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RESUMO 
 

Os desafios do ambiente de negócios nos anos 2010 se tornam cada vez mais complexos, com 

mudanças em ritmo acelerado e pressões de ordem econômica, regulatória, da concorrência, 

dos clientes etc. Nesse contexto, as organizações precisam ser mais ágeis, para mudar e 

aprender rapidamente, diante das novas demandas. Nas décadas de 1980 e 1990, a qualidade 

dos produtos e serviços servia para diferenciar as empresas no mercado, o que fez com que as 

organizações buscassem modelos e sistemas para assegurar conformidade com os altos 

padrões de qualidade exigidos nos diferentes mercados. Além disso, as empresas aumentaram 

seus padrões de eficácia operacional, produtividade e confiabilidade, mas também acabaram 

tornando-se mais parecidas e pouco diferenciadas entre si. As organizações agora se deparam 

com o desafio de adotar sistemas, normas e padrões mais flexíveis, que facilitem a adaptação 

ao atual contexto extremamente dinâmico. Nesse cenário, a inovação pode ajudar as 

organizações a se tornarem mais competitivas, desde que possam aprender continuamente, 

aproveitando especialmente as situações de aprendizagem informal no trabalho, que 

representam mais de 80% do total das oportunidades de aprendizagem. Considerando os 

níveis atuais de complexidade, dinamismo e incertezas presentes no ambiente de trabalho, os 

erros ou falhas acabam sendo subprodutos dos processos organizacionais e não são 

necessariamente ruins; é importante que as organizações possam aprender rapidamente a 

partir dos erros, por meio das pessoas. Alguns fatores no âmbito da organização podem 

influenciar a criação de um ambiente onde as pessoas possam aprender com os erros, 

experimentar e aplicar ideias, adotando comportamentos inovadores no trabalho. Este estudo 

de natureza quantitativa busca examinar as relações entre os fatores que influenciam a 

aprendizagem a partir dos erros e os comportamentos inovadores no trabalho em uma 

organização multinacional do segmento farmacêutico. A pesquisa com funcionários de 

diferentes áreas obteve 146 respostas válidas e os dados foram analisados utilizando-se a 

análise fatorial confirmatória com o software SmartPLS 2.0 M3. A hipótese de que os Fatores 

que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros têm relação positiva com os 

Comportamentos Inovadores no Trabalho foi confirmada. O coeficiente estrutural obtido 

entre as dimensões foi de 0,618 (p<0,001), sendo que o construto Fatores que Influenciam a 

Aprendizagem a Partir dos Erros explica 38% da variação dos índices do construto 

Comportamentos Inovadores no Trabalho. A capacidade das empresas aprenderem 

rapidamente a partir dos erros e experimentos, aproveitando o potencial do capital humano 

existente, especialmente através de comportamentos inovadores no trabalho, pode ser um 

aspecto crítico para diferenciação no mercado e para a obtenção de vantagem competitiva. 

Este estudo visa contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre o tema, destacando a 

importância da gestão adequada dos fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros 

no ambiente de trabalho. Adicionalmente, contribui para a validação e adaptação das escalas 

originais dos construtos estudados para o contexto brasileiro. 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem a partir de Erros/Falhas, Comportamentos Inovadores no 

Trabalho, Aprendizagem Organizacional, Inovação, Indústria Farmacêutica. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 

The challenges of the business environment in the 2010s are becoming increasingly complex, 

with fast-paced changes and different kinds of pressure from competition, customers, 

regulatory agencies, unions, the economy, etc. In this context, organizations need to be more 

responsive to change and learn quickly in the face of new demands. In the 80s and 90s, the 

quality of products and services was the rule to differentiate between companies on the 

market, which made organizations seek models and systems to ensure compliance with the 

highest standards of quality required in different markets. In addition, companies increased 

their standards of operational efficiency, productivity and reliability, but also ended up 

becoming more similar and only slightly differentiated among themselves. Organizations now 

face the challenge of adopting more flexible systems, standards and structures in order to 

facilitate adaptation to the current context, which is extremely dynamic. In this scenario, 

innovation can help organizations become more competitive, as long as they can continually 

learn, by taking advantage of the informal learning in the workplace, which represents more 

than 80% of the total number of learning opportunities. Considering the current levels of 

complexity, dynamism and uncertainty present in the work environment, errors or failures are 

by-products of organizational processes and are not necessarily bad; it is important that 

organizations can quickly learn from the mistakes, through people. Some factors may 

influence the creation of an environment where people can learn from mistakes, experiment 

and apply ideas, by adopting innovative work behaviors. This quantitative study seeks to 

examine the relationship between the factors that influence learning from errors and the 

innovative work behaviors in a multinational organization in the pharmaceutical segment. The 

research with employees from different areas received 146 valid responses which were 

analyzed using confirmatory factor analysis with the SmartPLS 2.0 M3 software. The 

hypothesis that the Factors that Influence the Learning from Mistakes have positive 

relationship with the Innovative Work Behaviors was confirmed. The structural coefficient 

obtained between the two dimensions was 0.618 (p< 0.001), which means that the construct 

Factors that Influence the Learning from Mistakes explains 38% of the variation in the indices 

of the Innovative Work Behaviors construct. The companies’ ability to quickly learn from 

mistakes and experiments, taking advantage of the human capital potential, particularly 

through innovative work behaviors, can be a critical aspect of differentiation in the 

marketplace and a way for companies to obtain competitive advantage. This study aims to 

contribute to the expansion of knowledge on the subject, highlighting the importance of the 

proper management of the factors that may influence the learning from mistakes in the work 

environment. In addition, this study contributes with the validation and adaptation of the 

original scales of constructs studied to the Brazilian context. 

 

 

Key words: Learning from Errors/Failures, Innovative Work Behaviors, Organizational 

Learning, Innovation, Pharmaceutical Industry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A complexidade, o dinamismo e incertezas do ambiente de negócios têm trazido 

muitos desafios aos diferentes tipos de organizações, que buscam meios para adaptação e 

evolução. As forças do ambiente como novas regulamentações, novos competidores, retrações 

do mercado, novas tecnologias, novas demandas ou insatisfação dos clientes, nova visão, 

mudanças no status quo etc. impõem às empresas e seus funcionários de todos os níveis a 

necessidade de aprender e trabalhar de maneira mais ágil (MARSICK; WATKINS, 2003).  

Conklin (2011) destaca que o cenário atual para as organizações se torna cada vez 

mais complexo e as forças externas (sociais, tecnológicas, econômicas, políticas e 

governamentais), presentes no ambiente de negócios, exigem mudanças frequentes em 

estratégias e práticas gerenciais. Assim, o desafio de gerenciar em um contexto de turbulência 

se torna uma realidade cada vez mais comum para as organizações. 

Para Ulrich et al. (2009), a maioria de nós tem consciência sobre as condições gerais 

dos negócios, especialmente com o mundo enfrentando dificuldades econômicas piores do 

que as encontradas nas últimas décadas. Algumas dessas condições de negócio são cíclicas, 

uma vez que as indústrias passam por inevitáveis ciclos de crescimento e retração. Outras 

condições são mais estruturais e incluem mudanças fundamentais na globalização, tecnologia, 

demografia e cenário político. As tendências econômicas gerais como desemprego, inflação, 

taxas de câmbio, balança comercial, confiança dos investidores e créditos financeiros em risco 

criam ciclos econômicos e mudanças estruturais na indústria. A globalização tornou o mundo 

mais plano, uma “vila global” com novos mercados oferecendo novos desafios e 

oportunidades. 

Esse cenário contrasta com o existente nas décadas de 1980 e 1990, quando a 

qualidade ocupava um papel central na estratégia das empresas, como forma de diferenciação 

no mercado. De acordo com Scherer (2009), a ênfase na gestão da qualidade, especialmente 

na década de 1990, contribuiu para que as empresas elevassem os seus padrões de eficácia 

operacional, produtividade e confiabilidade. Técnicas como Qualidade Total, Melhoria 

Contínua (Kaizen), Six Sigma, Benchmarking e muitas outras colaboraram para que as 

empresas se tornassem mais competitivas, produtivas e focadas em custo. No entanto, isso fez 

também com que as empresas se tornassem mais parecidas e pouco diferenciadas entre si. 

 Ainda segundo Scherer (2009, p. 2), “o isomorfismo provocado pela imitação e pela 

adoção de padrões comuns, gerou forte pressão pela diminuição de custos, ocasionando uma 
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queda sensível nas margens de despesas de praticamente todos os setores da economia (...)”. 

Nesse contexto, a inovação é uma alternativa para que as organizações possam compensar o 

ciclo de redução de custos e margens, destacando-se pela competitividade.  

Segundo a Sociedade Americana de Qualidade – American Society for Quality (2013), 

os líderes das organizações têm colocado a inovação do topo da agenda na última década; 

além disso, muitos estudos mostram que as empresas mais inovadoras são as mais rentáveis. 

A tecnologia do século 21 permite que as empresas ofereçam qualidade mais 

consistentemente e mais facilmente; a qualidade, portanto, passa a ser premissa e a 

diferenciação no mercado agora ocorre por meio de soluções inovadoras aos clientes. A 

ênfase histórica da qualidade em “reduzir variações” agora tem que ser adaptada para 

“introduzir variações” para atender aos desafios diversificados dos clientes (AMERICAN 

SOCIETY FOR QUALITY, 2013).  

Novas demandas são impostas às organizações, que se deparam com o desafio de 

adotar sistemas, normas e padrões flexíveis o bastante para acomodar o dinamismo exigido 

pelo contexto atual. Para Cross (2007, p. 2), “agora tudo flui de maneira mais rápida; os 

sobreviventes serão aqueles mais responsivos à mudança. Desaprender rotinas obsoletas é o 

segredo de vida longa; tudo que é rígido é provavelmente um vestígio de épocas anteriores, 

mais lentas”. 

Mudanças de todos os tipos são uma constante no mundo atual, o que obriga as 

empresas a adotarem um processo contínuo de adaptação, sob pena de não permanecerem no 

mercado. Sistematicamente aparecem novos paradigmas, que exigem novas soluções para 

velhos problemas ou resoluções totalmente inovadoras. Diante das pressões ambientais e 

desafios contínuos, as organizações se vêem obrigadas a atuar de maneira mais ágil e 

agressiva, o que implica em decisões rápidas e consequentemente, mais riscos (ROCHA, 

2009).  

Nesse cenário, a indústria farmacêutica (de maneira particular, a que se dedica à 

pesquisa e desenvolvimento), enfrenta grandes desafios, uma vez que o modelo tradicional de 

operação para descoberta e desenvolvimento de novas drogas já não é efetivo. O custo 

crescente para levar novos produtos à fase final de desenvolvimento, recentemente estimado 

em mais de US$ 1 bilhão por produto, alcança níveis que comprometem a rentabilidade dos 

negócios e o adequado retorno aos investidores. Além disso, os órgãos pagadores, agências 

governamentais e grupos de pacientes cada vez mais exercem controle e pressão sobre as 

atividades da indústria (JOHNSTONE et al., 2011). 
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Segundo Bautzer (2009), pode-se perceber claramente no cotidiano das organizações 

que a velocidade de geração de inovações em produtos e serviços tem sido um dos principais 

elementos da competitividade entre empresas e nações, tornando-se um divisor de águas entre 

perdedores e vencedores. 

No passado, as inovações resultavam de respostas aos desafios específicos, em 

circunstâncias particulares - como a criação da imprensa escrita e da máquina a vapor. Nesses 

casos, o processo de inovação envolvia a difusão da tecnologia com potenciais usos adicionais 

(e muitas oportunidades de negócios surgiam das aplicações potenciais a partir do conceito 

original). Embora esse processo ainda seja comum no ambiente de negócios, atualmente se 

busca de maneira consciente a diferenciação pelo conhecimento, como forma de se obter 

vantagem competitiva continuamente. Assim, surgem as organizações de aprendizagem 

(Learning Organizations), nas quais a cultura e as práticas de gestão são desenhadas para 

estimular e facilitar o processo de inovação de maneira contínua (CONKLIN, 2011).  

A maneira como as organizações aprendem é um tema presente na literatura sobre 

estudos gerenciais há pelo menos cinco décadas, mas o interesse nesse campo vem crescendo 

nos últimos anos, especialmente em função de atrair a atenção de acadêmicos de outras 

disciplinas, que não demonstravam interesse em processos de aprendizagem, como por 

exemplo, os estrategistas que entendem que a organização pode ter vantagem competitiva ao 

aprender mais rápido que seus competidores; os economistas, que acreditam que a experiência 

de aprender pode aumentar a produtividade e os sociólogos, que consideram que a 

aprendizagem tem papel central na dinâmica interna e política da vida organizacional 

(EASTERBY-SMITH; BURGOYNE; ARAÚJO, 2001).   

As organizações são desafiadas a aprender continuamente para serem bem-sucedidas 

nos mercados globalizados e altamente competitivos, no presente e no futuro. Nesse contexto, 

o desenvolvimento pessoal e organizacional se torna uma meta gerencial estratégica, visando 

ao desenvolvimento e implantação de condições e estrutura de trabalho que aumentem a 

habilidade e disposição dos funcionários em aprender, o que permitirá processos 

organizacionais mais efetivos de ajuste e adaptação. Esse aprendizado está relacionado com 

um maior risco de se cometer erros (PUTZ et al., 2012).  

No contexto atual das organizações, caracterizado por complexidade, dinamismo e 

incertezas, os erros ou falhas acabam sendo subprodutos dos processos organizacionais. Para 

Edmondson (2011), reconhecer que as falhas são inevitáveis no ambiente de trabalho 

complexo das organizações é um novo paradigma. Para Bauer e Mulder (2007), os erros, 
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embora sejam eventos indesejáveis, são parte natural dos processos de trabalho e podem levar 

à mudança individual e organizacional. 

Segundo Cross (2007), a aprendizagem formal corresponde a apenas 10 a 20% do que 

as pessoas aprendem no ambiente de trabalho, o que significa que a maior parte das 

oportunidades de aprendizagem ocorre de maneira informal, incluindo a aprendizagem 

incidental e a aprendizagem por experimentação, que contemplam a aprendizagem a partir 

dos erros. Nessa perspectiva, os erros ou falhas não são necessariamente ruins para a 

organização, mas como destaca Edmondson (2011, p. 49), “desde crianças fomos 

programados a pensar que a falha é algo ruim; essa crença impede as organizações de 

aprender efetivamente a partir de seus equívocos”.  

Os erros e falhas na organização podem representar uma grande oportunidade de 

aprendizado e inovação quando tratados adequadamente, pois nem todos os erros e falhas 

devem ser classificados da mesma maneira; uma falha que tenha ocorrido em operações 

previsíveis ou por negligência deve ser tratada de maneira diferente de uma falha que tenha 

ocorrido por experimentação ou comportamento inovador no trabalho.  

Fatores no âmbito da organização, como comportamento dos gestores, comportamento 

dos colegas, estrutura das tarefas, princípios e valores etc. podem influenciar os processos de 

aprendizagem a partir dos erros na organização. Embora os membros da organização ajam e 

aprendam como agentes organizacionais, a organização em si impacta os processos 

individuais de aprendizagem com suas rotinas, processos, estrutura e cultura (PUTZ et al., 

2012). 

De acordo com Edmondson (2011), os líderes têm um papel importante em reforçar 

uma cultura onde as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar falhas e aprender a partir 

delas, sem que se instale um jogo de acusações, o que normalmente ocorre nas organizações. 

Deve-se buscar um claro entendimento sobre “o que” de fato ocorreu e não se enfatizar 

“quem” cometeu a falha, criando um ambiente de segurança psicológica. Isso permitirá que 

floresça uma cultura de aprendizagem nas organizações, na qual as pessoas podem 

compartilhar abertamente o que aprendem a partir dos acertos e falhas, sem medo de tentar, 

gerar novas ideias, experimentar e errar, o que é natural no processo de inovação. 

 O comportamento inovador no trabalho (Innovative Work Behavior) é descrito na 

literatura como uma criação intencional, introdução e aplicação de novas ideias em uma 

função, grupo ou organização de trabalho, para melhorar o desempenho (JANSSEN, 2000). 

Na realidade atual, as organizações não podem deixar de aproveitar o potencial humano 

existente, especialmente por meio de comportamentos inovadores no trabalho.  
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Segundo Getz e Robinson (2003), estudos demonstram que 80% das ideias 

relacionadas a melhorias e inovações são iniciadas pelos funcionários e o restante resulta de 

atividades planejadas de inovação relacionadas à estratégia ou estrutura. Muitas das ideias são 

iniciadas a partir das inconsistências, problemas, erros e falhas no trabalho, que servem de 

base para a inovação e criatividade, por meio da aprendizagem. 

Como destacam Iansiti e Levien (2004, p.1), “a estratégia está se tornando, em uma 

grande extensão, a arte de gerenciar ativos que outros não possuem”. Nesse sentido, a 

capacidade de inovar e aprender mais rapidamente torna-se fundamental para as organizações. 

De maneira mais específica, a capacidade de se criar um ambiente onde as pessoas possam 

aprender com os erros e adotar comportamentos inovadores no trabalho pode se tornar um 

ativo organizacional valioso.  

Como justificativas para este trabalho, destacam-se a importância de maior 

entendimento sobre a relação entre os conceitos abordados – fatores organizacionais que 

influenciam a aprendizagem a partir dos erros e os comportamentos inovadores no trabalho, a 

relevância desses conceitos considerando os desafios atuais enfrentados pelas organizações e 

a originalidade do tema, abordando conceitos pouco explorados na literatura nacional e 

mesmo internacional.  

As pesquisas realizadas em bases de dados com artigos em língua portuguesa (Scielo, 

Spell e Google Acadêmico), utilizando palavras-chave como “aprendizagem” [e] “erros” [ou] 

“falhas” [e] “comportamento inovador” (qualquer campo), não identificaram nenhum trabalho 

relacionando os temas propostos. Alterando os critérios de busca para “aprendizagem” [e] 

“erros” [ou] “falhas”, “aprendizagem” [e] “inovador” em qualquer campo, 144 documentos 

foram obtidos, principalmente das áreas de educação e saúde. Apenas 11 artigos estavam 

relacionados à área de Aprendizagem Organizacional, porém apresentavam alguns dos termos 

no texto do artigo, sem relacionar diretamente os temas “aprendizagem a partir dos erros” e 

“comportamentos inovadores no trabalho”.  

O mesmo ocorreu com a pesquisa em bases de dados com artigos internacionais 

(ProQuest, EBSCO e Portal CAPES). A busca com os termos “learning from errors”[or] 

“learning from mistakes”, [or] “learning from failures” [and] “innovative work behaviors” 

no título não identificou nenhum trabalho. Ao ampliar a pesquisa utilizando “qualquer 

campo”, foram encontrados 118 artigos, sendo que a maioria também era das áreas de 

educação e saúde. Apenas 8 artigos estavam relacionados à área de Aprendizagem 

Organizacional, e nenhum deles relacionava os temas “aprendizagem a partir dos erros” e 

“comportamentos inovadores no trabalho”. O critério de busca dessa pesquisa foi mais restrito 



6 
 

 

(utilizando o critério “e”) em função do grande número de material disponível nessas bases de 

dados. 

Uma melhor compreensão sobre os fatores que influenciam a aprendizagem a partir 

dos erros e os comportamentos inovadores no trabalho pode contribuir para ampliar o 

entendimento sobre o aproveitamento do potencial humano na organização.  

O presente estudo tem como objetivo principal examinar as relações entre os fatores 

que influenciam a aprendizagem a partir dos erros e os comportamentos inovadores no 

ambiente de trabalho em uma organização multinacional do segmento farmacêutico.  

 Como objetivos específicos, busca: (1) adaptar e validar as escalas de mensuração dos 

fatores relacionados à aprendizagem a partir dos erros e dos comportamentos inovadores no 

trabalho para o contexto brasileiro, (2) estudar as relações entre os construtos. 

Este trabalho está organizado em cinco partes textuais, além desta introdução: a 

fundamentação teórica, o modelo proposto, os procedimentos metodológicos, os resultados e 

a discussão de resultados e conclusões. As partes pós-textuais incluem as referências e os 

apêndices. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta seção, são revisados os aspectos teóricos que serviram de base para este 

trabalho. 

 

2.1 Aprendizagem nas Organizações 

 
 

De acordo com Easterby-Smith e Lyles (2011), a ideia de que uma organização 

poderia aprender e seu conhecimento poderia ser armazenado ao longo do tempo foi 

articulada pela primeira vez em 1963, no livro “A Behavioral Theory of Firm”, de Cyert e 

March. Esses autores propuseram uma teoria geral de aprendizagem organizacional como 

parte de um modelo de tomada de decisão dentro da firma. Dentre outras ideias, ressaltaram 

que é por meio de processos de aprendizagem organizacional que a firma se adapta ao seu 

ambiente e que a firma aprende por meio da experiência.  

A primeira publicação na qual as palavras “Aprendizagem Organizacional” aparecem 

como título (“Organizational Learning: Observations Towards a Theory”) foi produzida por 

Cangelosi e Dill em 1965. Nesse trabalho, os autores propõem um modelo baseado nas 

tensões entre os níveis de aprendizagem individual e organizacional. A obra de Argyris e 

Schön lançada em 1978 (“Organizational Learning: A Theory of Action Perspective”) 

também foi muito importante, uma vez que contemplou o campo como um todo de maneira 

muito clara, além de destacar a distinção entre as organizações com e sem capacidade de se 

engajar em aprendizagem significativa. Nesse livro, os autores se contrapõem às ideias 

iniciais de Cyert e March, destacando que o comportamento humano dentro das organizações 

não segue as linhas da racionalidade econômica.  

A partir das contribuições seminais iniciais, a pesquisa em Aprendizagem 

Organizacional ampliou-se e ramificou-se para incluir insights da psicologia, sociologia, 

ciência da computação e economia, o que resultou na produção de uma literatura 

diversificada, que inclui diferentes perspectivas, correntes e disciplinas (ANTONELLO; 

GODOY, 2011). Uma consequência natural dessa diversidade de perspectivas é que o campo 

se torna fragmentado conceitualmente. Essa multiplicidade de interesses também é retratada 

por Easterby-Smith, Crossan e Nicolini (2000), que utilizam a metáfora do vulcão para 

destacar que, em se tratando de Aprendizagem Organizacional, há temas emergentes, alguns 
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perdem intensidade e outros podem ficar temporariamente dormentes e eventualmente 

voltarem à atividade. 

Um debate clássico envolve as correntes de Aprendizagem Organizacional e 

“Organizações que Aprendem”. A corrente com ideias sobre as “Organizações que 

Aprendem” ou “Learning Organizations”, surgiu no final da década de 1980 com base no 

trabalho de autores europeus como Garratt, Pedler, Boydell e Burgoyne. Com a publicação de 

De Geus na Harvard Business Review em 1988, o tema despertou maior atenção, porém é 

com o lançamento do livro de Senge (1990), “A Quinta Disciplina” que essa corrente se 

popularizou. As ideias de Senge foram baseadas nos trabalhos anteriores sobre dinâmica de 

sistemas, de Jay Forrester do MIT, teoria organizacional psicodinâmica, de Chris Argyris e 

consultoria de processos de Edgar Schein (EASTERBY-SMITH; LYLES, 2011).  

Enquanto a Aprendizagem Organizacional (AO) está mais focada na observação e 

análise dos processos envolvidos com aprendizagem individual e coletiva nas organizações, 

liderada pelos pesquisadores acadêmicos, a corrente das Organizações que Aprendem tem 

maior orientação para a ação, ajustada para usar ferramentas metodológicas específicas para 

diagnóstico e avaliação, que ajudam a identificar, promover e avaliar a qualidade dos 

processos de aprendizagem na organização, mais aplicada pelos consultores (EASTERBY-

SMITH; BURGOYNE; ARAÚJO, 2001).  

Outro debate comum no campo da Aprendizagem Organizacional está relacionado 

com as unidades ou níveis de análise da aprendizagem (individual, grupal ou organizacional).  

Embora atualmente haja ampla aceitação de que a aprendizagem ocorra nesses três níveis, é 

por meio da aprendizagem individual que o processo tem início, uma vez que os grupos e 

organizações são formados a partir dos indivíduos e a capacidade de aprendizagem é inerente 

ao ser humano (ELKJAER; WAHLGREN, 2006).  

A aprendizagem individual pode ser estudada a partir de diferentes aspectos. Segundo 

Antonello (2005), uma das possibilidades é classificar a aprendizagem individual a partir da 

maneira como ela ocorre no ambiente de trabalho: formal e informal.  

 

2.2 Aprendizagem Informal e Incidental no Ambiente de Trabalho 

 

Embora a aprendizagem formal corresponda a uma pequena parte da maneira como as 

pessoas aprendem no trabalho (10 a 20%), as empresas de maneira geral, sempre investem 

muito mais em programas formais de treinamento e acabam negligenciando processos de 
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aprendizagem informal mais simples, que ocorrem naturalmente no ambiente de trabalho 

(CROSS, 2007). 

Marsick e Watkins (2003) observaram que a aprendizagem mais significativa era a 

menos estruturada. Porém, no ambiente de trabalho as experiências estruturadas de 

aprendizagem, como os treinamentos em sala, acabam sendo a regra. Para definir 

aprendizagem informal e incidental, as autoras comentam sobre características da 

aprendizagem formal, que normalmente é aquela patrocinada pelas organizações, ocorre em 

sala de aula e é altamente estruturada.  

De acordo com Marsick e Watkins (2003), a aprendizagem informal inclui a 

aprendizagem incidental e pode ocorrer na organização, mas normalmente não em sala de 

aula ou de maneira estruturada. Nessa situação, normalmente o aprendiz é quem controla a 

aprendizagem, que pode ser incentivada ou não pela organização. Segundo as autoras, a 

aprendizagem informal normalmente é intencional, mas não rigidamente estruturada, 

ocorrendo principalmente por meio de aprendizagem autodirigida, networking, coaching, 

mentoring e discussões sobre desempenho. Já a aprendizagem incidental é um subproduto de 

alguma outra atividade, como realização das tarefas, interações pessoais, experimentação por 

tentativa e erro ou mesmo aprendizagem formal; quase sempre ocorre, embora as pessoas não 

tenham consciência.  

A teoria de aprendizagem informal e incidental de Marsick e Watkins (2003) se baseia 

nos trabalhos de Dewey (1938) e Lewin (1946). A aprendizagem ocorre quando disjunções, 

discrepâncias, falhas, surpresas ou desafios agem como disparadores que estimulam uma 

resposta. Os indivíduos selecionam uma estratégia ou ação com base no entendimento 

cognitivo e afetivo do sentido do disparador inicial. Uma vez que a estratégia ou plano de 

ação é determinado, o indivíduo implementa a estratégia, que pode ou não funcionar como 

esperado. 

 Segundo Marsick e Watkins (2003), quando a estratégia não funciona, há uma 

incongruência e o ciclo é disparado novamente. Entre o disparador inicial e a determinação de 

uma estratégia, há um filtro implícito de informações pela percepção seletiva, valores, crenças 

e enquadramento da situação. Esses filtros são produtos das experiências prévias dos 

indivíduos e contextos sociais. As ações dos indivíduos são limitadas por sua capacidade para 

agir (habilidades, autoridade, recursos e poder). 

 Quando os indivíduos agem, eles podem perceber ou não os resultados de suas ações. 

Se eles observam os resultados, eles podem tentar entender por que obtiveram tais resultados. 

Normalmente, os indivíduos assumem que forças externas causam as consequências 
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indesejáveis e as desejáveis são causadas por suas próprias ações (MARSICK; WATKINS, 

2003).  

Para Marsick e Watkins (2003), os indivíduos seletivamente extraem o significado das 

experiências e retêm as reconstruções cognitivas do que é aprendido das experiências. O 

modelo para aprimorar a aprendizagem informal e incidental é mostrado na figura 1. Pode-se 

observar que o contexto ocupa um papel central no modelo, sendo bastante relevante para o 

processo de aprendizagem informal. 

 

Figura 1: Modelo de aprendizagem informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Traduzido de Marsick e Watkins (2001, p. 29) 

 

Marsick e Volpe (1999) concluíram que a aprendizagem informal apresenta as 

seguintes características: (a) está integrada às rotinas diárias, (b) é disparada por um 

motivador interno ou externo, (c) não é totalmente intencional, (d) ocorre casualmente (e) é 

um processo indutivo de reflexão e ação e (f) está relacionada à aprendizagem de outros. 

Nesse sentido, aprendizagem é uma experiência coletiva, que ocorre por meio de um processo 

interativo e que leva à aprendizagem no nível organizacional. 

As pesquisas mostram que a aprendizagem incidental tem maior probabilidade de 

ocorrer se a organização a incentiva, apoiando os indivíduos em manter abertura para a 

aprendizagem, em reflexões disciplinadas e em traduzir a aprendizagem na prática 

(MARSICK; WATKINS, 2009).   
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Estudos também demonstram que a aprendizagem a partir dos erros é comumente o 

método mais citado dentre os que os adultos utilizam para aprender de maneira informal e 

incidental (MARSICK et al., 2009).  

 

2.3 Aprendizagem a partir dos Erros 

 

O papel da aprendizagem a partir dos erros ou da falibilidade humana está diretamente 

relacionado com a aprendizagem baseada na prática. O tema passa a despertar maior atenção 

atualmente, uma vez que a complexidade se torna uma palavra-chave em diferentes áreas, 

como negócios, sociedade, educação etc.  

Esse contexto permite duas reflexões importantes: a primeira é que problemas 

complexos e regras confusas fazem parte do ambiente e influenciam o comportamento 

humano, o que aumenta a probabilidade de erros; a segunda é que os erros podem ser 

incidentes produtivos para o desenvolvimento. Dessa maneira, a vida contemporânea oferece 

maiores chances de falibilidade humana, mas ao mesmo tempo, também proporciona uma 

fonte rica para a aprendizagem contínua (BAUER; HARTEIS, 2012).  

Ainda segundo Bauer e Harteis (2012), a análise científica dos erros tem uma longa 

tradição, como por exemplo, com os experimentos de Frederick Taylor envolvendo a 

regulação precisa da divisão do trabalho, para estabelecer as bases da Administração 

Científica. Porém, as pesquisas sobre aprendizagem a partir dos erros são bastante recentes e 

estão espalhadas entre diferentes disciplinas; a maioria das publicações foca na aprendizagem 

a partir dos erros no contexto educacional, envolvendo principalmente escolas e universidades 

(BAUER; HARTEIS, 2012). 

Apesar de o tema ser recente e ainda fragmentado na literatura, há ampla evidência que 

maneiras efetivas de se lidar com o erro no ambiente de trabalho oferecem grandes 

oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para indivíduos, equipes e organizações 

(PUTZ et al., 2012). 

  

2.3.1 Erros no Trabalho 

 

Diferentes definições sobre erros e falhas, em nível individual e organizacional podem 

ser encontradas na literatura. Cannon e Edmondson (2001) definem falha como um desvio dos 

resultados esperados ou desejados, incluindo nesta definição tanto os erros evitáveis como as 

consequências inevitáveis de experimentos e riscos assumidos. Incluem também as falhas 
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interpessoais, como os mal-entendidos e conflitos. Na visão dos autores, a definição deve ser 

ampla para incluir falhas de diferentes tipos e dimensões porque existem oportunidades para 

aprendizagem em diferentes tipos de eventos; além disso, o significado do aprendizado não é 

proporcional ao tamanho do escopo de uma falha.  

Para Putz et al. (2012), o erro é: (1) uma ação deliberada (ou a omissão deliberada de 

uma ação) caracterizado por uma falha não-intencional para alcançar metas pessoais e/ou (2) 

um desvio não-intencional de normas e metas organizacionais, que poderia ter sido evitado 

por comportamentos alternativos do indivíduo.  

Para Bauer e Mulder (2007), é importante distinguir entre uma ação errônea e seu 

resultado; o termo “erro” se aplica apenas à ação errônea, independente de seu resultado. 

De maneira geral, os autores internacionais utilizam os diferentes termos (error, 

mistake e failure) em diferentes contextos e situações com a mesma conotação. No entanto, 

pode-se observar que os termos failure e mistake predominam entre os autores americanos 

como Canon e Edmondson (2001, 2005); Edmondson (2011, 2012, 2013) e Ulmer (2006), 

enquanto o termo error é mais comum entre os autores europeus como Putz et al. (2012), Van 

Dyck et al. (2005), Bauer e Mulder (2007). Para este trabalho, não haverá distinção entre os 

termos mencionados; além disso, os termos serão tratados de modo amplo ou geral, sem 

qualquer enfoque em um tipo específico de erro ou falha. 

Todas as organizações são confrontadas com erros, que podem ter consequências 

negativas (ex. perda de tempo, produtos com problema etc.) ou positivas (ex. aprendizagem e 

inovação). O entendimento científico sobre os efeitos negativos dos erros é mais amplo e 

desenvolvido do que sobre os potenciais efeitos positivos. Muitas investigações e abordagens 

sobre acidentes, dentro da psicologia cognitiva, assim como as abordagens mais populares, 

tendem a classificar os erros como eventos negativos. Essa linha de pesquisa serve de base 

para os conceitos de prevenção de erros (VAN DYCK et al., 2005). 

Philip Crosby, um dos conceituados “gurus” da qualidade, sempre defendeu que a 

qualidade é uma questão de sobrevivência para as empresas. Ele ficou conhecido 

internacionalmente pelo conceito de “Zero Defeito”, criado nos EUA na década de 1960. Esse 

conceito também se fundamenta na ideia de prevenção e pode ser resumido por uma de suas 

frases mais recorrentes: “Fazer Certo na Primeira Vez” (CROSBY, 1990 apud LELIS, 2012, 

p. 20). Para Crosby, a ideia de que os erros são inevitáveis é falsa; segundo o autor, os erros 

ocorrem por falta de conhecimento ou atenção e as pessoas podem sim evitar os erros (LELIS, 

2012). Os conceitos de Crosby continuam sendo utilizados por muitas empresas no mundo 
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todo, embora tenham sido desenvolvidos e aplicados predominantemente em ambientes mais 

estáveis e previsíveis, que caracterizavam as décadas de 1980 e 1990.  

Em ambientes de trabalho dinâmicos, onde as mudanças em conhecimentos 

relevantes, procedimentos e métodos de trabalho são frequentes, os funcionários têm que se 

adaptar continuamente, o que aumenta a probabilidade da ocorrência de erros (BAUER; 

MULDER, 2007). 

De acordo com Woerkom (2012), os erros podem ser entendidos como um subproduto 

natural da aprendizagem; como os aprendizes exploram ativamente o ambiente, os erros irão 

ocorrer de maneira inevitável. Como os erros interrompem a rotina da vida diária, eles 

encorajam a aprendizagem e a exploração de novos desafios, o que pode levar ao 

desenvolvimento de soluções inovadoras. 

Para Van Dyck et al. (2005), embora a prevenção dos erros busque evitar as 

consequências negativas dos erros, evitando-os, uma cultura de gestão dos erros, além de 

reduzir as consequências negativas, poderia também aumentar as consequências positivas, 

embora as potenciais consequências positivas dos erros em longo prazo, como a 

aprendizagem, inovação e resiliência sejam menos óbvias (SITKIN, 1996). 

As causas dos erros e falhas podem ser variadas e nem todas as falhas são criadas 

igualmente. Segundo Edmondson (2011), os conceitos de falha e culpa normalmente andam 

juntos em diferentes contextos, como lares, culturas e organizações. As crianças geralmente 

aprendem que admitir a falha, significa assumir a culpa.  

No contexto organizacional, isso pode explicar porque poucas organizações evoluem 

para uma cultura de segurança psicológica (EDMONDSON, 2011) onde se recompensa o 

aprendizado a partir das falhas. A segurança psicológica é definida como a crença 

compartilhada de que o ambiente é seguro para que as pessoas possam assumir riscos 

interpessoais, o que inclui expressarem suas ideias e sugestões. Está relacionada à confiança e 

respeitos mútuos entre os membros de uma equipe (EDMONDSON, 1999). 

Nesse sentido, um entendimento mais sofisticado das causas e contextos das falhas 

pode ajudar as organizações a adotarem uma estratégia mais efetiva para aprender das falhas.  

As diferentes causas para as falhas são detalhadas no quadro1. 
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Quadro 1 - Causas potenciais das falhas 

Causa Potencial da Falha Descrição Passível de Culpa? 

Violação deliberada 
Um indivíduo escolhe violar uma prática ou 

processo prescrito. 
Sim 

Desatenção 
Um indivíduo desvia inadvertidamente de uma 

prática ou processo prescrito. 
Talvez 

Falta de habilidade 
Um indivíduo não tem as habilidades, condições 

ou treinamento para executar o trabalho. 
Improvável 

Processo inadequado 
Um indivíduo segue o processo prescrito, mas o 

processo é falho ou incompleto. 
Improvável 

Desafio da tarefa 

Um indivíduo se depara com uma tarefa que é 

muito difícil de ser executada todas as vezes de 

maneira confiável. 

Questionável 

Complexidade 

Um processo composto de muitos elementos 

entra em colapso quando novas interações 

ocorrem. 

Raramente 

Incerteza 

Devido à falta de conhecimento suficiente sobre 

eventos futuros, as pessoas assumem riscos 

razoáveis que, todavia, produzem resultados 

indesejáveis 

Não 

Experimento para testar hipóteses 

Um experimento conduzido para testar uma 

previsão de que um projeto ou curso de ação irá 

produzir um resultado específico falha ao 

confirmar a hipótese. 

Não 

Experimento exploratório 

Um experimento conduzido para expandir o 

conhecimento e investigar possibilidades leva a 

um resultado indesejável. 

Não 

Fonte: Traduzida e adaptada pelo autor a partir de Edmondson (2013, p. 82) 

 

Edmondson (2013) também descreve três tipos básicos de falhas:  

 Falhas evitáveis: a maioria das falhas nesse grupo podem ser consideradas ruins, 

pois são altamente evitáveis. Podem envolver desvios injustificáveis em um 

processo bem definido em uma operação de rotina. Com treinamento e suporte 

adequados, as etapas de um processo rotineiro podem ser seguidas de maneira 

consistente. Normalmente, as falhas nesses processos se devem a: violação, falta 

de atenção ou falta de habilidade; quando ocorrem, as falhas podem ser 

rapidamente identificadas e soluções específicas desenvolvidas. Uma abordagem 

para evitar tais falhas é o Sistema Toyota de Produção, que constrói o aprendizado 

a partir de falhas ou pequenos desvios, em uma abordagem sistemática de 

melhoria.  

 Falhas complexas: muitas falhas organizacionais ocorrem em função da 

complexidade e não são completamente evitáveis. Quando uma combinação 

específica de necessidades, pessoas e problemas ocorrem pela primeira vez, ao 

menos pequenas falhas podem ser esperadas. Falhas de sistema também 

representam um risco constante em organizações complexas como empresas de 

aviação, usinas nucleares e controle de tráfego aéreo. Embora as falhas mais sérias 
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possam ser prevenidas mediante boas práticas na gestão de risco, pequenas falhas 

podem ocorrer; considerá-las ruins pode representar uma má compreensão sobre 

como os sistemas complexos funcionam. Além disso, pode ser contraproducente, 

pois pode bloquear a rápida identificação e correção das pequenas falhas, o que é 

essencial para evitar falhas consequentes. 

 Falhas inteligentes: são as falhas que podem ser consideradas boas ou positivas. 

Elas geram valioso conhecimento novo que pode ajudar uma equipe a criar novos 

produtos e a organização a crescer. As falhas inteligentes ocorrem quando a 

experimentação é necessária, quando as respostas não são conhecidas com 

antecedência. Descobrir e testar novas drogas, criar um modelo de negócios 

radicalmente novo, desenvolver um novo biocombustível e testar as reações do 

consumidor em um novo mercado são alguns exemplos onde as falhas inteligentes 

podem ser aplicadas. Nesses casos, quanto antes as falhas ocorrerem, melhor.  

  A questão dos erros ou falhas em uma empresa farmacêutica pode ser interpretada por 

diferentes perspectivas, considerando-se, por exemplo, onde se pode errar e quando se pode 

errar. As falhas em experimentos relacionados à pesquisa de novos produtos podem trazer 

aprendizagem e inovações significativas, como no caso do Viagra, que foi originalmente 

desenvolvido para tratar a angina (CANNON; EDMONDSON, 2005); mas falhas em um 

processo de produção podem trazer consequências mais sérias. 

 Para assegurar a qualidade dos processos e produtos na indústria farmacêutica, 

diferentes medidas de controle, em diferentes níveis são adotadas, como: sistemas de 

qualidade, procedimentos operacionais padrão, treinamentos regulares, auditorias internas e 

por órgãos regulatórios, validação de processos e sistemas etc. No Brasil, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - ANVISA é responsável pela regulamentação da fabricação de 

medicamentos para saúde humana e, no uso de suas atribuições, publica as resoluções que 

devem ser seguidas pelas empresas farmacêuticas que pretendem operar no país, obrigando-as 

a cumprirem com as normas de “Boas Práticas de Fabricação” – BPFs (FIOCCHI; MIGUEL, 

2006).  

  Miguel (1998) cita que os objetivos das BPF’s são garantir que os produtos sejam: (1) 

eficazes: exerçam a ação indicada e contenham a quantidade de princípio ativo declarado; (2) 

seguros: possuam efeitos secundários, reduzidos ao mínimo aceitável, quando na dosagem e 

utilização corretas; (3) estáveis: quando atividades e características são mantidas até o 

vencimento do prazo de validade. 
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 Como parte do sistema de garantia de qualidade, as BPF’s asseguram que os produtos 

sejam fabricados de modo consistente e controlado, com a qualidade necessária e em 

conformidade com os requerimentos estabelecidos (FIOCCHI; MIGUEL, 2006). 

 Em muitas situações, a existência de controles e regras, além daqueles necessários, 

pode trazer também um efeito colateral para as organizações, gerando maior burocracia, 

menor flexibilidade e criando um ambiente de aversão aos erros e aos riscos. O processo de 

tomada de decisão em grandes empresas farmacêuticas é conhecido por bloquear a inovação, 

a tomada de riscos e esforços de desenvolvimento de negócios de longo prazo. Embora as 

grandes empresas farmacêuticas reconheçam o impacto da burocracia, ainda não são bem 

sucedidas nas tentativas de se tornarem mais ágeis, como as novas empresas que surgem no 

setor de biotecnologia (KESSEL, 2011). 

 

2.3.2 Aprendizagem Individual e Organizacional a partir dos Erros 

 

De acordo com Argyris e Schön (1996), a Aprendizagem Organizacional está 

relacionada principalmente à mudança comportamental dos membros da organização como 

consequência dos erros (aprendizagem de ciclo simples) ou normas e valores subjacentes ao 

comportamento (aprendizagem de ciclo duplo).  A aprendizagem de ciclo simples é suficiente 

quando a correção de erros pode ocorrer pela mudança de estratégias e pressupostos dentro de 

uma estrutura de valores e normas de desempenho.  

Em alguns casos, a correção de erros requer investigação por meio da qual os valores e 

normas organizacionais são alterados, o que remete à aprendizagem de ciclo duplo. A 

distinção entre aprendizagem de ciclo simples e duplo é complicada, pois há zonas de 

ambiguidade e diferenças de significado na Aprendizagem Organizacional. O tamanho e a 

complexidade da organização e a relação entre os produtos e processos de aprendizagem 

também são fatores de complicação. 

Na perspectiva de Senge (1990), a aprendizagem de ciclo simples está associada à 

adaptação ou cópia (adaptative learning) e a aprendizagem de ciclo duplo à criação ou 

inovação (generative learning), enfatizando que a aprendizagem de ciclo duplo ocorre 

essencialmente por meio da revisão dos modelos mentais estabelecidos, o que permite a 

geração de comportamentos e ações inovadoras. 

Embora as relações e as interfaces entre a Aprendizagem Organizacional e a 

Aprendizagem Individual possam gerar divergências entre os diferentes autores, pode-se 
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concluir que a Aprendizagem Organizacional é mediada pela aprendizagem dos membros 

individuais da organização (POPPER; LIPSHITZ, 2000).  

Para Harteis et al. (2008), aprender dos erros pode ser explicado como o compromisso 

dos indivíduos em refletir e construir conhecimento sobre os próprios erros e os de outros. 

Essa aprendizagem (a partir dos erros) pode se caracterizar como um processo de 

aprendizagem informal e tem papel relevante no desenvolvimento e expertise do profissional 

no local de trabalho e em sua vida particular (CONLON, 2004). 

Cannon e Edmondson (2005) defendem que a aprendizagem organizacional a partir 

das falhas é possível, mas envolve habilidades gerenciais para uma abordagem de três 

processos distintos e inter-relacionados: identificação de falhas, análise de falhas e 

experimentação deliberada ou intencional. A gestão adequada desses três processos pode 

ajudar os gestores a tirar vantagem das lições oferecidas pelas falhas; do contrário, elas 

tendem a ser ignoradas ou reprimidas na maioria das organizações. 

Para os autores, as organizações são constituídas de sistemas técnicos e sociais que 

atuam simultaneamente e é importante examinar como as características das tarefas e da 

tecnologia, junto com fatores sociais, psicológicos e estruturais moldam os resultados 

organizacionais. Segundo Cannon e Edmondson (2005), os gestores subestimam o poder das 

barreiras técnicas e sociais para a aprendizagem organizacional a partir das falhas e embora 

estudos anteriores já tenham tratado sobre aprendizagem a partir das falhas, há pouca 

informação sobre como superar as barreiras para que a aprendizagem de fato ocorra. No 

quadro 2, os autores propõem um modelo apresentando os três processos relacionados à 

aprendizagem a partir das falhas, as principais barreiras técnicas e sociais que podem 

interferir nesses processos, bem como recomendações para superar essas barreiras. 
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 Quadro 2: Um modelo para promover a aprendizagem organizacional a partir das falhas 

Principais 

barreiras 

Aprendizagem Organizacional das Falhas – Principais Processos 

Identificar falhas Analisar falhas Experimentação 

Barreiras em 

sistemas técnicos 

Sistemas complexos 

tornam ambíguas muitas 

falhas pequenas 

Falta de habilidades e 

técnicas para extrair 

lições dos erros 

Falta de conhecimento de 

desenho de experimentos 

Recomendações Construir sistemas de 

informações para capturar 

e organizar dados, permitir 

a detecção de anomalias; 

desenvolver competências 

de análise sistêmica. 

Métodos estruturados 

como After Action 

Review ou outras sessões 

formais que sigam 

diretrizes específicas 

para análise de falhas; 

desenvolver 

competências de análise 

de dados. 

Identificar indivíduos-

chave para capacitação em 

delineamento de 

experimentos, usando-os 

como consultores internos 

para assessorar projetos 

pilotos e outros 

experimentos. 

Principais 

barreiras 

Aprendizagem Organizacional das Falhas – Principais Processos 

Identificar falhas Analisar falhas Experimentação 

Barreiras em 

sistemas sociais 

Ameaças à autoestima 

inibindo o reconhecimento 

das próprias falhas e 

cultura corporativa que 

costuma atacar o portador 

de más notícias 

Processos grupais não 

efetivos afetam a 

efetividade das 

discussões sobre análise 

de falhas 

Organizações podem 

penalizar os experimentos 

que não são exitosos, 

inibindo a disposição em 

falhar com o objetivo de 

aprender. 

Recomendações Reforçar a segurança 

psicológica por meio de 

políticas organizacionais, 

como sistemas de reporte 

de informações sem 

reprimendas; treinamento 

de gestores em habilidades 

de coaching; publicação 

das falhas como forma de 

aprendizado. 

Assegurar a 

disponibilidade de 

especialistas em 

processos de grupo e 

aprendizagem 

colaborativa; 

desenvolver essas 

competências em outros 

funcionários. 

Selecionar áreas-chave da 

operação para conduzir 

experimentos e divulgar 

resultados, positivos e 

negativos, de maneira 

ampla na organização. 

Definir taxa de falhas para 

experimentos a serviço da 

inovação e assegurar que 

os sistemas de recompensa 

não sejam contraditórios 

com esta meta. 

 Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Cannon e Edmondson (2005, p. 312) 

 

 

De acordo com Putz et al. (2012), embora a maior parte da literatura existente sobre 

processos de aprendizagem a partir dos erros foca em níveis específicos da aprendizagem, 

como o individual (ex. Ohlsson, 1996), grupal (ex. Cannon e Edmondson, 2001) ou 

organizacional (ex. Van Dyck et al., 2005), é possível integrar as diferentes abordagens em 

um modelo comum de aprendizagem a partir dos erros no trabalho. Revisando a literatura, os 

autores identificaram quatro etapas ou estágios centrais nas principais abordagens sobre 

processos de aprendizagem relacionados aos erros: detecção, atribuição e “lidar com 

emoções” (emotional coping), análise e correção e disseminação de experiências. As 

principais abordagens e autores são descritos no quadro 3. 
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Quadro 3 – Atividades de aprendizagem e estágios dos processos de aprendizagem relacionados aos erros 

Fonte Detecção de erros 

Atribuição do 

Erro / Lidar com 

Emoções 

Análise e Correção 

de erros 

Disseminação de 

Experiências 

Bauer et al., 2005; 

Bauer e Mulder, 

2007 

Experiência de erro 

(2007) 

Reação emocional 

(2007) 

Reflexão sobre as 

causas de erros; 

reflexão sobre 

estratégias de ação 

alternativas 

Intercâmbio social 

Cannon e 

Edmondson, 2001, 

2005 

Identificação da 

falha 

Manejo produtivo 

do conflito (2001) 

Análise de falhas, 

Experimentação 

deliberada (2005) 

Discussão das 

falhas 

Chiva et al., 2007  
Tomada consciente 

de riscos 
Experimentação 

Diálogo, tomada de 

decisão 

participativa, 

interação com 

ambiente externo 

Edmondson, 1999 
Busca de 

retroalimentação 
Solicitação de ajuda Experimentar 

Compartilhar 

informação 

Kolodner, 1983 Percepção da falha Atribuição de culpa 
Correção da falha, 

explicação da falha 
 

Ohlsson, 1996 Detecção de erros  Correção de erros  

Ramanjuam e 

Goodman, 2003;  
Atenção ampliada 

Não-aceitação de 

comportamentos 

Irregulares 

Correção de erros  

Tjosvold et al., 

2004 
 

Acusação de outros 

por erros 

Análise e correção 

de problemas 

Discussão e troca 

de experiências 

sobre erros 

Van Dyck et al., 

2005 

Detecção de erros e 

controle de danos 

Ajuda em situações 

de erros 

Analisar erros, 

manejo efetivo dos 

erros 

Comunicação sobre 

erros, troca de 

conhecimento sobre 

erros, coordenação 

de manejo de erros 

Van Woerkom e 

Croon, 2008 

Trabalho reflexivo, 

abertura sobre 

erros, pedido de 

retroalimentação 

 Experimentação 

Troca de opiniões 

críticas,  desafio aos 

padrões do grupo 

Zhao e Olivera, 

2006 
Detecção de erros 

Avaliação custo-

benefício do reporte 

de erros, evitar 

emoções negativas 

Manejar os erros Reporte de Erros 

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor a partir de Putz et al. (2012, p. 514) 

 

As reações espontâneas aos erros podem incluir aspectos de um estágio ou outro, 

aumentando a habilidade de um indivíduo lidar com os erros. Contudo, uma abordagem 

sistemática de aprender dos erros consideraria todos os quatro estágios para que se utilize todo 

o potencial dos erros para o desenvolvimento individual e organizacional. Embora o modelo 

proposto seja racional-analítico em sua natureza, pode ser aplicado tanto às atividades de 

aprendizagem conscientemente planejadas e executadas, como às reações espontâneas aos 

eventos de erros (PUTZ et al., 2012). 

Segundo Cannon e Edmondson (2001), os processos de aprendizagem relacionados 

aos erros começam com a identificação das falhas ou erros. Porém, segundo Reason (1992 



20 
 

 

apud PUTZ et al., 2012, p. 109), a detecção de erros varia de 38% a 92% para as diferentes 

tarefas, o que indica que de 8% a 62% dos erros nunca são percebidos no trabalho diário. 

Como as pessoas podem não perceber os próprios erros, o contexto passa a ter um papel 

importante na detecção de erros (ex. por meio da retroalimentação de colegas e superiores, 

inspeções de qualidade automáticas, ou métodos de reflexão guiada como o After-Action 

Review (revisão pós-ação). 

O After-Action Review foi criado pelo exército dos EUA na década de 1970, com o 

objetivo de capturar as lições aprendidas após as atividades militares. O AAR se tornou uma 

prática comum e já é parte da cultura do exército. Além disso, passou a ser utilizado pelas 

empresas, como uma ferramenta para facilitar a aprendizagem e a melhoria contínua a partir 

da análise de eventos ou experiências de trabalho. De maneira formal ou informal, as pessoas 

se reúnem para analisar os eventos considerando quatro perguntas: 1) qual era o objetivo? o 

que planejávamos alcançar? 2) O que realmente ocorreu, quais foram os resultados? 3) Por 

que ocorreram esses resultados? 4) O que faremos na próxima vez? (GARVIN, 2000). 

Para Edmondson (2012, p. 152), “um processo inteligente de aprendizagem 

organizacional a partir dos erros, seja em uma sala de cirurgia de um hospital ou em uma 

mesa de reuniões com executivos, requer identificar as pequenas falhas e aprender com elas”. 

Em uma organização, as falhas maiores e mais aparentes podem ser mais facilmente 

identificadas. Porém, qualquer falha que possa ser encoberta geralmente é encoberta até que 

ela não cause problemas óbvios ou imediatos. A meta deveria ser trazer qualquer falha à tona 

o quanto antes, antes que as consequências possam ser desastrosas (EDMONDSON, 2011). 

Sitkin (1996) defende que, em organizações bem-sucedidas, as falhas criam um 

reconhecimento do risco e uma motivação para mudança que normalmente não existiria em 

condições normais; esse reconhecimento é chamado de “prontidão para a aprendizagem”. 

Uma forma mais sutil de falha geralmente ocorre nas conversas organizacionais. Por 

exemplo, quando um indivíduo ouve comentários em uma reunião e, embora perceba que não 

entendeu o que foi dito, não interrompe e nem pergunta sobre o que não ficou claro. Uma 

pequena falha ocorre nessa situação, especialmente se o indivíduo deixou de entender algum 

conteúdo importante. Isso pode ocorrer por falta de atenção do ouvinte ou falta de clareza do 

orador, mas de qualquer maneira, a aprendizagem não poderá ocorrer se o ouvinte não 

perguntar e solicitar que o orador esclareça a questão no momento oportuno. Se o ouvinte 

reluta em assumir o risco, por medo de parecer ignorante ou desatento, ele assume um risco 

mais sutil (e menos visível) uma vez que sua falha no entendimento poderá levar a um 

problema mais sério no futuro (CANNON; EDMONDSON, 2001).  
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No segundo estágio do modelo integrado proposto por Putz et al. (2012), quando os 

funcionários reconhecem um erro, eles devem admitir a responsabilidade e lidar com as 

emoções negativas que normalmente se experimenta quando os erros ocorrem. Para 

Edmondson (2012, p. 154), “a maioria de nós preza por alcançar o sucesso; fomos educados 

desde cedo a focar em boas notas, promoções regulares e prêmios (...) como resultado, a 

maioria de nós enxerga as falhas como inaceitáveis”.  

Quando as pessoas aprendem em famílias, grupos, ambientes de trabalho e outros 

contextos sociais, a interpretação que elas têm de uma situação e as ações consequentes são 

altamente influenciadas pelas normas sociais e culturais dos outros. As pessoas não 

questionam profundamente a própria visão e a dos outros; as dinâmicas de poder podem 

distorcer a maneira como elas compreendem os eventos (MARSICK; WATKINS, 2001). 

Normalmente, as pessoas não comentam sobre os erros, problemas ou contratempos 

potencialmente informativos que elas experimentam, o que significa que as empresas perdem 

o aprendizado que poderia ser obtido com tais falhas. Para Ichijo e Nonaka (2007), as falhas 

podem ser rejeitadas devido ao orgulho pessoal ou por representarem um risco a ser evitado. 

Segundo Edmondson (2012), as barreiras em aprender das falhas estão relacionadas 

com as fortes reações psicológicas (ex. autoestima, ilusões positivas etc.) e sociais (ex. 

atribuição de culpa, maneira como colegas e superiores enxergam as falhas, punições etc.) que 

as pessoas têm ao falhar. Além disso, os indivíduos têm a tendência de subestimar a própria 

responsabilidade e colocar culpa indevida em fatores externos ou situacionais quando falham; 

porém fazem o inverso quando avaliam as falhas dos outros. Essa é uma armadilha 

psicológica conhecida como erro de atribuição fundamental (EDMONDSON, 2011). 

As pessoas têm a tendência inconsciente de atribuir o próprio sucesso às causas 

internas e seus erros às causas externas. Se os outros falham ao atingir uma meta, a tendência 

é assumir que eles não tiveram um bom desempenho ou não se esforçaram. Quando o próprio 

observador está nessa situação, ele tenderá a explicar os resultados com base em fatores 

externos que dificultaram o alcance da meta (INGHAM, 2007). 

Para se aprender das falhas, é preciso primeiro desaprender; especialmente as 

referências de sucesso internalizadas desde a infância, que estão relacionadas com autoestima, 

status e necessidade de aprovação. Como adultos, é importante entender que o conhecimento 

está em fluxo constante, a tecnologia muda rapidamente e confrontar situações novas e 

desconhecidas é algo que se espera dos trabalhadores no contexto atual; nesse sentido, seria 

ilógico esperar um desempenho completamente isento de falhas. Para inovar, é importante 
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desaprender as respostas internalizadas e espontâneas sobre falhas, desaprender que falha é 

algo ruim (EDMONDSON, 2013). 

 No terceiro estágio, é esperado que os membros da organização examinem de maneira 

sistemática as circunstâncias nas quais os erros ocorrem, para aquisição de conhecimentos e 

habilidades sobre como consequências inesperadas podem ser evitadas. A reflexão sobre os 

erros pode levar às mudanças que estão relacionadas aos resultados positivos para a 

organização e também para os indivíduos dentro da organização (HARTEIS et al., 2008). 

Quando uma falha é detectada, é essencial que ela seja analisada não apenas de 

maneira superficial, mas se entendendo as reais causas básicas que levaram à falha. Isso 

requer disciplina e disposição em usar métodos e ferramentas de análise que ajudem a extrair 

aprendizados das diferentes situações, aplicando-se as soluções adequadas. Na maioria das 

vezes se dedica pouco tempo ou atenção a esse estágio, uma vez que examinar falhas de 

maneira mais profunda é uma atividade emocionalmente desagradável e também envolve 

aspectos relacionados à autoestima (EDMONDSON, 2011). 

 No quarto estágio, para se qualificar os eventos de aprendizagem relacionados com 

erros como aprendizagem organizacional e não apenas aprendizagem individual, se faz 

necessário o compartilhamento interpessoal de experiências relacionadas aos erros 

(EDMONDSON, 1999). Como destacam Popper e Lipshitz (2000), os indivíduos aprendem 

também como representantes da organização e o conhecimento adquirido deve ser 

sistematicamente conservado no caso de os indivíduos saírem da organização.  

Putz et al. (2012) explica o quarto estágio com os conceitos de Crossan et al.  (1999), 

que entendem a aprendizagem organizacional como um processo dinâmico de renovação 

estratégica, ocorrendo em três níveis da organização: individual, grupal e organizacional; 

esses três níveis de aprendizagem são ligados por quatro grandes categorias de processos 

sociais e psicológicos: intuição, interpretação, integração e institucionalização (o modelo 4-I). 

 As experiências de aprendizagem devem ser discutidas em nível grupal e intergrupal 

(integração) e então inseridas nas práticas, estruturas, processos e estratégia organizacional 

(institucionalização). Para Harteis et al. (2008), os resultados do processo reflexivo devem ser 

considerados para orientar situações futuras em nível individual ou organizacional por meio 

do compartilhamento das informações aos outros atores organizacionais; sem esse processo 

de retroalimentação, o conhecimento sobre os erros se torna inerte. 

 Segundo Putz et al. (2012), a disseminação das experiências relacionadas é um estágio 

vital no processo de aprendizagem a partir dos erros. Métodos como reuniões em grupo, 

workshops e narração de casos (storytelling) permitem o compartilhamento das experiências 
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de aprendizagem em um processo de diálogo mútuo, possibilitando que os funcionários 

discutam mais abertamente as questões consideradas “tabu”, como os erros. 

 

2.3.3 Fatores que Influenciam a Aprendizagem a partir dos Erros 

 

Embora a aprendizagem a partir dos erros represente uma importante forma de 

aprendizagem no trabalho, ainda existem poucas evidências empíricas sobre os fatores 

individuais e organizacionais que inibem ou estimulam esse tipo de aprendizagem (HARTEIS 

et al., 2008).  Bazerman e Watkins (2004) identificaram quatro maneiras nas quais as 

organizações falham em aprender das falhas que ocorrem ao seu redor: 

1. Falhas de rastreamento: habilidade de prestar atenção aos problemas potenciais, 

tanto dentro quanto fora da organização; pode ocorrer devido à arrogância, falta 

de recursos ou simplesmente desatenção. 

2. Falhas de integração: falha ao entender como as partes de uma informação 

potencialmente complexa se ajustam para fornecer lições sobre como evitar crises. 

3. Falhas de incentivo: falha em fornecer reconhecimento adequado às pessoas que 

reportam problemas e tomam ações para evitar possíveis crises. 

4. Falhas de aprendizagem: falha em extrair as lições importantes de crises e 

preservar a memória sobre elas na organização. 

Considerando o contexto interno das organizações, a comunidade das práticas de 

trabalho fornece o contexto sócio-cultural que pode inibir ou favorecer certas maneiras de se 

lidar com os erros. Portanto, as variáveis relacionadas às práticas de trabalho podem modelar 

as circunstâncias em que as reflexões sobre os erros podem ser consideradas adequadas e/ou 

permissíveis (HARTEIS et al., 2008).  

Putz et al. (2012) também efetuaram uma revisão literária sobre os principais fatores 

organizacionais que potencialmente influenciam a intensidade e a qualidade da aprendizagem 

relacionada ao erro. Embora os autores defendam uma perspectiva integrada em processos de 

aprendizagem que considerem aspectos individuais e organizacionais, eles optam por orientar 

a revisão dos fatores que influenciam a aprendizagem relacionada ao erro nas variáveis 

organizacionais. Os principais fatores encontrados são descritos em quatro categorias 

principais no quadro 4. 

O comportamento dos líderes e gestores aparece na literatura como um dos fatores 

mais discutidos, que supostamente influenciam as atitudes e comportamentos dos membros da 

organização com relação aos erros. Embora para se aprender das falhas torna-se importante 
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considerar as diferenças de contextos (utilizar estratégias diferentes para contextos 

diferentes), a meta das organizações deveria ser detectar as falhas o quanto antes, analisá-las 

profundamente e tentar experimentos ou projetos pilotos visando à inovação. Nesse sentido, 

os empregados devem se sentir seguros em admitir e reportar falhas e, para criar esse 

ambiente, o comportamento adotado pelos líderes é um fator essencial (EDMONDSON, 

2011).  

 

Quadro 4 – Fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros 

Fonte 
Comportamento 

dos gestores 

Comportamento 

dos colegas 

Estrutura das tarefas e 

procedimentos 

operacionais 

Princípios e 

Valores 

Bauer et al., 

2005 
  

Tarefas de trabalho 

holísticas, escopo para 

ação e desenho 

individual 

Valor estimado dos 

erros 

Bauer e Mulder, 

2007 

Discutir erros com 

os empregados, 

análise conjunta de 

causas básicas, 

ajuda aos 

empregados 

Ajuda aos colegas, 

discussão de erros 

com colegas, 

suporte emocional 

aos colegas 

Reuniões de equipe com 

oportunidade de discutir 

erros, treinamentos e 

cursos de 

desenvolvimento 

profissional 

 

Chiva et al., 

2007 

Liderança 

envolvida 

Trabalho em equipe 

e colaboração 

Treinamento contínuo, 

diversidade, estrutura 

organizacional flexível 

Compromisso 

organizacional com 

aprendizagem, 

reivindicação que 

aprendizagem seja 

uma meta 

estratégica 

Cannon e 

Edmondson, 

2001, 2005 

Líder como coach, 

líder como exemplo 

(2005) 

 

Direção clara, apoio ao 

contexto, desenho de 

tarefas (2005); fóruns 

para analisar e discutir 

falhas (2005), 

treinamentos em análises 

sistêmicas, desenho 

experimental, gestão de 

conflitos (2005) 

Crenças 

compartilhadas 

(2001), cultura 

organizacional 

estimulando as 

falhas inteligentes 

(2005), segurança 

psicológica (2005), 

mentalidade 

gerencial para 

promover o 

aprendizado (2005) 

Edmondson, 

1999, 2004 

Coaching do líder 

da equipe, definição 

de direção (2004) 

 Apoio ao contexto 
Segurança 

psicológica (1999) 

Continua... 
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Quadro 4 – Fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros - continuação 

Fonte 
Comportamento 

dos gestores 

Comportamento 

dos colegas 

Estrutura das tarefas e 

procedimentos 

operacionais 

Princípios e 

Valores 

Naot et al., 

2004 

Receptividade do 

líder, apoio, 

determinação e 

parcialidade 

Envolvimento dos 

membros do grupo 
  

Ramanujam e 

Goodman, 2003 

Ações corretivas 

em caso de erros 
 

Padrões operacionais, 

sistemas de 

monitoramento e reporte, 

sistemas de incentivo 

Supremacia das 

metas de segurança 

(comparadas com 

lucros e custos) 

 Tjosvold et al., 

2004 
  

Metas dependentes x 

cooperativas x 

competitivas 

Orientação de 

resolução de 

problemas, 

orientação à 

acusação 

Van Dyck et al., 

2005 
   

Cultura de gestão 

de erros x aversão 

aos erros 

Zhao e Olivera, 

2006 

Discutir erros com 

os empregados 

Discutir erros com 

os colegas 

Desenho da tarefa, 

pressão de tempo, 

pessoas chave acessíveis 

Metas 

organizacionais 

compreensíveis 

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor a partir de Putz et al. (2012, p. 517) 

 

 

Sitkin (1996) destaca que muito frequentemente funcionários e gestores não querem 

admitir as pequenas falhas por medo de represálias por parte da liderança da organização. A 

relutância em reconhecer e assumir falhas é também uma falha em reconhecer e responder a 

uma potencial crise. Quanto mais se persiste com uma falha, mais provavelmente ela poderá 

se intensificar e se transformar em uma crise de maiores proporções. 

Um estilo de liderança mais orientado ao questionamento aberto em vez de um estilo 

voltado a dar “as respostas certas” irá estimular as pessoas a saírem da zona de conforto, 

levando-as a gerar novos conhecimentos (ICHIJO; NONAKA, 2007). 

Edmondson (2011) identificou cinco ações principais dos líderes para criar um 

ambiente de trabalho psicologicamente seguro: comunicar sobre o trabalho de maneira 

precisa, estar receptivo aos mensageiros, reconhecer as limitações, estimular a participação e 

definir limites e responsabilizar as pessoas. Essas ações são detalhadas no quadro 5. 
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Quadro 5 – Ações dos líderes para criar um ambiente psicologicamente seguro 
Ação do Líder Descrição 

Comunicar sobre o trabalho 

de maneira precisa 

As pessoas precisam de um entendimento compartilhado sobre os tipos de falhas 

que podem ocorrer em um determinado contexto de trabalho (produção 

rotineira, operações complexas ou inovação) e saber por que a abertura e a 

colaboração são importantes para reportar e aprender com os erros. A 

comunicação adequada “desintoxica” a falha. 

Estar receptivo aos 

mensageiros 

Aqueles que tomam a iniciativa de trazer as más notícias, de questionar, levantar 

preocupações ou erros deveriam ser recompensados e não criticados. Celebrar o 

valor da informação primeiro e depois descobrir como solucionar a falha e 

aprender com ela. 

Reconhecer limitações 
Ser aberto sobre o que não sabe, erros que cometeu e sobre o que não pode fazer 

sozinho irá encorajar outros a fazer o mesmo. 

Estimular a participação 

Perguntar sobre observações e ideias e criar oportunidades para que as pessoas 

detectem e analisem as falhas e promovam experimentos inteligentes. Estimular 

a participação ajuda a neutralizar a resistência e a atitude defensiva. 

Definir limites e 

responsabilizar as pessoas 

Paradoxalmente, as pessoas se sentem psicologicamente seguras quando os 

líderes são claros sobre quais atos são passíveis de culpa e quais são as 

consequências associadas a esses atos. Se alguém é punido ou demitido, é 

importante esclarecer aos direta ou indiretamente afetados o que ocorreu e o que 

justificou a ação. 

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Edmondson (2011, p. 51-53). 

 

 

 Um segundo fator identificado por Putz et al. (2012) refere-se ao comportamento dos 

colegas. Quando os empregados reconhecem um erro, devem admitir a responsabilidade e 

lidar com as emoções negativas que normalmente são vivenciadas quando os erros ocorrem. 

No ambiente de trabalho, os colegas podem reforçar ou minimizar os efeitos dos 

comportamentos dos gestores nos processos de aprendizagem relacionados aos erros. Para 

Bauer e Mulder (2007), eles também podem facilitar a troca interpessoal por meio de ajuda 

ativa e suporte emocional no caso de erros; na visão de Zhao e Olivera (2006), podem discutir 

sobre as causas e consequências potenciais dos erros. 

 O terceiro fator levantado por Putz et al. (2012) refere-se aos procedimentos 

operacionais e estrutura das tarefas, que devem ser considerados para se entender de maneira 

mais ampla como o contexto organizacional influencia a aprendizagem a partir dos erros. Esta 

categoria inclui fatores como metas bem definidas (CANNON; EDMONDSON, 2001), 

padrões de trabalho, retroalimentação sobre desempenho em tempo real (para detectar 

desvios), regras e processos sobre como tratar os erros, além de recursos adequados (tempo, 

treinamento, ferramentas etc.). Popper e Lipshitz (2000, p. 166) operacionalizam esses 

aspectos estruturais da aprendizagem organizacional como mecanismos da aprendizagem 

organizacional (OLMs), os quais “permitem que as organizações sistematicamente coletem, 

analisem, armazenem, disseminem e usem informações que sejam relevantes ao desempenho 

da organização e seus membros”. 
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 A quarta categoria incluiu os valores e princípios organizacionais relacionados à 

aprendizagem a partir dos erros. Segundo Van Dyck et al. (2005), normas e crenças 

compartilhadas de como os erros devem ser tratados distinguem as culturas organizacionais 

de gestão do erro (caracterizadas pela comunicação construtiva sobre erros e troca de 

conhecimento relacionado aos erros, para rapidamente detectá-los e tratá-los, o que promove a 

habilidade organizacional de se aprender dos erros) das culturas disfuncionais de aversão ao 

erro (caracterizadas pelas atitudes de se evitar e encobrir os erros, para se evitar atribuição de 

culpa e punição). Edmondson (2011) também destaca que uma cultura que gera um ambiente 

seguro para que as pessoas admitam e reportem os erros pode – e em alguns contextos 

organizacionais deve – coexistir com altos padrões de desempenho.  

Em suas atividades como consultora e professora, Edmondson (2011) normalmente 

pergunta aos executivos sobre o percentual de falhas de suas organizações que é realmente 

passível de culpa, variando as respostas obtidas entre 2% a 5%. Porém, quando ela pergunta 

aos mesmos executivos sobre o percentual que é tratado como passível de culpa, as respostas 

variam entre 70% e 90%.  

Desde cedo se aprende que as falhas não são boas e esquivar-se delas é uma estratégia 

vencedora; isso se torna instintivo no comportamento dos adultos. Esse reflexo de 

autoproteção pode até manter a reputação pessoal intacta em algumas situações, mas traz 

grandes prejuízos às organizações. É impossível aprender das falhas se as pessoas não as 

admitirem e as analisarem. Em qualquer indústria onde a inovação é crucial para a 

sobrevivência, a habilidade de se aprender das falhas torna-se algo essencial (EDMONDSON, 

2013). 

Algumas organizações conseguem desenvolver a habilidade de se aprender das falhas 

de maneira consistente. Segundo Barbieri (2013, p. 171), a Toyota tem sido considerada uma 

organização que aprende (Learning Organization), voltada para a obtenção de maior 

qualidade e produtividade, mas também de inovação. O autor cita uma frase de um 

documento da empresa que retrata essa condição: 

(...) vemos nossos erros como oportunidade de aprender. Em vez de culpar 

indivíduos, a organização toma medidas corretivas e distribui amplamente o 

conhecimento sobre cada experiência. A aprendizagem é um processo 

contínuo em toda a empresa. 

 

 No sistema Toyota não se busca erros ou culpados pelos erros; na verdade, o maior 

sinal de coragem ocorre quando um colaborador consegue abordar abertamente coisas que 

não deram certo, assumindo a responsabilidade e propondo soluções para que os mesmos não 

voltem a ocorrer.  Outro princípio fundamental do sistema Toyota é o hansei, algo mais 
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profundo do que uma simples reflexão; significa ser realmente muito honesto com relação às 

próprias fraquezas e erros.  Seguindo esse princípio, não se fala apenas dos pontos fortes dos 

indivíduos, já que falar das próprias fraquezas revela um alto nível de caráter. O hansei é a 

mola propulsora de toda a mudança, de todo processo analisado; o objetivo não é criticar ou 

magoar o indivíduo, mas ajudá-lo a melhorar (BARBIERI, 2013). 

Os erros servem como disparadores da aprendizagem porque a retroalimentação 

negativa também é informativa e indica o que ainda precisa ser aprendido ou mudado e 

estimula que coisas novas sejam experimentadas. Além disso, os erros fazem com que seus 

autores parem e pensem sobre as causas potenciais dos erros (KEITH; FRESE, 2011). 

Para Cannon e Edmondson (2005), aprender a falhar de maneira inteligente requer que 

os líderes adotem uma perspectiva de longo prazo. A maioria dos gestores tem uma visão 

tradicional, de curto prazo, com foco no controle das operações e na gestão de custos. 

Ampliar a habilidade de a organização aprender requer uma perspectiva que foque na 

construção da capacidade de longo prazo para aprender, crescer e se adaptar ao futuro. No 

quadro 6, os autores propõem um novo posicionamento da visão gerencial para maximizar as 

oportunidades de aprendizagem a partir das falhas. 

 

 

 Quadro 6: Reposicionando a visão gerencial sobre aprendizagem 

Item Visão Tradicional Visão Orientada à Aprendizagem 

Expectativas sobre falhas Falhas não são aceitáveis Falhas são um subproduto de um processo 

saudável de experimentação e aprendizagem 

Crenças sobre 

desempenho efetivo 

Envolve evitar falhas Envolve aprendizagem de falhas inteligentes 

e comunicação das lições de maneira ampla 

na organização 

Respostas psicológicas e 

interpessoais às falhas 

Autoproteção Curiosidade, humor e uma crença de que ser 

o primeiro em capturar aprendizagem cria 

vantagem pessoal e organizacional. 

Abordagem para liderar Gerenciar operações de 

rotina de maneira eficiente 

Reconhecer a necessidade se ter capacidade 

organizacional para aprender, crescer e se 

adaptar ao futuro 

Foco gerencial Controle de custos Promover investimento no sucesso futuro 

 Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de Cannon e Edmondson (2005, p. 316) 

 

O modelo de aprendizagem a partir dos erros proposto por Putz et al. (2012), sumariza 

as pesquisas disponíveis sobre processos de aprendizagem relacionados aos erros, integrando 

diferentes abordagens metodológicas. Portanto, pode servir como uma ferramenta para avaliar 

e melhorar de maneira sistemática a qualidade da aprendizagem a partir dos erros. O 

questionário desenvolvido pelos autores busca capturar as “percepções compartilhadas pelos 

membros de uma organização ou unidade organizacional sobre práticas, processos, estruturas 
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e comportamentos que apóiam ou inibem os benefícios que as organizações podem extrair dos 

erros” (PUTZ et al., 2012, p. 112). 

Para a investigação dos fatores relacionados com a aprendizagem a partir dos erros no 

presente estudo, serão utilizados os conceitos propostos por Putz et al. (2012), representados 

na figura 2. 

 

Figura 2 – Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Putz et al. (2012, p. 517) 

 

 

2.4 Comportamentos Inovadores no Trabalho 

 

A inovação, assim como a capacidade de mudança, acompanha a natureza empresarial 

desde os primeiros ensaios administrativos, ainda na Idade Média. Porém, ao longo dos anos, 

a inovação foi se caracterizando não apenas como um poder “inventivo” associado às pessoas, 

mas como um mecanismo capaz de traduzir processos em vantagens competitivas duradouras 

para as organizações (BAUTZER, 2009). 

São inúmeras as proposições e definições sobre o conceito de inovação. Alguns 

autores, como Ichijo e Nonaka (2007), destacam que a inovação pode ser definida como a 

procura, descoberta, desenvolvimento, melhoria, adaptação e comercialização de novos 

processos, novos produtos, novas estruturas e procedimentos organizacionais; inovação 

envolve incerteza, tomada de riscos, investigação, experimentação, tentativa/erro e testes. 

Segundo Messmann e Mulder (2011), inovações são produtos e processos novos e 

potencialmente úteis que são desenvolvidos e aplicados em um contexto específico de 

trabalho, para resolver problemas ou aprimorar a situação atual. Para Bautzer (2009), o 



30 
 

 

conceito de inovação atualmente está associado à capacidade de empreender, de fazer 

diferente e proporcionar ao mercado novas experiências de processos e tendências. 

De acordo com Scherer (2009), os dados demonstram que os executivos sabem da 

importância da inovação como estratégia, mas reconhecem que lhes faltam conhecimentos e 

instrumentos que lhes permitam colocar a teoria em prática. De maneira geral, as empresas 

não adotam práticas consistentes de inovação, não preparam seus líderes e não medem o 

processo de inovação. Apesar de um discurso que promove e destaca a inovação, poucas 

empresas realmente são consideradas inovadoras, especialmente em função de: (a) baixa 

tolerância aos erros; (b) necessidade de assumir riscos; (c) tempo demandado e foco no curto 

prazo; (d) baixa valorização das pessoas; (e) baixa flexibilidade às mudanças; (f) inovação 

não está atrelada a resultados. 

Para Tidd et al. (2008), o processo de inovação não ocorre no vácuo, mas está sujeito a 

uma série de influências internas e externas que impactam a organização ao longo do tempo. 

Aprender continuamente do que ocorre no ambiente interno e externo e fazer os ajustes 

necessários na estratégia pode ser algo importante para o desenvolvimento contínuo da 

organização, como mostra a figura 3. A inovação pode ocorrer de forma incremental, quando 

as “regras do jogo” em termos de possibilidades tecnológicas, demandas de mercado, 

comportamentos da concorrência, contexto político etc., são bem claras e o espaço dentro do 

qual a inovação ocorre é bem definido. 

Deve-se considerar também que a inovação, às vezes, é descontínua por natureza, em 

função de mudanças nas “regras do jogo”. Nessas condições, fazer mais das mesmas “boas 

práticas” pode não ser suficiente para lidar com os novos desafios. Em condições de 

descontinuidade, deve-se adotar um comportamento altamente flexível, envolvendo agilidade, 

tolerância para ambiguidade e incerteza, com ênfase na aprendizagem rápida por meio do 

fracasso rápido (TIDD et al., 2008). 

Segundo Stevens e Burley (1997 apud GETZ; ROBINSON, 2003, p. 131), um estudo 

entre os vários tipos de indústrias mostrou que de cada 3000 ideias iniciais, apenas 300 

resultam em experimentos ou registro de patentes, das quais 125 avançam para projetos 

estruturados e desses projetos resultam apenas 1,7 produtos lançados, sendo que apenas 1 será 

bem sucedido no mercado. Na indústria farmacêutica, essa proporção é de 5000 ideias para 

cada produto lançado. 
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Figura 3: Influências no processo de inovação 
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 Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Tidd et al. (2008, p. 117) 

 

Dentro do contexto de descoberta de drogas na indústria farmacêutica, a inovação é 

definida como “a introdução de novos tratamentos, objetivos, insights ou processos que façam 

diferença significativa às vidas dos pacientes e tragam valor aos negócios” (JOHNSTONE et 

al., 2011, p. 50). 

Segundo Davila (2007), administrar a inovação e ao mesmo tempo ter bom 

desempenho é um processo verdadeiramente paradoxal, pois a empresa deve ser ao mesmo 

tempo conservadora a fim de perpetuar as melhores práticas e também estar preparada para 

assumir riscos; deve ser controladora para garantir que o investimento em inovação seja bem 

aproveitado, mas apresentando o índice de confiança indispensável para proporcionar aos 

funcionários a autonomia para que possam criar, explorar, assumir riscos e inovar. 

 Amabile, Hadley e Kramer (2002) identificaram que um dos fatores mais 

frequentemente citados para a inovação foi o tempo suficiente para pensar de forma criativa e 

explorar diferentes perspectivas. Quando os funcionários não sentem pressão de tempo, são 

mais criativos e orientados para a exploração e geração de novas ideias. 

Embora as abordagens planejadas e estruturadas de inovação sejam necessárias e 

positivas, elas são limitadas por que não consideram o amplo conjunto de oportunidades 

menos visíveis que os funcionários regulares identificam ao longo do trabalho diário. O 
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mecanismo mais importante de melhoria é a habilidade de escutar as ideias identificadas pelos 

funcionários e agir sobre elas (GETZ; ROBINSON, 2003). 

A inovação é crucial para que as organizações se tornem mais efetivas e obtenham 

vantagem competitiva; a contribuição dos funcionários, mais do que esperada, é necessária 

para o desenvolvimento da inovação (MESSMANN; MULDER, 2011). 

Nesse contexto, os funcionários são os principais atores para a inovação 

organizacional e criar um ambiente estimulante que possibilite que o potencial inovador dos 

funcionários seja utilizado é um desafio central para os líderes das organizações (DE 

SPIEGELAERE et al., 2012). 

Uma nova dimensão de pesquisa dentro do campo da inovação vem ganhando 

destaque nos últimos anos: os comportamentos individuais orientados ao futuro e os 

comportamentos proativos, que incluem os comportamentos inovadores no trabalho (IMRAN 

et al., 2010).  

Para De Jong e Den Hartog (2007), os comportamentos inovadores no trabalho (CIT) 

são comportamentos individuais orientados à iniciação e introdução intencional de novas 

ideias, produtos ou processos, dentro de uma função de trabalho, grupo ou organização. 

Segundo Janssen (2000), envolvem a criação, introdução e aplicação intencional de novas 

ideias dentro de uma função de trabalho, grupo ou organização, para beneficiar o desempenho 

da função, grupo ou organização. O conceito também inclui três aspectos comportamentais: a 

geração de ideias, a promoção de ideias e a implantação das ideias, com base nos estudos de 

Kanter (1988). 

A maioria dos autores, tais como Janssen (2000) e Scott e Bruce (1994), utiliza esses 

três aspectos comportamentais relacionados aos estágios da inovação para definir diferentes 

dimensões dentro da teoria sobre CIT.  

Para De Jong e Den Hartog (2010), o estágio de geração de ideias é mais amplo e deve 

incluir também comportamentos relacionados à exploração de ideias, que devem preceder os 

comportamentos de geração de ideias. Para os autores, as quatro dimensões dos CIT são: 

 Exploração de ideias: os processos de inovação geralmente têm um elemento 

incidental, como a descoberta de uma oportunidade ou o surgimento de um problema; 

esse disparador pode representar uma oportunidade de melhoria ou uma ameaça que 

requer resposta imediata. Drucker (1993) identificou sete fontes de oportunidades, 

incluindo: sucessos, falhas ou eventos inesperados, gaps entre o estado atual e o 

desejado, necessidades de processos em reação a falhas ou problemas identificados, 

mudanças em estrutura do mercado ou da indústria, mudanças em demografia, como a 
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composição da força de trabalho, mudanças de percepção e finalmente, novos 

conhecimentos. A exploração de ideias está relacionada com a procura por novos 

meios de melhorar os processos, produtos ou serviços atuais ou tentar pensá-los de 

maneiras alternativas (KANTER, 1988).  

 Geração de ideias: pode estar relacionada com novos processos, produtos ou serviços, 

a entrada em um novo mercado, melhorias nos processos de trabalho atuais, ou de 

maneira geral, às soluções para os problemas identificados. A ideia principal é a 

combinação e reorganização de informações e conceitos existentes para resolver 

problemas ou melhorar o desempenho. Os bons geradores de ideias abordam 

problemas ou gaps de desempenho de ângulos diferentes, o que Kanter (1988) chama 

de “pensamento caleidoscópico”. 

 Promoção de ideias: a maioria das ideias precisa ser promovida, uma vez que não 

correspondem às que estão em uso por um grupo de trabalho ou organização. Mesmo 

que as ideias sejam legítimas ou pareçam interessantes, não há certeza de que os 

benefícios trazidos pelas novas ideias poderão superar o custo de desenvolvimento e 

implantação dessas ideias, o que pode trazer resistência à mudança (KANTER, 1988). 

Promover as ideias inclui encontrar apoiadores, como colegas e gestores, por meio de 

interações sociais, expressando entusiasmo e confiança sobre o sucesso da inovação, 

sendo persistente e envolvendo as pessoas certas (HOWELL; SHEA; HIGGINS, 

2005). 

 Implantação de ideias: além dos passos anteriores, é necessário um esforço 

considerável e comportamentos orientados ao resultado para fazer com que as ideias 

sejam implantadas. Nessa etapa, o indivíduo irá produzir um modelo, protótipo ou 

piloto da inovação proposta, que possa ser experimentado e aplicado dentro de uma 

função de trabalho, grupo ou organização (JANSSEN, 2000; KANTER, 1988). 

Os comportamentos inovadores no trabalho representam um campo recente dos 

estudos organizacionais e autores de diferentes áreas contribuem com diferentes perspectivas. 

Embora alguns autores utilizem as mesmas linhas de referência, não se pode afirmar que há 

consenso sobre o tema, mesmo considerando algumas definições básicas.  

De Spiegelaere et al. (2012) efetuaram uma revisão detalhada da literatura sobre 

comportamentos inovadores no trabalho, considerando 26 artigos das principais bases de 

dados (EBSCOhost, JSTOR, ISI etc.), publicados em periódicos reconhecidos pela alta 

qualidade e identificaram alguns problemas como: falta de uma boa definição conceitual 

sobre CIT, validade de alguns instrumentos de medição, pequeno número de estudos 
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empíricos para confirmar as dimensões do CIT e falta de clareza sobre a melhor maneira de 

medir CIT (autoavaliação ou avaliação pelo gestor). O quadro 7 apresenta os principais 

detalhes da revisão literária efetuada pelos autores. 

 
Quadro 7 – Artigos revisados sobre Comportamentos Inovadores no Trabalho (CIT) 

Nº Autores Definição CIT Itens Dimensões Tipo de 

Amostra 

1 Scott e Bruce (1994) 
Sem definição clara, 

referência a Kanter (1998) 
6 itens 3 dimensões Pessoal P&D 

2 Spreitzer (1995) Definição própria 4 itens 1 dimensão Gestores 

3 Basu e Green (1997) 
CIT como comportamento 

de cidadania organizacional 
4 itens  Funcionários 

4 Scott e Bruce (1998) Referência a Kanter (1998) 4 itens 3 dimensões Pessoal P&D 

5 Janssen (2000) Referência a West e Farr 9 itens 3 dimensões 
Funcionários de 

vários níveis 

6 Kleysen e Street (2001) Referência a West e Farr 14 itens 5 dimensões Gestores 

7 Janssen (2001) 
Sem definição clara, 

referência a Scott e Bruce 
9 itens 3 dimensões 

Gestores nível 

médio e inicial 

8 Janssen (2003) Referência a West e Farr 9 itens 3 dimensões Professores 

9 Janssen (2004) Referência a West e Farr 9 itens 3 dimensões Gestores 

10 Krause (2004) Sem definição clara 8 itens 2 dimensões 
Gestores nível 

médio 

11 
Ramamoorthy et al. 

(2005) 
Referência a Janssen, 2000 9 itens 1 dimensão Funcionários 

12 
Dorenbosch et al. 

(2005) 
Definição própria 16 itens 4 dimensões 

Trabalhadores 

conhecimento 

13 Janssen (2005) Sem definição clara 9 itens 3 dimensões Funcionários 

14 Carmeli et al. (2006) Definição própria 6 itens 1 dimensão Funcionários 

15 
De Jong e Den Hartog 

(2007) 

Referência a West e Farr e 

Scott e Bruce 

6 itens 

Quali 
2 dimensões Gestores 

16 Reuvers et al. (2008) Referência a West e Farr 4 itens 3 dimensões Funcionários 

17 
Knol e Van Linge 

(2009 

Referência a Janssen e 

Kanter 
16 itens 4 dimensões Enfermeiras 

18 Pieterse et al. (2010) 
Sem definição clara, 

referência a Scott e Bruce 
16 itens 4 dimensões Funcionários 

19 
Carmeli e Spreitzer 

(2009) 
Referência a Scott e Bruce 6 itens 3 dimensões Funcionários 

20 
Yuan e Woodman 

(2010) 
Referência a West e Farr 6 itens 2 dimensões 

Funcionários de 

vários níveis 

21 
De Jong e Den Hartog 

(2010) 

Referência a Farr e Ford 

(1990) 
 4 dimensões 

Trabalhadores 

conhecimento 

22 
Slatten e Mehmetoglu 

(2011) 

Referência a Farr e Ford 

(1990) 
9 itens 1 dimensão Funcionários 

23 Messman e Mulder 
Referência a Scott e Bruce, 

Janssen 
Quali 3 dimensões Professores 

24 Shih e Susanto (2011)    

Funcionários de 

Marketing e 

Produção 

25 Holman et al. (2011) Sem definição clara 9 itens 3 dimensões Funcionários 

26 
Tuominen e Toivonen 

(2011) 
Definição própria Quali 5 dimensões 

Funcionários de 

vários níveis 

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor de De Spiegelaere et al. (2012, p. 17-18) 

Quanto à definição sobre comportamentos inovadores no trabalho, a maioria dos 

autores ainda parte da definição geral sobre inovação proposta por West e Farr (1990):  
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(...) é a introdução e aplicação intencional, dentro de uma função, grupo ou 

organização, de ideias, processos, produtos ou procedimentos, novos para a 

unidade em que estão sendo adotados ou desenhados, para beneficiar 

significativamente os indivíduos, o grupo, a organização ou a sociedade de 

maneira mais ampla. 

Essa definição de inovação contempla três elementos importantes: (1) as inovações 

devem representar algo novo para a unidade em que estão sendo adotadas e não precisam 

necessariamente ser novas invenções ou descobertas; (2) os autores focam a atenção não 

apenas na introdução da inovação, mas também na aplicação; (3) de acordo com os autores, as 

inovações devem beneficiar de maneira significativa a unidade em que estão sendo adotadas.  

Para De Spiegelaere et al. (2012), uma vantagem ao se utilizar essa definição de 

inovação para o conceito de CIT é a clara distinção entre CIT e criatividade no trabalho, que 

refere apenas às ideias e práticas essencialmente novas. Ao mesmo tempo, observam que a 

definição de inovação se torna dependente do resultado, ou seja, a introdução e aplicação de 

algo novo não necessariamente serão consideradas como inovação, o que dependerá de seu 

efeito. 

Os mesmos autores destacam que a definição de CIT deveria considerar quatro pontos 

essenciais: (1) fazer referência às inovações relativas e não apenas absolutas; (2) considerar 

que os funcionários podem se envolver em apenas alguns estágios do processo de inovação e 

os CIT podem ser parciais; (3) fazer referência aos comportamentos dos funcionários e não 

atitudes; (4) os CIT não podem depender dos efeitos dos possíveis resultados da inovação dos 

comportamentos dos funcionários. Levando em consideração esses aspectos, De Spiegelaere 

et al. (2012, p. 4) adaptaram a definição de inovação de West e Farr (1990) e propõem a 

seguinte definição para CIT: 

Comportamento inovador no trabalho é todo comportamento do funcionário 

direcionado à geração, desenvolvimento, introdução e/ou aplicação (dentro de 

uma função, grupo ou organização) de ideias, processos, produtos ou 

procedimentos, novos e com o objetivo de serem benéficos para a unidade em 

que estão sendo adotados. 

 

Além dos problemas relacionados à definição dos conceitos de CIT, De Spiegelaere et 

al. (2012) também debatem outros aspectos relacionados à mensuração dos CIT. A grande 

maioria dos estudos sobre CIT (23 dos 26 analisados) utilizaram metodologia quantitativa e, 

de maneira geral, as escalas utilizadas são muito parecidas e se baseiam principalmente em 

dois conjuntos de questões que dominam o campo, um de Scott e Bruce (1994) que utilizam 

uma escala de seis itens e outro de Janssen (2000), que desenvolveu uma escala de nove itens. 

Um estudo mais recente, de De Jong e Den Hartog (2010) combina as questões utilizadas 

pelos principais autores em uma escala de dez itens. 
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De Spiegelaere et al. (2012) ainda levantam questões sobre a pequena quantidade de 

informações sobre a validação dos instrumentos de CIT, que de maneira geral foram aplicados 

a amostras uniformes de trabalhadores. Apenas um estudo, de Carmeli et. al (2006), reportou 

informações sobre validade do instrumento com base em amostras mais heterogêneas de 

funcionários.  

Outro aspecto abordado por De Spiegelaere et al. (2012), diz respeito às diferentes 

dimensões utilizadas nos estudos sobre CIT; a maioria dos autores sugere três dimensões: 

geração, promoção e implantação de ideias (como Carmeli et al., 2006; Janssen, 2000; Scott e 

Bruce, 1994). Alguns se referem apenas a duas dimensões: geração e implantação de ideias 

(como De Jong e Den Hartog, 2007); outros a quatro dimensões: exploração, geração, 

promoção e implantação de ideias (como De Jong e Den Hartog, 2010) e até mesmo cinco 

dimensões: exploração da oportunidade, geração, promoção e implantação de ideias e 

reflexão (como Messmann e Mulder, 2011). Porém, poucas dessas dimensões puderam 

realmente ser diferenciadas nos dados empíricos (em 5 dos 26 estudos). 

Ainda com relação aos problemas envolvendo a literatura sobre comportamentos 

inovadores no trabalho, De Spiegelaere et al. (2012) destacam as diferentes fontes de 

informação para mensuração dos CIT. Dos 26 estudos, 11 utilizaram autoavaliação por parte 

dos funcionários, enquanto 12 utilizaram avaliações pelos gestores. Porém, segundo Janssen 

(2000), pequenas e sutis iniciativas voltadas à inovação podem escapar da observação dos 

gestores. Além disso, a avaliação do gestor pode ser enviesada, por preferências pessoais, pela 

qualidade da relação com o funcionário ou tentativas dos funcionários em enfatizar de 

maneira desproporcional as ideias e iniciativas relacionadas à inovação no trabalho. 

Os funcionários enfrentam diversos riscos no ambiente de trabalho; um dos riscos 

envolve a decisão em realizar o trabalho de maneira criativa e inovadora. Ser inovador e 

criativo normalmente implica em um maior risco de se cometer erros do que apenas seguir a 

tradição. Afinal, ideias e soluções novas nem sempre são funcionais e nem sempre são aceitas 

pelos pares dos funcionários. Apesar dessas ameaças, os funcionários podem aceitar os riscos 

envolvidos com a criatividade e inovação se eles confiam na habilidade, boa vontade e 

integridade de seus líderes. Quando os funcionários enxergam o líder como confiável, eles 

sabem que os erros não serão tratados de maneira negativa (LOCKE, 2009). 

As ideias inovadoras de um funcionário para mudança irão provavelmente desafiar a 

estrutura estabelecida de relacionamento da tarefa, as normas informais e expectativas que os 

colegas de trabalho têm uns dos outros. Dessa maneira, mudanças inovadoras implicam em 
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novos conjuntos de tarefas, relacionamento de funções e normas informais tem que ser 

desenvolvidas ou adaptadas às necessidades da nova situação (JANSSEN, 2003). 

Ainda segundo Janssen (2003), devido aos conflitos emergentes com os colegas de 

trabalho, promover iniciativas inovadoras pode causar frustração, antagonismo e animosidade, 

e pode então levar o funcionário inovador a ter sentimentos menos positivos sobre os 

relacionamentos com os colegas de trabalho. 

Um grande desafio para as organizações, especialmente para aquelas que atuam em 

segmentos mais regulamentados como a indústria farmacêutica, é encontrar maneiras 

adequadas de aproveitar o potencial do capital humano existente, por meio de 

comportamentos inovadores no trabalho. 

Este trabalho irá considerar os conceitos propostos por De Jong e Den Hartog (2010), 

com quatro dimensões: exploração de ideias, geração de ideias, promoção de ideias e 

implantação de ideias, por representarem uma abordagem mais abrangente para orientar as 

investigações e análises sobre os comportamentos inovadores no trabalho. O modelo proposto 

por De Jong e Den Hartog (2010) é representado pela figura 4. 

 

Figura 4: As quatro dimensões dos comportamentos inovadores no trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de De Jong e Den Hartog (2010) 
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3. MODELO  

 

A proposta deste estudo é examinar as relações entre os fatores que influenciam a 

aprendizagem a partir dos erros e os comportamentos inovadores no ambiente de trabalho. De 

maneira mais específica, pretende-se compreender como os fatores que influenciam a 

aprendizagem a partir dos erros se relacionam com os comportamentos inovadores no 

trabalho. 

Na visão de Edmondson (2011), analisar falhas organizacionais requer abertura, 

paciência e tolerância para a ambiguidade causal. Normalmente, os gestores são admirados e 

recompensados por sua determinação, agilidade, eficiência e ação, não por promoverem 

reflexões cuidadosas, que possam levar à aprendizagem a partir dos erros.  

A inovação, por natureza, requer que os indivíduos pensem em novas e diferentes 

maneiras sobre produtos, serviços e processos; que aprendam coisas novas, assumam riscos, 

cometam erros e tentem novas maneiras de fazer as coisas (KHENG; MAHAMOUD, 2013). 

No longo prazo, organizações que tenham uma abordagem efetiva para os erros 

podem ser mais rentáveis porque ao aprender com os erros, são mais abertas à 

experimentação e à inovação (VAN DYCK et al., 2005). 

Nesse sentido, torna-se importante examinar os fatores que influenciam a 

aprendizagem a partir dos erros no âmbito das organizações, utilizando-se uma abordagem 

integrada, como a proposta por Putz et al. (2012), que considera os principais fatores que 

potencialmente influenciam a intensidade e a qualidade da aprendizagem relacionada ao erro: 

comportamentos dos gestores, comportamentos dos colegas, procedimentos e estruturas e 

princípios e valores. Essas quatro dimensões serão mensuradas por uma escala adaptada 

(FAE) a partir do instrumento original, que visa focar apenas nos fatores relacionados à 

aprendizagem a partir dos erros. 

Com relação aos comportamentos inovadores no trabalho (CIT), serão utilizadas as 

dimensões propostas por De Jong e Den Hartog (2010), reconhecidas por serem mais 

abrangentes e inclusivas com relação aos estágios de inovação, contemplando: a exploração, 

geração, promoção e implantação de ideias. Para este trabalho, será considerada apenas a 

autoavaliação dos participantes. 

O modelo proposto com potenciais relações entre as dimensões é apresentado na 

figura 5, onde é explicitada a hipótese H1, de que as relações entre as dimensões FAE e CIT 

são positivas. 
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Figura 5 – Modelo  

 
Fonte: Elaborado pelo autor   
 

 

 

 

 

 

 

  

          H1(+) 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

presente trabalho, incluindo o tipo de pesquisa, o desenvolvimento do instrumento de coleta 

de dados, a validação de face, o pré-teste e informações sobre a população, amostra e análise 

de dados. 

A estratégia adotada para investigação é de natureza quantitativa. Para Creswell 

(2010), um estudo quantitativo é um meio de testar teorias objetivas, examinando a relação 

entre as variáveis. Essas variáveis podem ser medidas por instrumentos, para que os dados 

numéricos possam ser analisados por procedimentos estatísticos. 

As técnicas utilizadas para o tratamento dos dados coletados foram: estatística 

descritiva e multivariada, como análise fatorial confirmatória e modelagem de equações 

estruturais.  

A análise fatorial confirmatória (AFC) foi utilizada para a avaliação do modelo de 

mensuração porque os itens que medem as variáveis latentes já são conhecidos (BROWN, 

2006). Foram analisadas a validade convergente, a validade discriminante e confiabilidade 

composta. 

A validade convergente indica a proporção da variância comum compartilhada pelos 

indicadores de um construto. Um indicador importante da convergência em um conjunto de 

itens de construto é o percentual médio da variância extraída (AVE). Um valor de AVE de 

pelo menos 0,5 indica validade convergente suficiente, o que significa que a variável latente é 

capaz de explicar mais da metade da variação dos seus indicadores, na média (HAIR Jr. et al., 

2009).  

A validade discriminante indica o grau em que o construto é verdadeiramente 

diferente dos demais, oferecendo evidências de que o construto é único e captura fenômenos 

que outras medidas não conseguem capturar (HAIR Jr. et al. 2009, 2014).  

Para análise da validade discriminante, dois critérios são considerados: (1) a análise de 

cargas cruzadas, para verificar se todos os itens apresentam cargas fatoriais mais altas em suas 

respectivas variáveis latentes do que em qualquer outra variável; (2) verifica-se se a raiz 

quadrada das variâncias médias extraídas (AVE) são superiores às correlações entre as 

variáveis latentes (HENSELER et al., 2009; HAIR Jr. et al. 2014). 

Uma das maneiras de se medir a confiabilidade é por meio do coeficiente alfa (alfa de 

Cronbach), mas para o presente estudo foi utilizada a confiabilidade composta. Segundo Chin 

(1998), nos estudos que utilizam equações estruturais a avaliação da confiabilidade do 
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construto deve ser feita pela confiabilidade composta, sendo necessário que o valor seja 

superior a 0,7. 

 

4.1 Desenvolvimento do Instrumento de Coleta de Dados 

 
 

Para se examinar as potenciais relações entre os construtos considerados neste estudo - 

fatores que influenciam a aprendizagem organizacional a partir dos erros e comportamentos 

inovadores no trabalho - foi utilizado um instrumento composto de duas escalas, traduzidas e 

adaptadas a partir das versões originais.  

Segundo Sekaran (2000), uma escala é uma ferramenta ou mecanismo pelo qual 

indivíduos são diferenciados na maneira como eles se distinguem uns dos outros, de acordo 

com as variáveis de interesse do estudo. 

Utilizar instrumentos previamente desenvolvidos pode poupar tempo e esforços; 

porém os instrumentos devem ser culturalmente aceitos e adequadamente traduzidos para 

serem válidos, o que amplia a utilidade da pesquisa (CHA; KIM; ERLEN, 2007).  

As escalas foram inicialmente traduzidas a partir das versões originais em inglês pelo 

próprio autor, e foram submetidas ao método de retrotradução (back-translation) com apoio 

de um tradutor profissional nativo no idioma inglês.  

O método da retrotradução é bastante utilizado para validação de instrumentos. Nesse 

método, um tradutor bilíngüe traduz um instrumento do idioma original para o idioma alvo; 

um segundo tradutor bilíngüe independente traduz o instrumento do idioma alvo para o 

idioma original e as duas versões são comparadas para verificar a equivalência dos conceitos 

(CHA; KIM; ERLEN, 2007). 

As traduções das escalas foram comparadas e não apresentaram quaisquer alterações 

de ordem semântica. Apenas pequenos ajustes foram realizados para alinhamento de alguns 

termos técnicos. 

A primeira parte do questionário foi composta por 16 questões relacionadas aos 

fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros (PUTZ et al., 2012), que 

representam uma versão reduzida da escala original, medidas em quatro dimensões: 

comportamentos dos gestores, comportamentos dos colegas, procedimentos/estruturas e 

princípios/valores. O modelo com as dimensões é apresentado na figura 6. 
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Figura 6: Modelo de mensuração – fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Putz et al. (2012) 

 

As dimensões foram medidas utilizando-se uma escala do tipo Likert de seis pontos, 

conforme escala original, com a qual os respondentes indicaram o grau de concordância com 

relação às assertivas (1 = “discordo totalmente”, 6 = “concordo totalmente”. O quadro 8 

apresenta as questões e respectivas dimensões após o processo de retrotradução. 

 

 

Quadro 8: Questões sobre Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros (FAE) 

Fatores que Influenciam a Aprendizagem a partir dos Erros (FAE) 

Comportamentos dos Gestores (CG) 

Descrição: Comportamentos adotados pelos gestores, relacionados à maneira como os erros são tratados no 

trabalho, que podem ajudar a criar um ambiente de segurança psicológica, favorecendo a aprendizagem a partir 

dos erros. 

CG1: Nosso gestor informa a seus funcionários sobre as consequências que podem resultar dos erros em 

processos de trabalho. 

CG2: Os funcionários podem conversar com nosso gestor sobre coisas que deram errado de maneira franca, 

sem temer qualquer consequência negativa. 

CG3: Quando alguém em nosso departamento comete um erro, nosso gestor ajuda essa pessoa a corrigir o erro. 

CG4: Nosso gestor elogia seus funcionários quando eles compartilham experiências sobre como lidaram com os 

erros. 

Comportamentos dos Colegas (CC) 

Descrição: Comportamentos adotados pelos colegas de trabalho, que podem reforçar ou minimizar os 

comportamentos adotados pelos gestores sobre os processos de aprendizagem relacionados aos erros (como o 

compartilhamento de ideias e o apoio mútuo). 

CC1:Em nosso departamento, os funcionários chamam a atenção uns dos outros para as consequências que os 

erros podem ter no trabalho do próprio colega e também no resultado do trabalho de outros colegas. 

CC2: Os colegas de trabalho em nosso departamento atuam de maneira competitiva, o que torna difícil discutir 

os erros de maneira aberta (-) 

CC3: Quando alguém em nosso departamento comete um erro, outros colegas irão ajudá-lo(a) a 

consertar/corrigir o erro. 

CC4: Em nosso departamento, os colegas aceitam rapidamente as dicas de outros colegas sobre como evitar ou 

corrigir os erros. 

Continua.. 
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Quadro 8: Questões sobre Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros (FAE) – continuação 

Estruturas das Tarefas e Procedimentos Operacionais (ET) 

Descrição: Aspectos estruturais do trabalho que influenciam a realização das tarefas e a aprendizagem a partir 

dos erros, como regras, padrões, procedimentos, recursos e processos de comunicação e retroalimentação.  

ET1: Os funcionários do departamento conseguem perceber por si mesmos quando eles fazem alguma coisa 

errada. 

ET2: Em nosso departamento, os funcionários são treinados sobre como lidar com o estresse e receios que 

surgem quando ocorrem erros no trabalho. 

ET3: Os funcionários em nosso departamento sabem como conseguir a informação que eles precisam para 

corrigir os erros. 

ET4: Em nosso departamento, há reuniões regulares durante as quais os funcionários podem compartilhar suas 

experiências em lidar com os erros. 

Princípios e Valores (PV) 

Descrição: Referem-se aos princípios, valores e crenças compartilhadas, relacionados à maneira como a 

organização considera, avalia e utiliza os erros para os processos de aprendizagem organizacional. 

PV1: As pessoas em nossa organização valorizam discussões abertas sobre as coisas que deram errado no dia-a-

dia de trabalho. 

PV2: As pessoas em nossa organização acreditam que os erros no trabalho podem ser uma parte útil do 

processo de aprendizagem. 

PV3: Quando alguma coisa dá errado em nossa organização, é mais importante determinar a causa, não o 

culpado. 

PV4: Espera-se que cada pessoa em nossa organização, considere o que e como os outros colegas podem 

também aprender de seus erros. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Putz et al. (2012) 

(-): os resultados do item estão invertidos antes da análise.  

 

 

A segunda parte do questionário apresenta dez questões relacionadas aos 

comportamentos inovadores no trabalho (CIT), medidas por meio de quatro dimensões 

propostas por De Jong e Den Hartog (2010): exploração de ideias, geração de ideias, 

promoção de ideias e implantação de ideias. O modelo com essas dimensões é representado 

pela figura 7. 

 

Figura 7: Modelo de mensuração – Comportamentos inovadores no trabalho 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de De Jong e Den Hartog (2010) 
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Para o pré-teste foi utilizada a versão original da escala, do tipo Likert de cinco 

pontos, com a qual os respondentes indicaram a frequência com que adotam os 

comportamentos listados (1 = “nunca” e 5 = “sempre”). 

O quadro 9 apresenta as questões organizadas em suas respectivas dimensões, após o 

processo de retrotradução. 

 

Quadro 9: Questões sobre Comportamentos Inovadores no Trabalho (CIT) 

Comportamentos Inovadores no Trabalho (CIT) 

Exploração de Ideias (EI) 

Descrição: Está relacionada com a procura por novos meios de melhorar os processos, produtos ou serviços 

atuais ou tentar pensá-los de maneiras alternativas, considerando informações advindas de outras formas de 

conhecimento ou eventos inesperados, como falhas etc. 

EI1: Presto atenção às questões que não são parte de minha rotina de trabalho diário. 

EI2: Tenho ideias sobre como as coisas podem ser aprimoradas. 

Geração de Ideias (GI) 

Descrição: Gerar ideias que ajudem a solucionar as oportunidades identificadas, o que pode ocorrer também 

por meio da combinação e reorganização de informações sobre conceitos existentes como forma alternativa de 

resolver problemas ou melhorar o desempenho. 

GI1: Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho. 

GI2: Gero soluções originais para os problemas. 

GI3: Encontro novas abordagens para executar as tarefas. 

Promoção de Ideias (PI) 

Descrição: Promover as ideias com convicção, buscando apoiadores, como colegas e gestores, expressando 

entusiasmo e confiança sobre o sucesso da inovação, sendo persistente e envolvendo as pessoas certas para que 

as ideias e soluções sejam implantadas. 

PI1: Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias 

inovadoras. 

PI2: Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora. 

Implantação de Ideias (II) 

Descrição: Realiza esforços sistemáticos para implantar as ideias geradas, buscando alternativas para superar 

eventuais dificuldades durante o processo, além de demonstrar os potenciais benefícios com a implantação das 

ideias. 

II1: Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática. 

II2: Contribuo para implantar novas ideias no trabalho. 

II3: Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em De Jong e Den Hartog (2010) 

 

As seguintes variáveis demográficas também foram consideradas como parte do 

instrumento para o pré-teste: 

 Posição (funcionário sem reportes diretos, gestor, gestor de gestor) 

 Faixa Etária 

 Departamento/Área 

 Sexo 

 Idade 

 Tempo de Empresa (em anos e meses) 

 Tempo na Função (em anos e meses) 
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 Grau de Escolaridade 

 Local 

As variáveis definidas são basicamente as mesmas utilizadas nas pesquisas originais.  

 

4.1.1 Validação de Face 

 

Como o instrumento proposto nunca foi aplicado no contexto brasileiro, foi realizado 

um teste inicial para validação de face e semântica, conforme recomendações de Netemeyer, 

Bearden e Sharma (2003), o que também serviu para verificar adequação do instrumento, com 

uma pequena amostra de respondentes. A validade de face ou face validity envolve uma 

avaliação da habilidade da escala em medir o que deve medir; a avaliação em geral envolve a 

consulta a uma pequena amostra de respondentes típicos ou especialistas para julgar a 

adequação dos itens escolhidos para representar o construto (HAIR Jr. et al., 2005).   

Segundo Netemeyer, Bearden e Sharma (2003), os itens da escala, o formato de 

respostas, o número de pontos da escala e as instruções aos respondentes devem ser 

submetidos a uma avaliação inicial de pelo menos 5 pessoas. 

Essa validação inicial também serviu para verificar as opiniões dos respondentes 

quanto à utilização de escalas tipo Likert com número diferentes de pontos (FAE com 6 

pontos e CIT com 5 pontos), considerando a facilidade de se responder as questões. O teste 

para validação de face foi realizado de 8 a 10 de Outubro de 2014, com 7 funcionários de 

diferentes unidades de negócio da empresa e diferentes níveis na organização. Esses 

funcionários receberam um e-mail com informações sobre a pesquisa, instruções para 

completar o questionário e com o link para responder ao questionário online. Receberam 

também uma lista com as seguintes perguntas, para avaliar a adequação do questionário: 

- As questões são de fácil compreensão? 

- Há possibilidade de dupla interpretação em alguma questão? 

- Há mais de uma pergunta na questão? 

- A introdução do questionário está clara? 

- As explicações em cada seção dos questionários estão claras? 

- Houve alguma dificuldade para interpretar as escalas? 

- Houve algum problema com o questionário online? 

- Qual o tempo de preenchimento da pesquisa? 

- Outros comentários/sugestões 
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O modelo com as perguntas enviadas está no apêndice B. Os dados recebidos dos 7 

respondentes foram tabulados e são apresentados em um quadro no apêndice C. Não foram 

identificados problemas ou dificuldades com a compreensão e interpretação do questionário. 

4.1.2 Pré-Teste 

 
Segundo Summers (2001), ao se utilizar escalas de múltiplos itens, é recomendável 

administrar o questionário a uma amostra pequena de aproximadamente 30 participantes, o 

que permite aos pesquisadores avaliar a correlação dos itens e antecipar eventuais problemas. 

Seguindo-se essa recomendação, após a validação de face, decidiu-se pela realização 

de um pré-teste com uma amostra maior, formada por representantes de unidades de negócio 

ou divisões da empresa que não seriam envolvidas na pesquisa final. Além de se testar a 

compreensão e adequação do instrumento com uma amostra maior, a proposta visava 

identificar eventuais necessidades de ajustes complementares no instrumento, após análise de 

dados e avaliação prévia do modelo de mensuração.   

Alguns ajustes foram realizados no questionário antes do pré-teste, no sentido de 

minimizar eventuais problemas com a pequena quantidade de itens em algumas dimensões da 

escala de Comportamentos Inovadores no Trabalho. As dimensões Exploração de Ideias (EI) 

e Promoção de Ideias (PI) apresentavam apenas dois itens cada uma na escala original. No 

caso de algum problema na análise fatorial confirmatória com as variáveis dessas dimensões, 

não seria possível completar a mensuração. Assim, foram criadas duas novas assertivas para 

cada dimensão: EI3 - Tento observar as oportunidades de melhoria que podem existir em 

minhas rotinas de trabalho, EI4 - Procuro maneiras alternativas para realizar meu trabalho, 

PI3 - Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores e PI4 - Faço um 

esforço maior para implantar ideias que considero importantes ou inovadoras, resultando em 

um total de 12 assertivas. 

O pré-teste foi realizado no período de 13 a 17 de Outubro de 2014 com áreas que não 

participariam da pesquisa final. Os líderes dessas áreas foram contatados previamente e 

receberam um e-mail com informações sobre a pesquisa e o link para acesso ao questionário, 

que foram repassados aos funcionários das áreas. No final, 36 pessoas completaram o pré-

teste. 

Para avaliar o modelo de mensuração quanto à validade convergente, validade 

discriminante e confiabilidade, foi rodada a análise fatorial confirmatória (AFC) no SmartPLS 

2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005). Para esta análise, todas as variáveis latentes (VL) 

são conectadas entre si (BROWN, 2006) como está na figura 8, e o esquema de ponderação 
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usado no SmartPLS é o factor. De acordo com Chin (1998) e Hair Jr. et al. (2005) as variáveis 

latentes devem apresentar variância média extraída (Average Variance Extracted – AVE) 

maior que 50% e validade convergente e confiabilidade superiores a 0,7.  

 

Figura 8 – Análise fatorial confirmatória  

Nota: Na 1ª rodada da AFC foram incluídos todos os indicadores e à medida que eram identificados problemas 

de validade convergente (baixa carga fatorial) ou problemas de validade discriminante (altas cargas cruzadas), o 

item foi removido e nova rodada de AFC foi executada. 

 

Os dados da tabela 1 mostram que os valores da AVE são superiores ou muito 

próximos a 50% e a confiabilidade composta também apresenta valores próximos ou 

superiores a 0,7. No entanto, são observadas muitas correlações altas entre as variáveis 

(destacadas em itálico e negrito), que em alguns casos são superiores aos valores destacados 

na diagonal, que deveriam ser superiores a 0,7. Isso indica problemas de validade 

discriminante e sugere a revisão dos itens do questionário em algumas dimensões. 
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 Tabela 1 – Matriz de correlações entre variáveis latentes – Pré-teste (n = 36) 

        CC      CG      EI      ET      GI      II      PI      PV 

CC 0,776                                                         

CG 0,739 0,757                                                 

EI 0,125 0,290 0,695           

ET 0,769 0,680 0,240 0,680                                 

GI 0,126 0,383 0,764 0,336 0,725                         

II -0,015 0,044 0,659 0,157 0,658 0,855                 

PI 0,124 0,122 0,649 0,246 0,600 0,833 0,814         

PV 0,690 0,761 0,228 0,830 0,281 0,107 0,255 0,825 

                  
    AVE 0,602 0,573 0,484 0,463 0,526 0,730 0,663 0,680 

Confiabilidade 0,665 0,841 0,787 0,756 0,760 0,889 0,887 0,895 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Legenda: CC – Comportamento dos Colegas; CG – Comportamento dos Gestores; EI – Exploração de 

Ideias; ET – Estrutura das Tarefas; GI – Geração de Ideias; II – Implantação de Ideias; PI – Promoção de 

Ideias; PV – Princípios e Valores. 

 

 Na tabela 2, são apresentadas as cargas fatoriais e pode-se identificar que alguns itens 

(como ET2 e GI2) apresentam cargas baixas. O item CC2 corresponde à questão cujo 

resultado deve ser invertido para análise. 

 

 Tabela 2 – Matriz de outer loadings (cargas fatoriais) – Pré-teste (n = 36) 

 
     CC      CG      EI      ET      GI      II      PI      PV 

CC1 0,746                                                         

CC2 -0,653                                 

CC3 0,773                                                         

CC4 0,909                                                         

CG1         0,633                                                 

CG2         0,867                                                 

CG3         0,803                                                 

CG4         0,702                                                 

EI1                 0,610                                         

EI2                 0,661                                         

EI3                 0,810                                         

EI4                 0,684                                         

Continua... 
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Tabela 2 – Matriz de outer loadings (cargas fatoriais) – Pré-teste (n = 36) – continuação 

 

     CC      CG      EI      ET      GI      II      PI      PV 

ET1                         0,752 

   

        

ET2                         0,299 

   

        

ET3                         0,876 

   

        

ET4                         0,653 

   

        

GI1                         

 

0,842 

  

        

GI2                         

 

0,478 

  

        

GI3                         

 

0,800 

  

        

II1                         

  

0,728 

 

        

II2                         

  

0,932 

 

        

II3                         

  

0,889 

 

        

PI1                         

   

0,760         

PI2                         

   

0,857         

PI3                                                 0,772 

 PI4                                                 0,861 

 PV1                                                 

 

0,831 

PV2                                                 

 

0,756 

PV3                                                 

 

0,832 

PV4                                                 

 

0,874 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Legenda: o significado das siglas está disponível nos apêndices E e F 

 

 Na tabela 3 é apresentada a matriz de cargas cruzadas, por meio da qual se pode 

avaliar a validade discriminante no nível dos itens. Para haver validade discriminante, as 

cargas fatoriais devem ser maiores que as cargas cruzadas. Nas células destacadas da matriz 

pode-se observar que há itens com cargas cruzadas muito altas na horizontal (como CG1 e 

EI4), outros com carga alta na vertical (como CG4, EI1) e itens com carga muito baixa (como 

o ET2), que seriam perdidos na análise final. Foi necessário revisar a redação e avaliar a 

substituição desses itens. 
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 Tabela 3 – Matriz de cross loadings (cargas cruzadas) – Pré-teste (n = 36) 

       CC      CG      EI      ET      GI      II      PI      PV 

CC1 0,746 0,502 0,092 0,644 0,189 0,117 0,063 0,394 

CC2 -0,653 -0,449 -0,006 -0,256 0,031 0,183 -0,064 -0,267 

CC3 0,774 0,588 0,097 0,619 -0,016 -0,022 0,191 0,664 

CC4 0,909 0,715 0,157 0,758 0,195 -0,012 0,067 0,713 

CG1 0,681 0,633 0,121 0,584 0,129 -0,196 -0,160 0,368 

CG2 0,602 0,868 0,278 0,529 0,345 0,081 0,105 0,661 

CG3 0,482 0,804 0,158 0,407 0,238 0,047 0,157 0,651 

CG4 0,450 0,702 0,317 0,533 0,452 0,213 0,286 0,619 

EI1 0,050 0,098 0,610 0,137 0,310 0,422 0,526 0,156 

EI2 -0,012 -0,009 0,661 0,017 0,433 0,472 0,460 -0,049 

EI3 0,269 0,383 0,810 0,296 0,557 0,442 0,403 0,367 

EI4 -0,030 0,215 0,684 0,144 0,769 0,519 0,466 0,056 

ET1 0,736 0,491 0,172 0,752 0,179 0,149 0,207 0,481 

ET2 -0,059 0,276 0,239 0,300 0,427 0,289 0,214 0,337 

ET3 0,752 0,553 0,203 0,877 0,241 0,084 0,173 0,719 

ET4 0,337 0,499 0,102 0,653 0,233 0,031 0,131 0,688 

GI1 0,164 0,337 0,577 0,265 0,842 0,537 0,554 0,244 

GI2 -0,043 0,027 0,355 0,005 0,479 0,403 0,278 -0,009 

GI3 0,066 0,329 0,682 0,323 0,800 0,523 0,433 0,250 

II1 -0,201 0,007 0,461 0,115 0,623 0,728 0,576 0,066 

II2 0,065 0,113 0,593 0,148 0,569 0,932 0,728 0,096 

II3 0,058 -0,009 0,620 0,138 0,518 0,890 0,811 0,108 

PI1 -0,010 0,070 0,450 0,190 0,529 0,651 0,760 0,144 

PI2 0,128 0,163 0,577 0,275 0,640 0,763 0,857 0,224 

PI3 0,186 0,090 0,471 0,137 0,333 0,561 0,772 0,252 

PI4 0,089 0,059 0,601 0,184 0,427 0,719 0,862 0,206 

PV1 0,644 0,612 0,200 0,764 0,190 0,031 0,165 0,832 

PV2 0,410 0,568 0,134 0,620 0,227 0,139 0,181 0,757 

PV3 0,596 0,692 0,114 0,583 0,174 -0,051 0,156 0,833 

PV4 0,588 0,641 0,293 0,750 0,343 0,252 0,345 0,874 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 Legenda: o significado das siglas está disponível nos apêndices E e F 
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4.1.3 Revisões do Instrumento de Coleta de Dados Após Pré-Teste 

 
O instrumento de coleta de dados foi revisado a partir da análise dos resultados da 

AFC e da avaliação semântica. O quadro 10 apresenta a versão final da escala FAE adaptada 

a partir de Putz et al. (2012), com as alterações destacadas em negrito. 

 

 Quadro 10: Questões finais sobre Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros  

Fatores que Influenciam a Aprendizagem a partir dos Erros (FAE) 

Comportamentos dos Gestores (CG) 

Descrição: Comportamentos adotados pelos gestores, relacionados à maneira como os erros são tratados 

no trabalho, que podem ajudar a criar um ambiente de segurança psicológica, favorecendo a 

aprendizagem a partir dos erros. 

CG1: Nosso gestor nos informa sobre as consequências que podem resultar dos erros em processos 

de trabalho. 

CG2: Podemos conversar com nosso gestor sobre coisas que deram errado no trabalho de maneira 

franca, sem temer qualquer consequência negativa. 

CG3: Quando alguém em nosso departamento comete um erro, nosso gestor ajuda essa pessoa a corrigir o 

erro. 

CG4: Nosso gestor nos elogia quando compartilhamos experiências sobre como lidamos com os 

erros. 

Comportamentos dos Colegas (CC) 

Descrição: Comportamentos adotados pelos colegas de trabalho, que podem reforçar ou minimizar os 

comportamentos adotados pelos gestores sobre os processos de aprendizagem relacionados aos erros 

(como o compartilhamento de ideias e o apoio mútuo). 

CC1:Em nosso departamento, os funcionários chamam a atenção uns dos outros para as consequências 

que os erros podem ter no trabalho do próprio colega e também no resultado do trabalho de outros 

colegas. 

CC2: Os colegas de trabalho em nosso departamento atuam de maneira competitiva, o que torna difícil 

discutir os erros de maneira aberta (-) 

CC3: Quando alguém em nosso departamento comete um erro, outros colegas irão ajudá-lo(a) a 

consertar/corrigir o erro. 

CC4: Em nosso departamento, os colegas aceitam rapidamente as dicas de outros colegas sobre como 

evitar ou corrigir os erros. 

Estruturas das Tarefas e Procedimentos Operacionais (ET) 

Descrição: Aspectos estruturais do trabalho que influenciam a realização das tarefas e a aprendizagem a 

partir dos erros, como regras, padrões, procedimentos, recursos e processos de comunicação e 

retroalimentação. 

ET1: Os funcionários em nosso departamento conseguem perceber por si mesmos quando eles fazem 

alguma coisa errada. 

ET2: Em nosso departamento, os funcionários são orientados sobre o que devem fazer em situações 

em que ocorrem erros. 

ET3: Os funcionários em nosso departamento sabem como conseguir a informação que eles precisam 

para corrigir os erros. 

ET4: Em nosso departamento, há reuniões regulares durante as quais os funcionários podem compartilhar 

suas experiências em lidar com os erros. 

Continua... 
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 Quadro 10: Questões finais sobre Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros - continuação 

Princípios e Valores (PV) 

Descrição: Referem-se aos princípios, valores e crenças compartilhadas, relacionados à maneira como a 

organização considera, avalia e utiliza os erros para os processos de aprendizagem organizacional. 

PV1: As pessoas em nossa organização valorizam discussões abertas sobre as coisas que deram errado no 

dia-a-dia de trabalho. 

PV2: As pessoas em nossa organização acreditam que os erros no trabalho podem ser uma parte útil do 

processo de aprendizagem. 

PV3: Quando alguma coisa dá errado em nossa organização, é mais importante determinar a causa, não o 

culpado. 

PV4: Em nossa organização, espera-se que cada pessoa considere o “que” e “como” outros colegas 

podem também aprender de seus erros. 

 Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Putz et al. (2012) 

 (-): os resultados do item estão invertidos antes da análise  

 

O quadro 11 apresenta a versão final da escala sobre Comportamentos Inovadores no 

Trabalho, adaptada a partir de De Jong e Den Hartog (2010). 

 Quadro 11: Questões finais sobre Comportamentos Inovadores no Trabalho (CIT)  

Comportamentos Inovadores no Trabalho (CIT) 

Exploração de Ideias (EI) 

Descrição: Está relacionada com a procura por novos meios de melhorar os processos, produtos ou 

serviços atuais ou tentar pensá-los de maneiras alternativas, considerando informações advindas de outras 

formas de conhecimento ou eventos inesperados, como falhas etc. 

EI1: Tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de 

trabalho. 

EI2: Tenho ideias sobre o que pode se aprimorado no meu trabalho. 

EI3: Tento identificar as oportunidades de melhoria que podem existir em minhas rotinas de 

trabalho. 

EI4: Procuro formas de melhorar os processos sob minha responsabilidade. 

 Geração de Ideias (GI) 

Descrição: Gerar ideias que ajudem a solucionar as oportunidades identificadas, o que pode ocorrer 

também por meio da combinação e reorganização de informações sobre conceitos existentes como forma 

alternativa de resolver problemas ou melhorar o desempenho. 

GI1: Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de trabalho. 

GI2: Crio soluções novas para resolver os problemas 

GI3: Encontro novas abordagens para executar as tarefas. 

Promoção de Ideias (PI) 

Descrição: Promover as ideias com convicção, buscando apoiadores, como colegas e gestores, 

expressando entusiasmo e confiança sobre o sucesso da inovação, sendo persistente e envolvendo as 

pessoas certas para que as ideias e soluções sejam implantadas. 

PI1: Faço com que membros importantes da organização se sintam entusiasmados por minhas ideias 

inovadoras. 

PI2: Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora. 

PI3: Quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores. 

PI4: Faço um esforço maior para divulgar ideias que considero importantes ou inovadoras. 

Implantação de Ideias (II) 

Descrição: Realiza esforços sistemáticos para implantar as ideias geradas, buscando alternativas para 

superar eventuais dificuldades durante o processo, além de demonstrar os potenciais benefícios com a 

implantação das ideias. 

II1: Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de maneira sistemática. 

II2: Contribuo para implantar novas ideias no trabalho. 

II3: Realizo esforços para implantar novas ideias no trabalho. 

 Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor, baseado em De Jong e Den Hartog (2010) 
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Para a primeira parte do questionário com questões relacionadas aos fatores que 

influenciam a aprendizagem a partir dos erros adaptadas de Putz et al. (2012), a opção foi por 

manter a escala Likert de 6 pontos, seguindo a escala original, também de 6 pontos. Para a 

segunda parte do questionário, embora o pré-teste não tenha apontado problemas na utilização 

da escala original de 5 pontos adaptada do instrumento original proposto por De Jong e Den 

Hartog (2010), a decisão final foi pela utilização de uma escala de 6 pontos. Essa opção teve o 

objetivo de harmonizar as escalas, simplificando ainda mais o processo para os respondentes, 

evitando também a tendência da resposta central (McDANIEL; GATES, 2003). 

A análise dos resultados das variáveis demográficas do pré-teste também apontou para 

oportunidades de ajustes na redação e instruções para a versão final do questionário. Como 

exemplo, além do campo “Departamento/Área”, decidiu-se criar também o campo “Unidade 

de Negócios/Divisão”. Isso permitiria a identificação mais específica e menos genérica da 

área e divisão (apenas como exemplo, existem áreas de Vendas em três das Divisões 

envolvidas na pesquisa). Para a informação de local, as instruções foram mais específicas, 

solicitando o local de trabalho (cidade). Além disso, decidiu-se por solicitar o tempo da 

empresa e tempo na função em anos completos (solicitando que os respondentes utilizassem 

zero para os casos com menos de um ano na função ou na empresa).  

No questionário final, as assertivas foram dispostas de maneira aleatória, para que 

questões de uma mesma dimensão não fossem respondidas em sequência (efeito halo). O 

questionário também apresenta perguntas adicionais de outra escala (DLOQ – Dimensions of 

Learning Organization Questionnaire) baseada nos trabalhos de Marsick e Watkins (2003), 

que foram incluídas visando estudos posteriores e que não foram consideradas dentro do 

escopo deste trabalho. 

O questionário eletrônico foi desenvolvido com a ferramenta Google Forms e a versão 

final do questionário encontra-se no apêndice D. 

4.2 População e Amostra 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa multinacional do segmento farmacêutico, 

com sede localizada na cidade de São Paulo e com duas unidades fabris no estado de São 

Paulo, contando com aproximadamente 2000 funcionários.  

De acordo com informações disponíveis na página da empresa na internet, o modelo 

cultural vigente encoraja os funcionários a se sentirem “donos do negócio”. O próprio CEO 
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da empresa defende que uma cultura forte, na qual todos se sintam responsáveis pelos 

negócios, contribuindo com inovações, assumindo riscos responsáveis e construindo relações 

de confiança, pode ser um diferencial competitivo. Portanto, todos os funcionários são 

convidados a inovar e assumir riscos responsáveis, como parte do novo modelo cultural da 

empresa e devem investir em debates francos e construtivos, como forma de assegurar o 

sucesso mútuo. 

A amostra utilizada na pesquisa foi composta por funcionários de todos os níveis e de 

diferentes unidades de negócio/divisões da empresa no Brasil. Alguns diretores foram 

consultados previamente e concordaram em realizar a pesquisa em suas respectivas unidades 

de negócio/divisões: Produtos Estabelecidos, Produtos de Inovação, Consumo e Qualidade. 

Para determinação do tamanho da amostra para este estudo, utilizou-se a análise do 

poder estatístico (CHIN; NEWSTED, 1999), determinada com auxílio do software G*Power 

3 (FAUL; ERDFELDER; LANG; BUCHNER, 2007). Para detectar uma correlação entre as 

variáveis latentes de 0,3 (efeito médio na classificação de Cohen, 1977), com nível de 

significância (alfa) de 0,05 e poder estatístico de 0,8, a amostra considerada deveria ser de no 

mínimo 84 pessoas. A figura 9 mostra as informações extraídas do software G*Power 3. 

 
 Figura 9: Determinação do tamanho da amostra 

 
 Fonte: Informações extraídas do software G*Power 3.1.9.2 
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4.3 Coleta de Dados  

 

Os diretores que concordaram em participar da pesquisa com suas áreas receberam um 

e-mail com informações sobre a pesquisa e um link para acesso à página do questionário 

eletrônico na internet (Google Forms). Os próprios diretores repassaram o e-mail convite aos 

funcionários de suas áreas.  

Na página inicial da pesquisa na internet, antes do início do questionário, também 

havia um texto explicando os propósitos da pesquisa, enfatizando que se trata de um estudo 

com fins acadêmicos, que a pesquisa é anônima e que a qualquer momento os participantes 

poderão solicitar esclarecimentos adicionais. Um modelo do questionário pode ser encontrado 

no apêndice C. 

A coleta de dados foi realizada de 2 a 14 de Novembro, com mensagens de reforço 

sendo enviadas diretamente por alguns dos responsáveis pelas áreas envolvidas.  

Alguns diretores enviaram as mensagens estimulando que os gestores repassassem o 

convite também para as equipes. No entanto, alguns diretores enfatizaram que se tratava de 

um projeto acadêmico e que a resposta era opcional (o que é verdadeiro). Em meio a outras 

prioridades com o fechamento do ano comercial, certamente muitos potenciais respondentes 

acabaram optando por não completar a pesquisa. Considerando o total de funcionários das 

áreas envolvidas (Produtos Estabelecidos, Produtos Inovação, Consumo e Qualidade), estima-

se que 400 respondentes poderiam ser alcançados. No total, 157 questionários foram 

respondidos, o representa uma taxa de retorno de aproximadamente 40%. O número obtido de 

respondentes supera a amostra mínima necessária de 84 pessoas, conforme cálculo 

apresentado na figura 9. 

 

4.4 Análise de Dados  

 

Na etapa de análise de dados, foi realizado o tratamento dos dados coletados, que 

foram avaliados para identificação de eventuais dados faltantes (missing values,) que 

poderiam impactar na validade das descobertas, além de dados atípicos (outliers) e eventual 

necessidade de transformação dos dados (HAIR JR. et al. 2009).  

Não foram identificados dados faltantes; isso provavelmente se deve ao fato de que as 

questões eram de preenchimento obrigatório, impedindo o avanço em caso de eventual 

questão sem resposta.  
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Com relação aos dados atípicos, é possível que alguns respondentes usem apenas um 

ou dois pontos na escala de respostas para responder a maioria dos itens; nesses casos é 

improvável que a pessoa responda da mesma forma várias perguntas sobre temas diferentes 

(THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY EDUCATION NET, 2014). Para identificar e avaliar 

eventuais casos, foram calculados os percentuais de respostas em cada ponto das escalas (de 1 

a 6) de todos os respondentes.  

Como critério para se definir o corte para exclusão de dados atípicos, foi utilizado 

como referência à recomendação de exclusão dos casos em que não ocorra discriminação de 

valores em 76% das respostas (THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY EDUCATION NET, 

2014). Foram identificados 11 casos, conforme tabela 4. 

 

     Tabela 4. Dados atípicos 

Caso 

% Respostas 

iguais 

71 100 

96 96,4 

60 96,4 

148 94,6 

136 94,6 

128 94,6 

104 94,6 

35 91,1 

155 85,7 

84 82,1 

49 82,1 

    Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: No questionário havia 30 assertivas 
 

Portanto, após tratamento inicial dos dados, foram mantidos 146 casos para as análises 

estatísticas posteriores, que serão comentadas na seção seguinte. 
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5. RESULTADOS 

 
Nesta seção são apresentadas a análise e discussão dos dados referentes à 

caracterização da amostra, avaliação do modelo de mensuração e avaliação do modelo 

estrutural. Também foram elaboradas tabelas para análise descritiva dos construtos e seus 

indicadores. As tabelas encontram-se nos apêndices E e F. 

5.1. Caracterização da Amostra 

 
Os dados demográficos da pesquisa são apresentados a seguir. 

5.1.1. Sexo 

 Os dados da amostra indicam que 62,3% dos respondentes (91 pessoas) são do sexo 

masculino e 37,7% (55 pessoas), do sexo feminino. 

5.1.2. Posição na Estrutura Organizacional 

 Com relação à posição na estrutura organizacional, 58,2% (85 pessoas) são 

funcionários sem subordinados (ou contribuidores individuais); 34,9% (51 pessoas) são 

gestores com reportes diretos e 6,8% (10 pessoas) são gestores de gestores (normalmente 

diretores ou gerentes seniores, que têm outros gestores como reportes diretos).   

5.1.3. Atuação 

A grande maioria dos respondentes, 73,3% (107 pessoas) atua externamente, em 

funções relacionadas à área de Vendas (como representantes, consultores, visitadores médicos 

e gerentes distritais) e 26,7% dos respondentes (39 pessoas) atuam internamente. 

5.1.4. Unidade de Negócios/Divisão 

 Quatro unidades de negócios ou divisões foram convidadas a participar da pesquisa. A 

distribuição dos respondentes é apresentada na tabela 5. 
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Tabela 5 – Unidade de Negócio/Divisão 

 Descrição Frequência % 

Consumo 49 33,6 

Produtos Estabelecidos 82 56,2 

Produtos Inovação 9 6,2 

Qualidade 6 4,1 

Total 146 100,0 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

5.1.5. Área/Departamento 

 Os dados apresentados na tabela 6 indicam que a grande maioria dos respondentes, 

73,3% (107 pessoas) é da área de Vendas; outros 13,7% (20 pessoas) trabalham na área de 

Marketing; os 13% (19 pessoas) restantes estão distribuídos nas demais áreas descritas na 

tabela. 

 

Tabela 6 - Área/Departamento 

 Descrição Frequência % 

Adm. Vendas 3 2,1 

Administrativo 4 2,7 

Assuntos Regulatórios 1 0,7 

Desenv. Negócios 2 1,4 

Financeiro 2 1,4 

Marketing 20 13,7 

Qualidade 6 4,1 

Tecnologia Informação 1 0,7 

Vendas 107 73,3 

Total 146 100 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

5.1.6. Local de Trabalho 

 A tabela 7 mostra os dados que indicam o local de trabalho. A maioria dos 

respondentes, 44,5% (65 pessoas) trabalha em São Paulo. Considerando-se os respondentes 

que atuam no interior de São Paulo e Grande São Paulo, o total é de 58,2% (85 pessoas). 
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Tabela 7 – Local de Trabalho 

 Descrição Frequência % 

Região Centro Oeste 8 5,5 

Região Nordeste 7 4,8 

Região Norte 1 0,7 

Região Sul 24 16,4 

Minas Gerais 7 4,8 

Rio de Janeiro 14 9,6 

Guarulhos 6 4,1 

Interior SP 14 9,6 

São Paulo 65 44,5 

Total 146 100,0 

Fonte: Elaborada pelo autor 

    

5.1.7. Grau de Escolaridade 

 Os dados referentes ao grau de escolaridade dos respondentes são apresentados na 

tabela 8. Do total, 42,5% (62 pessoas) têm curso superior completo e 41,1% (60 pessoas) têm 

pós-graduação completo. Apenas 1 pessoa tem ensino médio completo (0,7% da amostra). 

Tabela 8 - Grau de Escolaridade 

 Descrição Frequência % 

Ensino médio incompleto 0 0,0 

Ensino médio completo 1 0,7 

Superior incompleto 12 8,2 

Superior completo 62 42,5 

Pós graduação incompleto 11 7,5 

Pós graduação completo 60 41,1 

Total 146 100 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

5.1.8. Idade 

 A distribuição por faixa etária é apresentada na tabela 9. A maior concentração de 

respondentes se encontra nas faixas de 26 a 35 anos e de 36 a 45 anos, com 34,9% (51 

pessoas) em cada uma dessas faixas. Na faixa de 46 a 55 anos são 21,9% (32 pessoas); até 25 

anos, 6,2% (9 pessoas) e acima de 55 anos, 2,1% (3 pessoas). 

  



60 
 

 

Tabela 9 – Idade 

 Descrição Frequência % 

Até 25 anos 9 6,2 

De 26 a 35 anos 51 34,9 

De 36 a 45 anos 51 34,9 

De 46 a 55 anos 32 21,9 

Mais de 55 anos 3 2,1 

Total 146 100,0 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

5.1.9. Tempo de Empresa 

 A tabela 10 apresenta os dados do tempo de empresa dos respondentes. A grande 

maioria dos respondentes, 32,9% (48 pessoas) tem até 2 anos de empresa; 19,9% (29 pessoas) 

têm de 3 a 5 anos de empresa. Portanto, mais da metade da amostra, 52,8% (77 pessoas) tem 

até 5 anos de empresa. Apenas 3 pessoas (2,1%) têm mais de 26 anos de empresa. 

Tabela 10 – Tempo de Empresa 

 Descrição Frequência % 

Até 2 anos 48 32,9 

3 - 5 anos 29 19,9 

6 - 10 anos 22 15,1 

11 - 15 anos 20 13,7 

16 - 20 anos 13 8,9 

21 - 25 anos 11 7,5 

Acima 26 anos 3 2,1 

Total 146 100 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 
 
5.1.10. Tempo na Função 

 A distribuição dos dados relacionados a tempo na função é apresentada na tabela 11; 

50,7% dos respondentes (74 pessoas) têm até 2 anos na função. Considerando-se a faixa dos 

respondentes com até 5 anos na função, atinge-se 69,2% da amostra (101 pessoas). 

 
Tabela 11 - Tempo na Função 

 Descrição Frequência % 

Até 2 anos 74 50,7 

3 - 5 anos 27 18,5 

6 - 10 anos 22 15,1 

11 - 15 anos 14 9,6 

16 - 20 anos 8 5,5 

21 - 25 anos 1 0,7 

Acima 26 anos 0 0,0 

Total 146 100 

 Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.2. Avaliação do Modelo de Mensuração 

 

 Como já apresentado na seção do pré-teste, para avaliar o modelo de mensuração 

quanto à validade convergente, validade discriminante e confiabilidade, foi rodada a análise 

fatorial confirmatória (AFC) no SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE; WENDE; WILL, 2005).  

O indicador CC2 foi excluído na primeira rodada da AFC por falta de validade 

convergente (carga fatorial baixa). O indicador PV4 foi eliminado na rodada seguinte, devido 

à falta de validade discriminante (carga cruzada muito alta). Na terceira rodada da AFC, o 

item PV1 também apresentou problema de validade discriminante com a variável ET, porém 

optou-se por excluir o item ET4, para não deixar a dimensão PV com apenas dois itens. 

O modelo final que atendeu todos os critérios de validade e confiabilidade é 

apresentado na tabela 12. Apesar de se observar que ainda há cargas cruzadas altas (valores 

acima de 0,7), elas ainda são inferiores às cargas fatoriais (carga do item na sua respectiva 

VL), o que indica validade discriminante no nível dos itens (HAIR Jr. et al., 2014). 

 

Tabela 12: Matriz de cargas fatoriais e cargas cruzadas (n = 146) 

         CC      CG      EI      ET      GI      II      PI      PV 

CC1 0,773 0,590 0,427 0,602 0,455 0,277 0,361 0,523 

CC3 0,843 0,649 0,447 0,620 0,477 0,318 0,470 0,665 

CC4 0,864 0,577 0,441 0,640 0,469 0,310 0,388 0,588 

CG1 0,614 0,828 0,498 0,681 0,409 0,305 0,453 0,619 

CG2 0,617 0,806 0,386 0,601 0,424 0,322 0,458 0,633 

CG3 0,609 0,864 0,438 0,614 0,442 0,380 0,467 0,669 

CG4 0,564 0,780 0,440 0,612 0,494 0,356 0,412 0,674 

EI1 0,393 0,398 0,844 0,390 0,617 0,615 0,587 0,350 

EI2 0,406 0,360 0,765 0,424 0,612 0,601 0,605 0,383 

EI3 0,486 0,485 0,862 0,489 0,693 0,614 0,566 0,444 

EI4 0,448 0,514 0,809 0,462 0,586 0,589 0,590 0,471 

ET1 0,556 0,563 0,365 0,773 0,387 0,201 0,242 0,563 

ET2 0,648 0,740 0,508 0,882 0,512 0,373 0,461 0,738 

ET3 0,681 0,614 0,473 0,865 0,568 0,396 0,491 0,662 

GI1 0,325 0,332 0,637 0,388 0,791 0,588 0,528 0,311 

GI2 0,471 0,449 0,646 0,479 0,858 0,645 0,580 0,482 

GI3 0,598 0,556 0,658 0,598 0,880 0,639 0,643 0,645 

Continua... 
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Tabela 12: Matriz de cargas fatoriais e cargas cruzadas (n = 146) - continuação 

         CC      CG      EI      ET      GI      II      PI      PV 

II1 0,284 0,234 0,533 0,271 0,608 0,779 0,634 0,322 

II2 0,353 0,394 0,688 0,335 0,599 0,854 0,700 0,338 

II3 0,244 0,370 0,556 0,348 0,589 0,789 0,617 0,417 

PI1 0,311 0,301 0,549 0,325 0,599 0,690 0,787 0,348 

PI2 0,350 0,384 0,537 0,368 0,538 0,637 0,755 0,348 

PI3 0,472 0,526 0,507 0,432 0,473 0,527 0,755 0,462 

PI4 0,413 0,494 0,646 0,402 0,577 0,677 0,842 0,412 

PV1 0,672 0,746 0,377 0,712 0,519 0,358 0,431 0,894 

PV2 0,580 0,615 0,520 0,653 0,491 0,416 0,453 0,817 

PV3 0,558 0,634 0,376 0,610 0,468 0,347 0,379 0,813 

Nota: Todas as cargas fatoriais altamente significantes (p < 0,0001). Significância estimada por bootstrap com 

1000 repetições e opção “no sign changes” no SmartPLS, como é recomendado por Hair Jr. et al. (2014). 

Legenda: o significado das siglas está disponível nos apêndices E e F. 

 

  Apesar de ser apresentada na sequência a análise no nível das variáveis latentes (VL) 

foi realizada junto com a análise no nível dos itens. Na Tabela 13 é possível observar que as 

correlações (valores fora da diagonal) são inferiores aos valores da diagonal (raiz quadrada da 

variância média extraída), logo, há validade discriminante no nível das VL (HAIR Jr. et al., 

2014), com exceção das dimensões PI e II, que são comentadas no rodapé da tabela 13. 

 
 Tabela 13: Matriz de correlações entre as variáveis latentes  (n = 146) 

        CC      CG      ET      PV        GI      EI      PI      II 

CC 0,828                 

CG 0,733 0,820                                                   

ET 0,750 0,765 0,841                                     

PV 0,719 0,791 0,783 0,842           

                    
GI 0,565 0,539 0,589 0,585   0,844                   

EI 0,530 0,538 0,539 0,504   0,765 0,821                 

PI 0,494 0,546 0,487 0,501   0,696 0,715 0,785   

II 0,365 0,416 0,394 0,444   0,740 0,737 0,8057* 0,808 

                    
Variância Média 

Extraída 
0,685 0,673 0,708 0,709   0,712 0,674 0,617 0,653 

Confiabilidade 

Composta 
0,867 0,891 0,879 0,880   0,881 0,892 0,865 0,849 

                    
Média 4,5 4,8 4,5 4,4   4,7 5,1 4,9 4,7 

D.P. 1,00 0,98 0,98 1,04   0,80 0,67 0,70 0,70 

 Nota 1: Correlações superiores a |0,213| são significantes a 1% 

 Nota 2: Valores na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída. 

Nota 3: Apesar da correlação entre PI e II superar o valor da raiz quadrada da variância média extraída, seu 

valor desatenuado é igual a 0,94, o que atende ao critério sugerido por Netemeyer, Bearden e Sharma 
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(2003) para a validade discriminante, ou seja, é inferior a 1. Além disso, PI e II serão usadas como 

dimensões do Comportamento Inovador no Trabalho, logo, essa correlação alta poderia ser interpretada 

como uma medida de confiabilidade, deste ponto de vista (duas dimensões que mensuram o mesmo 

construto).  

Legenda: CC – Comportamento dos Colegas; CG – Comportamento dos Gestores; EI – Exploração de 

Ideias; ET – Estrutura das Tarefas; GI – Geração de Ideias; II – Implantação de Ideias; PI – Promoção de 

Ideias; PV – Princípios e Valores. 

 

  Além da validade discriminante, comentada anteriormente, a tabela 13 também 

apresenta os resultados da variância média extraída superiores a 0,5 e a confiabilidade 

composta acima de 0,7, portanto, há validade convergente e confiabilidade (HAIR Jr. et al., 

2014). 

Portanto, com relação à avaliação do modelo de mensuração, foram atendidos os 

critérios de validade discriminante (os valores das cargas cruzadas foram inferiores aos 

valores das cargas fatoriais, que foram maiores que 0,7, conforme tabela 12), de validade 

convergente (os resultados da variância média extraída foram superiores a 0,5, conforme 

tabela 13) e confiabilidade (a confiabilidade composta com resultados acima de 0,7, conforme 

tabela 13). 

Alguns indicadores foram excluídos em função de problemas de validade convergente, 

como o CC2, que teve carga fatorial baixa (“os colegas de trabalho em nosso departamento 

atuam de maneira competitiva, o que torna difícil discutir os erros de maneira aberta”); outros 

por problemas de validade discriminante, como o PV4 (“em nossa organização, espera-se que 

cada pessoa considere o ‘que’ e ‘como’ outros colegas podem também aprender de seus 

erros”) e ET4 (“em nosso departamento, há reuniões regulares durante as quais os 

funcionários podem compartilhar suas experiências em lidar com os erros”), com cargas 

cruzadas muito altas. 

5.3. Avaliação do Modelo Estrutural 

 

  O modelo estrutural foi rodado em várias etapas, que são detalhadas a seguir. 

 

5.3.1 Modelo inicial 

 

  O modelo apresentado na figura 10 só teve um coeficiente significante (CG  PI; 

0,33; p < 0,01), o que foi um resultado inesperado, já que as correlações entre as dimensões 

FAE e CIT eram da ordem de 0,36 a 0,59. 
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Figura 10 – Modelo estrutural inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Ao reanalisar a tabela 14 observa-se que há correlações altas entre CC, CG, ET e PV, 

e atuam como multicolinearidade neste modelo estrutural, por isso, apenas um dos 

coeficientes foi significante. 
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 Tabela 14: Coeficientes estruturais 

Coeficientes 

estruturais 

Erro 

padrão 
Valor-t valor-p R² 

CC -> GI 0,203 0,121 1,67 0,0945 

42,1% 
CG -> GI 0,021 0,120 0,17 0,8614 

ET -> GI 0,229 0,124 1,84 0,0659 

PV -> GI 0,258 0,148 1,75 0,0806 

      
CC -> EI 0,192 0,130 1,47 0,1414 

34,9% 
CG -> EI 0,205 0,127 1,62 0,1053 

ET -> EI 0,195 0,133 1,46 0,1441 

PV -> EI 0,060 0,111 0,54 0,5886 

      
CC -> PI 0,148 0,121 1,23 0,2196 

33,9% 
CG -> PI 0,330 0,124 2,66 0,0078 

ET -> PI 0,061 0,134 0,46 0,6478 

PV -> PI 0,095 0,112 0,85 0,3963 

      
CC -> II -0,001 0,154 0,01 0,9950 

21,7% 
CG -> II 0,142 0,146 0,97 0,3308 

ET -> II 0,071 0,140 0,51 0,6105 

PV -> II 0,285 0,157 1,81 0,0708 

  Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.1.1 Avaliação de Multicolinearidade no Modelo Estrutural 

 

  Apesar do fator de inflação de variância (VIF – Variance Inflaction Factor) estar 

abaixo de 5 (Tabela 15), que é o valor recomendado por Hair Jr. et al. (2014, p.170), as 

correlações entre as variáveis independentes são todas superiores a 0,7 (Tabela 13, p.77), o 

que indica que esta multicolinearidade não é tão pequena assim. 

  Além disso, comparando-se os resultados da Tabela 13 com aqueles da Tabela 14, 

observa-se que: 

a) As correlações entre a variável dependente EI e as variáveis independentes estão 

entre 0,50 e 0,53 (p < 0,01), porém, nenhum coeficiente estrutural foi significante, 

mesmo com um R² de 42%, isto é um dos efeitos da multicolinearidade e é 

exemplificado por Cohen et al. (2003, p.421).  

b) O mesmo resultado se repete para as demais variáveis dependentes. 
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 Tabela 15 – Análise da multicolinearidade  

 no modelo estrutural 

 

Variável 

independente 
VIF 

CC 2,744 

CG 3,336 

ET 3,426 

PV 3,446 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 Legenda: VIF – Variance Inflaction Factor  

 (fator de inflação de variância) 

 
  Uma forma de remediar a multicolinearidade é reespecificar o modelo estrutural, 

agrupando as variáveis independentes (VI): 

a) No contexto da regressão múltipla (onde as VI são variáveis observáveis), as VI 

seriam agrupadas como um componente principal (COHEN et al., 2003, p.428) 

b) No contexto da modelagem de equações estruturais, onde as VI são variáveis 

latentes, esse agrupamento é feito como uma variável latente de 2ª ordem (HAIR 

Jr. et al., 2014, p.170), o que foi implementado no modelo apresentado a seguir. 

 

5.3.2 Modelo 2 

 

 No modelo 2, as variáveis latentes FAE e CIT foram modeladas como variáveis 

latentes de 2ª ordem, repetindo-se os indicadores de suas variáveis latentes de 1ª ordem nelas 

próprias, como é recomendado por Wetzels et al. (2009) e Hair Jr. et al. (2014). 

  Assim, o modelo estrutural, de fato, reduz-se apenas a uma relação bivariada entre as 

variáveis latentes de 2ª ordem, logo, não há possibilidade de haver multicolinearidade. O 

modelo 2 é apresentado na figura 11. 
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 Figura 11 – Modelo Estrutural 2

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Tabela 16 – Coeficiente estrutural entre FAE e CIT 

Coeficiente estrutural 
Erro 

padrão 
valor-t valor-p 

Aprend_a Partir_ Erros -> Comport_Inovador_Trabalho 0,618 0,066 9,4 0,0000 

          

R² =  0,3814       
Nota: Para ambas as variáveis latentes de 2ª ordem a variância média extraída foi superior a 0,8 e a 

confiabilidade composta foi superior a 0,9. 

 

 

 

  Apesar do modelo 2 já estar adequado à hipótese que se pretendia testar, ainda restava 

dúvida sobre possíveis influências de variáveis que não foram consideradas, ou seja, variáveis 

“confundidoras” (nuisance variable, confounder variable, lurking variable), por isso, no 

modelo 3 foram incluídas variáveis de controle (BECKER, 2005; BREAUGH, 2008) como 

uma forma de avaliar até que ponto este problema poderia prejudicar os resultados obtidos. 

 

5.3.3 Modelo 3 

 

Apesar de o modelo tratar de conceitos que são definidos no âmbito organizacional 

(Aprendizagem a partir dos Erros e Comportamentos Inovadores no Trabalho), a pesquisa foi 



68 
 

 

realizada em apenas uma organização, por isso, não foi possível incluir outras variáveis de 

controle no nível organizacional. A ideia de incluir as variáveis de controle no nível do 

indivíduo foi apenas para avaliar se a percepção dos respondentes em relação às variáveis que 

formam o modelo, era diferente em função dessas variáveis de controle. 

 O quadro 12 apresenta a codificação das variáveis de controle do tipo dummy (FALK; 

MILLER, 1992) que foram incluídas no modelo estrutural como variáveis formativas. 

 

 Quadro 12 - Codificação das variáveis de controle como dummy. 

Variável Dummy Dummy 

Posição Pos_Gest Pos_Gest_de_Gest 

Funcionário sem reportes diretos (85) 0 0 

Gestor (com reportes diretos)  (51) 1 0 

Gestor de gestores (10) 0 1 

Grau Escolaridade Escol_super Escol_medio 

Pós-Graduação - Completo (60) 0 0 

Superior - Completo (73) 1 0 

Ensino Médio (2º grau/Técnico) - Completo (13) 0 1 

Local de Trabalho Loc_trab_SP Loc_trab_RJ 

Outras regiões (70) 0 0 

Sao Paulo (63) 1 0 

Rio de Janeiro (13) 0 1 

Atuação Atua_intern   

Externa (Vendas/Campo) (107) 0   

Interna (39) 1   

Sexo Sex_Masc   

Feminino (55) 0   

Masculino (91) 1   

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A figura 12 apresenta o modelo estrutural com as variáveis de controle e os resultados 

são apresentados na tabela 17, a seguir. 
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Figura 12 – Modelo Estrutural 3 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Nota: Todos os coeficientes estruturais das variáveis de controle não são significantes (p > 0,2). 

 

Na Tabela 17 observa-se que o coeficiente estrutural entre os Fatores que influenciam 

a Aprendizagem a Partir dos Erros e os Comportamentos Inovadores no Trabalho sofreu uma 

redução de apenas 0,03 pontos ao se acrescentar as variáveis de controle (atuação, 

localização, posição, sexo e um fator formado pelas variáveis: idade e tempo de empresa e 

tempo na função). Além disso, nenhuma das variáveis de controle apresentou coeficiente 

significante, logo, há maior segurança de se adotar o modelo 2 como a versão final. 
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Tabela 17: Coeficientes estruturais, com e sem variáveis de controle 

Modelo 2 - Só a hipótese (sem variáveis de controle) 
Coeficiente 

estrutural 

Erro 

padrão 
Valor-t Valor-p  R² 

Aprend_a_partir_Erros -> Comport_Inovador_Trab 0,618 0,066 9,34 0,0000 38,1% 

 
    

 

Modelo 3 - Só a hipótese com as variáveis de controle 
Coeficiente 

estrutural 

Erro 

padrão 
Valor-t Valor-p  R² 

Aprend_a_partir_Erros -> Comport_Inovador_Trab 0,587 0,093 6,28 0,0000 

41,6% 

Atuacao -> Comport_Inovador_Trab -0,085 0,092 0,92 0,3570 

Controle_idade -> Comport_Inovador_Trab 0,064 0,091 0,71 0,4800 

Escolaridd -> Comport_Inovador_Trab 0,089 0,120 0,74 0,4607 

Local -> Comport_Inovador_Trab -0,050 0,095 0,52 0,6016 

Posicao -> Comport_Inovador_Trab 0,093 0,089 1,04 0,2983 

Sexo -> Comport_Inovador_Trab -0,005 0,072 0,06 0,9506 

Nota: Todas as variáveis de controle foram transformadas em variáveis do tipo dummy para serem incluídas no 

modelo estrutural, como variáveis formativas, o que é explicado por Falk e Miller (1992). 

 

Na avaliação do modelo estrutural, observou-se uma alta correlação entre as 

dimensões dos Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros (CC, CG, ET, PV) 

no modelo inicial, ocorrendo multicolinearidade. Isso pode ser explicado pela 

complementaridade e inter-relação existente entre as variáveis. Essas variáveis foram então 

agrupadas em uma variável latente de 2ª ordem no modelo 2, o mesmo sendo feito com as 

dimensões dos Comportamentos Inovadores no Trabalho, resolvendo-se dessa maneira o 

problema de multicolinearidade. 

O segundo modelo se mostrou adequado à hipótese H1 que se pretendia testar, na qual 

os Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros têm uma relação positiva com 

os Comportamentos Inovadores no Trabalho. O coeficiente estrutural obtido entre as 

dimensões foi de 0,618 (p<0,001), o valor-t = 9,4 e o R
2
 = 0,38, o que significa que o 

construto FAE (Fatores que Influenciam a Aprendizagem a Partir dos Erros) explica 38% da 

variação dos índices do construto CIT (Comportamentos Inovadores no Trabalho). Segundo 

Cohen (1977), valores de R
2
 acima de 25% têm efeito grande para explicar variações de 

construtos da área de ciências comportamentais. 

O construto FAE teve média = 4,6, desvio padrão = 0,903 e as respostas mostraram 

concordância com relação ao construto de 77,8% do total da amostra (correspondendo às 

opções 4, 5 e 6 na escala Likert de 6 pontos), conforme tabela disponível no apêndice E. O 

construto CIT obteve média = 4,9, desvio padrão = 0,638 e a análise das respostas apontou 

um grau de concordância em relação ao construto de 92,4% do total da amostra (referente às 

opções 4, 5 e 6 na escala Likert de 6 pontos), conforme tabela disponível no apêndice F. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
O objetivo principal deste estudo foi examinar as relações entre os fatores que 

influenciam a aprendizagem a partir dos erros (PUTZ et al., 2012) e os comportamentos 

inovadores no trabalho (DE JONG e DEN HARTOG, 2010) em uma empresa multinacional 

do segmento farmacêutico.  

Como ambas as escalas foram utilizadas pela primeira vez em uma pesquisa nacional, 

dentre os procedimentos metodológicos foram realizados os processos de back-translation e 

validação de face do instrumento de coleta de dados, além de um pré-teste para avaliar a 

adequação do instrumento e os resultados preliminares. Esses procedimentos se mostraram 

importantes para a realização da pesquisa final, permitindo ajustes prévios no instrumento de 

coleta de dados. 

Avaliando-se as respostas relacionadas ao construto FAE, a assertiva que obteve maior 

grau de concordância foi a CG2 (“podemos conversar com nosso gestor sobre coisas que 

deram errado no trabalho de maneira franca, sem temer qualquer consequência negativa”), 

sendo que 45,9% da amostra escolheu a opção 6, “concordo totalmente”. Isso pode ter relação 

com a função e área de atuação dos respondentes, que na grande maioria atuam em Vendas 

(73,3%). A área de Vendas é tradicionalmente conhecida como uma área bastante preparada 

(a empresa é reconhecida por ter a Força de Vendas com melhor capacitação do mercado); 

além disso, o trabalho é baseado em metas e mensurado regularmente, o que demanda maior 

abertura.  

Conforme informações disponíveis em sua página oficial na internet, a empresa adota 

um modelo de “cultura de propriedade” (ownership culture), na qual os funcionários passam a 

atuar como responsáveis pelos seus processos de negócios. Um dos pilares do novo modelo 

cultural são as conversas francas, entre todos os níveis. Aspectos desse modelo cultural 

parecem estar em linha com respostas dadas às assertivas do construto FAE. 

Com relação às respostas do construto CIT, uma das assertivas destacadas foi a PI3 

(“quando tenho uma ideia boa, procuro comentá-la com meus gestores”), com 47,3% de 

respostas “concordo totalmente”. Esse item também pode ter relação com o modelo cultural 

vigente na época da pesquisa, que promove maior abertura e liberdade para que os 

funcionários participem com ideias e sugestões, também assumindo mais riscos. Esse aspecto 

é corroborado pelo alto grau de concordância dos respondentes com relação ao item EI1 

(“tento identificar oportunidades de melhoria que podem existir além das minhas rotinas de 

trabalho”), de 98,6% (opções 4, 5 e 6 na escala Likert de 6 pontos).  
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Ainda com relação à área de Vendas, a atuação predominantemente externa, o perfil 

mais orientado ao mercado e atividades mais dinâmicas também podem sugerir maior 

influência nos comportamentos inovadores no trabalho. Outro ponto a ser observado é que a 

amostra é composta principalmente por uma população com tempo de empresa até 5 anos 

(52,8% dos respondentes), que ingressou na organização em meio ao processo de mudança 

cultural, sendo influenciada pelas expectativas relacionadas à nova cultura, mais voltada aos 

comportamentos inovadores no trabalho. Da mesma maneira, observa-se que 68,5% da 

amostra tem até 5 anos na função atual e 50,7% tem até 2 anos (a própria mudança de função 

ou de empresa por iniciativa da pessoa pode ser entendida como um comportamento mais 

inovador).  

De maneira geral, parece haver convergência entre aspectos relacionados aos 

construtos FAE e CIT com o modelo cultural comunicado pela organização. A natureza de 

uma empresa do segmento farmacêutico exige um grande compromisso e responsabilidade 

pela qualidade dos processos e produtos, o que implica em regulação e normatização. Porém, 

é importante que os envolvidos nos diferentes processos tenham clareza sobre suas 

responsabilidades, compromissos e as expectativas da organização, podendo avaliar como e 

quando assumir riscos, e, em caso de erros ou falhas, saber o que fazer e como aprender 

dessas situações.  

Segundo Cannon e Edmondson (2005, p. 301), “aprender das falhas é a marca 

registrada das organizações inovadoras, porém isso é mais comum no discurso do que na 

prática”.  

Pelos resultados obtidos no presente estudo, intervenções adequadas nos fatores que 

influenciam a aprendizagem a partir dos erros afetarão positivamente os comportamentos 

inovadores no trabalho. Nesse sentido, em linha com as recomendações de Cannon e 

Edmondson (2005) e Putz et al. (2012), é importante que a organização avalie as eventuais 

barreiras técnicas e sociais que possam impedir a aprendizagem a partir dos erros.  

Com relação ao comportamento dos gestores, é importante que eles promovam um 

ambiente de trabalho com segurança psicológica para que as pessoas possam errar (quando se 

pode errar e com a adequada identificação e correção dos erros) e inovar. É importante 

também capacitar os gestores sobre como lidar com situações de erro e como facilitar a 

aprendizagem a partir dos erros. Além disso, os gestores podem educar através do próprio 

exemplo, tentando coisas novas e compartilhando sucessos e insucessos. 
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Sobre o comportamento dos colegas, é importante que se promova um ambiente 

colaborativo, onde todos contribuam para o sucesso de todos, criando relações de confiança, 

em linha com o novo modelo cultural da empresa. 

Com relação à estrutura das tarefas e procedimentos operacionais, torna-se importante 

que estes sejam desenhados de maneira a evitar a complexidade e dificuldade na realização e 

interpretação; além disso, a organização pode desenvolver sistemas e procedimentos que 

tornem os dados disponíveis para se identificar e aprender com os erros. 

Os princípios e valores devem nortear uma cultura orientada a aprendizagem contínua, 

de indivíduos e equipes, por meio da busca e compartilhamento de feedbacks das mais 

variadas fontes (clientes, pares, subordinados, gestores etc.). Também é importante re-

significar o erro ou a falha, mudando a percepção comum de que a falha está associada com a 

vergonha e a fraqueza, para associá-la ao risco, melhoria e inovação (CANNON; 

EDMONDSON, 2005). Nesse sentido, o próprio CEO da empresa estimula os funcionários a 

assumirem mais riscos responsáveis, conforme informações disponíveis na página oficial da 

empresa na internet. 

É importante também que a empresa avalie eventuais oportunidades de alinhar 

sistemas e processos (como gestão de desempenho, reconhecimento e incentivos) para não 

punir insucessos, facilitar os experimentos e promover a mudança cultural. Assim a 

organização terá condições de construir capacidades de longo prazo para aprender, crescer e 

se adaptar de maneira contínua para o futuro (CANNON; EDMONDSON, 2005). 

 Embora o presente estudo tenha sido realizado com várias unidades de negócio 

independentes de uma empresa multinacional do segmento farmacêutico, o fato de considerar 

uma única organização pode representar uma limitação aos resultados do trabalho. Outro 

aspecto diz respeito à utilização da versão de autoavaliação da escala CIT, cuja interpretação 

está sujeita aos vieses dos respondentes (embora o viés também possa ocorrer quando da 

utilização da escala para avaliação do funcionário pelo gestor). 

 Outra potencial limitação do trabalho pode estar relacionada ao fato de que as 

respostas dos participantes quanto aos comportamentos inovadores no trabalho podem ter sido 

influenciadas pelo modelo cultural vigente na época da pesquisa; uma vez que o próprio CEO 

da organização convida todos os funcionários a inovar, pode ser considerado “politicamente 

incorreto” contrariar isso (ainda que a pesquisa tenha sido anônima). 

Como oportunidade para aprofundamento, recomenda-se realizar a pesquisa na mesma 

organização, porém em outras divisões / unidades de negócio. Outra oportunidade para 

trabalhos futuros está relacionada aos estudos de natureza longitudinal para avaliar as relações 
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causais entre os fatores que influenciam a aprendizagem a partir dos erros e os 

comportamentos inovadores no trabalho. 

Como a relação entre os construtos não havia sido tratada na literatura, o tema pode 

representar um campo interessante para pesquisas futuras, uma vez que está diretamente 

relacionado com a competitividade organizacional. Alguns temas específicos podem ser mais 

explorados, como o papel da liderança em transformar oportunidades de aprendizagem a 

partir dos erros em ações que estimulem os comportamentos inovadores, as diferenças em se 

aprender a partir de erros ou falhas específicas (e suas consequências), a influência da cultura 

nacional na aprendizagem a partir dos erros e comportamentos inovadores e o papel da 

diversidade na aprendizagem a partir dos erros e comportamentos inovadores nas equipes. 
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APÊNDICE A – Modelo Inicial de Questionário 

 

Prezado participante, 

 

Esse questionário tem por objetivo identificar informações sobre os fatores organizacionais 

que influenciam a aprendizagem a partir dos erros e os comportamentos inovadores no 

ambiente de trabalho. 

 

Os dados serão utilizados para o trabalho de dissertação de Mestrado em Administração de 

Empresas, do aluno Antonio César Barbarini, que será apresentado ao Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Em nenhum momento sua identificação será necessária nessa pesquisa, de forma que 

anonimato será garantido. Todas as respostas serão analisadas de forma agrupada, não sendo 

possível identificar as respostas individuais. Também está garantida a confidencialidade total 

das informações aqui expressas.  

 

As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, visando 

contribuir para ampliar o conhecimento sobre o tema estudado. 
 

Este questionário utiliza a ferramenta Google Forms e uma vez que as respostas sejam 

enviadas, elas aparecem para o pesquisador já tabuladas, sem qualquer identificação do 

respondente. 

 

Sua participação é muito importante e desde já agradecemos sua colaboração.     

 

Se você tem mais de 18 anos, por favor, assinale abaixo se você concorda em participar desta 

pesquisa.                                                                                                            

 

Declaro que sou maior de 18 anos e concordo em participar desta pesquisa: 

(   ) Sim    (   ) Não 
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QUESTIONÁRIO  

 

Parte I – Aprendizagem Organizacional a partir dos Erros 

 

São apresentadas, a seguir, informações sobre fatores organizacionais relacionados a 

aprendizagem a partir dos erros no ambiente de trabalho. Indique o seu grau de 

concordância com essas informações, utilizando a seguinte escala: 

 

Não concordo                    Concordo Totalmente 

 

 

 

Leia atentamente os itens listados e escolha a resposta que melhor reflita a sua opinião: 

 

 

Aprendizagem Organizacional a partir dos Erros 

 

Respostas 

1.Nosso gestor informa a seus funcionários sobre as 

consequências que podem resultar dos erros em processos de 

trabalho. 

      

2.Em nosso departamento, os funcionários chamam a atenção 

uns dos outros para as consequências que os erros podem ter no 

trabalho do próprio colega e também no resultado do trabalho de 

outros colegas. 

      

3.Os funcionários do departamento conseguem perceber por si 

mesmos quando eles fazem alguma coisa errada. 
      

4.As pessoas em nossa organização valorizam discussões abertas 

sobre as coisas que deram errado no dia-a-dia de trabalho. 
      

5. Os funcionários podem conversar com nosso gestor sobre 

coisas que deram errado de maneira franca, sem temer qualquer 

consequência negativa. 

      

6.Os colegas de trabalho em nosso departamento atuam de 

maneira competitiva, o que torna difícil discutir os erros de 

maneira aberta. 

      

7.Em nosso departamento, os funcionários são treinados sobre 

como lidar com o estresse e receios que surgem quando ocorrem 

erros no trabalho. 

      

8.As pessoas em nossa organização acreditam que os erros no 

trabalho podem ser uma parte útil do processo de aprendizagem. 
      

9.Quando alguém em nosso departamento comete um erro, nosso 

gestor ajuda essa pessoa a corrigir o erro. 
      

10.Quando alguém em nosso departamento comete um erro, 

outros colegas irão ajudá-lo(a) a consertar/corrigir o erro. 
      

11.Os funcionários em nosso departamento sabem como 

conseguir a informação que eles precisam para corrigir os erros. 
      

12.Quando alguma coisa dá errado em nossa organização, é mais 

importante determinar a causa, não o culpado. 
      

13.Nosso gestor elogia seus funcionários quando eles 

compartilham experiências sobre como lidaram com os erros. 
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14.Em nosso departamento, os colegas aceitam rapidamente as 

dicas de outros colegas sobre como evitar ou corrigir os erros. 
      

15.Em nosso departamento, há reuniões regulares durante as 

quais os funcionários podem compartilhar suas experiências em 

lidar com os erros. 

      

16.Espera-se que cada pessoa em nossa organização, considere o 

que e como os outros colegas podem também aprender de seus 

erros. 

      

 
 

Parte II – Comportamentos Inovadores no Trabalho 

 

Nesta etapa, são apresentadas informações sobre comportamentos inovadores no ambiente de 

trabalho. Indique a frequência com que você adota os comportamentos listados, considerando 

a escala abaixo:  

 

 Nunca                  Sempre 

 

 
Leia atentamente os itens listados e escolha a resposta que melhor reflita a sua opinião: 

 
 

Comportamentos Inovadores no Trabalho 

 

Respostas 

1.Presto atenção às questões que não são parte de minha rotina 

de trabalho diário. 
          

2.Procuro por novos métodos, técnicas ou instrumentos de 

trabalho. 
          

3.Faço com que membros importantes da organização se sintam 

entusiasmados por minhas ideias inovadoras. 
          

4.Introduzo ideias inovadoras no ambiente de trabalho de 

maneira sistemática. 
          

5.Tenho ideias sobre como as coisas podem ser aprimoradas.           

6.Gero soluções originais para os problemas.           

7. Tento convencer outras pessoas a apoiar uma ideia inovadora 

que tenho. 
          

8.Contribuo para implantar novas ideias no trabalho.           

9. Busco novas abordagens para executar as tarefas.           

10.Realizo esforços para o desenvolvimento de coisas novas no 

trabalho 
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Parte III – Dados Demográficos 

 

 
Dados Demográficos 

Posição (   ) Colega    (   ) Gestor    (   ) Gestor de Gestor 

Divisão/Unidade de Negócio  

Sexo  

Idade (em anos completos)  

Tempo Empresa (em anos completos; se 

menos de um ano, colocar 0) 

 

Tempo Função (em anos completos; se 

menos de um ano, colocar 0) 

 

Grau de Escolaridade (   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Superior Incompleto 

(   ) Superior Completo 

(   ) Pós-Graduação Incompleto 

(   ) Pós-Graduação Completo 

Local de Trabalho  
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APÊNDICE B – Validação de Face 

 

AVALIAÇÃO DE QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  

 

Prezado(a) Colega,  

 

  Como parte de meu projeto de pesquisa do Mestrado em Administração de Empresas 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie, preciso fazer a validação do instrumento que 

utilizarei para a coleta de dados de meu projeto final. 

  Gostaria de contar com sua colaboração para completar um questionário online e 

responder a algumas perguntas (o tempo estimado é de aproximadamente 15 min) O link para 

acesso ao questionário está abaixo e as perguntas de avaliação na sequência. Caso necessite 

do questionário para tirar alguma dúvida sobre as perguntas, também envio uma cópia anexa. 

Favor anotar o tempo de preenchimento do questionário. 

  Desde já, agradeço muito sua colaboração. 

 

Antonio Barbarini 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PC9MVQQ9bLidZAzjdFVXQysX7zvUiK88Jk2Px0215k4/

viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

1) As questões são de fácil compreensão? Caso entenda que não, favor indicar quais questões 

apresentam dificuldade de compreensão em sua avaliação - favor anotar Seção e Nº da 

pergunta(s) 
 

2) As questões apresentam dupla interpretação? Caso positivo, favor indicar quais questões 

apresentam dupla interpretação em sua avaliação - favor anotar Seção e Nº da 

pergunta(s) 
 

3) As questões apresentam mais de uma pergunta em um único questionamento? Caso 

positivo, favor indicar quais questões apresentam mais de uma pergunta em sua avaliação 

- favor anotar Seção e Nº da pergunta(s) 

 

4) A introdução principal (primeira página) do questionário está clara? Caso entenda que 

não, favor comentar. 

 

5) As explicações para preenchimento do questionário em cada sessão estão claras? Caso 

entenda que não, favor comentar. 

 

6) Houve alguma dificuldade para interpretar e utilizar as escalas? - Ex. 1 (Nunca) – 6 

(Sempre); 1 (Não Concordo) – 6 (Concordo Totalmente). 

 

7) Ocorreu algum problema com o questionário online? (mensagem de erro etc.) 

 

8) Quanto tempo você levou para completar o questionário? 

 

9) Algum outro comentário? 

https://docs.google.com/forms/d/1PC9MVQQ9bLidZAzjdFVXQysX7zvUiK88Jk2Px0215k4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1PC9MVQQ9bLidZAzjdFVXQysX7zvUiK88Jk2Px0215k4/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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APÊNDICE C – Validação de Face e Semântica de Instrumento de Coleta de Dados 
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APÊNDICE D – Questionário final 

 
Nota: Este questionário inclui perguntas de uma escala adicional (DLOQ - Marsick e Watkins, 2003) 

para fins de análises posteriores, que não estão no escopo deste trabalho. 
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APÊNDICE E – Frequência de respostas atribuídas às assertivas (%) - Aprendizagem a partir dos erros  

 
Nota: 100% = 146 respostas válidas             Continua... 
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continuação 

 
Nota: 100% = 146 respostas válidas 
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APÊNDICE F – Frequência de respostas atribuídas às assertivas (%) - Comportamentos inovadores no trabalho 

 
Nota: 100% = 146 respostas válidas             Continua... 
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continuação 

 
 Nota: 100% = 146 respostas válidas 

 
 

 

 

 

  




