 a 50 anos 

(   ) De 25 a 30 anos (   ) De 41 a 45 anos (   ) Mais de 50 anos 

(   ) De 31 a 35 anos   

 

 

68. Indique sua experiência profissional anterior ao curso (sem contar estágios): 

(   ) Até 2 anos (   ) De 5 a 6 anos (   ) De 9 a 10 anos 

(   ) De 3 a 4 anos (   ) De 7 a 8 anos (   ) Mais de 10 anos 
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APÊNDICE K – Termo de Consentimento livre e esclarecido – Sujeitos de pesquisa 

 

Pesquisa Acadêmica - Transferência do aprendido em cursos de Pós-graduação em 

Gestão 

Prezado(a) Participante, 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa "O impacto de diferentes antecedentes 

sobre a transferência do aprendido"
2
, cujo objetivo é avaliar se e como alunos e egressos de 

Cursos de Pós-Graduação em Gestão usam o que eles aprenderam nas disciplinas do curso.  

Essa pesquisa faz parte da tese de Doutorado desenvolvida por Patrícia T. Maggi da Silva, sob 

orientação do Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo SP). 

A finalização da tese só será possível com a sua participação, respondendo ao instrumento de 

pesquisa, que está dividido em quatro blocos. O tempo previsto para o completo 

preenchimento é de 15 minutos. 

Ressaltamos que você não precisa se identificar (anônimo) e que as suas respostas serão 

analisadas de forma agrupada (em conjunto com as de outros respondentes). Será garantido o 

sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, bem como a 

identificação do local de coleta de dados (Instituição de Ensino). 

Sua participação é voluntária. Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. Para tanto, basta não concluir o preenchimento do 

questionário e, neste caso, nenhuma de suas respostas será utilizada. 

Lembramos, que nesta pesquisa, não há respostas certas ou erradas. Queremos conhecer o que 

você pensa e pedimos que responda com honestidade.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida, você terá acesso à pesquisadora responsável 

pelo e-mail patriciatmaggi@gmail.com. 

Muito obrigada pela importante contribuição. 

Ao assinalar a opção "Sim, aceito participar", a seguir, você atesta sua anuência com esta 

pesquisa, declarando que compreendeu seus objetivos e a forma como ela será realizada, 

conforme descrição aqui apresentada. 

(    ) Sim, aceito participar. 

(    ) Não aceito participar. 

 

                                                            
2 O título da tese foi alterado, após a realização da coleta de dados.  
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APÊNDICE L – Roteiro para entrevistas – Modelo final 

 

Parte I - Perfil dos entrevistados  

Idade 

Sexo 

Cargo atual / Posição que ocupa na organização (histórico) 

Principais atribuições do cargo 

Tempo de serviço na empresa atual e no cargo atual 

Quantidade de subordinados 

Responde para quem dentro da estrutura hierárquica 

Formação Acadêmica de origem (graduação) 

Qual o tipo de Curso (Especialização) 

1. Quais as razões que levaram você a fazer um programa de pós-graduação em gestão? 

Conte um pouco sobre a iniciativa de participar do curso. Por que você escolheu este 

curso específico? 

2. Houve algum tipo de planejamento para você realizar este curso por parte da empresa 

e/ou do seu supervisor direto? De que forma isto ocorreu? E hoje, existe alguma forma de 

acompanhamento por parte da empresa e/ou do seu supervisor direto? 

3. Descreva aspectos gerais do curso: estrutura e sequência das disciplinas, metodologia, 

formas de avaliação, TCC, entre outros.  

4. O que você considera que mais contribuiu para sua aprendizagem no curso? 

5. Descreva como foi o seu desempenho no curso.  

6. Você considera que os conteúdos das disciplinas do curso estavam relacionados às suas 

atividades de trabalho? Dê alguns exemplos.  

7. O que mudou no seu trabalho após o início do curso?  

8. Você mudou a sua forma de trabalho, a partir dos conteúdos do curso? 

 Em caso afirmativo, dê exemplos/ fatos. 

 Em caso negativo, o que você considera que aconteceu? 

9. A forma que você vê a empresa hoje é diferente da forma que você via antes de entrar no 

curso? Dê exemplos concretos. 

10. Quais capacidades você considera que conseguiu desenvolver no curso? 

11. Você consegue colocá-las em prática, ou seja, aplicá-las na execução do seu trabalho?  

 Em caso afirmativo: como isto acontece? Dê exemplos. 

 Em caso negativo: quais as dificuldades encontradas nesse processo? Dê exemplos. 

12. Ao colocar o que você aprendeu no curso na prática, você considera que obteve algum 

benefício ou conseguiu melhorar o seu desempenho? Dê exemplos. 

13. Como você acha que os outros o avaliam hoje? (incluindo supervisor imediato, pares, e 

demais pessoas na sua empresa)? 

14. Você recebe / recebeu feedback acerca de sua atuação e desempenho após a realização do 

curso? Em caso afirmativo, conte como foi / dê alguns exemplos. 

15. Você considera que o curso foi útil para o trabalho que você realiza na organização hoje?  

16. Você considera que o curso foi útil para o seu desenvolvimento como pessoa? 

17. Você considera que o curso foi útil para o seu desenvolvimento como profissional? 

18. Resumidamente, qual o significado deste curso para você?  
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APÊNDICE M – Resultados das entrevistas 

 

As definições dos cinco tipos de uso de Yelon, Ford e Bhatia (2014) e os usos mais 

significativos relatados pelos participantes das entrevistas são apresentados na sequência. Os 

participantes denominados ESPECX são de cursos com especialização ou ênfase em uma área 

específica e os denominados GENERX são de cursos generalistas. 

 

Executar: Quando o indivíduo toma como base procedimentos e princípios aprendidos no 

curso, para atender suas necessidades de planejamento ou execução de atividades ou tarefas 

corriqueiras no trabalho, tanto as atribuídas, como as escolhidas. 

Eu comecei a trabalhar com mais metodologias, trabalho mais elaborado, seguindo 

as metodologias internacionais de trabalho, tanto da ISO 31.000, 27.000, parte de 

controles internos e do Instituto dos Auditores internos. Tudo em função das 

disciplinas, porque tinha muita coisa que eu mesmo atuando na Auditoria, não tinha 

conhecimento. Aí fazendo o curso, eu abri os horizontes e descobri que tinham 

novas ferramentas no mercado, que poderiam me ajudar. (ESPEC6) 

[...] muitos professores forçavam a gente e falavam “isso aqui já dá para você aplicar 

amanhã na sua empresa” e você realmente começa a olhar e começa a falar “poxa 

realmente na empresa funciona”. [...] Você começa a repensar e mudar o seu dia a 

dia, como apresentar um relatório, fazer uma apresentação. Tem muitas coisas que 

foi bate e pronto. (ESPEC7) 

Então, eu saí um pouco do modelo que nós tínhamos aqui na empresa. Eu estou 

entrando mais em detalhes, eu estou tentando aplicar as coisas que o MBA me 

trouxe para o meu dia a dia. Então, a gente trabalha melhor as despesas, tenta 

entender onde a gente consegue melhorar. A gente trabalha melhor o planejamento 

de demanda junto com os fornecedores. Hoje, os fornecedores trabalham muito 

menos vendados, eles têm uma visibilidade melhor do negócio, eu abro muito mais 

informação. Parece simples, mas quando você não tem esse conhecimento, quando 

não foi passado isso para você de simplesmente abrir os seus números. (ESPEC8) 

Eu acho que a parte do feedback. Eu fazia feedback com o funcionário de maneira 

diferente. [...]. O meu êxito profissional sempre foi na parte de liderar equipes, só 

que eu melhorei nisso porque eu aprendi que tem um método para fazer e eu não 

sabia que tinha método, eu ia pelo que eu sentia que era necessário. Eu ia dando o 

feedback, ia conversando com a pessoa, só que essa conversa tem um começo, meio 

e fim. Como se fazer, como fazer a pessoa compreender o que você vai falar. 

Realmente, dar uma bronca, um feedback negativo, tem que começar de uma forma 

diferente. Isso, eu aprendi um método. aquilo. O curso me explicou, me deu um 

método para fazer isso e também o tempo necessário para avaliação de um 

funcionário. [...] O curso me ajudou a entender que tinham métodos para fazer 

aquilo e não era só o que eu achava. (GENER1) 

Negociação, então você começa aprender técnicas. Eu não sabia da técnica que foca 

no objetivo até onde eu posso chegar e onde eu não posso chegar, o meu limite, o 

meu objetivo e o objetivo da pessoa. Então essas técnicas que você vai aprendendo 

na aula e acaba usando no dia a dia. (GENER5) 
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Avaliar: Quando de forma intencional ou não, com base em padrões aprendidos no curso, o 

indivíduo avalia os resultados do próprio desempenho no trabalho ou do desempenho 

esperado de colegas ou outros, que fazem atividades similares. 

Vamos falar assim de tudo que eu vi lá, acho que uns 40% ou um pouco mais que 

isso, eu comecei a aplicar aqui. O meu laboratório está sendo a empresa e você criar 

uma coisa inteligente de você chegar e avaliar “deixa eu ver se dá, deixa eu melhorar 

essa informação, o controle disso, deixa eu ver se é válido ou não, até que ponto vale 

isso daí?”. Mas de qualquer forma, eu melhorei muita coisa aqui e eu ainda tenho 

muita coisa para aplicar. [...] Quando eu fiz a IES muitas informações que eram 

passadas em aulas eu vi que eu poderia melhorar ainda a qualidade de informação 

que eu tinha em mãos para eu tomar as decisões e fui agregando essas informações. 

(ESPEC3) 

Análise eu melhorei, eu sempre fui muito bom analista, mas eu acho que eu sou 

melhor ainda. Eu acho que embora a capacidade de um gerente segurar as coisas 

mais no macro, mas o desenvolvimento de ferramenta estatística em Excel me 

tornou mais analítico. Então, por exemplo, quando eu preciso orientar alguém a 

fazer algum tipo de análise eu consigo orientar melhor do que eu orientava antes. 

(ESPEC9) 

 

Só que o MBA te força um pouco a pensar fora da caixa, de você olhar para sua 

rotina e falar “poxa eu estou fazendo isso desse jeito, está muito bom, mas eu acho 

que a gente sempre consegue melhorar”. (GENER3) 

 

Hoje, eu já montei uma estrutura de marketing, quando eu tive uma disciplina de 

marketing eu pude ver toda teoria que estava por trás daquilo que eu estava fazendo 

e repensar e falar “poxa eu não fiz, pensando nisso e poderia ter feito”. (GENER3) 

 

Com certeza, eu consegui estruturar melhor a minha linha de raciocínio como gestor, 

eu organizei algumas coisas que eu fazia desorganizado. Eu também me desenvolvi 

na parte de gestão. Como eu havia te dito, eu consigo estruturar mais, fazer um 

planejamento melhor para que eu consiga executar de uma maneira mais eficiente. 

(GENER4) 

 

 

 

Explicar: Quando de forma voluntária, tanto em conversas, como de forma escrita, o 

indivíduo descreve métodos e princípios aprendidos no curso para colegas e outros que fazem 

trabalhos similares. 

Quando você sabe como é que funciona [...]. Então se você tem esse conhecimento, 

você consegue retransmitir isso, você não precisa guardar para você e aproveita e 

mostra para as pessoas que existe um motivo pelo qual a gente tem que seguir esse 

processo ou por que a regra é assim agora. [...] Existe um motivo por trás e isso é 

importante e a gente teve neste curso. Então, fica muito mais fácil de você se 

atualizar e retransmitir essa informação para outras pessoas. Você acaba tendo mais 

domínio e as pessoas acabam confiando mais em você. (ESPEC1) 

Quando eu termino uma matéria eu sempre vou comentar, mas às vezes tem matéria 

que não me atrai ou que não me agrega tanto, ou que não seja da área. Então acabo 

não falando, mas normalmente na maioria das vezes quando começa uma matéria 

bem legal, aí eu sento e vou conversar: "olha está acontecendo isso agora e acho que 

a gente poderia fazer assim e pode trazer pra cá e tem uma pessoa que eu conheço 

que faz assim". Então, tem ajudado bastante assim e a empresa não me procura para 

falar. Sou eu que procuro a empresa para poder aplicar. (ESPEC2) 
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Eu acho que a possibilidade de compartilhar com as pessoas do meu dia-a-dia 

algumas experiências do curso, experiências desde acadêmicas até interpessoais 

também. Então você tem que se organizar, não pode “depois vê como faz”, mudar 

algumas rotinas no trabalho e até mudando certas coisas que já existiam há bastante 

tempo. (ESPEC5) 

 

Eu aprendi muita coisa de estratégia, de empreendedorismo, de balanço também 

porque eu nunca tinha me envolvido com balanço. As estratégias assim no geral, de 

visão e missão das empresas. Citei isso durante outro curso que a gente fez de 

gestão. O próprio RH da empresa deu esse curso de uma semana lá em Sorocaba, 

então citei coisas que eu aprendi no MBA. (GENER2) 

 

 

Instruir: Quando o indivíduo ensina a colegas e a outros que fazem trabalhos similares, como 

aplicar métodos e princípios da forma como foram ensinados no curso, ou como já foram 

adaptados e aplicados em outras situações no trabalho. 

Você começa a pegar informações, você tem que melhorar de uma forma que você 

tem em mãos só que para isso você faz o primeiro teste, segundo eu posso melhorar, 

está falhando ali, está faltando aqui. Então você começa a usar o seu tempo para 

melhorar o seu processo e nesse resultado você mostra para as pessoas o quê e de 

que formas você está fazendo aqui. (ESPEC3) 

A discussão nas reuniões. Tem uma reunião e tem os nossos problemas do dia-a-dia 

lá. E muitas vezes eu trago porque a gente não usa tal coisa?  Por que a gente não 

pega tal método, porque a gente não aborda dessa maneira? Então, eu acho que a 

gente, eu pelo menos, fui exposto a essa radiação do mercado e de outros negócios e 

fazendo analogias, que antes eu não era capaz de fazer. (ESPEC4) 

 

Então, eu sempre estou comprando livros e sempre vou aplicando e vou mostrando 

para eles, nem sempre eles me perguntam direto, mas eu acabo mostrando para eles 

coisas que eu fui aprendendo ao longo do período do curso e como são aplicadas 

aqui na empresa. (ESPEC7) 

 
 

Liderar: Como membro ou líder designado em tarefas relevantes ou projetos em grupo que 

envolvam a organização como um todo, orientar colegas ou outros a  aplicar métodos e 

princípios aprendidos no curso e a definir os critérios para avaliação da aplicação 

 

Deu para trazer bastante coisa e o próprio tema de governança que aqui na empresa 

estava implantando. A empresa estava começando com esse conselho de 

administração que é recente e o presidente do conselho me convidou para ajudar, 

participar e escrever o código de ética da empresa e o código de conduta da empresa 

tudo baseado na experiência que eu tive dentro da sala de aula, leitura que eu fiz e 

me interessei muito pelo tema. (ESPEC2) 

Eu faço muita coisa de inovação com o meu time, que eu aprendi no curso com a 

professora XXXX. Eu não sabia nada disso, destes ciclos de inovação, como gerar 

ideias, como gerar novas ideias para resolver problemas antigos e eu aplico 100%, 

até a literatura dela, eu já passei para o meu time. Eles já sabem mais ou menos 

como é que é, já tem um programa muito interessante já rodando aqui na empresa de 

Inovação, de uma ideia nossa, que está mudando, muito provavelmente, até o final 
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do 1º semestre, nossa ideia vai virar global então, assim, foi gerada no meu grupo no 

ano passado e ela virou global. (ESPEC4) 

Porque após o curso, eu comecei a ver a empresa com outros olhos e como eu atuava 

como gerente, eu comecei a influenciar os outros auditores a agirem do mesmo jeito. 

Então, a gente conseguiu colocar o departamento em prática, e a partir daí, o 

departamento foi reconhecido pela presidência pelo bom trabalho que estava 

fazendo e conquistou o respeito dos outros departamentos da empresa como um 

todo. (ESPEC6) 

 

Eu já tinha essa preocupação com os indicadores, mas eu reconheço que eu tive um 

acréscimo bem importante, bem significativo. Hoje, eu olho vários indicadores e 

delego para várias áreas junto aqui da liderança da filial e todo dia cedo eu quero 

todos esses indicadores, como é que está o controle desses indicadores, como está 

acontecendo, o que eles estão fazendo, qual o plano de ação que eles adotaram para 

resolver, qual o cronograma que eles implantaram. Eu percebi que eu fiquei não é 

crítico a palavra, mais analítico e também dividi esse tipo de comportamento com 

todas as lideranças da empresa, eu acabei influindo também todos a terem esse 

mesmo tipo de trabalho, de entender o que está acontecendo, fazer uma análise, 

alocar, saber trabalhar e isso foi muito importante. Tem N indicadores que eu dividi 

com a equipe e eles todos têm que ter na ponta da língua, é uma forma até de 

capacitá-los. (ESPEC7) 
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APÊNDICE N – Resultados do pré-teste da escala de cinismo organizacional  

 

Tabela 1: Matriz de cargas fatoriais, após exclusão do indicador CO_AFET4  

 

 

 

Cinismo Organizacional 

Resultados do  

pré-teste 

Resultados 

de Assis e 

Nascimento 

(2017) 

Carga 

Fatorial 

Média 

(escala de 

1 a 7) 

Carga 

Fatorial 

Dimensão Afetiva    

CO_AFET1 - De uma forma geral, os colaboradores sentem-se 

frequentemente descontentes ou insatisfeitos quando pensam na 

organização. 

0,841 4,28 0,87 

CO_AFET2 - De uma forma geral, os colaboradores sentem-se 

frequentemente pressionados quando pensam na organização. 

0,908 4,3 0,73 

CO_AFET3 - De uma forma geral, os colaboradores sentem-se 

frequentemente ansiosos quando pensam na organização. 

0,894 4,46 0,82 

Dimensão Cognitiva 

 

   

CO_COGN1 - Acredito que a minha organização diz uma coisa 

e faz outra. 

0,747 4,26 0,73 

CO_COGN2 - As políticas, objetivos e práticas da minha 

organização parecem ter pouco em comum entre si. 

0,700 3,86 0,76 

CO_COGN3 - Fico irritado com frequência quando penso em 

algumas das práticas da minha organização. 

0,792 4,40 0,70 

CO_COGN4 - A organização onde trabalho diz que espera um 

determinado comportamento dos seus colaboradores, mas 

recompensa outros tipos de comportamentos. 

0,787 4,48 0,72 

CO_COGN5 - Quando a minha organização diz que vai fazer 

alguma coisa, questiono-me se isso vai realmente acontecer. 

0,849 4,51 0,84 

CO_COGN6 - Vejo pouca semelhança entre o que a minha 

organização diz que vai fazer e o que realmente faz. 

0,903 4,34 0,86 

Dimensão Comportamental 

 

   

CO_COMP1 - De uma forma geral, os colaboradores queixam-

se daquilo que acontece na organização quando estão com 

amigos que não trabalham na mesma. 

0,765 4,83 0,67 

CO_COMP2 - De uma forma geral, os colaboradores zombam 

ou fazem piadas dos slogans e iniciativas da organização. 

0,791 3,34 0,67 

CO_COMP3 - De uma forma geral, os colaboradores costumam 

comentar com outras pessoas a forma como as coisas são geridas 

na organização. 

0,614 5,07 0,49 

CO_COMP4 - De uma forma geral, os colaboradores quando 

estão com outras pessoas fazem críticas às políticas e às práticas 

da organização. 

0,865 4,60 0,54 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: Assis e Nascimento (2017) também adotaram uma escala Likert de 7 pontos.  

Nota 2: A carga fatorial de CO_AFET4 no estudo de Assis e Nascimento (2017) foi de 0,45. 

 



192 

 

Tabela 2: Matriz de cargas cruzadas, após exclusão do indicador CO_AFET4  

 

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: A carga fatorial de CO_COMP4 (0,614) na dimensão COMPORTAMENTAL foi menor do que as cargas 

CO_COGN5 (0,679), CO_COGN6 (0,633) E CO_AFET2 (0,707). Mesmo assim, CO_COMP4 foi mantido por 

entender-se que as cargas cruzadas altas são de variáveis que estão dentro das dimensões de um mesmo 

construto. 
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APÊNDICE O – Resultados do pré-teste das escalas de reflexão, reflexão crítica e USO 
 

Tabela 1: Matriz de cargas cruzadas – Rodada 1 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Inicialmente, as cargas fatoriais foram analisadas (valores na diagonal). Todas foram 

significativas e acima de 0,71. Logo há validade convergente no nível dos indicadores. Na 

sequência, identificou-se a presença de altas cargas cruzadas, que são os valores em negrito, 

destacados em cinza e fora da diagonal, o que sugere problemas de validade discriminante. 

Em uma análise mais minuciosa, verificaram-se cargas cruzadas maiores em outros construtos 

em REFLEXÃO (REFL_CR_3), REFLEXÃO CRÍTICA (REFL_3 e REFL_4) e AVALIAR 

(REFL_2). Esses resultados sugeriram que havia problemas de validade discriminante no 

nível dos indicadores.  

A tabela 2 apresenta a matriz de correlações entre todas as variáveis latentes.
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Tabela 2: Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Rodada 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída. Como há valores fora da diagonal 

(correlações) maiores do que os valores da diagonal, não há validade discriminante (HAIR JR. et al., 2016). 

 

Todos os valores da VME (Tabela 2) estão acima de 0,5, mostrando que há validade 

convergente no nível dos construtos. REFLEXÃO, REFLEXÃO CRÍTICA e AVALIAR 

apresentaram problemas de validade discriminante. 

A partir desses resultados, procedeu-se a uma segunda rodada, na qual foram mantidos 

todos os indicadores de REFLEXÃO e REFLEXÃO CRÍTICA e excluídos aqueles 

indicadores das dimensões de USO, que apresentaram altas cargas cruzadas com outros 

construtos: AVAL_1, AVAL_2, EXEC_4, EXEC_5, EXPL_3, EXPL_4, EXPL_5 e LID_2. 

Como INSTRUIR tinha apenas dois indicadores, nenhum deles foi excluído. Os resultados da 

segunda rodada são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3: Matriz de cargas cruzadas – Rodada 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Conforme Tabela 3, há validade convergente no nível dos indicadores, pois todas as 

cargas fatoriais estão acima de 0,71. Observam-se altas cargas cruzadas, que são os valores 

em negrito, destacados em cinza e fora da diagonal, o que sugere problemas de validade 

discriminante. REFL_4 teve carga maior em REFLEXÃO CRÍTICA e REFLEXÃO teve alta 

carga cruzada com REFL_CR_3. 

Apesar de haver algumas cargas cruzadas altas nas dimensões do USO, todas foram 

maiores em seus respectivos construtos, ou seja, no nível dos itens houve validade 

discriminante. 
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Tabela 4: Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Rodada 2 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída. A correlação entre REFLEXÃO e 

REFLEXÃO CRÍTICA é igual à raiz quadrada da VME de REFLEXÃO CRÍTICA, logo, não há validade 

discriminante (HAIR JR. et al., 2016). 

 

Conforme Tabela 4, todos os valores das VME estão acima de 0,5, ou seja, há validade 

convergente no nível dos construtos. No entanto, não há validade discriminante entre 

REFLEXÃO e REFLEXÃO CRÍTICA, pois a correlação entre as mesmas é igual à raiz 

quadrada da variância média extraída de REFLEXÃO CRÍTICA.  

Em decorrência da falta de validade discriminante, procedeu-se a uma nova análise do 

conteúdo dos indicadores de REFLEXÃO e REFLEXÃO CRÍTICA e optou-se por excluir o 

construto REFLEXÃO do modelo. A falta de validade discriminante sugere que os 

respondentes não diferenciam os dois níveis de reflexão. 

O modelo de mensuração foi então rodado pela terceira vez e os resultados constam 

nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5: Matriz de cargas cruzadas – Rodada 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 5 mostra que todas as cargas foram significantes e acima de 0,726, indicando 

que há validade convergente no nível dos itens. As cargas fatoriais foram também maiores em 

seus respectivos construtos, ou seja, há validade discriminante no nível dos itens. Ainda há 

algumas cargas cruzadas altas (valores em negrito e destacados em cinza), mas com exceção 

da correlação entre REFL_CR_3 e EXECUTAR, as demais são em dimensões do construto 

USO.  

 

Tabela 6: Matriz de correlações entre as variáveis latentes – Rodada 3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Os valores na diagonal da matriz são a raiz quadrada da variância média extraída (VME), como esses 

valores são maiores que as correlações (valores fora da diagonal), há validade discriminante entre os construtos 

(HAIR JR. et al., 2016). 
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Observa-se na Tabela 6, que todos os valores das VME estão acima de 0,5, indicando 

que há validade convergente no nível dos construtos.  Os valores da diagonal (raiz quadrada 

da VME) são maiores que os valores fora da diagonal (correlações), o que demonstra validade 

discriminante no nível dos construtos.  

Diante dos resultados aqui encontrados, após a eliminação da REFLEXÃO, o modelo 

de mensuração apresentou validade convergente, validade discriminante e confiabilidade. 

A seguir, são apresentadas as tabelas de cargas cruzadas, quando USO foi modelado 

como VL de segunda ordem, com as abordagens de repetição de itens e em duas etapas (two-

step approach). 

 

Tabela 7: Matriz de cargas cruzadas - abordagem de repetição de itens para uso como 

VL de 2ª ordem 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 8: Matriz de cargas cruzadas - abordagem em duas etapas para USO como VL 

de 2ª ordem 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE P – Resultados das rodadas do modelo de mensuração 
 

Tabela 1: Matriz de cargas cruzadas - Rodada 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Apesar de haver altas cargas cruzadas entre as dimensões cognitiva e comportamental do cinismo 

organizacional, nenhum indicador foi excluído, pois as cargas foram significantes e acima de 0,63. 

Nota 2: Há cargas cruzadas altas entre indicadores do USO com outras dimensões do mesmo construto (valores 

em negrito fora da diagonal). 
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Tabela 2: Matriz de cargas cruzadas - Rodada 2 - cinismo e organizacional e USO como 

VL de 2ª ordem (abordagem de repetição de itens) 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota 1: Apesar de haver altas cargas cruzadas entre as dimensões cognitiva e comportamental do cinismo 

organizacional, nenhum indicador foi excluído, pois as cargas foram significantes e acima de 0,64. 

Nota 2: Há cargas cruzadas altas entre indicadores do USO com outras dimensões do mesmo construto (valores 

em negrito e fora da diagonal). 
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Tabela 3: Matriz de cargas cruzadas - Rodada 3 - cinismo e organizacional e USO como 

VL de 2ª ordem (two step approach para o cinismo organizacional) 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Todos os itens apresentaram cargas fatoriais mais altas em seus respectivos construtos. 

Nota 2: Há cargas cruzadas altas entre indicadores do USO com outras dimensões do mesmo construto (valores 

em negrito e fora da diagonal). 
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APÊNDICE Q – Escalas originais  
 

Neste apêndice, são apresentadas as escalas originais das variáveis latentes do modelo 

conceitual proposto. As escalas desenvolvidas na língua inglesa são acompanhadas das 

versões traduzidas pela autora, ou por outros pesquisadores, conforme o caso. 

 

Desenho da Transferência  

Escala original em Inglês (HOLTON; BATES; RUONA, 2000) 

1. The activities and exercises the trainers used helped me know how to apply my learning 

on the job. 

2. It is clear to me that the people conducting the training understand how I will use what I 

learn. 

3. The trainer(s) used lots of examples that showed me how I could use my learning on the 

job. 

4. The way the trainer(s) taught the material made me feel more confident I can apply it. 
 

Escala traduzida e testada para o contexto português (LOPES, 2014) 

1. Acredito que os métodos desenvolvidos na formação são muito parecidos aos utilizados 

num futuro local de trabalho 

2. Acredito que as situações utilizadas na formação são muito parecidas com as que 

encontrarei num futuro trabalho 

3. As atividades e exercícios que os formadores usam, ajudar-me-ão a saber como aplicar 

num contexto de trabalho aquilo que aprendi 

4. Vejo que os meus formadores, sabem como irei utilizar o que aprendi. 

5. Os formadores utilizam muitos exemplos que me mostram como posso utilizar o que 

aprendi em formação num futuro trabalho 

 

 

Reflexão e Reflexão Crítica  

Escalas originais em Inglês (KEMBER et al., 2000) 

 

Reflection 

1. I sometimes question the way others do something and try to think of a better way. 

2. I like to think over what I have been doing and consider alternative ways of doing it. 

3. I often reflect on my actions to see whether I could have improved on what I did. 

4. I often re-appraise my experience so I can learn from it and improve for my next 

performance. 
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Critical Reflection 

1. As a result of this course I have changed the way I look at myself. 

2. This course has challenged some of my firmly held ideas. 

3. As a result of this course I have changed my normal way of doing things. 

4. During this course I discovered faults in what I had previously believed to be right. 

 

 

Escalas traduzidas para o Português e adaptada para o contexto de disciplinas por 

Sambiase et al. (2016) 

 

Reflexão 

1. Às vezes questiono a forma como meus colegas e gestores fazem algo e tento pensar em 

fazê-lo respeitando os princípios que orientam PE, ISE, TBL. 

2. Eu gosto de pensar sobre o meu trabalho e considerar formas alternativas que possam 

atender os princípios que orientam PE, ISE, TBL. 

3. Frequentemente eu reflito sobre as minhas ações, pensando se eu poderia melhorá-las, 

levando em consideração os princípios de Sustentabilidade. 

4. Eu frequentemente reavalio minha experiência profissional de forma que eu possa 

aprender a partir dela para melhorar o meu desempenho levando em consideração 

princípios de Sustentabilidade. 
 

Reflexão Crítica 

1. Como resultado desta disciplina eu mudei o modo como vejo a importância dos PE, 

ISE, TBL. 

2. Esta disciplina mudou algumas das minhas ideias mais sólidas a partir dos princípios 

que orientam PE, ISE, TBL. 

3. Como resultado desta disciplina, eu mudei minha maneira convencional (não 

sustentável) gerenciar. 

4. Durante esta disciplina, eu descobri falhas (equívocos) em coisas que eu acreditava 

estarem certas a respeito da não consideração dos PE, ISE, TBL na gestão. 

 

 

 

Cinismo Organizacional – escala traduzida para o contexto português por Assis e 

Nascimento (2017) 

 

Sub-escala cognitiva 

1) Acredito que a minha organização diz uma coisa e faz outra. 

2) As políticas, objetivos e práticas da minha organização parecem ter pouco em comum. 

3) Irrito-me com frequência quando penso em algumas das práticas da minha organização. 

4) A organização onde trabalho diz que espera um determinado comportamento dos seus 

colaboradores, mas recompensa precisamente outros tipos de comportamentos. 

5) Quando a minha organização diz que vai fazer alguma coisa, questiono-me se isso vai 

realmente acontecer. 

6) Vejo pouca semelhança entre o que a minha organização diz que vai fazer e o que 

realmente faz. 
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Sub-escala afetiva 

1) De uma forma geral, os colaboradores trocam “olhares” cúmplices com os colegas de 

trabalho. 

2) De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente pressionados quando 

pensam na organização. 

3) De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente desagrados quando 

pensam na organização. 

4) De uma forma geral, os colaboradores sentem-se frequentemente ansiosos quando 

pensam na organização. 

Sub-escala comportamental 

1) De uma forma geral, os colaboradores queixam-se daquilo que acontece na organização 

quando estão com amigos que a ela não pertencem. 

2) De uma forma geral, os colaboradores fazem troça dos slogans e iniciativas da 

organização. 

3) De uma forma geral, os colaboradores costumam comentar com outras pessoas a forma 

como as coisas são geridas na organização. 

4) De uma forma geral, os colaboradores quando estão com outras pessoas fazem críticas às 

políticas e às práticas da organização. 
 

Autonomia no trabalho 

Itens da escala original em Inglês de Nijman et al. (2006), baseada na escala 

desenvolvida por Hackman e Oldham (1975) 

In general: 

1. I have a lot of freedom in carrying out my work. 

2. I have a lot of influence on the planning of work. 

3. I can determine how I perform my work. 

4. I can determine how much time spent on a particular task at work. 
 

Escala traduzida para o Português e adaptada pela autora: 

 

1. Tenho muita liberdade na realização do meu trabalho. 

2. Tenho muita influência no planejamento do meu trabalho. 

3. Posso determinar como executo meu trabalho. 

4. Posso decidir quanto tempo gasto em uma determinada tarefa no trabalho. 
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Cultura de aprendizagem 

Itens da escala DLOQ-A traduzida e testada no Brasil por Menezes, Guimarães e Bido (2011). 
 

Quadro 1: Escala de cultura de aprendizagem - DLOQ-A  

Definição conceitual A cultura de aprendizagem reflete o comportamento a partir da perspectiva da 

aprendizagem e do desenvolvimento organizacional (YANG, 2003). 

Dimensão Itens 

1) Oportunidades para a 

aprendizagem contínua 

1. Na empresa, se ajudam a aprender. 

2. A empresa libera o funcionário para aprender. 

3. As pessoas são recompensadas quando aprendem. 

2) Questionamento e diálogo 4. As pessoas dão feedback aberto e honesto umas às outras. 

5. Na empresa, quando as pessoas dão a sua opinião, também perguntam o 

que os outros pensam. 

6. As pessoas desenvolvem confiança nos outros. 

3) Colaboração e 

aprendizagem em equipe 

7. Equipes e grupos de trabalho da empresa têm liberdade para discutir suas 

metas conforme as suas necessidades. 

8. As equipes avaliam a sua conduta com base nos resultados das discussões 

em grupo ou nos dados coletados. 

9. As equipes acreditam que a empresa seguirá suas recomendações. 

4) Sistemas para capturar e 

compartilhar a 

aprendizagem 

10. A empresa usa sistemas para medir a diferença entre o desempenho atual e 

o desempenho esperado. 

11. A empresa disponibiliza o que aprendeu com os erros para todos os 

funcionários. 

12. A empresa mede os resultados do tempo e investimento usados para 

treinamento. 

5) Delegação de poder e 

responsabilidade 

13. A empresa reconhece as pessoas por suas iniciativas. 

14. A empresa permite às pessoas o controle sobre os recursos de que precisam 

para realizar seu trabalho. 

15. A empresa apoia as pessoas que assumem riscos calculados. 

6) Desenvolvimento da visão 

sistêmica da organização 

16. A empresa encoraja as pessoas a pensar com uma perspectiva global. 

17. A empresa trabalha em conjunto com a comunidade externa para atender às 

necessidades mútuas. 

18. As pessoas são estimuladas a obter respostas de outras partes da empresa 

quando precisam resolver problemas. 

7) Estímulo à liderança 

estratégica para a 

aprendizagem. 

19. Os gerentes orientam e treinam seus subordinados. 

20. Os gerentes procuram constantemente oportunidades de aprendizagem. 

21. Os gerentes garantem que as ações organizacionais são consistentes com os 

valores da empresa. 

Fonte: Menezes, Guimarães e Bido (2011). 
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APÊNDICE R – Modelo estrutural com as cinco dimensões do USO separadas 
 

Em complemento ao modelo estrutural proposto nesta tese, no qual USO foi modelada 

como VL de 2ª ordem com cinco dimensões, foi testado um modelo complementar em que as 

cinco dimensões do USO foram modeladas como variáveis de 1ª ordem dependentes. O 

modelo previa cinco hipóteses de relação direta com o USO. O modelo complementar 

analisou 25 relações, considerando as cinco variáveis dependentes: AUTONOMIA NO 

TRABALHO, CULTURA DE APRENDIZAGEM, CINISMO ORGANIZACIONAL, 

DESENHO DA TRANSFERÊNCIA e REFLEXÃO CRÍTICA com as cinco dimensões do 

USO: AVALIAR, EXECUTAR, EXPLICAR, INSTRUIR e LIDERAR. Os resultados são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Modelo estrutural com cinco variáveis dependentes 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 1: Valores-t e valores-p foram estimados por bootstrap com 5.000 reamostragens. 

Nota 2: As linhas em negrito e destacadas em cinza são os coeficientes não significantes a 5%. 

Nota 3: Cinismo organizacional foi significante nas dimensões AVALIAR, EXECUTAR, EXPLICAR e 

INSTRUIR, mas a hipótese H3(-) previa relação negativa do cinismo com o USO.  

Nota 4: Valores de referência para o tamanho do efeito (f2): 0,02 = pequeno; 0,15 = médio; e 0,35 = grande 

(COHEN, 1988; HAIR JR. et al., 2016). 
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Os resultados da Tabela 1 são muito próximos daqueles encontrados quando USO foi 

modelada como VL de 2ª ordem. A variável preditora AUTONOMIA NO TRABALHO não 

teve relação estatisticamente significante tanto com o USO (H4+), quanto com as suas cinco 

dimensões.  

É possível observar a diferença do CINISMO ORGANIZACIONAL na dimensão 

LIDERAR, cuja relação não foi estatisticamente significante, tendo sido nas demais 

dimensões e também no modelo original. 

Comparando-se o R
2
 ajustado do modelo com todos os preditores sem as variáveis de 

controle (40,20%) com os cinco R
2
 ajustados da Tabela 1, verifica-se que ele está mais 

próximo da dimensão EXECUTAR (41,80%). 

Observa-se na Tabela 1 que os tamanhos do efeito f
2
 foram maiores nas dimensões 

EXECUTAR e AVALIAR. 

Os resultados aqui encontrados revelaram um bom ajuste do modelo aos dados nas 

duas situações: USO como variável latente de 2ª ordem e USO com as cinco dimensões 

separadas. 

A Figura 1 apresenta os coeficientes padronizados do modelo estrutural. 
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Figura 1: Coeficientes padronizados do modelo estrutural 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 


