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RESUMO    
    

 
 Os mercados competitivos exigem das organizações ritmo acelerado de 
transformações. Nesse contexto dinâmico de informações, a aprendizagem organizacional tem 
seu papel relevante, na medida em que ela potencializa a capacidade de manter as empresas 
em condições diferenciadas, quando comparadas com seus concorrentes. Cresce, desse modo, 
a consciência dos atores organizacionais, sobre o diferencial a ser perseguido na compreensão 
dos processos de aprendizagem em níveis individuais, grupais e organizacionais e sua gestão 
para que pessoas e empresas deles se beneficiem. Este trabalho procura identificar as 
influências da Aprendizagem Individual tanto na Aprendizagem Grupal quanto na 
Organizacional e da Aprendizagem Grupal na Organizacional para entender como a 
aprendizagem se processa pela organização. A investigação de natureza quantitativa utilizou a 
metodologia do Partial Least Squares (PLS) – software Smart PLS2.0 M3 aplicado em quatro 
empresas, atuantes no mercado nacional em segmentos de negócios distintos, desde a área  da 
saúde, passando pelo segmento de serviços e até o automobilístico. Os resultados obtidos 
indicaram que a Aprendizagem Individual influencia a Aprendizagem Grupal e a 
Organizacional. Do mesmo modo, a Aprendizagem Grupal influencia a Aprendizagem 
Organizacional, com diferenciações particulares para cada uma das empresas, mesmo aquelas 
atuantes no mesmo segmento de negócios.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Aprendizagem individual, grupal, organizacional, competitividade, negócios 
em mercados turbulentos 
 

 



 

 

ABSTRACT    
    

    

  
Today’s competitive business environment requires companies to change at a quick pace and 
in this scenario, organizational learning achieves a significant role as a tool designed to ensure 
companies can achieve differentiated performance compared to their competitors.  
As a result, organizational players are aware that the differential to be targeted is to 
understand the learning processes taking place at an individual, team and organizational level. 
By understanding these learning processes, they can manage them so that people and 
organizations can benefit from this approach. 
This paper seeks to identify the influences from Individual Learning both for Team and 
Organizational Learning and how Team Learning influences Organizational Learning to 
understand how learning takes place throughout an organization.  
Our investigation has a quantitative approach, using the Partial Least Squares (PLS) 
methodology – software Smart PLS2.0 M3, in four companies operating in the Brazilian 
market and different business segments, ranging from health care through services to 
automakers.  
Results from our investigation show that Individual Learning influences both Team Learning 
and Organizational Learning, just as Team Learning influences Organizational Learning, 
while having specific differences in each company, even for those operating in the same 
business segment. 
 
 
 
 
Key words: Individual, Team and Organizational learning, competitiveness, turbulent 
business environment 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O contexto de rápidas mudanças no ambiente encontrado nas organizações no Brasil, 

cujos contornos se tornaram mais perceptíveis somente a partir do início dos anos 90, tornou 

evidente a importância da Aprendizagem Organizacional (AO) e desse modo, sua posterior 

consolidação como característica continuadamente valorizada e discutida, não só pelos 

acadêmicos, como também pelos profissionais atuantes na área de gestão das organizações. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação, das novas metodologias de gestão, 

a crescente diminuição das fontes de recursos naturais, bem como o aumento do aquecimento 

global, o importante crescimento da economia chinesa, aliado à presença de uma força de 

trabalho cada vez mais capacitada e diversa, representam desafios que demandam a condução 

de mudanças organizacionais transformadoras. 

Tais mudanças presentes nos ambientes contemporâneos são distintas daquelas de 

algumas décadas passadas, que se sustentavam exclusivamente em decorrência de ciclos de 

transformações mais longos e menos freqüentes. Com isso, não se exigiam das pessoas nem 

preparo e nem comportamentos diferenciados frente a novas demandas do ambiente, pois 

havia tempo suficiente para a perfeita acomodação, tanto da empresa quanto das pessoas aos 

desafios apresentados. E como o mercado era eminentemente comprador, eventuais custos 

decorrentes de erros internos eram automaticamente repassados aos preços dos produtos, 

cujos clientes pagavam a fatura por pura falta de opção. 

Esse cenário difere significativamente das condições atuais, de tal modo que o 

reduzido ciclo de mudanças presentes nas empresas contemporâneas e principalmente 

naquelas que atuam em segmentos competitivos, exerce pressões consideráveis sobre as 

organizações, seus gestores e grupos de trabalho, dando-lhes pouco espaço de manobra para 

movimentação com a finalidade de obter os resultados, que foram anteriormente desenhados 

pelas estratégias organizacionais.  

Essas condições adversas reforçam a importância da Aprendizagem Organizacional 

em mercados voláteis, como sendo a geradora de competências diferenciadas para as 

organizações, capacitando-as a modificar e a desenvolver novas tecnologias, estruturas, 

práticas gerenciais e ao mesmo tempo, auxiliando-as no enfrentamento das condições sempre 

mutantes do ambiente em que elas atuam (LOIOLA; NÉRIS; BASTOS, 2006). 
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Isso equivale a dizer que, em meios inconsistentes, a capacidade das organizações em 

aprender mais rápido do que os concorrentes pode ser a única vantagem competitiva 

sustentável (DE GEUS, 1988; LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005). Esses aspectos mencionados 

direcionam as organizações em tempos de novos desafios a estabelecer modelos de 

Aprendizagem Organizacional, condizentes com a volatilidade dos seus segmentos de 

negócios. Em dimensão mais ampla, espera-se que a Aprendizagem Organizacional gere, em 

alguns momentos, a ruptura de práticas de sucesso do passado que hoje já não satisfazem as 

exigências demandadas pelos clientes, para com isso, capacitar as empresas no seu 

aprendizado de forma consciente e continuada. 

Desse modo, passa a ser responsabilidade dos gestores o desenvolvimento de 

atividades organizacionais com enfoque mais sistêmico e proativo, no sentido de antecipar 

decisões e políticas transformadoras, de forma a ajustar a organização às necessidades do seu 

ambiente e ao mesmo tempo, poder alinhá-las rumo a novo patamar de desempenho. Cabe aos 

atores organizacionais, dessa maneira, produzir práticas de gestão que estejam voltadas ao 

constante questionamento dos mecanismos de aprendizagem, tanto no nível individual e 

grupal quanto no organizacional. 

É por meio desse enfoque, que se reduz a manutenção e a permanência de práticas 

gerenciais existentes, que ao se perpetuarem, podem se transformar, ao longo do tempo, em 

processos geradores de erros em vez de processos de geração de valor para a organização. Ao 

se manterem imutáveis, esses processos impedem a aprendizagem organizacional e a 

conseqüente capacidade da organização em se adequar às expectativas e às demandas atuais e 

futuras das partes interessadas. 

As organizações que tratam de forma dinâmica o entendimento das mudanças do seu 

ambiente não devem apenas processar as informações de forma eficiente, mas também criar 

novas informações e gerar novos conhecimentos (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005), de tal 

forma que sejam desenvolvidas competências analíticas, para transformar a massa ainda 

desconexa e em estado bruto dessas informações em conhecimento e muito mais do que isto, 

em conhecimento útil e aplicável às tomadas de decisões organizacionais. 

Sob essa perspectiva, as organizações se tornam mais sofisticadas, com o propósito de 

obter a consistência dos seus processos de transferência de aprendizagem e com isso, poder 

capturar o conhecimento gerado por eles, entre os distintos níveis, isto é: a Aprendizagem 

Individual (AI) e a Grupal (AG) para o nível da Aprendizagem Organizacional (AO). 

O entendimento dos processos de aprendizagem nas organizações se torna de grande 

importância, contribuindo para a melhoria da tratativa consistente dos dados gerados pelos 
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processos e atividades organizacionais e os gestores podem desenhar apropriadamente as 

mudanças a serem conduzidas pela organização, para mantê-las competitivas nos seus 

segmentos de atuação. 

Portanto, analisar e entender os mecanismos de transferência da Aprendizagem 

Individual e Grupal para a Aprendizagem Organizacional passa a representar importante 

questão, não só para os acadêmicos, como também para os administradores em geral que 

queiram desenvolver novos patamares de desempenho em suas empresas, de tal modo que, 

possam atuar em segmentos de negócios de amplitude global. 

Com esse objetivo foi estruturado o desenvolvimento deste trabalho, procurando 

identificar a influência dos processos de Aprendizagem Individual e Grupal na Aprendizagem 

Organizacional, coletando-se dados diretamente por meio de pesquisa empírica, conduzida em 

empresas nacionais e em distintos segmentos de negócio, para reconhecer as eventuais 

diferenças presentes entre eles e em relação a estudos semelhantes, efetuados em empresa 

internacional. 

Os trabalhos encontrados na literatura acadêmica sobre a influência da Aprendizagem 

Individual sobre a Organizacional e a Grupal e dessa para a Organizacional, mesmo com os 

avanços demonstrados, ainda carecem de confirmação empírica mais robusta sobre essas 

dinâmicas, como também os que as norteiam, resultando-se uma lacuna que precisa ser 

compreendida de modo mais estruturado e abrangente. 

Portanto, a escolha do tema em questão prende-se ao fato de existirem poucos 

resultados decorrentes de estudos empíricos que identifiquem as evidências dos vínculos de 

transferência dos distintos níveis de aprendizagem nas organizações e, principalmente, em 

empresas que atuam no mercado nacional. Desse modo, esse estudo se mostra pertinente, pela 

exclusividade e pioneirismo no ambiente organizacional brasileiro, principalmente nos dias 

atuais, quando se constata de forma cada vez mais influente a importância da aprendizagem 

na sociedade do conhecimento. 

 

1.1 - Apresentações do Problema e do Objetivo Geral do Trabalho 

 

De acordo com Lyles e Fiol (1985), observa-se que ao se enveredar pelos caminhos da 

Aprendizagem Organizacional (AO), percebe-se a existência de um instigante dilema:  

Apesar da disseminada aceitação da Aprendizagem Organizacional e da sua 
importância para o desempenho estratégico das organizações, não existe uma teoria 
ou um modelo que a defina e que seja aceito de modo amplo, tanto pelas correntes 
acadêmicas quanto da dos agentes organizacionais. 
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O grande interesse demonstrado pelos acadêmicos e pelos administradores sobre a 

Aprendizagem Organizacional, além da existência de distintas disciplinas que tem versado 

sobre o tema, resultou em ampla literatura com distintos enfoques e perspectivas sobre o 

tema, promovendo a fragmentação desse conceito. 

O fato é observado pelo amplo volume de literatura discorrendo sobre as proposições 

teóricas da Aprendizagem Organizacional, em detrimento de uma escassez empírica 

comprobatória dos pressupostos adotados para a construção da sua definição. A lacuna 

produziu campo de manobra para se efetuarem pesquisas empíricas, com a finalidade de 

investigar e aprofundar o entendimento sobre a Aprendizagem Organizacional e as variáveis 

que a influenciam. Porém, segundo as mesmas autoras e em todas as instâncias, existe a 

premissa que é comum à abordagem presente em todas as disciplinas, isto é, a Aprendizagem 

Organizacional traz para o futuro a melhoria do desempenho global da organização. 

Nessas duas décadas que separam a afirmação de Lyles e Fiol (1985) e os dias atuais, 

alguns acadêmicos efetuaram uma série de experimentos empíricos, no sentido de identificar 

as influências da aprendizagem individual e da grupal na aprendizagem organizacional. 

Dentre eles podemos citar as obras mais recentes, que foram desenvolvidas por Sujan, Weitz e 

Kumar (1994); Templeton, Lewis e Snyder (2002); Edmondson (2002); Chan (2003) e as de 

López, Peón e Ordás (2004, 2005 e 2006). 

Os resultados das pesquisas desses acadêmicos demonstraram que a aprendizagem 

individual e a grupal exerce influência com distintas intensidades na aprendizagem 

organizacional e, portanto, os trabalhos desenvolvidos por eles, contribuíram para reduzir a 

lacuna existente entre os pressupostos teóricos e os dados empíricos obtidos sobre o construto 

- Aprendizagem Organizacional. 

De acordo com Crossan et al. (1999) e Kim (1993), executar ações nas empresas para 

suportar a aprendizagem organizacional, exige a condução de atividades com 

interdependências complexas, que perpassam os grupos e as pessoas. E ademais, o 

conhecimento gerado por essa aprendizagem não pode ser considerado como a simples soma 

do conhecimento de todos os indivíduos que participaram da sua criação (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

Assim, o conhecimento gerado pelos processos de aprendizagem está presente tanto 

nas pessoas que atuam nas atividades operacionais quanto nas executivas, nos processos 

gerenciais e nos produtivos, como também nas diretrizes, nos padrões de trabalho, nas 

estruturas e nas estratégias da organização. 
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Assegurar, portanto, a transferência da aprendizagem nos níveis individual e grupal 

para que elas se institucionalizem e componham a Aprendizagem Organizacional, para, em 

seguida, alinhar as atividades decorrentes desses processos de aprendizagem por toda a 

empresa, significa criar uma linguagem comum, que além de ser compartilhada pelos diversos 

modelos mentais, exige sua legitimização pelos indivíduos e os respectivos grupos. 

A linguagem comum atua no sentido de possibilitar a construção de pontes de mão 

dupla entre esses distintos níveis de aprendizagem, como também entre os diferentes níveis 

hierárquicos presentes na estrutura da empresa. O ato de compartilhar e de criar as pontes 

entre distintos repositórios de conhecimento, presentes nas organizações, exige confiança 

mútua e segurança psicológica (EDMONSON, 1999) e, caso não ocorra, as lacunas existentes 

entre as áreas e os processos não poderão ser identificadas de modo efetivo, visto que elas se 

localizam, na maioria das vezes, nas interfaces funcionais promovidas pela arquitetura vertical 

da estrutura hierárquica presente nas organizações. 

A abordagem não efetiva para a tratativa dessas inconsistências observadas nos 

interstícios da estrutura hierárquica é gerada pelas chamadas teorias em uso, que são práticas 

defensivas adotadas pelos gestores para autoproteção como foram apontadas por Argyris e 

Schön (1978).  

A aprendizagem organizacional passa a ser de fundamental importância para as 

empresas, no sentido de propiciar a identificação das inconsistências presentes nas estruturas, 

nos processos e nas práticas de gestão da organização, para ser considerada como a única 

vantagem competitiva futura para aquelas empresas, que queiram continuar atuantes em 

mercados turbulentos (DE GEUS, 1988). 

A aprendizagem organizacional pode ser pensada então, como uma capacidade 

dinâmica desenvolvida por uma empresa, para facilitar a criação do conhecimento e depois 

disseminá-lo através de estruturas da organização e, com isto, poder incorporá-lo aos seus 

produtos, serviços e sistemas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Em suma, pode-se entender que a aprendizagem organizacional aumenta a 

competitividade e o desempenho econômico-financeiro das organizações (LÓPEZ; PEÓN; 

ORDÁS, 2005) e por esse motivo, despertam a atenção dos atores organizacionais e de 

acadêmicos, que se preocupam cada vez mais em identificar e entender os processos pelos 

quais as organizações aprendem, a fim de melhorá-los (EDMONDSON, 2002) para que a 

empresa possa obter resultados superiores. 

Essas observações estão em sintonia com Chan (2003), que justifica o crescente 

interesse dos acadêmicos e práticos pela aprendizagem organizacional, em decorrência da 
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crença de que a aprendizagem organizacional assegura uma série de vantagens tais como, o 

aumento do desempenho dos times, o aumento da qualidade dos serviços prestados e, mais 

recentemente, o desenvolvimento de vantagens competitivas, que tornam as empresas 

diferenciadas dos seus concorrentes. 

De acordo com Kim (1993) e Edmondson (2002) respectivamente, tanto a 

aprendizagem individual quanto a grupal exercem influência na aprendizagem organizacional, 

por isso são merecedoras de atenção do mesmo modo que os processos para a sua 

transferência entre os seus distintos níveis (CROSSAN et al., 1999). 

Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho pode ser expresso pela seguinte 

afirmação: identificar as influências da Aprendizagem Individual e Grupal na Aprendizagem 

Organizacional. 

De acordo com o objetivo apresentado e conforme Chan (2003), há três razões 

principais para os atores organizacionais se interessarem em relação à Aprendizagem 

Organizacional: 

� a primeira é que os gestores organizacionais pretendem que suas organizações 

sejam capazes de se adaptar às mudanças; 

� a segunda é que eles desejam empregar a aprendizagem organizacional para a 

consecução de estratégias e práticas de gestão, cujos esforços despendidos 

anteriormente não deram o resultado esperado; 

� por fim, desejam eliminar ou reduzir os paradigmas que promovem a cegueira 

organizacional para novos desafios, gerados pelas demandas dos segmentos de 

atuação das empresas. 

 

1.2 - Objetivos específicos do trabalho 

 

Os objetivos específicos do trabalho correspondem aos seguintes questionamentos: 

� Qual a influência da transferência da Aprendizagem Individual para a 

Aprendizagem Organizacional? 

� Qual a influência da transferência da Aprendizagem Individual para a 

Aprendizagem Grupal? 

� Qual a influência da transferência da Aprendizagem Grupal para a 

Aprendizagem Organizacional? 
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De acordo com Chan (2003), há ampla aceitação de que a aprendizagem pode ocorrer 

nos níveis individuais, grupais e organizacionais; dessa forma, o entendimento da dinâmica 

dos processos de aprendizagem nesses três níveis contribui para o melhor conhecimento da 

aprendizagem organizacional. 

O mesmo acadêmico também sinaliza que o incremento dos processos organizacionais 

de aprendizagem resultará em melhor desempenho em longo prazo, visto que as organizações 

tenderão a perceber as mudanças no ambiente de atuação, com maior rapidez do que as 

demais e com isso, conduzir as mudanças necessárias para o ajuste de modo eficaz. 

Portanto, os objetivos específicos indicados acima, são pertinentes às demandas das 

empresas contemporâneas, principalmente àquelas que almejam competir em pé de igualdade 

com suas concorrentes em mercados mais competitivos, porém muitas vezes mais rentáveis. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO SOBRE APRENDIZAGEM INDIVIDUAL, GRUPAL E 

ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com Pawlowsky (2001), independentemente das abordagens efetuadas 

pelas distintas disciplinas acadêmicas que tratam do conceito de Aprendizagem 

Organizacional, todas elas se referem a um único problema, que ainda não foi totalmente 

equacionado, isto é, como se processa a transferência da aprendizagem do nível individual 

para o grupal e desse para o organizacional. 

Mesmo que haja amplo consenso de que a Aprendizagem Organizacional é importante 

para o desempenho de longo prazo das organizações, ainda não se chegou a um modelo 

teórico acerca do conceito de Aprendizagem Organizacional, aceito pela maioria das correntes 

acadêmicas que o abordam (FIOL; LYLES, 1985). 

Contudo, de acordo com Pawlowsky (2001), já se nota a existência de blocos de 

construção, que promovem a consolidação de uma estrutura, que visa definir o conceito de 

Aprendizagem Organizacional que já revela maior aceitação por parte das diversas correntes 

acadêmicas e dos atores organizacionais. A resistência encontrada é decorrente, em grande 

parte, das poucas pesquisas empíricas efetuadas para confirmar ou não os pressupostos 

teóricos estabelecidos até então. 

Pawlowsky (2001) identificou e estabeleceu as perspectivas mais relevantes, 

consideradas na abordagem da aprendizagem organizacional e, ao mesmo tempo, propôs um 

arcabouço conceitual para a compreensão e a gestão desse conceito. O arcabouço proposto 

por ele tem por objetivo organizar, sistematizar e agrupar o conjunto de contribuições 

existentes, no sentido de diferenciar os distintos componentes que operam na consolidação do 

conceito da aprendizagem organizacional. 

A utilidade do modelo de Pawlowsky (2001) é crucial para os pesquisadores 

envolvidos no estudo do tema em questão, pois, por meio desse arcabouço, pode-se delimitar 

o campo de análise, tornando-o extremamente útil não só para o estabelecimento do escopo do 

fenômeno a ser investigado, como também na sua aplicação e eventual gestão no âmbito 

organizacional. 

O modelo desenvolvido por Pawlowsky (2001), ao consolidar as perspectivas da 

Aprendizagem Organizacional, visa ajudar não só a formular hipóteses sobre o conceito em si, 

como também oportuniza pesquisas de caráter empírico, que ajudam refinar o entendimento 

sobre a Aprendizagem Organizacional em todas as suas diferentes dimensões. 
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O modelo de Pawlowsky (2001), indicado na Figura 1, é empregado, neste trabalho, 

para delimitar o escopo de pesquisa, como para a seleção dos autores, que darão sustentação 

teórica ao trabalho desenvolvido. 

Na Figura 1, identificam-se quatro perspectivas que integram a Aprendizagem 

Organizacional, sendo que a primeira delas corresponde aos diferentes níveis de sistemas de 

aprendizagem, isto é, desde a individual até aquela que se processa pelas redes formadas entre 

as organizações. A perspectiva seguinte está relacionada aos diferentes modos de 

aprendizagem, tais como o cognitivo, o cultural e a aprendizagem em ação. A terceira 

dimensão da Aprendizagem Organizacional está relacionada aos diferentes tipos de 

aprendizagem, isto é, aqueles relacionados aos ciclos simples, duplo e deutero. E por último, 

têm-se a dimensão correspondente às fases dos processos de aprendizagem, cujo objetivo é 

procurar entender como a aprendizagem é transferida em seus distintos níveis. 

No presente trabalho, as perspectivas dos Níveis do Sistema, dos Tipos de 

Aprendizagem e a dos Processos da Aprendizagem serão empregadas para compor a 

estruturação teórica do construto Aprendizagem Organizacional. Salienta-se, porém, que o 

foco maior da dissertação está na perspectiva Níveis do Sistema e desse modo, a perspectiva 

Modos de Aprendizagem não será objeto de estudo do presente trabalho. 

Na seqüência, a Figura 1 apresenta o modelo conceitual da Aprendizagem 

Organizacional desenvolvido por Pawlowsky (2001). 
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Figura 1: Arcabouço Conceitual para a Gestão da Aprendizagem Organizacional 
Fonte: Pawlowsky (2001) 

 

 

Como pode ser observado pela análise do modelo proposto por Pawlowsky (2001), as 

perspectivas são complementares entre si, e se sustentam mutuamente. Para o 

desenvolvimento do presente estudo, o autor propôs uma alteração no arcabouço 

originalmente desenvolvido por Pawlowsky (2001) e as alterações efetuadas no modelo, 

dizem respeito à perspectiva dos Processos de Aprendizagem. 

As mudanças efetuadas pelo autor, no arcabouço desenvolvido por Pawlowsky (2001), 

bem como as dimensões que serão abordadas em cada uma das perspectivas deste modelo e os 

acadêmicos que serão empregados para a sustentação teórica do presente trabalho estão 

indicadas na Figura 2 - com letras na formatação em negrito, itálica e sublinhada. 

Salienta-se que a proposta de mudança pelo autor na perspectiva - Processos de 
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ao estudo em questão, para explicar os subprocessos de transferência da aprendizagem 

individual para a grupal e dessa para a organizacional. 

Esses subprocessos foram identificados pela estudiosa e seus colaboradores, quando 

perceberam a existência de quatro categorias possíveis de transferência da aprendizagem nos 

níveis individuais, grupais e organizacionais, substituirão as dimensões originalmente 

sugeridas por Pawlowsky (2001), isto é: a Identificação e a Criação, a Difusão, a Integração e 

a Ação, sustentadas por Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proposta de adaptação do modelo de Pawlowsky para o presente estudo 
Fonte: Adaptação do Modelo de Pawlowsky (2001) pelo Autor 
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A seguir será discutido em detalhe, o modelo de Pawlowsky (2001) com suas 

respectivas perspectivas e as adaptações propostas pelo autor. 

 

a) Nível do Sistema 

 

Essa perspectiva indica que a aprendizagem organizacional é distinta da aprendizagem 

individual e da grupal. Salienta-se que a aprendizagem grupal exerce papel importante para a 

aprendizagem organizacional, visto que os grupos podem ser entendidos como um portal de 

entrada para a aprendizagem organizacional (PAWLOWSKY, 2001). 

Contudo, segundo o mesmo autor, os grupos não somente estabelecem vínculo entre o 

indivíduo e a organização, mas também, promovem a inclusão ou a exclusão intencional das 

pessoas ao sistema social, onde realmente ocorrem o compartilhar e o comportamento 

organizacional.  

Os grupos representam os locais onde a visão de mundo das pessoas é compartilhada, 

mediada, legitimada e influenciada pelo conjunto de indivíduos que dela participam. As 

dimensões existentes nessa perspectiva para a aprendizagem são a individual, a grupal, a 

organizacional e entre as organizações. No presente estudo, o foco será mantido somente nos 

três primeiros níveis de aprendizagem e não se levará em consideração a aprendizagem entre 

as organizações. 

 

b) Modos de Aprendizagem 

Não será abordado no presente estudo. 

 

c) Tipos de Aprendizagem 

 

A terceira perspectiva da aprendizagem organizacional freqüentemente encontrada na 

literatura está fundamentada nos três ciclos de aprendizagem propostos por Argyris e Schön 

(1978), designados por ciclos de aprendizagem simples, duplo e o deutero. 
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Essas dimensões refletem basicamente as diferenças existentes entre os processos de 

aprendizagem resultantes de uma resposta condicionada, isto é, a teoria de aprendizado 

behaviorista e a aprendizagem decorrente da reflexão, do insight e da maturação das idéias. 

O ciclo simples é a aprendizagem obtida por meio da detecção dos desvios de 

desempenho existentes em relação aos padrões, seguido das ações empreendidas para a sua 

correção frente ao padrão estabelecido. 

O ciclo duplo de aprendizagem organizacional implica questionamento e as alterações 

das variáveis governantes do processo em questão e, o tipo de aprendizagem deutero 

corresponde à fase do aprender a aprender e requer uma reflexão coletiva sobre as regras 

governantes e os pressupostos básicos, considerados válidos até então, assumindo-se a 

dimensão holística da organização junto ao seu negócio de atuação. 

 

d) Processos de Aprendizagem 

 

No modelo original de Pawlowsky (2001), as fases do processo de aprendizagem são 

descritas em termos de quatro etapas, que, necessariamente, não são seqüenciais: 

� A identificação das informações relevantes para a aprendizagem, seguida da 

geração de novos conhecimentos ou ambos, correspondente a etapa de 

Socialização de Nonaka e Takeuchi (1997). 

� A troca e a difusão do conhecimento ou do indivíduo para o coletivo ou do 

nível coletivo propriamente dito para o nível organizacional. 

� A integração do conhecimento aos sistemas de conhecimento no nível coletivo, 

individual, como também nos procedimentos organizacionais, quando ocorre a 

institucionalização do aprendizado. 

� A transformação dos novos conhecimentos em ação e sua aplicação nas rotinas 

da organização, de modo que elas tenham efeito sobre o comportamento 

organizacional. 

 

Propõe-se a substituição dessas etapas pelo modelo desenvolvido por Crossan et al. 

(1999), que procura explicar a transposição da aprendizagem individual para a grupal e dessa 

para a aprendizagem organizacional, com o posterior retorno aos níveis mencionados 

anteriormente. Os subprocessos indicados por Crossan et al. (1999) são a intuição, a 

interpretação, a integração e a institucionalização. 
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Nas próximas seções será apresentada com detalhamento cada uma das abordagens 

teóricas assumidas para o presente estudo a partir do modelo de Pawlowsky (2001), utilizado 

como base para a estruturação da conceituação teórica do trabalho. Serão analisadas três 

perspectivas indicadas por ele, conforme visualizadas na Figura 2 com a seguinte seqüência: 

- Nível do Sistema: 

- Aprendizagem Individual 

- Aprendizagem Grupal e 

- Aprendizagem Organizacional 

- Tipos de Aprendizagem: 

- Aprendizagem de Ciclo Simples e  

- Aprendizagem de Ciclo Duplo 

- Processos de Aprendizagem: 

- Intuição 

- Interpretação 

- Integração e 

- Institucionalização. 

 

2.1 - Abordagens e considerações sobre a perspectiva dos níveis do sistema 

 

De acordo com o arcabouço de Pawlowsky (2001), apresentam-se quatro níveis 

distintos: o individual, o grupal, o organizacional e o nível correspondente a aprendizagem 

entre as organizações. O presente estudo tem como foco determinar a influência entre a 

aprendizagem individual e grupal na aprendizagem organizacional, portanto, não se 

investigará a aprendizagem no nível das organizações, mesmo sabendo-se da importância do 

tema no mundo corporativo contemporâneo. 

 

2.1.1 - Aprendizagem Individual 

 

Dois modelos foram empregados neste trabalho como suporte de sustentação teórica 

para o melhor entendimento dos processos de aprendizagem individual. O primeiro 

corresponde ao ciclo de Aprendizagem Individual formulado por Kolb (1976) e o segundo, o 

modelo estruturado por Kim (1993). 

O ciclo de aprendizagem individual proposto por Kolb (1976) pode ser visualizado na 

Figura 3.  
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Figura 3 - Ciclo de Aprendizagem Experiencial de Kolb 
Fonte: Kolb (1976) 

 

 

O cerne do modelo proposto por Kolb (1976) é a importância da experiência na 

aprendizagem individual e como ela se traduz em conceitos, que por sua vez, são reutilizados 

pelo agente nas escolhas de novas experiências. Desse modo, a aprendizagem individual é 

obtida por meio de um ciclo quadrifásico, podendo ser desencadeada em qualquer uma de 

suas etapas, pois o mais importante, é que, quando iniciado, o ciclo seja completado em todas 

as suas quatro dimensões. 

Esses estágios abrangem desde a experimentação concreta, a observação, a reflexão, a 

formação de conceitos até a experimentação e a análise dos resultados, que podem ser 

empregados em novas situações, que se apresentem no universo de atuação do indivíduo. As 

observações e as reflexões profundas são então assimiladas em uma teoria, pela qual novas 

implicações são deduzidas para as ações subseqüentes, que por sua vez, levam à criação de 

novas experiências com repetições do ciclo de forma dinâmica e continuada (KOLB, 1976). 

As fases do ciclo do aprendizado experiencial podem ser interpretadas como explicado 

abaixo: 

� Experiência concreta obtida pelo agente no desempenho das suas atividades 

organizacionais, sendo seguida pela próxima fase, Observação e reflexão 

representam o processo cognitivo realizado a partir da experiência vivenciada, 

� Das observações e reflexões se formam novos modelos conceituais e mentais 

na concepção cognitiva, constituindo a fase de formação de conceitos abstratos 

e de generalizações,  

Experiência Concreta

Teste das Implicações dos 

Conceitos em novas Situações 

Formação de Conceitos 
Abstratos e Generalizações 

Observações e Reflexões 

Experiência Concreta

Teste das Implicações dos 

Conceitos em novas Situações 

Formação de Conceitos 
Abstratos e Generalizações 

Observações e Reflexões 



30 

 

� Esses são testados em outras situações, podendo levar as pessoas a novas 

rodadas do ciclo. 

 

A experiência vivenciada permite que o agente realize observações e reflexões sobre o 

fato observado e o produto resultante dessa reflexão é a tomada de consciência de novos 

padrões e tendências em eventos, que anteriormente não eram perceptíveis ao indivíduo 

(HEIJDEN, 2004). 

A tomada de consciência de novos padrões gera no agente a necessidade de decidir 

sobre determinadas situações que se apresentam e em alguns momentos, exigir das pessoas a 

tomada de decisões sobre temas extremamente difíceis. 

Esse processo capacita os atores organizacionais a formular conceitos abstratos do que 

precisa ser mudado e que estão vinculados a uma experiência específica e a um contexto em 

particular, sendo assim, esse modelo se baseia na idéia de desenvolvimento construído passo a 

passo, em vez da busca de uma única resposta correta. 

O ciclo se complementa quando se permitem aplicar os conceitos imaginados em 

novos experimentos e situações, que levam a observações de outros fatos concretos, 

resultantes das aplicações das idéias produzidas pelo processo cognitivo inicial. O contínuo 

percurso dessa trajetória ao longo do ciclo proposto por Kolb (1976) representa a força motriz 

para a aprendizagem individual. 

Mérito maior dos modelos cíclicos desenvolvidos para a Aprendizagem Individual 

reforça o pressuposto de que ela é um processo contínuo, constituída por fases e por 

questionamentos que demandam a geração e interpretação de informações e, ao mesmo 

tempo, do desenvolvimento de ações e tomadas de decisões correspondentes, que estão 

fundamentadas nessas interpretações (EASTERBY-SMITH; BURGOYNE; ARAÚJO, 2001). 

Além disso, está implícita a concepção de que o processo de aprendizagem não é um 

sistema fechado em si mesmo e não há separação entre o agente e o contexto no qual ele está 

inserido. 

Dois aspectos são dignos de nota no modelo de aprendizagem proposto por Kolb 

(1976) e que são identificados com ênfase pelas seguintes considerações: 

� A ênfase na experiência concreta do aqui e agora para validar e testar os 

conceitos abstratos. A experiência pessoal imediata é o âmago para a 

aprendizagem e é o que dá vida, cor, textura e significado para os conceitos 

abstratos formulados e, ao mesmo tempo, fornece um ponto de referência 
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concreto e compartilhado para testar as implicações e também validar as idéias 

criadas durante o processo de aprendizagem (KOLB, 1984). 

� A ação está fundamentada no processo de feedback. Este retorno estabelece a 

base de um processo continuado e de ação direcionada a um objetivo e, como 

conseqüência, a respectiva avaliação das conseqüências desta ação (KOLB, 

1984). 

 

Segundo Lewin (1951 apud Kolb, 1984) e seus seguidores a falta de efetividade 

individual dos atores organizacionais no desempenho de suas atividades, pode ser creditada 

em maior parte à ausência de processos estruturados de feedback nas organizações. Se eles 

não forem efetuados por meio de práticas organizacionais consistentes, promove-se o 

desbalanceamento entre a observação e a ação. 

O processo de aprendizagem segundo Kolb (1984) tem amplitude maior do que a 

simples aquisição de conhecimento, sendo que o conceito abrange, também, o processo 

central de adaptação do ser humano aos ambientes sociais e físicos. Desse modo, a 

aprendizagem individual envolve de forma integrada o pensamento, os sentimentos, a 

percepção e o comportamento das pessoas envolvidas no processo de aprendizagem, o que 

sugere a constante interação do indivíduo com o ambiente. Esse enfoque também sinaliza de 

forma implícita que os processos de aprendizagem das pessoas diferem entre si (KOLB, 

1984). 

O ciclo de Kolb (1976) é usado neste trabalho para explicar o processo de 

aprendizagem individual, a partir de uma experiência concreta, que o indivíduo tenha 

experimentado ao desenvolver suas atividades no cotidiano organizacional, ou a partir de 

reflexões efetuadas nas observações de seu trabalho ou em testes dos conceitos formulados 

em novas experiências. 

O aprendizado traduzido em ação representa a contínua interação entre o pensamento 

reflexivo e a ação dele decorrente. Porém, o ciclo de aprendizagem individual proposto por 

Kolb (1976) não indica o papel da memória nesse processo e, do mesmo modo, não indica 

como essa aprendizagem é repassada para os grupos e para as organizações. 

Tais inconsistências serão tratadas, a seguir, sendo que o papel da memória será 

complementado pelo modelo desenvolvido por Kim (1993) e a transferência da aprendizagem 

nos seus distintos níveis por Crossan et al. (1999). 
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2.1.1.1 - O ciclo de Aprendizagem Individual de Kim (1993) 

 

Kim (1993) também estabeleceu um ciclo como ponto de partida para a aprendizagem 

individual, que é posteriormente transferida para a organização, a partir do momento em que 

ela é incorporada às práticas e aos procedimentos organizacionais. Esse acadêmico entende 

que a aprendizagem individual é de suma importância para a aprendizagem organizacional, 

visto que a aprendizagem organizacional pode ser entendida como o resultado de uma 

metáfora decorrente dos processos de aprendizagem individual dos seus integrantes.  

           Sendo assim, a transferência da aprendizagem individual para a organizacional 

representa o ponto central para que a aprendizagem organizacional ocorra e se consolide. 

Nesse processo de transferência da aprendizagem individual para a organizacional, a memória 

desempenha um papel importante, pois leva em consideração os modelos mentais das pessoas 

pertencentes às organizações. 

O ciclo de aprendizagem individual de Kim (1993) foi designado por ele de OADI 

(Observe, Assess, Design, Implement), sendo que nesse ciclo se preservam todos os aspectos 

do ciclo de aprendizagem de Kolb (1976), porém segundo o próprio acadêmico, os termos 

empregados por ele para a definição dos quadrantes desse ciclo estão mais relacionados ao 

contexto organizacional. 

O ciclo de aprendizagem individual - OADI proposto por Kim (1993) pode ser 

visualizado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ciclo de Aprendizagem Individual 
Fonte: Kim (1993) 
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conceitos abstratos, do mesmo modo que no ciclo desenvolvido por Kolb (1976). Em ambos 

os ciclos, pelo fato de as pessoas poderem testar as idéias concebidas, executando-as no 

mundo concreto, criam-se oportunidades para o desenvolvimento de novas experiências, o 

que permite reiniciar os ciclos de aprendizado, construindo-se, desse modo, a conexão entre o 

pensamento e a ação. 

A semelhança demonstrada pelos ciclos de aprendizagem individual apresentado por 

eles pode ser visualizada, de modo mais concreto, pela sobreposição dos dois ciclos, 

conforme indicado na Figura 5. Por meio dessa figura, nota-se que o ciclo de aprendizagem de 

Kim (1993) circunscreve o de Kolb (1976), de tal modo que, por meio deste artifício, se 

consegue observar o encaixe mútuo dos quadrantes de cada um deles. 

Na Figura 5, o ciclo de aprendizagem individual de Kim (1993), para melhor 

visualização, identifica os seus quadrantes por letras em negrito, itálico e sublinhado, sendo 

que as setas que representam a dinâmica a ser seguida entre os distintos quadrantes, 

encontram-se tracejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Sobreposição do Ciclo de Aprendizagem Individual de  
Kolb (1976) e de Kim (1993) 

Fonte: Autor 
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partir dos modelos mentais dos indivíduos, de tal forma que a memória na abordagem 

pretendida por ele, adquire amplitude maior e muito além daquela relacionada com a simples 

retenção do conhecimento.  

Segundo o acadêmico, o conceito de memória desenhada como sendo a simples 

retenção e armazenamento do conhecimento gerado, traz, em seu bojo, o inconveniente de 

considerá-la estanque e estática. O papel da memória e dos modelos mentais para a 

complementação do ciclo de aprendizagem individual - OADI de Kim (1993) será analisado 

em maiores detalhes na próxima seção. 

 

2.1.1.2 - O papel da memória e dos modelos mentais 

 

A dimensão do conceito de memória preconizada por Kim (1993) ultrapassa o simples 

entendimento de armazenamento do conhecimento em si, ampliando-o para o processo de 

aquisição, construção, desenvolvimento e da própria retenção de novo conhecimento. Para 

isso, propõe que a memória incorporada ao ciclo OADI seja sustentada pelos modelos mentais 

dos atores organizacionais, de tal forma que esses modelos mentais estejam relacionados ao 

modo como as pessoas interpretam e criam as imagens do mundo a sua volta. É a partir dessa 

abordagem que a memória passa a ser entendida de forma dinâmica (KIM, 1993). 

Nesse processo, os comportamentos individuais são decorrentes das interpretações 

efetuadas sobre o mundo ao seu redor e por meio dessas interpretações, promovida pelos 

modelos mentais, se estabelece a maneira pela qual as pessoas interagem com as situações 

apresentadas no cotidiano do mundo corporativo. 

Segundo Senge et al. (2005), os comportamentos são forjados por imagens, suposições 

e histórias de vida, construídas durante a trajetória individual e que impregnam a mente das 

pessoas. É por meio delas que se define o conceito de cada um sobre si mesmo, sobre as 

outras pessoas, as instituições e todos os aspectos do mundo percebidos à nossa volta. 

Os modelos mentais representam o contexto segundo o qual o indivíduo observa e 

interpreta os acontecimentos e, a partir deles, seleciona as informações que lhes são relevantes 

ou não para aquela situação específica. 

De acordo com as considerações desenvolvidas até agora e, segundo Kim (1993), o 

conceito de modelo mental difere da noção tradicional de memória como um armazenamento 

estático do conhecimento, visto que os modelos mentais desempenham um papel ativo e 

continuado naquilo que as pessoas produzem e vêem. Desta arte, o que as pessoas vêem e 

interpretam a partir do ambiente a sua volta é lido e filtrado pelas lentes dos modelos mentais 
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individuais e essas lentes interferem na maneira como as pessoas agem e desempenham as 

atividades. 

Esse fato, por si só, já denota a condição mutante desse conceito e do constante 

diálogo promovido pelos modelos mentais e a visão de mundo do agente, durante a 

interpretação da atividade que está sendo vivenciada. Sustenta-se assim, a proposta de 

memória dinâmica desenhada de modo continuado e em associação, com o que o agente 

interpreta acerca do ambiente do qual ele faz parte (KIM, 1993). 

A contribuição de Kim (1993), ao incluir o papel da memória como modelos mentais 

no processo de aprendizagem individual, tem como objetivo sua utilização para vincular a 

aprendizagem individual à organizacional. Segundo ele, tais modelos são os construtos de 

pensamento que afetam tanto as pessoas quanto as organizações. 

O modelo teórico proposto por Kim (1993) trata o papel da aprendizagem individual e 

da memória em dois diferentes níveis para a consolidação do aprendizado. Essa abordagem 

leva em consideração os diferentes tipos de organização, ao se utilizar dos mecanismos de 

transferência da aprendizagem individual, suas peculiaridades e como elas especificam os 

modos de institucionalização sob a forma de práticas gerenciais e de procedimentos de 

trabalho.  

Sob a ótica de Kim (1993), a aprendizagem individual opera em duas dimensões 

distintas, indicadas a seguir:  

▪ Aprendizagem operacional 

É a aquisição de uma habilidade - o know-how - que implica uma capacidade física 

para produzir uma determinada ação. Esse nível está relacionado com a aprendizagem 

que ocorre no patamar dos procedimentos organizacionais, de tal forma que nele são 

aprendidas as etapas para a consecução das atividades a serem executadas, garantindo-

se o bom desempenho das tarefas funcionais. Nesse know-how se encerram as rotinas 

e as prescrições de trabalho existentes em todos os níveis da organização. A 

aprendizagem operacional representa a aprendizagem relacionada a todas as etapas 

para se completar uma atividade específica no âmbito organizacional. 

▪ Aprendizagem conceitual 

É a aquisição de uma habilidade - o know-why - que implica a capacidade de articular 

o entendimento conceitual a partir de uma experiência. A aprendizagem conceitual 

está relacionada ao pensamento executado para entender o modo e a natureza das 

atividades e como elas são desempenhadas nas organizações. Influencia e é 

influenciada pelo pensar, refletir sobre como as atividades são executadas, com 
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implicações nas alterações das condições existentes na organização e no 

comportamento das pessoas. Apresenta forte liame com os desafios estabelecidos 

diante da existência de oportunidades de melhorias que rompam com o status quo, 

promovidas pelo constante ajuste das organizações ao seu meio de atuação e o modo 

como são realizadas as atividades pelos atores organizacionais. 

 

Para integrar o papel da memória e conseqüentemente o dos modelos mentais no ciclo 

de aprendizagem OADI, é preciso estabelecer uma diferenciação explicita entre os conceitos 

de aprendizagem operacional e conceitual, como também, indicar, no ciclo, onde esses níveis 

de aprendizagem ocorrem.  

O ciclo de aprendizagem OADI é dividido em duas partes levando-se em consideração 

os quadrantes relacionados à aprendizagem no nível operacional e no nível conceitual. Assim, 

os quadrantes referentes à observação e execução se enquadram no nível de aprendizagem 

operacional, ao passo que os quadrantes referentes à avaliação e desenho se enquadram no dos 

arcabouços dos modelos mentais dos indivíduos e se coadunam com a aprendizagem 

conceitual. 

Essa distinção entre os níveis de aprendizagem individual, isto é, no operacional 

quanto no conceitual, fica mais explicitada ao se analisar a Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ciclo de Aprendizagem Individual de Kim (1993): Níveis de Aprendizagem 
Fonte: Ciclo de Aprendizado Individual proposto por Kim (1993) 

Aprendizagem Individual

Observar

(Experiência Concreta) 

Desenhar

(Formar Conceitos

Abstratos) 

Executar

(Testar os

Conceitos)

Avaliar

(Refletir sobre

as observações)Ní
ve
l C
on
ce
itu
al

Ní
ve
l O
pe
ra
ci
on
al

Aprendizagem Individual

Observar

(Experiência Concreta) 

Desenhar

(Formar Conceitos

Abstratos) 

Executar

(Testar os

Conceitos)

Avaliar

(Refletir sobre

as observações)Ní
ve
l C
on
ce
itu
al

Ní
ve
l O
pe
ra
ci
on
al



37 

 

 

De acordo com Kim (1993), a aprendizagem individual é cíclica e ocorre entre os 

níveis de aprendizagem conceitual e operacional. Além disso, estes níveis estão relacionados 

ao modelo mental das pessoas e a aprendizagem ocorre, quando se estabelece a dinâmica 

entre os níveis conceitual e operacional e os modelos mentais dos indivíduos.   

Essa dinâmica é alimentada e ao mesmo tempo alimenta os modelos mentais das pessoas, por 

isso a sua condição dinâmica e não estática e para o melhor entendimento deste movimento e 

como eles se interagem entre si, apresenta-se a Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Modelo Simples de Aprendizagem Individual de Kim - OADI -  
Ciclos de Modelos Mentais Individuais 

Fonte: Kim (1993) 
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individual - a aprendizagem operacional e a aprendizagem conceitual - estão diretamente 

relacionados com duas partes distintas dos modelos mentais das pessoas. 

O modelo empregado por Kim (1993) explica a transferência da aprendizagem 

individual para a organização, isto é, a aprendizagem operacional, vinculada à aprendizagem 

na dimensão dos procedimentos adotados para execução das atividades rotineiras da 

organização (know how), e a aprendizagem conceitual tem forte vínculo com a análise das 

condições de contorno de como as atividades são programadas para serem executadas em 

decorrência dos desafios enfrentados por ela (know why). 

A aprendizagem organizacional ocorre por meio da aprendizagem individual dos 

integrantes e as rotinas organizacionais, tais como os procedimentos operacionais padrão e as 

diretrizes de trabalho que geralmente são vistos como uma parte importante da memória 

organizacional (KIM, 1993). Elas servem como um repositório do aprendizado passado da 

organização que pode ser empregado no futuro, entretanto, argumenta ele, esses 

procedimentos podem ficar tão enraizados e institucionalizados com o passar do tempo que, 

em alguns casos, retardam os movimentos correspondentes aos quadrantes de avaliação, de 

desenho e da execução para o desenvolvimento de novos procedimentos, principalmente 

quando o ambiente externo muda radicalmente. 

Assim, segundo Kim (1993), é importante que se identifique o momento propício para 

a constante avaliação das rotinas organizacionais, para identificar se elas ainda permanecem 

válidas ou não para determinado contexto, caso contrário, será preciso auxiliar a empresa nos 

movimentos de mudanças. A lacuna presente no modelo de Kim (1993) é a não consideração 

do papel dos grupos e das equipes, como liame entre a transferência da aprendizagem 

individual para a grupal e desta para a aprendizagem organizacional e de acordo com 

Pawlowsky (2001), conforme já mencionado anteriormente, os grupos, além de estabelecerem 

o vínculo entre o indivíduo e a organização, promovem tanto a inclusão quanto a exclusão das 

pessoas do sistema social presente nas empresas. 

É por meio dos grupos que ocorre o compartilhar a aprendizagem e o comportamento 

organizacional, sendo que eles funcionam como um portal de entrada da aprendizagem 

desenvolvida individualmente e dos grupos para a incorporação do aprendizado na memória 

organizacional (PAWLOWSKY, 2001). 
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2.1.2 - Aprendizagem Grupal 

 

O modelo proposto por Kim (1993) estabelece que a aprendizagem individual, 

produzida através do ciclo de aprendizagem OAID, é transferida de modo direto para o nível 

organizacional, por meio da associação da memória com os modelos mentais dos indivíduos e 

a memória organizacional representada pelas práticas e procedimentos operacionais vigentes. 

Essa transferência da aprendizagem individual para a organizacional ocorre sem que se faça 

uso do papel da aprendizagem grupal ou dos times presentes nas empresas. 

De acordo com essa perspectiva, as organizações só podem aprender de forma 

metafórica em decorrência da aprendizagem dos seus indivíduos (CHAN, 2003). Ao contrário 

da abordagem mencionada anteriormente, Moses e Murray (2005) argumentam que o 

aprendizado dos times atua como um mecanismo integrativo entre a aprendizagem individual 

e a organizacional, o que também está em sintonia com as afirmações de Senge (1990) que 

argumenta serem os times, as unidades fundamentais de aprendizagem nas organizações. 

Segundo Edmondson (1999), a aprendizagem grupal pode ser definida como um 

processo contínuo de reflexão e ação pelo qual os times, ao atuarem, obtêm o feedback do 

impacto de suas atividades, refletem sobre eles e em seguida, efetuam as mudanças 

necessárias no sentido de melhorar o desempenho grupal. Para explicar a aprendizagem nos 

times organizacionais, Edmondson (1999) desenvolveu dois conceitos importantes, o primeiro 

deles é o da segurança psicológica, definida como o conjunto coletivo de crenças 

compartilhadas e suportadas pelos integrantes dos times, de forma que os grupos representem 

local seguro para as tomadas de decisões interpessoais, devido ao baixo risco presente junto 

aos indivíduos que os integram. 

Em times em que há segurança psicológica elevada, seus integrantes podem questionar 

francamente e desafiar as práticas existentes, admitir erros sem serem ridicularizados ou 

punidos por isso. E segundo a mesma visão acadêmica, a ausência de segurança psicológica 

inibe a experimentação, reduzindo-se a capacidade das pessoas para articular mudanças 

organizacionais, que são necessárias para os ajustes da empresa ao seu ambiente de atuação. 

A falta dessa segurança inibe a ação das pessoas dentro dos grupos e, conseqüentemente, não 

há espaço para o teste de novas idéias e nem condições propícias para desafiar o status quo 

vigente. 

O segundo conceito desenvolvido por ela é o comportamento de aprendizagem, 

constituído por um conjunto de posturas efetuadas pelos integrantes dos times e que são 
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identificadas por uma série de comportamentos observáveis, pelos quais as equipes de 

trabalho obtêm e processam dados coletados do ambiente para aumentar seu desempenho. 

A aprendizagem nos grupos pode ser caracterizada então, por atividades 

desempenhadas por indivíduos do grupo tais como, a procura constante por feedback, o 

continuado compartilhar de informações coletadas e geradas, o pedido de ajuda quando algo 

não ocorre como esperado, a tratativa dos erros cometidos de forma aberta e transparente e a 

presença de uma cultura, que propicie a constante experimentação (EDMONDSON, 1999). 

Por meio dessas atividades os times conseguem interpretar os sinais para detectar 

proativamente as mudanças do ambiente, no sentido de prospectar as necessidades e as 

exigências do mercado e dos seus clientes tanto dos atuais quanto dos potenciais, além de 

identificar de modo rápido as conseqüências inesperadas resultantes de ações inadequadas, 

que foram efetuadas anteriormente. 

Desse modo, a abordagem de Edmondson (1999) com o objetivo de entender a 

aprendizagem grupal identifica duas dimensões que se apresentam para o entendimento da 

aprendizagem nos grupos. A primeira está associada à aprendizagem que se processa 

intragrupos e essa aprendizagem é influenciada pela segurança psicológica construída por 

seus integrantes e pela cultura presente em cada um desses grupos dentro da própria 

organização. A segurança psicológica ajuda o compartilhamento do conhecimento e das 

informações de forma mais rápida e transparente e está de acordo com a argumentação de 

Raelin (1997), ao estabelecer o compartilhamento da experiência e das teorias com os 

integrantes dos grupos como uma das melhores formas de se aprender. 

A segunda dimensão da abordagem de Edmondosn (1999) é a aprendizagem externa, 

associada ao comportamento de aprendizagem demonstrado pelos indivíduos dos grupos, na 

medida em que eles procuram identificar os impactos de suas ações sobre as distintas áreas 

organizacionais, seus pares, seus clientes e fornecedores. De acordo com Edmondson (1996 

apud CHAN 2003), a aprendizagem interna é definida como sendo o quanto os integrantes 

dos grupos se engajam em comportamentos para monitorar o desempenho em relação aos 

objetivos estipulados, como obter novas informações, testar novas premissas e criar novas 

oportunidades. 

Do mesmo modo, a aprendizagem externa é constituída pela avaliação efetuada e 

recebida dos vários clientes das equipes e ou dos gestores sobre quanto se engajam em 

comportamentos na busca de novas informações, ou quanto questionam os clientes sobre o 

resultado dos serviços, bem como a procura por feedbacks, no sentido de refletir sobre 

melhorar o desempenho. 



41 

 

Mais uma vez, torna-se evidente o papel que a segurança psicológica representa para 

os times, pois, no momento em que ela não está presente nos grupos, as questões difíceis não 

serão abordadas e nem tratadas, visto que o risco individual das pessoas perante o grupo 

aumenta consideravelmente e perde-se a oportunidade de aprender com os erros cometidos 

tanto na arquitetura quanto na execução de novos experimentos. 

Por outro lado, o papel da segurança psicológica dos times se torna importante para o 

entendimento dos processos de aprendizagem coletivos e essa segurança psicológica vai além 

da confiança pessoal, pois ela é constituída por uma mistura de confiança e respeito, tanto em 

relação à competência individual dos outros, quanto em relação aos outros como seres 

humanos (EDMONDSON, 1999). 

Do mesmo modo, o comportamento de aprendizagem demonstrado pelos indivíduos 

do grupo se revela importante, na medida em que as pessoas procuram de forma estruturada e 

contínua o feedback de suas ações, possibilitando o constante monitoramento do ambiente, 

aumentando a possibilidade de correção de rota no caso de problemas para agir de forma mais 

rápida e eficaz frente a situações inesperadas. 

A abordagem de Edmondson (1999) na construção do modelo de aprendizagem grupal 

relaciona a aprendizagem como um processo, articulado a um conjunto de comportamentos, 

por meio dos quais se espera obter melhor resultado em termos de entendimento e adaptação a 

mudanças ou melhoria do desempenho das equipes. 

Edmondson (1999), ao vincular o conceito de aprendizagem a um processo, 

transporta-o para a abordagem de Kolb (1976) e de Kim (1993), em relação ao ciclo de 

aprendizagem individual, de tal forma que a aprendizagem resulta do processo interativo entre 

o desenho, a execução e a reflexão sobre os resultados obtidos, seguido por um conjunto de 

ações posteriores, que se contrapõe ao comportamento habitual e automático das pessoas, 

diante dos problemas vivenciados por elas no cotidiano de trabalho. 

As implicações sobre a abordagem de Edmondson (1999) ressaltam que o efetivo 

processo de aprendizagem grupal inclui a execução de experimentações, a colaboração das 

pessoas para a solução dos problemas apresentados durante o desempenho das atividades 

organizacionais, a reflexão dos resultados obtidos e a procura por feedbacks. 

Ao percorrer as etapas indicadas anteriormente, os times aumentariam as 

oportunidades para identificar as lacunas nas estratégias organizacionais, nos processos, nos 

produtos, tornando-se aptos para executar as mudanças necessárias, além de oportunizar aos 

integrantes o teste de novas premissas, a busca de informações dentro e fora dos grupos e de 
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discutir as diferentes opiniões a respeito de problemas de modo aberto e franco 

(EDMONDSON, 1999). 

Os problemas observados na transferência da aprendizagem grupal para a 

organizacional, em grande parte, estão relacionados com a incompleta reflexão sobre os 

feedbacks recebidos, ou por inadequada condução das atividades subseqüentes para a 

melhoria do desempenho dos times nos distintos níveis hierárquicos presentes nas 

organizações (EDMONDSON, 2002). 

Salienta-se que diferentemente dos indivíduos que conseguem aprender naturalmente 

(GARVIN, 2003), os grupos e as organizações não conseguem fazê-lo pela simples repetição 

de atividades executadas, tanto a aprendizagem grupal quanto a organizacional precisam ser 

gerenciadas, para que possam aumentar o desempenho dos times (EDMONDSON; 

BOHMER, 2001). 

Edmondson (1999) estabeleceu um modelo de aprendizagem em times que tem valor e 

consistência por sua aplicabilidade em todos os tipos de equipes existentes nas organizações, 

tais como, as equipes funcionais, as multidisciplinares, as equipes permanentes e aquelas 

constituídas para a execução de determinados projetos e as autogeridas dentre outras. O 

modelo desenvolvido por ela está apresentado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Modelo de Aprendizagem nos grupos de trabalho 
Fonte: Edmondson (1999) 
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um time de desenvolvimento de novos produtos, comportamento de aprendizagem superior ao 

de um time envolvido diretamente nas atividades produtivas. 

Em resumo, o modelo de aprendizagem proposto por Edmondson (1999) para explicar 

o modo de aprendizagem grupal e com isso influenciar o desempenho do grupo estabelece 

que a parte central é composta pela segurança psicológica existente nos times em conjunção 

com o comportamento de aprendizagem. 

 

2.1.3 - Aprendizagem Organizacional 

 

De acordo com Chan (2003), o conceito de aprendizagem organizacional tem 

despertado grande interesse por parte dos acadêmicos e administradores, devido à noção de 

que a organização que detiver e fizer bom uso desse recurso terá uma série de vantagens, 

dentre elas, podem ser citadas: o aumento do desempenho organizacional e dos seus times, 

bem como do nível qualitativo de seus produtos e serviços, mais recentemente, de poder 

desenvolver vantagens competitivas que as diferenciem dos concorrentes. 

A promessa de sucesso futuro aguça o interesse sobre o tema, entretanto, está longe de 

ser unânime e ter ampla aceitação por parte dos atores organizacionais. O interesse pela 

aprendizagem organizacional se manifesta, portanto, pela premissa de que o sucesso das 

empresas em ambientes mutantes exige aprendizagem, caso contrário, as transformações 

decorrentes de necessidades de mudança, avaliação e teste de novos conceitos, bem como a 

operacionalização das ações não serão executadas de modo satisfatório no âmago das 

empresas.  

Segundo Dodgson (1993), as empresas com maiores chances de se reconstruírem 

continuadamente em decorrência da pressão do ambiente são aquelas com constância de 

propósito na aprendizagem, em decorrência disso, conduzem mecanismos e estratégias para 

assegurar, maximizar e facilitar a aprendizagem das suas partes interessadas. Desse modo, os 

seguintes aspectos se tornam características importantes para a aprendizagem organizacional:  

▪ criar o ambiente necessário, de modo que os indivíduos se sintam encorajados em 

aprender, testar e em experimentar novas possibilidades e com isso desenvolver todo o seu 

potencial, 

▪ sentir aptidão para correr riscos nos processos de tomadas de decisão, 

▪ operacionalizar continuadamente o processo de transformação organizacional, 

ajustando-o de modo proativo à empresa e ao seu ambiente, 

▪ diálogo e participação na construção dos processos decisórios. 
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Edmondson e Bohmer (2001) argumentam que a capacidade de aprendizagem 

organizacional é essencial para empresas que operam em ambientes mutantes e de alta 

volatilidade, de forma que o conhecimento e as habilidades desenvolvidas por elas podem-se 

tornar obsoletas muito rapidamente, a não ser que sejam desenvolvidos mecanismos de 

geração de novas competências e conhecimentos para substituir aqueles depreciados, 

assegurando a prosperidade da organização. 

Em razão das considerações efetuadas até o presente momento, um dos principais 

objetivos imputado à aprendizagem organizacional são as réplicas que devem ser produzidas 

pelas empresas para suprir a necessidade do constante ajuste a ser empreendido, em resposta 

aos tempos de grande instabilidade e de incertezas vivenciados por elas (DODGSON, 1993). 

O mesmo autor sugere que o conceito de aprendizagem a ser empregado no contexto 

organizacional abrange tanto os processos de aprendizagem em si, nos distintos níveis, quanto 

o resultado obtido por eles. 

A observação anterior revela o mesmo fio condutor observado por Edmondson (2002), 

ao argumentar que a organização aprende por meio de ações e interações, que ocorrem entre 

os diferentes indivíduos e os grupos presentes, de modo que a aprendizagem organizacional se 

transforma em um processo local e multivariado, ocorrendo pelo intenso compartilhar e 

interagir entre os atores presentes nas organizações. 

Uma conceituação útil para a aprendizagem organizacional deve incluir os processos 

de mudança, de tal forma que a organização que aprende é aquela que modifica, desenvolve e 

executa ações resultantes de processos reflexivos, decorrentes de novos conhecimentos e 

insights promovidos pelos indivíduos e grupos presentes nas organizações (EDMONDSON, 

2002). 

Crossan et al. (1999) identificou quatro subprocessos de aprendizagem presentes nas 

empresas e, com eles, os respectivos fluxos de aprendizagem entre distintos níveis. Esses 

fluxos de aprendizagem, designados por fluxo de feedback e fluxo de feed-forward são 

decorrentes dos subprocessos de transferência de aprendizagem entre os níveis individual, 

grupal e organizacional que serão melhor explicados na seção 2.3 - Abordagens e 

considerações sobre a perspectiva dos processos de aprendizagem. Esses fluxos promovem a 

interação entre os distintos níveis de aprendizagem mencionados por Edmondson (2002), 

responsáveis pelos processos reflexivos entre os atores organizacionais. 

Essa abordagem promove duas dimensões distintas observadas nas organizações e que 

são decorrentes do processo de aprendizagem organizacional, a primeira, no cumprimento dos 
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objetivos empresariais de curto e médio prazo, com a melhoria e o bom uso dos processos 

existentes. Essa dimensão está relacionada com o conceito de exploitation, com o Ciclo 

Simples de Argyris e Schön (1978) e com o conceito de feedback de Crossan et al. (1999). 

A segunda dimensão está associada ao estabelecimento de ações que possibilitam as 

empresas prospectar novos negócios com visão de prazo dilatado, sendo que essa dimensão 

está associada ao conceito de exploration, com o Ciclo Duplo de Argyris e Schön (1978) e 

com o conceito de feed-forward de Crossan et al. (1999). 

Trabalhos recentes asseguram que nenhuma teoria sobre aprendizagem organizacional 

estaria completa, sem levar em consideração essas distinções (CROSSAN, et al., 1999). 

Sendo assim a organização que desenvolve mecanismos para a melhoria de rotinas e práticas 

do cotidiano atua no sentido de fazer bom uso dos processos de aprendizagem existentes 

exploitation (EDMONDSON, 2002). 

Por outro lado, as organizações ao explorarem as novas oportunidades de mercado e 

de crescimento estarão testando novas premissas e com isso, desafiando o status quo vigente e 

atuando de acordo com o conceito de exploration. Conforme Sinkula, Baker e Noordwier 

(1997) as organizações que apresentam essas características, são aquelas que carregam em seu 

bojo a orientação para a aprendizagem. 

Segundo os mesmos acadêmicos, essas organizações possuem um conjunto de valores 

que influenciam as escolhas da empresa em criar e usar o conhecimento resultante de 

processos de aprendizagem e de forma mais proativa do que as demais. É por meio desse 

processo, que as empresas questionam suas teorias em uso, pela avaliação das práticas de 

sucesso do passado para modificá-las ou rejeitá-las, conforme suas necessidades (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1978). 

São três os valores organizacionais que se encontram rotineiramente associados à 

disposição representada pelas organizações, que apresentam orientação para a aprendizagem e 

são eles: o comprometimento com a aprendizagem, a mente aberta e a visão compartilhada 

(SINKULA; BAKER; NOORDWIER, 1997). Segundo eles, o comprometimento com a 

aprendizagem é o ponto crucial para a aprendizagem organizacional, visto que, sem esse valor 

não se estabelece a cultura para que a aprendizagem ocorra e não se propiciam ações que 

capacitem a empresa nos seus processos reflexivos de geração de conhecimento e posterior 

compartilhamento, de tal forma que se favoreça o desenvolvimento da aprendizagem nos seus 

três níveis. 

O segundo valor de importância para a aprendizagem organizacional é a mente aberta, 

sem ele, os modelos mentais prevalecentes que fixam, indelevelmente na memória dos 
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indivíduos e organizações, as imagens de como funciona o mundo ao redor podem limitar a 

forma de pensar dos indivíduos e da própria organização (KIM, 1993). 

É por meio desses modelos mentais que o sucesso e o insucesso obtidos no passado 

são avaliados e se estabelece o entendimento de como o mundo funciona. Porém, com o 

passar do tempo, esses modelos podem não se sustentar mais, embora, em muitas 

organizações, eles continuem existindo, sem ajudar as empresas nos processos de ajuste ao 

meio no qual elas atuam. Evitar isso, só se a organização possuir mecanismos consistentes e 

estruturados para mantê-la aberta a novas premissas e assim, poder questionar o status quo e 

empreender as mudanças necessárias para a prosperidade ao longo do tempo. Quando as 

empresas questionam de forma proativa as práticas e rotinas antigas, as premissas e crenças, 

elas se engajam em desaprender e o desaprender está no âmago da mudança organizacional 

(SINKULA; BAKER; NOORDWIER, 1997). 

O terceiro valor que identifica a orientação para a aprendizagem de acordo com 

Sinkula, Baker e Noordwier (1997) é a visão compartilhada, que difere dos valores anteriores, 

isto é, do comprometimento com a aprendizagem e a mente aberta, pois esses últimos 

influenciam a intensidade da aprendizagem e a visão compartilhada assegura a direção da 

aprendizagem. É de fundamental importância, que se incluam ambas as dimensões ao 

conceito de aprendizagem organizacional, tanto a intensidade quanto a direção, de modo que 

ele seja coerente com a teoria e a amplitude na prática (SINKULA; BAKER; NOORDWIER, 

1997). 

A visão compartilhada dá a direção e o foco para a aprendizagem organizacional, pois, 

sem ela, os atores organizacionais se tornam menos receptivos a expectativas e desafios 

futuros da empresa, resultados que se quer medir, ou quais são as teorias que estão em 

operação, assim, nesse ambiente ambíguo, mesmo que haja motivação para aprender por parte 

dos indivíduos e grupos, fica difícil saber o que aprender (SINKULA; BAKER; 

NOORDWIER, 1997). 

Empresas com forte orientação para a aprendizagem organizacional questionam, de 

modo continuado e estruturado, se as crenças centrais que sustentavam as bases para seu 

sucesso do passado ainda permanecem alinhadas com as expectativas e necessidades dos 

clientes, dos movimentos dos concorrentes e de alianças com fornecedores (BAKER; 

SINKULA, 1999). 

Segundo os mesmos autores, as empresas prospectam o ambiente externo para novos 

paradigmas tecnológicos, para poder oferecer melhor desempenho nos produtos ofertados por 

elas no mercado de atuação. A aprendizagem organizacional é contextualizada em relação ao 
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grau pelo qual a organização valoriza o conhecimento, quanto ela está aberta aos novos 

paradigmas e crenças e como ela compartilha a visão por toda a estrutura organizacional 

(BAKER; SINKULA, 1999). 

É a partir desses atributos que se estabeleceram, neste trabalho, as bases para se 

procurar medir o construto aprendizagem organizacional. 

 

2.2 - Abordagens e considerações sobre a perspectiva dos tipos de Aprendizagem - 

Aprendizagem de ciclo simples e duplo 

 

De acordo com Argyris e Schön (1978), há duas condições relacionadas aos processos 

de aprendizagem em si, a primeira delas é como as pessoas lidam com a detecção e a correção 

do erro percebido. A segunda reside na habilidade demonstrada pelas pessoas a fim de criar as 

condições que permitam ajustar as atividades a serem efetuadas, na obtenção dos resultados 

pretendidos por meio de uma ação eficaz, com a finalidade de resolver o problema que se 

apresenta. 

Essa abordagem excede o processo inteiramente cognitivo acrescentando-se a ele, a 

idéia da operacionalização eficaz, promovendo-se o encontro entre a intenção imaginada nos 

processos reflexivos individuais e o efeito alcançado pela execução, além de propiciar a 

identificação de eventual erro e sua posterior correção (ARGYRIS; SCHÖN, 1997). 

Argyris e Schön (1978) desenvolveram os chamados Ciclos de Aprendizagem 

Simples, Duplo e Deutero, este último não será objeto de análise desse trabalho. A 

aprendizagem de Ciclo Simples está fundamentada na detecção do erro e sua correção 

posterior, mantendo-se desse modo, o processo dentro dos parâmetros de controle 

especificados. Não há preocupação com a validade ou não dos pressupostos utilizados para o 

adequado funcionamento do sistema. 

O ciclo de aprendizagem simples, portanto, não leva em consideração se os 

parâmetros existentes são apropriados ou não para assegurar o resultado objetivado. Em se 

tratando de processos produtivos ou administrativos, pode-se afirmar que a aprendizagem de 

Ciclo Simples está relacionada com ações de melhoria contínua desses processos, isto é, 

aumenta-se a eficiência pelo aprimoramento da sua execução até o nível considerado ótimo 

sem, contudo, questionar as variáveis que os governam, aceitando-as como sendo imutáveis. 

A aprendizagem de Ciclo Simples, ao se preocupar somente com a correção do erro, 

não prioriza a eliminação das causas raízes do problema, que levaram ao desvio obtido. Com 
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essa postura, as organizações somente reagem aos eventos por meio da correção das práticas 

em uso, ou da assim chamada teoria em uso (ARGYRIS; SCHÖN, 1978). 

Esse é o modo como as empresas se adaptam ao ambiente levando-se em consideração 

a eficiência, ou a melhor forma de atingir os objetivos e de como manter o desempenho atual 

da organização, considerando-se as normas e os valores vigentes. 

Por outro lado, a aprendizagem de Ciclo Duplo está associada a transformações 

radicais, que podem envolver mudanças profundas e pragmáticas nas variáveis governantes 

dos processos, a fim de obter resultados acima dos patamares atuais. Nesse caso, os 

questionamentos podem envolver, por exemplo, novo direcionamento estratégico, os 

processos atualmente em uso, a estrutura organizacional, os sistemas de reconhecimento das 

pessoas que fazem a diferença, o fechamento de unidades não lucrativas e os movimentos de 

crescimento das organizações em outros mercados e com produtos diferentes. 

A Figura 9 representa de forma esquemática o Ciclo Simples e o Ciclo Duplo de 

Aprendizagem, conforme Argyris e Schön (1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Ciclos de Aprendizagem de Argyris e Schön (1978) 
Fonte - Valença, A. (1997) 
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A aprendizagem de Ciclo Duplo corresponde à base da inovação e dessa forma, ela 

abrange um processo de maior amplitude do que o Ciclo Simples, envolvendo ações desde a 

percepção de novas possibilidades até o bom uso das atuais. Este Ciclo Duplo de 

Aprendizagem permite aos indivíduos o pleno acesso a informações para, em seguida, poder 

compará-las aos resultados obtidos em conjunto com as normas de funcionamento de um dado 

sistema ou processo. 

Após a análise e a comparação dos resultados segue-se o questionamento da 

pertinência ou não das normas existentes e, caso necessário, adotam-se medidas para alterá-

las. Essas medidas podem estar relacionadas a mudanças de práticas organizacionais, 

estratégias, estruturas, processos, valores e pressupostos básicos ainda existentes, mas, de 

acordo com as necessidades atuais da empresa, não a ajudam em seus movimentos de 

crescimento ou de alinhamento ao meio de atuação. 

No que se refere ao sistema cognitivo dos indivíduos, a aprendizagem de Ciclo Duplo 

leva a questionamentos profundos com implicações nas próprias formas de comportamento 

das pessoas frente a situações enfrentadas por elas no cotidiano organizacional. As 

observações empíricas desenvolvidas por Argyris e Schön (1978) indicaram que há uma 

inibição dos processos de raciocínio que questionam as variáveis governantes dos sistemas, 

pois as pessoas, ao serem confrontadas com situações de ameaça, restringem as trocas de 

informações, prejudicando o aprendizado. 

Os autores observaram que em todas as organizações as pessoas submetidas a 

situações interpessoais críticas evidenciam a tendência de adotar posturas defensivas para se 

autoprotegerem. Percebe-se nos indivíduos uma lacuna inconsciente entre como eles 

acreditam que se comportam (teoria esposada) e como eles realmente o fazem (teoria em uso), 

correspondendo a posições defensivas, em que as pessoas se entrincheiram e não discutem os 

problemas na sua essência. 

Essas posturas defensivas são adotadas para evitar humilhações perante o grupo, dessa 

maneira, os problemas difíceis não são discutidos, permanecendo intocáveis com grande 

probabilidade de reaparecem no futuro próximo, porém, com mais intensidade e 

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

O referencial teórico sobre a aprendizagem apresentado e discutido nas seções 

anteriores revela um importante fio condutor entre as abordagens, modelos e conceitos, de tal 

forma que se destaca como sendo aspecto significativo para o sucesso do processo de 

aprendizagem, a interação crucial entre a aprendizagem em si e a ação eficaz correspondente, 
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seguida de abordagens de forma transparente nos feedbacks recebidos de todas as partes 

interessadas. 

Esses dois ciclos estão relacionados com os conceitos de exploitation, caracterizado 

pela melhoria das rotinas existentes e pelo de exploration, que está associado ao 

desenvolvimento de novas capacidades ou na solução de problemas ambíguos. Esses 

conceitos se relacionam com os fluxos de aprendizagem entre os distintos níveis de 

aprendizagem identificados por Crossan et al. (1999). Essa percepção assegura que os atores 

organizacionais, com o intuito de assegurar a prosperidade das empresas atuam em duas 

perspectivas distintas, tanto para melhorar a eficiência das práticas existentes, como no 

sentido de prospectar novas possibilidades para obter os desafios e os objetivos empresarias. 

 

2.3 - Abordagens e considerações sobre a perspectiva dos processos de Aprendizagem - 

Processos de transferência da Aprendizagem Individual para a Grupal e dessa para a 

Aprendizagem Organizacional 

 

Tanto o conceito do ciclo de aprendizagem individual de Kolb (1976) quanto o do 

ciclo de Kim (1993) foram na sua essência, empregados por Crossan et al. (1999) para 

explicar a aprendizagem individual, posteriormente transferida para o nível grupal e, na 

seqüência, para o organizacional. 

Crossan et al. (1999) identificaram as nuances, observadas na transferência da 

aprendizagem individual para a grupal e dessa para o nível organizacional, sendo que desse 

último nível, há o retorno em cascata para os níveis de aprendizagem mencionados 

anteriormente. Segundo esses acadêmicos, é essa dinâmica exercida de forma estruturada e 

continuada ao longo do tempo para promover o constante desenvolvimento da aprendizagem 

em todos os níveis. 

O modelo desenvolvido pelos autores visa explicar como a aprendizagem individual, 

baseada em novas idéias, é compartilhada entre os distintos grupos para depois ser transferida 

e incorporada aos procedimentos, processos e estruturas da organização. Desse modo, 

Crossan et al. (1999) entendem que a aprendizagem organizacional é um processo dinâmico 

que ocorre nos distintos níveis de aprendizagem, tanto no individual e grupal quanto no 

organizacional e existem quatro premissas que formam a base de sustentação desse modelo. 

São elas indicadas abaixo: 
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� Os três níveis de aprendizagem estão estruturados em quatro categorias de 

subprocessos sociais e psicológicos: a Intuição, a Interpretação, a Integração e 

a Institucionalização, os assim chamados 4I’s de Crossan. 

� A aprendizagem organizacional é desencadeada pela tensão promovida entre o 

desenvolvimento e a assimilação de novos conhecimentos (exploration) e o 

uso adequado do que já foi aprendido anteriormente (exploitation). Em um 

ambiente de intensa mutação as organizações precisam gerir a tensão existente 

entre a aprendizagem já institucionalizada (exploitation) daquela aprendizagem 

decorrente dos subprocessos de Intuição, Interpretação e Integração 

(exploration). A exploitation está relacionada ao aumento da eficiência das 

rotinas existentes e a exploration está relacionada à prospecção de novas 

alternativas, ainda intangíveis e que não são tão concretas quanto à primeira. 

Crossan et al. (1999) referem-se a elas como fluxos dos processos de 

aprendizagem. Esses fluxos são os processos, pelos quais a aprendizagem se 

move de um nível para outro, de tal modo que o fluxo de aprendizagem de 

feed-forward corresponde a exploration e o fluxo de aprendizagem de feedback 

corresponde ao exploitation (VERA; CROSSAN, 2004). 

� A aprendizagem organizacional é um processo multinível. 

� A reflexão representada pelo exercício de cognição individual é vista como um 

processo que afeta a aprendizagem em todos os níveis e ao mesmo tempo é 

afetado por elas. 

 

Segundo o modelo de Crossan et al. (1999), é importante considerar o entendimento 

de que a aprendizagem é um processo dinâmico, portanto, ela não ocorre somente ao longo do 

tempo, mas permeia seus distintos níveis. O subprocesso de Intuição ocorre no subconsciente 

dos indivíduos e representa o início do aprendizado, que se desenvolve na mente das pessoas. 

A Interpretação seleciona os elementos formados na consciência individual e os compartilha 

perante os grupos de trabalho e a Integração potencializa o entendimento coletivo nos grupos, 

ajudando a construir as pontes para promover sua permeabilidade na organização como um 

todo. 

Conforme mencionado, a aprendizagem gera uma tensão entre a assimilação de novos 

aprendizados (feed-forward) e o bom uso do aprendizado, consolidado pelas práticas 

organizacionais atualmente em uso (feedback). 
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Os loops de aprendizagem proporcionados pelos fluxos de feedback em conjunção 

com os de feed-forward catalisam a tensão entre eles, por exemplo, no momento em que as 

empresas sistematicamente procuram executar o alinhamento, para reduzir as ameaças e 

potencializar as oportunidades promovidas pelo ambiente, em relação aos desafios 

pretendidos por ela, no sentido de cumprir os movimentos estratégicos. A estruturação do 

modelo de Crossan et al. (1999) está apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Modelo dos 4I’s de Crossan  
 

Nível de Aprendizagem Subprocessos de Aprendizagem Entradas e Saídas 

Individual 

 

 

 

Grupal 

 

 

 

Organizacional 

Intuição Experiências, Imagens, Metáforas 

Interpretação 
Linguagem, Mapas Cognitivos, 

Conversas, Diálogos 

Integração 

Entendimentos Compartilhados, 

Ajuste Mútuo, 

Sistemas Integrativos 

Institucionalização 
Rotinas, Procedimentos, 

Sistemas de Diagnóstico. 

Fonte: Crossan et al. (1999) 

 

Desse modo, Crossan et al. (1999) procuram explicar como o conhecimento gerado 

pelas aprendizagens individuais e grupais são institucionalizados, permitindo sua 

incorporação aos procedimentos organizacionais. O Quadro 2 apresenta as diferenças 

observadas por esses autores nas características da aprendizagem em cada um dos três níveis. 
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Quadro 2: Modelo de Aprendizagem Organizacional de Crossan et al. (1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Antonello (2004) 

 

No Quadro 2, fica evidenciado que o núcleo central da aprendizagem organizacional 

está fundamentado na observação individual e reflexiva da experiência vivenciada, seguida do 

compartilhar coletivo desses modelos mentais, desenvolvidos individualmente. A passagem 

das novas idéias do plano abstrato para o concreto se dá pelo compartilhamento delas com os 

integrantes dos grupos. Esse movimento provoca ações mutuamente ajustadas pelos grupos, 

com a posterior incorporação do aprendizado às práticas institucionais. 

Experimentar novos conceitos e, com isso, o aprender fazendo, o compartilhar e 

colocar em uso a experiência adquirida em conjunto com os distintos grupos, de tal modo que 

novos conhecimentos se incorporem a práticas organizacionais, constituindo-se nos aspectos 

significativos para a aprendizagem organizacional. 

É no nível organizacional em que se armazenam o conhecimento e a aprendizagem 

nos chamados repositórios ou elementos não humanos da organização, tais como o desenho 

da estrutura, as diretrizes, as rotinas, os processos e a arquitetura dos movimentos estratégicos 

da empresa (CROSSAN; BERDROW, 2003). 

A perspectiva da aprendizagem organizacional, vista sob esse prisma, reforça a 

necessidade de a empresa em promover o alinhamento contínuo ao longo do tempo de suas 

Ocorre no nível organizacional e são os processos que asseguram a 

execução das atividades rotineiras. As tarefas são definidas, as ações e 

os mecanismos organizacionais são especificados para que elas 

ocorram. Institucionalizar é o processo de incorporação do aprendizado, 

que ocorreu no nível individual e grupal dentro das instituições das 

organizações, isto é, nos seus sistemas, estrutura, procedimentos, 

rotinas e estratégia.

Institucionalização 

Ocorre tanto no nível grupal quanto no organizacional e é o processo 

que se constitui no ato de compartilhar o entendimento entre os 

indivíduos e a tomada de ações coordenadas , que são efetuadas por 
eles através de um ajustamento mútuo. O diálogo e a conjunção das 

ações são cruciais para o entendimento do desenvolvimento 

comparti lhado . No início este processo se inicia em função das 

necessidades pontuais e ele ocorre de modo informal, mas se as ações 

forem recorrentes, elas serão institucionalizadas.

Integração

Ocorre tanto no nível individual quanto no grupal e se constitui na 

explicação de um insight ou idéia para si e para os outros. Este 

processo se desenvolve desde o pré-verbal ao verbal, o que implica no 

desenvolvimento de uma linguagem comum e aceita pelos integrantes 

dos grupos.

Interpretação

A Intuição ocorre no nível individual e está relacionada com o 

reconhecimento pré-consciente de padrões/possibilidades, que são 

inerentes a uma corrente de fluxo de experiências pessoais. O 

importante não é só identificar a intuição em si, mas sim como ela 

interfere no comportamento do indivíduo e dos outros a partir da 

interação entre eles.

Intuição
Individual

Grupal 

Organizacional

Características

Subprocessos de 

Transferência de 

Aprendizagem

Níveis de 

Aprendizagem

Ocorre no nível organizacional e são os processos que asseguram a 

execução das atividades rotineiras. As tarefas são definidas, as ações e 

os mecanismos organizacionais são especificados para que elas 

ocorram. Institucionalizar é o processo de incorporação do aprendizado, 

que ocorreu no nível individual e grupal dentro das instituições das 

organizações, isto é, nos seus sistemas, estrutura, procedimentos, 

rotinas e estratégia.

Institucionalização 

Ocorre tanto no nível grupal quanto no organizacional e é o processo 

que se constitui no ato de compartilhar o entendimento entre os 

indivíduos e a tomada de ações coordenadas , que são efetuadas por 
eles através de um ajustamento mútuo. O diálogo e a conjunção das 

ações são cruciais para o entendimento do desenvolvimento 

comparti lhado . No início este processo se inicia em função das 

necessidades pontuais e ele ocorre de modo informal, mas se as ações 

forem recorrentes, elas serão institucionalizadas.

Integração

Ocorre tanto no nível individual quanto no grupal e se constitui na 

explicação de um insight ou idéia para si e para os outros. Este 

processo se desenvolve desde o pré-verbal ao verbal, o que implica no 

desenvolvimento de uma linguagem comum e aceita pelos integrantes 

dos grupos.

Interpretação

A Intuição ocorre no nível individual e está relacionada com o 

reconhecimento pré-consciente de padrões/possibilidades, que são 

inerentes a uma corrente de fluxo de experiências pessoais. O 

importante não é só identificar a intuição em si, mas sim como ela 

interfere no comportamento do indivíduo e dos outros a partir da 

interação entre eles.

Intuição
Individual

Grupal 

Organizacional

Características

Subprocessos de 

Transferência de 

Aprendizagem

Níveis de 

Aprendizagem
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atividades no ambiente de trabalho. A empresa precisa interpretar os sinais emitidos pelo 

mercado, clientes, força de trabalho, acionistas e demais partes interessadas, incorporando 

esse entendimento aos novos produtos, processos, estratégia e estrutura (CROSSAN; 

BERDROW, 2003). A abordagem da Aprendizagem Organizacional propicia o desenho de 

modelos estruturais, que priorizam tanto o emprego de equipes multidisciplinares quanto a 

arquitetura da organização por meio de processos. 

Dividir o trabalho por função favorece ações que são estanques, visto que elas são 

respeitadoras das fronteiras impostas pelos departamentos existentes. Com isso, há perda na 

agilização dos processos decisórios, o que promove a formação de gargalos com o 

conseqüente comprometimento do desempenho organizacional. Além disso, a divisão clássica 

do trabalho por especialidades, ainda presente em muitas organizações, favorece a criação das 

torres funcionais com a fragmentação da responsabilidade nas tomadas de decisões. 

A interligação dos processos com outras atividades administrativas e ajustadas de 

acordo com as necessidades decorrentes dos desafios delineados pela estratégia possibilita 

agrupar as pessoas ou desagrupá-las, para a execução de atividades, que precisam ser feitas a 

fim de concretizar os objetivos organizacionais. A compreensão dos subprocessos de 

transferência da aprendizagem nos distintos níveis organizacionais pode ser visualizada na 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Aprendizagem Organizacional como processo dinâmico  
Fonte - Crossan, Lane e White (1999) 
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A primeira etapa para a aprendizagem organizacional passa pela aprendizagem 

individual e ela ocorre pelo processo de Intuição. Nesse processo, novas idéias são geradas na 

mente dos indivíduos, de tal modo que os padrões decorrentes das experiências profissionais 

passadas são reconhecidos ao serem comparados com as experiências já vivenciadas. Por fim, 

evidenciam-se lacunas existentes que oportunizam novas soluções e mudanças a serem 

efetuadas. 

Após o insight produzido individualmente, a idéia gerada precisa ser entendida e 

interpretada pelos integrantes do grupo. Nessa etapa se desenvolve a explicação desses 

insights ou da nova idéia formulada pela mente das pessoas, e que ainda se encontra no estado 

abstrato. 

No processo de Integração, há o deslocamento do produto mental gerado pelo 

indivíduo para o grupo, a fim de que ele seja compartilhado por várias pessoas, cujos modelos 

mentais são distintos entre si. Quando isso ocorre, alguns aspectos importantes precisam ser 

considerados, tais como: de que modo à cooperação e o conflito são geridos, como os 

processos de negociação e a tratativa dos compromissos assumidos pelas pessoas são 

considerados sem eventuais represálias ou retaliações 

Crossan (1999) ressalta a fragilidade desse processo, devido ao caráter de incerteza e 

risco que nele está embutido, pois o resultado final é que somente algumas das idéias geradas 

serão legitimadas e validadas pelos grupos, por isso, a forte dependência desse processo em 

relação às pessoas envolvidas e ao ambiente no qual ele ocorre, o que está em sintonia com o 

conceito de segurança psicológica instalada nos grupos, conforme identificado por 

Edmondson (1999). 

Pelo exposto, é de se supor então, que a alta credibilidade do autor da idéia e a 

capacidade de influenciar o grupo, tanto no pensamento e sentimentos quanto no 

comportamento das pessoas, terá elevada contribuição para que o processo de Interpretação 

ocorra com mais facilidade. A idéia compartilhada é validada e legitimada pelos pares com 

menos dificuldade, quando comparada com o fluxo de idéias provenientes de patrocinadores 

de menor crédito. 

É importante ressaltar, porém, que as atividades nas empresas não podem ser 

conduzidas por uma única pessoa, mesmo que a maioria delas queira ou goste de fazê-lo. Os 

trabalhos organizacionais representam a ação de grupos de pessoas e isto exige que elas 

negociem, estabeleçam compromissos, que influenciem e sejam influenciadas durante os 

subprocessos de aprendizagem de Interação e Integração. 
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Crossan et al. (1999) comentam que a partir do momento em que a idéia é traduzida 

em uma Interpretação aceita de forma legítima pelo grupo, ela fica disponível para ser 

incorporada nas atividades grupais. Assim a imagem interpretada e legitimada ajuda a 

reafirmar a identidade do grupo e a inspirar as suas ações coletivas. Desse modo, a 

aprendizagem grupal envolve o compartilhar de interpretações individuais para desenvolver 

um entendimento comum (CROSSAN; HULLAND, 1997). 

Segundo os mesmos autores, a aprendizagem grupal é intensificada pelo diálogo. É 

por meio dele que o grupo explora temas de alta complexidade e de difícil trato, sendo gerado 

por distintos pontos de vista dos diversos integrantes do grupo. É por meio do intenso e 

contínuo diálogo entre os integrantes dos grupos que se obtém o entendimento compartilhado 

e se forja a mente coletiva. 

Portanto, são os grupos que capturam o processo de Integração, que está sujeito à 

dinâmica do próprio grupo em relação ao desenvolvimento e o entendimento compartilhado 

dos modelos mentais gerados individualmente. O processo de Integração inclui elementos tais 

como o efetivo trabalho em grupo, as reuniões de ajuste para a tratativa dos temas em questão 

e o modo como o sucesso e as falhas são tratadas no âmbito organizacional. 

Essa perspectiva implica certa ordem, não no sentido de imposição de regras para o 

controle, mas no sentido de estruturação, para regular os processos com a finalidade de 

compreender a sua variabilidade, que sempre irá ocorrer em razão dos imprevistos resultantes 

das pressões do ambiente organizacional. 

Crossan et al. (1999) têm sugerido que o nível organizacional é mais do que o 

entendimento compartilhado em larga escala e segundo os mesmos autores, representa a 

tradução do entendimento compartilhado em novos produtos, processos, procedimentos, 

estrutura e estratégia. 

Em resumo, o nível de Aprendizagem Organizacional envolve também a incorporação 

da aprendizagem individual e grupal nos aspectos não humanos da organização, que incluem 

os sistemas, as estruturas e procedimentos que suportam uma orientação estratégica e que 

posiciona a empresa dentro do ambiente competitivo (CROSSAN; HULLAND, 1997). 

 

2.4 - Considerações e abordagens sobre a operacionalização da Aprendizagem 

Individual, Grupal e a Organizacional 

 

A revisão da literatura empregada e as considerações efetuadas até o presente 

momento sugerem que as inter-relações entre os distintos níveis de aprendizagem carecem de 
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sustentação empírica para que se compreendam as respectivas influências dos processos de 

aprendizagem individual e grupal na aprendizagem organizacional. 

Segundo Chan (2003), torna-se imperativo uma investigação mais profunda no inter-

relacionamento desses três níveis de aprendizagem, de tal modo que se obtenha mais 

conhecimento das implicações da aprendizagem no nível organizacional. 

De acordo com Templeton, Lewis e Snyder (2002), o construto Aprendizagem 

Organizacional, em decorrência da sua crescente importância e interesse, tanto do meio 

acadêmico quanto do meio empresarial, necessita do desenvolvimento de um instrumento de 

medição, que seja confiável e válido para a avaliação. 

De acordo com Templeton (2000), a operacionalização de um construto é o processo 

de entendimento da sustentação teórica das crenças que o compõem que, ao ser transportado 

para o nível operacional, seja útil para sua interpretação e avaliação na prática. 

No presente estudo, a métrica empregada para avaliar o construto Aprendizagem 

Organizacional terá como sustentação a abordagem adotada por Chan (2003). De acordo com 

esse acadêmico, o conceito de Aprendizagem Organizacional é constituído por três níveis de 

aprendizagem, a individual, a grupal e a organizacional propriamente dita, o que está em 

sintonia com as considerações efetuadas até o presente momento. 

O instrumento de medição empregado por Chan (2003) na dimensão da aprendizagem 

individual avalia a influência que ela tem em relação à aprendizagem organizacional, por 

meio do comprometimento das pessoas no autodesenvolvimento, utilizando-se para isso, nove 

questões que procuram avaliar a orientação individual voltada para a aprendizagem, porém no 

âmbito organizacional. 

Essa orientação para a aprendizagem tem por objetivo avaliar compromisso e o 

movimento efetuado pelas pessoas no sentido de reduzir o grau de insatisfação apresentado 

com o patamar de conhecimento no qual elas se encontram. Além de procurar identificar o 

esforço continuado que é empreendido por elas, na busca de novos conhecimentos e com isso 

obter seu desenvolvimento e crescimento profissional dentro do contexto organizacional. 

As questões utilizadas para compor o questionário, que procura medir a aprendizagem 

individual, foram desenvolvidas por Sujan, Weitz e Kumar (1994), porém com a finalidade 

inicial de avaliar o pessoal da área de vendas. Esse questionário foi adaptado por eles para ser 

empregado no contexto organizacional, a partir de um instrumento de medição da estratégia 

empregada e da motivação utilizada por estudantes para aumentar seu grau de aprendizagem 

individual. O questionário foi desenvolvido, anteriormente, por Ames e Archer (1988 apud 

CHAN, 2003). 
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Desse modo, a aprendizagem individual é avaliada por meio de um instrumento 

constituído por nove questões, ranqueadas pela escala do tipo Likert de cinco pontos, com as 

seguintes graduações: concordo totalmente (5), concordo (4), não concordo e nem discordo 

(3), discordo (2) e discordo totalmente (1). 

No Quadro 3, procurou-se identificar a associação entre as questões empregadas para 

avaliar a aprendizagem individual e os arcabouços teóricos apresentados. 



59 

 

 
Quadro 3: Associação do Questionário para a Aprendizagem Individual e os aspectos teóricos 

 
Perguntas do Questionário - AI Associação com os aspectos teóricos 

1) Não há muitas coisas novas para 

aprender em meu trabalho (R) 

Revela a falta de compromisso individual e a falta de motivação 

para a aprendizagem 

2) Para se tornar um bom 

funcionário/gestor é importante melhorar 

continuadamente as habilidades no 

trabalho 

Exercício continuado dos Ciclos de Aprendizagem de Kolb (1976) e 

o OADI de Kim (1993). Revela a importância da aprendizagem do 

aqui e do agora, das avaliações efetuadas, do desenho de novos 

conceitos e da execução da experimentação dos conceitos 

formulados. 

3) Tomar decisões difíceis me agrada  Como o agente operacionaliza as decisões decorrentes dos 

processos reflexivos dos Ciclos de Kolb (1976) e o OADI (KIM, 

1993) e como ele desenvolve os subprocessos de Intuição, 

Interpretação e Integração como também o Processo de Fluxo de 

Aprendizagem - feed-forward (CROSSAN et al. 1999) e como ele 

desafia o status quo (ARGYRIS e SCHÖN, 1978). 

4) Para mim é importante aprender em 

cada uma das minhas experiências no 

trabalho 

Exercício continuado dos Ciclos de Aprendizagem de Kolb (1976) e 

o OADI de Kim (1993) e o Ciclo Duplo de Argyris e Schön (1978). 

5) Eu passo grande parte de tempo 

aprendendo novas abordagens no trabalho 

Exercício continuado dos Ciclos de Aprendizagem de Kolb (1976) e 

o OADI de Kim (1993). 

6) Estou sempre aprendendo algo novo no 

meu trabalho  

Exercício continuado dos Ciclos de Aprendizagem de Kolb (1976) e 

o OADI de Kim (1993). 

7) Cometer erros faz parte do processo de 

aprendizagem 

Corresponde aos subprocessos de Intuição, Interpretação e 

Integração e o fluxo feed-forward de Crossan et al. (1999), com 

implicações na segurança psicológica do agente em relação ao 

grupo (EDMONDSON, 1999). 

8) Aprender como ser um melhor 

funcionário/gestor é de fundamental 

importância para mim 

Exercício continuado dos Ciclos de Aprendizagem de Kolb (1976) e 

o OADI de Kim (1993), Ciclo Duplo de Argyris e Schön (1978) e 

com implicações no comportamento de aprendizagem de 

Edmondson (1999). 

9) Algumas vezes eu dedico muito 

esforço para aprender algo novo 

Exercício ad hoc dos Ciclos de Aprendizagem  deKolb (1976) e o 

OADI de Kim (1993). 

Fonte: O (R) indicado na primeira questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela  
           embutido. 
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Observa-se que no âmago das questões formuladas está contemplado tanto o ciclo de 

aprendizagem individual de Kolb (1976) como o ciclo - OADI de Kim (1993), que visam 

potencializar a aprendizagem dos indivíduos na formulação de conceitos abstratos e na 

execução de ações deles decorrentes a partir das observações efetuadas, de acordo com as 

abordagens de Crossan et al. (1999), Edmondson (1999) e Argyris e Schön (1978). 

Percorrer o ciclo de aprendizagem individual gera, nos agentes, a necessidade de 

escolhas que precisam ser tomadas, caso se queira completar o ciclo, sendo que essas decisões 

são decorrentes de reflexões obtidas através dos conceitos formulados a partir das 

observações efetuadas. Essas decisões podem estar associadas a melhorias incrementais o que 

equivaleria ao Ciclo Simples de Aprendizagem ou de mudanças radicais o que remontaria ao 

Ciclo Duplo de Aprendizagem (ARGYRIS; SCHÖN, 1978). 

No caso da dimensão da aprendizagem grupal, o instrumento de medição empregado 

por Chan (2003) é constituído por duas perspectivas, tanto a interna aos grupos quanto a 

externa (EDMONDSON, 1999). A métrica empregada para a avaliação da aprendizagem 

grupal foi desenvolvida por Edmondson (1996 apud CHAN, 2003), designada como Pesquisa 

de Aprendizagem Individual. 

Salienta-se que a aprendizagem grupal na perspectiva interna é avaliada por seis 

questões e, na perspectiva externa, por cinco questões. Do mesmo modo que a aprendizagem 

individual, elas também são ranqueadas, utilizando uma escala do tipo Likert de cinco pontos, 

com as seguintes graduações: concordo totalmente, concordo, não concordo e nem discordo, 

discordo e discordo totalmente. 

Os quadros a seguir visam efetuar as associações com as perguntas do questionário e 

os aspectos teóricos da aprendizagem grupal no contexto organizacional. 
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Quadro 4: Associação do Questionário para a Aprendizagem Grupal Interna e os Aspectos Teóricos 
 

Perguntas do Questionário - AG dimensão interna Associação com os aspectos teóricos 

1) Em nossa equipe as pessoas discutem maneiras de 

prevenir e aprender com os erros. 

Corresponde aos conceitos de segurança psicológica e 

do comportamento para a aprendizagem 

(EDMONDSON, 1999), aos subprocessos de 

Interpretação e de Integração e os Processos de Fluxo 

de Aprendizagem feed-forward e feedback de Crossan 

et al. (1999) 

2) Nossa equipe freqüentemente dedica tempo para 

descobrir maneiras de melhorar nossos processos de 

trabalho 

Idem ao anterior 

3) Os problemas e os erros de nossa equipe nunca são 

comunicados aos responsáveis de modo que ações 

corretivas possam ser tomadas (R) 

 

Indica a ausência dos aspectos observados no primeiro 

item 4) Minha equipe lida com as diferenças de opiniões 

particularmente e não em público (R) 

5) Em minha equipe, alguém sempre se certifica que 

refletimos sobre o nosso processo de trabalho.  

Idem ao primeiro item 6) Em minha equipe, as pessoas freqüentemente 

argumentam sobre os assuntos em pauta. 

Fonte: O (R) indicado na terceira e quarta questões servem somente para ressaltar o aspecto de negação nela 
embutido 

 

Pode-se observar que a formulação das perguntas tem forte relação com a abordagem 

de Edmondson (1996) quanto ao aspecto segurança psicológica instalada nos grupos, de 

forma que os integrantes se sintam seguros para manifestar livremente suas opiniões sem 

receio de retaliações posteriores e de testar novos conceitos sem medo de errar, de modo que 

o erro se torna parte integrante do processo de aprendizagem. 

De acordo com a mesma linha acadêmica, o comportamento de aprendizagem se faz 

presente no âmbito interno dos grupos, na medida em que os seus integrantes buscam novos 

conhecimentos. Quando isso acontece, os indivíduos do grupo acessam os ciclos de 

aprendizagem individual, formando-se a ligação da aprendizagem grupal com a aprendizagem 

no nível individual.  

Percebem-se, ainda nesse processo, os vínculos com os subprocessos de Interpretação, 

Integração e com o fluxo de transferência da aprendizagem designado por feed-forward e de 

feedback de Crossan et al. (1999). A aprendizagem grupal na perspectiva externa é avaliada 

pelos questionamentos indicados no Quadro 5. 



62 

 

 

Quadro 5: Associação do Questionário para a Aprendizagem Grupal externa e os aspectos teóricos 
 
Perguntas do Questionário - AG dimensão externa Associação com os aspectos teóricos 

1) Minha equipe freqüentemente coopera com outras 

equipes para alcançar os objetivos organizacionais. 

Corresponde aos conceitos de segurança psicológica e 

do comportamento para a aprendizagem 

(EDMONDSON, 1999), aos subprocessos de 

Interpretação e de Integração e os Processos de Fluxo 

de Aprendizagem feed-forward e feedback de Crossan 

et al. (1999). 

2) Minha equipe mantém a organização informada a 

respeito do que planejamos executar 

 

Idem ao anterior 

3) As pessoas da minha equipe obtêm informações 

para o trabalho a partir de outras fontes, tais como 

clientes ou outras unidades da organização 

4) Convidamos pessoas de fora da nossa equipe para 

apresentar informações ou debater conosco assuntos de 

interesse. 

5) Não temos tempo para informar as pessoas de fora 

da nossa equipe sobre os nossos projetos (R). 

Indica a ausência dos aspectos observados no primeiro 

item  

Fonte: O (R) indicado na quinta questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela embutido. 
 

A avaliação da aprendizagem organizacional em si foi desenvolvida, de acordo com 

Chan (2003), a partir de um instrumento de medida desenvolvido anteriormente por Goh e 

Richards (1997) designado por Pesquisa de Aprendizagem Organizacional. Esse instrumento 

propõe a análise da aprendizagem organizacional em cinco perspectivas: Clareza de Propósito 

e Missão, Comprometimento da Liderança e Delegação de Poder, Práticas e Recompensas, 

Transferência de Conhecimento e Equipe de Trabalho e Solução de Problemas em Grupo. 

Conforme indicado na seção 2.1.3 - Aprendizagem Organizacional, as empresas que 

se reconstroem de forma continuada têm constância de propósito em relação à aprendizagem e 

desse modo, conduzem e desenvolvem mecanismos para que haja uma cultura de 

aprendizagem instalada na organização (DODGSON, 1993).  

Na perspectiva Clareza de Propósito e Missão está inserida essa constância de 

propósito por meio do compromisso com a aprendizagem de Dodgson (1993), além dos 

conceitos de segurança psicológica e o do comportamento de aprendizagem (EDMONDSON, 

1999) e os fluxos de aprendizagem correspondentes ao feed-forward e ao feedback 

(CROSSAN et al., 1999). 
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A perspectiva de Comprometimento da Liderança e Delegação de Poder também 

possui os mesmos liames que a perspectiva anterior com o compromisso com a aprendizagem 

de Dodgson (1993) e dos conceitos de segurança psicológica, do comportamento de 

aprendizagem (EDMONDSON, 1999), além dos Ciclos Simples e Duplo (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1978). 

Na perspectiva de Práticas e Recompensas percebe-se a intenção de reconhecer as 

pessoas que fazem a diferença na organização, revelando suas relações com o ciclo de 

aprendizagem individual de Kim (1993), e os acadêmicos Crossan et al. (1999) e Edmondson 

(1999). 

Para a perspectiva de Transferência de Conhecimento, constata-se o liame com os 

fluxos de aprendizagem, tanto daqueles que refletem a transferência da aprendizagem do nível 

individual para o grupal e desse para o organizacional, o assim chamado fluxo de feed-

forward. Quanto àquele correspondente no sentido inverso, isto é, o fluxo de feedback, que 

parte do nível organizacional para o grupal e desse para o individual e com isso, 

complementa-se o ciclo do fluxo de aprendizagem (CROSSAN et al. 1999).  

Os subprocessos de Interpretação, Integração e Institucionalização conforme Crossan 

et al. (1999), também ficam evidenciados, visto que sem essa dinâmica, não se processa a 

troca de informações e do conhecimento gerado a partir dos processos de aprendizagem. Do 

mesmo modo que o caso anterior, essa perspectiva apresenta interação com os conceitos de 

segurança psicológica e de comportamento de aprendizagem dos grupos de Edmondson 

(1999). Nessa perspectiva, devem ser consideradas as influências dos Ciclos de 

Aprendizagem Individual de Kolb (1976) e de Kim (1993) com a transferência dos modelos 

mentais individuais para a memória organizacional. 

A perspectiva de Equipe de Trabalho e Solução de Problemas em Grupo apresenta 

relação com os tipos de aprendizagem de Argyris e Schön (1978), e com os conceitos de 

segurança psicológica e o do comportamento de aprendizagem de Edmondson (1999).  

Os questionamentos para avaliar a Aprendizagem Organizacional e a relação com os 

aspectos teóricos estão indicados nos Quadros 6 ao 10. 
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Quadro 6: Associação do Questionário para a Aprendizagem Organizacional - Clareza de Propósito e 
Missão e os aspectos teóricos 

 
Perguntas do Questionário - AO dimensão: Clareza 

de Propósito e Missão 
Associação com os aspectos teóricos 

1) Há amplo apoio e aceitação dos funcionários sobre 

a missão da organização 

Compromisso com a aprendizagem (DODGSON, 

1993), segurança psicológica e o comportamento de 

aprendizagem Edmondson (1999) e os fluxos de 

aprendizagem feed-forward e o de feedback de 

Crossan et al. (1999). 

2) Eu não entendo como a missão da organização pode 

ser alcançada (R) 

Indica a ausência dos aspectos observados no primeiro 

item 

3) A missão da organização identifica os valores aos 

quais todos os funcionários devem se adequar 

Idem ao primeiro item 4) Nesta organização, os funcionários têm 

oportunidades de auto-avaliação com relação ao 

alcance de metas. 

Fonte: O (R) indicado na segunda questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela embutido. 
 

Quadro 7: Associação do Questionário para a Aprendizagem Organizacional - Comprometimento 
da Liderança e Delegação de Poder e os aspectos teóricos 

 
Perguntas do Questionário - AO dimensão: 

Comprometimento da Liderança e Delegação de 
Poder 

Associação com os aspectos teóricos 

1) Os diretores da organização resistem à mudança e 

tem medo de idéias novas (R). 

Indica a ausência dos aspectos observados no segundo 

item 

2) Diretores e funcionários da organização 

compartilham uma visão comum sobre o que devemos 

realizar em nosso trabalho. 

Compromisso com a aprendizagem (DODGSON, 

1993), segurança psicológica e o comportamento de 

aprendizagem Edmondson (1999) e os fluxos de 

aprendizagem feed-forward e de feedback de Crossan 

et al. (1999). 

3) Nesta organização, os gestores aceitam críticas sem 

serem defensivos demais. 

Idem ao anterior  

4) Nesta organização, os gestores freqüentemente dão 

feedbacks úteis que ajudam a identificar problemas e 

oportunidades potenciais. 

5) Nesta organização os gestores freqüentemente 

envolvem os funcionários em decisões importantes. 

Fonte: O (R) indicado na segunda questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela embutido. 
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Quadro 8: Associação do Questionário para a Aprendizagem Organizacional - Práticas e 
Recompensas e os aspectos teóricos 

 
Perguntas do Questionário - AO dimensão: 

Práticas e Recompensas 
Associação com os aspectos teóricos 

1) Eu posso propor com freqüência novas idéias para a 

organização 

Kim (1993) ciclo de aprendizagem individual. Crossan 

et al. (1999) Intuição e Interpretação, e o fluxo de 

aprendizagem de feed-forward e de feedback, com 

ramificações nos conceitos de segurança psicológica e 

de comportamento com a aprendizagem de 

Edmondson (1999) 

2) Pela minha experiência, os novos funcionários nesta 

organização são encorajados a questionar o modo 

como as coisas são feitas. 

Idem ao anterior 

3) Nesta organização, os gestores encorajam os 

funcionários a experimentar com o objetivo de 

melhorar os processos de trabalho. 

4) Idéias inovadoras que funcionam são 

freqüentemente recompensadas pela direção da 

empresa. 

5) Pela minha experiência, as novas idéias dos 

funcionários não são tratadas seriamente pela direção 

da organização (R). 

Indica a ausência dos aspectos observados no primeiro 

item 

Fonte: O (R) indicado na segunda questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela embutido. 
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Quadro 9: Associação do Questionário para a Aprendizagem Organizacional - Transferência de 

Conhecimento e os aspectos teóricos 

 
Perguntas do Questionário - AO dimensão: 

Transferência de Conhecimento 
Associação com os aspectos teóricos 

1) Eu freqüentemente converso com pessoas de outras 

áreas sobre programas ou atividades de trabalho bem 

sucedidas para compreender a razão do sucesso obtido 

Kim (1993) ciclo de aprendizagem individual OADI, 

Crossan et al (1999) nos aspectos de Interpretação, 

Integração e Institucionalização e os fluxos de 

aprendizagem de feed-forward e os de feedback. 

Os conceitos de segurança psicológica e de 

comportamento de aprendizagem de Edmondson 

(1999). 

2) As falhas raramente são discutidas de forma 

construtiva em nossa organização (R). 

Indica a ausência dos aspectos observados no primeiro 

item 

3) Os novos processos de trabalho que podem ser úteis 

para a organização como um todo, são usualmente 

compartilhados com todos os funcionários. 
Idem ao primeiro item 

4) Nesta organização temos um sistema que permite a 

aprendizagem de práticas bem sucedidas de outras 

organizações. 

Fonte: O (R) indicado na segunda questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela embutido. 
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Quadro 10: Associação do Questionário para a Aprendizagem Organizacional - Equipe de trabalho e 

solução de problemas em Grupo e os aspectos teóricos 

 
Perguntas do Questionário - AO dimensão: equipe 
de Trabalho e Soluções de Problemas em Grupo 

Associação com os aspectos teóricos 

1) A atual prática organizacional encoraja os 

funcionários a resolverem juntos os problemas, antes 

de discuti-los com seu gestor. 

Abrange os conceitos de segurança psicológica e de 

comportamento de aprendizagem de Edmondson 

(1999) e os conceitos de Argyris e Schön (1978) para 

os Ciclos de Aprendizagem Simples e Duplo. 

2) Nós raramente criamos equipes informais para 

resolver problemas organizacionais (R). 

Indica a ausência dos aspectos observados no primeiro 

item  

3) Nesta organização, as equipes voltadas à solução de 

problemas caracterizam-se por ter funcionários de 

várias áreas funcionais. 

Idem ao primeiro item 

Fonte: O (R) indicado na segunda questão serve somente para ressaltar o aspecto de negação nela embutido. 
 

O questionário, além das perguntas indicadas pelos Quadros de 3 a 10, trata de 

questões demográficas relacionadas à faixa etária dos participantes, o grau de instrução, o 

tempo na empresa e o nível hierárquico. Além disso, o questionário contém uma pergunta 

aberta, de modo que os respondentes possam indicar na opinião deles, se algum aspecto 

relacionado à aprendizagem no trabalho, que ele considera importante e que não foi abordado 

pelos questionamentos efetuados. 

Nas próximas seções serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

os resultados e as conclusões do trabalho. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO DOS 

CONSTRUTOS: APRENDIZAGEM INDIVIDUAL, GRUPAL E ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com Hair Jr. et al. (2005, p.175), um conceito é uma idéia genérica que se 

concebe na mente dos indivíduos, trata-se, portanto, de uma abstração mental gerada pela 

percepção de um fenômeno e segundo os mesmos autores, essa idéia é constituída pela 

combinação de uma série de características que servem para consolidar o conceito que se 

pretende formular e estudar. 

Essa é a definição de variável latente, constituída por uma variável que não pode ser 

mensurada diretamente, mas avaliada por uma ou mais variáveis indicadoras e observáveis na 

prática (HAIR JR. et al., 2005). Dessa maneira, desenvolver modelos de mensuração dos 

construtos, que são objetos de pesquisa, torna-se de importância fundamental para os 

pesquisadores em distintas áreas em geral e em particular na administração e ao se conseguir 

mensurar os construtos de interesse, pode-se pesquisar a relação entre eles por meio de 

modelos estruturais.  

A análise empírica das eventuais influências da aprendizagem individual e grupal 

sobre a aprendizagem organizacional são escassas e merecedoras de investigação 

aprofundada. Desse modo, quanto mais eficazmente os atores organizacionais entenderem as 

características formadoras dos conceitos relacionados às pesquisas administrativas, melhores 

serão os seus processos decisórios (HAIR JR. et al. 2005). 

Com a finalidade de demonstrar alguns estudos recentes, que tratam do tema 

aprendizagem organizacional e os instrumentos de medida empregados para a sua 

mensuração, foi desenvolvido o Quadro 11 apresentado a seguir: 
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Quadro 11: Publicações acerca dos instrumentos de medição da AO 

Autor/Ano Artigo Publicado Tema em Questão 

Chan (2003) 

Examining the Relationships 

between individual, team and 

organizational learning in an 

Australian hospital. 

Visa identificar a influência da 

aprendizagem individual e grupal 

na aprendizagem organizacional. 

Chan (2003) 

Examining the linkages between 

team learning behaviors and team 

performance. 

Estudo empírico para determinar os 

vínculos existentes entre os 

distintos níveis de aprendizagem. 

López, Peón e Ordás (2005) 

Organizational Learning as a 

determining factor in business 

performance. 

Procura identificar o desempenho 

organizacional vis a vis a 

aprendizagem organizacional em 

195 empresas espanholas. 

López, Peón e Ordás (2005) 

Human Resource Management as a 

Determining Factor in 

Organizational Learning. 

Discute o papel do RH na 

aprendizagem organizacional em 

195 empresas espanholas.  

Souza e Trez (2006) 

Mensuração em Aprendizagem 

Organizacional: Adaptação de uma 

escala para o Contexto Brasileiro. 

Relato dos procedimentos para a 

adaptação de um instrumento de 

medida dos processos de AO ao 

contexto brasileiro.  

Antonio Isidro Filho (2007) 

Mecanismos de Aprendizagem em 

Organizações: desenvolvimento e 

validação de uma escala de medida. 

Validação de uma escala de 

Mecanismos de Aprendizagem em 

Organizações a partir da 

Measurement Scale of 

Organizational Learning de López, 

Peón e OrdaS (2005). 

 

 

Como demonstrado pelo Quadro 11, alguns acadêmicos já empregam o conceito de 

variável latente, para a avaliação das influências da aprendizagem individual e grupal sobre a 

aprendizagem organizacional, mas percebe-se que essa prática de medição do construto 

aprendizagem organizacional, ainda não está totalmente consolidada e no Brasil os estudos a 

seu respeito ainda se encontram em fase embrionária.  

Dessa forma, o presente estudo, pretende identificar as influências e as correlações 

entre os três níveis de aprendizagem existentes na organização e para isso, optou-se pela 

utilização da mesma abordagem adotada por Chan (2003), com a finalidade de avaliar as 

influências da aprendizagem individual e grupal na organizacional. 
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O modelo proposto pode ser representado pelo diagrama de caminho indicado a seguir 

(CHAN, 2003): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Modelo das variáveis indicadoras para a mensuração da Aprendizagem nos níveis 

Individual, Grupal e Organizacional 

 

A análise do modelo revela que a variável latente Aprendizagem Individual é um 

construto exógeno, pois se trata de uma variável que atua como preditora, isto é, se comporta 

como causa para os outros dois construtos ou variáveis desse modelo (HAIR JR. et al., 2005). 

Essa relação de causa e efeito ou sentido de influência é representada pelo sentido das setas, 

que partem da A.I. em direção aos outros construtos A.G. e A.O.. 

Sendo assim, os construtos A.G. e A.O. são endógenos, visto que eles são dependentes 

de outra variável e, portanto, com pelo menos um resultado que apresente uma relação causal 

com a A.I..  

Optou-se por esse caminho, para se ter a possibilidade de comparação direta dos dados 

obtidos pela pesquisa em empresas nacionais com o trabalho desenvolvido anteriormente por 

Chan (2003) em um Hospital na Austrália. A escala de mensuração das variáveis que 

constituem os construtos para identificar os distintos níveis dos processos de aprendizagem 

que estão presentes nas organizações foi o de uma escala intervalar do tipo Likert com sete 

pontos (CHAN, 2003).  

No presente estudo, adotou-se uma escala com cinco pontos, em vez daquela 

originalmente proposta por ele. Esse tipo de escala utiliza números para classificar os objetos 

ou eventos, de modo que as diferenças entre os pontos da escala podem ser interpretadas e 

comparadas a diferenças relativas entre eles (HAIR JR. I. 2005). As variáveis individuais, que 

A.I. A.O.

A.G.

A.I. A.O.

A.G.
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compõem coletivamente cada um dos construtos nos três níveis de aprendizagem, foram 

classificadas de acordo com esse tipo de escala nos seguintes pontos: concordo totalmente (5), 

concordo (4), não concordo e nem discordo (3), discordo (2) e discordo totalmente (1). 

Para a medição do construto Aprendizagem Individual foram empregadas nove 

variáveis indicadoras, decorrentes, inicialmente, de um questionário produzido por Ames e 

Archer (1988), desenvolvido para avaliar as estratégias e a motivação para a aprendizagem 

demonstrada por estudantes (apud CHAN, 2003). Esse questionário foi posteriormente 

adaptado por Sujan et al. (1994 apud CHAN, 2003) para avaliar a orientação para a 

aprendizagem individual (Individual learning orientation - ILO) no âmbito organizacional, 

mas primeiramente voltado para os profissionais da área de vendas. 

CHAN (2003) refinou as variáveis indicadoras para que elas pudessem ser empregadas 

como instrumentos de medição da aprendizagem individual para os vários grupos presentes 

nas organizações. Desse modo, as variáveis indicadoras e as questões que servem para avaliar 

as manifestações da aprendizagem individual são mostradas no Quadro 3. 

Salienta-se que a tradução do questionário empregado por Chan (2003), para habilitar 

seu uso em empresas nacionais, foi efetuada por meio de back-translation, cuja tradução se 

deu pelo NUPES (2007) para o desenvolvimento futuro de pesquisas semelhantes a essa. Esse 

cuidado se torna necessário, para se obter a equivalência dos instrumentos de medida, caso 

contrário, os resultados poderiam revelar distorções e dispersões acima de limites aceitáveis 

em decorrência de tradução de forma errônea do instrumento de medição (WEIDMER, 1994). 

De acordo com o mesmo acadêmico, há uma concordância geral de que o método de 

back-translation tem se mostrado muito mais eficaz do que a tradução direta simples. No 

processo de tradução direta do instrumento original para o idioma em uso nas empresas 

objetos de pesquisa, não há preocupação por parte do tradutor em verificar a validação da 

tradução efetuada por ele. Por outro lado, pelo método de back-translation, o instrumento de 

pesquisa original é traduzido primeiro por tradutores bilíngües, preferencialmente por 

tradutores nativos do idioma objetivado pela tradução.  

Em seguida, outro tradutor, também bilíngüe, mas preferencialmente nativo do idioma 

original do objeto sendo traduzido, realiza a versão do questionário de pesquisa do idioma 

objetivado de volta para o idioma original. Essa metodologia permite comparar a partir de 

então, o resultado das traduções efetuadas de ida e volta com o instrumento original e com 

isso, reduzir as discrepâncias e as lacunas eventualmente presentes, de forma que se tenha no 

final uma tradução ajustada e que melhor represente a versão original. 
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As variáveis observáveis para medir a aprendizagem individual e seus correspondentes 

rótulos (AI_1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) visam avaliar a manifestação ou os sintomas observáveis 

pelos indivíduos com orientação para a própria aprendizagem. Utilizando-se raciocínio 

semelhante para medição da aprendizagem grupal as variáveis indicadoras foram baseadas na 

pesquisa de aprendizagem em grupo (Team learning survey - TLS) desenvolvida por Sujan et 

al. (1996 apud CHAN, 2003). 

Por meio dessa métrica, a aprendizagem grupal é avaliada em duas dimensões, a 

interna dos grupos com seis variáveis e a externa com cinco variáveis. As variáveis 

indicadoras que servem para identificar e medir as manifestações da aprendizagem tanto no 

nível interno quanto no externo aos grupos estão indicadas nos Quadros 4 e 5, 

respectivamente. 

As variáveis observáveis para medir a aprendizagem grupal interna e os seus 

correspondentes rótulos (AGI_10, 11, 12, 13, 14 e 15) visam medir o comprometimento e o 

engajamento dos indivíduos dos grupos no cumprimento dos objetivos organizacionais, como 

eles se relacionam para a obtenção de informações, como eles testam novas premissas e 

desafiam os processos e o status quo existentes na organização. 

As variáveis indicadas para medir a aprendizagem grupal externa e seus 

correspondentes rótulos (AGE_16, 17, 18, 19 e 20) procuram identificar como os indivíduos 

dos grupos procuram obter o feedback de forma estruturada e contínua sobre o seu 

desempenho em uma amplitude de 360º, abrangendo clientes, fornecedores, pares, superiores 

e subordinados de forma que eles tenham uma avaliação ampla do desempenho que está 

presente no grupo como um todo. 

Por essa métrica, pode-se estabelecer como os indivíduos do grupo buscam 

informações externas para a comparação do desempenho obtido com referenciais pertinentes e 

com isso melhorar os resultados do grupo em relação aos clientes internos e eventualmente 

externos à organização.  

Por outro lado, o construto Aprendizagem Organizacional foi mensurado usando-se a 

pesquisa de aprendizagem organizacional (Organizational learning survey - OLS) 

desenvolvida por Goh e Richards (1997 apud CHAN, 2003). 

A medição do construto Aprendizagem Organizacional, de acordo com o modelo de 

Chan (2003), foi efetuada em cinco dimensões, a saber: Clareza de Propósito e Missão, 

Compromisso da Liderança e Delegação de Poder, Práticas e Recompensas, Transferência do 

Conhecimento e Equipes de Trabalho e Solução de Problemas em Grupo, que serão 

explicados com detalhes na seqüência. São quatro as variáveis indicadas para medir a 
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aprendizagem organizacional na dimensão de Clareza de Propósito e Missão, sendo que seus 

correspondentes rótulos (OCPM_21, 22, 23 e 24) procuram identificar como a organização 

estabelece os rumos de longo prazo e se compromete com eles, adotando decisões que estejam 

em consonância com os propósitos organizacionais. 

Outro aspecto importante em relação a essa dimensão é como a organização determina 

os negócios de atuação por meio da sua missão e consegue perceber o vínculo de suas 

atividades com o negócio para o qual a empresa se estrutura para competir de modo mais 

proativo e focado em suas decisões estratégicas. O Quadro 6  indica as variáveis da 

aprendizagem organizacional na dimensão da Clareza de Propósito e Missão. 

As variáveis indicadas para medir a aprendizagem organizacional na dimensão 

Compromisso da Liderança e Delegação de Poder são cinco, sendo que seus correspondentes 

rótulos (OCLDP_25, 26, 27, 28 e 29) têm por objetivo avaliar o grau de comprometimento 

das lideranças em longo prazo e do compromisso assumido por elas em relação às escolhas 

estratégicas, tomadas de decisões e ao exercício da liderança propriamente dito junto a suas 

equipes. 

Essa dimensão também verifica como a liderança promove a delegação de poder e de 

autonomia de decisão para as pontas, evitando que ela se concentre nas mãos de uma só 

pessoa, e se transforme no gargalo dos processos decisórios, com a conseqüente redução da 

flexibilização da tomada de decisão nas empresas. O Quadro 7 indica as variáveis da 

aprendizagem organizacional na dimensão do Comprometimento da Liderança e da 

Delegação do Poder. 

São cinco as variáveis indicadas para medir a aprendizagem organizacional na 

dimensão Práticas e Recompensas e seus correspondentes rótulos (OPR_30, 31, 32, 33 e 34) 

têm por objetivo avaliar o grau de reconhecimento efetuado pelas lideranças em relação às 

pessoas que fazem a diferença, quando o desempenho obtido por elas é comparado com os 

demais. 

As pessoas com desempenho superior devem ser reconhecidas de modo distinto 

daquelas que apresentam desempenho abaixo do esperado, pois se as lideranças não efetuarem 

esse reconhecimento de forma adequada, poderá haver êxodo dos talentos para outras 

empresas, além de o desempenho do grupo ficar aquém do esperado, em relação às 

competências já instaladas nos grupos. O Quadro 8 indica as variáveis da aprendizagem 

organizacional na dimensão das Práticas e Recompensas. 

As variáveis especificadas para medir a aprendizagem organizacional na dimensão 

Transferência do Conhecimento são quatro e os seus correspondentes rótulos (OTC_35, 36, 
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37 e 38) têm por objetivo avaliar o modo como o fluxo de conhecimento gerado pela 

aprendizagem individual e grupal é transferido entre os distintos níveis de aprendizagem 

presentes na empresa. O Quadro 9 indica as variáveis da aprendizagem organizacional na 

dimensão transferência de Conhecimento e os seus aspectos teóricos. 

As variáveis indicadas para medir a aprendizagem organizacional na dimensão das 

Equipes de Trabalho e Solução de Problemas em Grupo são três e seus correspondentes 

rótulos (OETSP_39, 40 e 41) têm por objetivo avaliar o desenvolvimento do trabalho em 

equipes tanto funcionais quanto multidisciplinares, além da abordagem e o modo como os 

problemas são tratados pelos grupos. Há um liame estreito entre essas práticas e os tipos de 

aprendizagem de ciclos simples e duplos de Argyris e Schön (1978).  

O Quadro 10 indica as variáveis da aprendizagem organizacional na dimensão das 

Equipes de Trabalho e Solução de Problemas em Grupo. As questões no questionário de 

pesquisa foram rearranjadas de modo que as variáveis fossem misturadas de forma aleatória, 

com a finalidade de reduzir o risco de vícios durante o preenchimento do questionário de 

pesquisa por parte dos respondentes. Desse modo, a distribuição das questões no questionário, 

pode ser visualizada pelo Quadro 12, indicado a seguir. 
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Quadro 12: Indicadores para a mensuração dos construtos: Aprendizagem Individual, Grupal e 
Organizacional 

 
Ordem no artigo 
de CHAN (2003, 
p.233-235) 

Ordem no 
Questionário 

Rótulo no 
Banco de 
Dados 

Ordem no artigo 
de CHAN (2003, 
p.233-235) 

Ordem no 
Questionário 

Rótulo no Banco de 
Dados 

Aprendizagem Individual Aprendizagem Organizacional 
1 q18_rev AI_1 Clareza de Propósito e Missão 
2 q10 AI_2 21 q8 OCPM_21 
3 q5 AI_3 22 q26_rev OCPM_22 
4 q37 AI_4 23 q23 OCPM_23 
5 q34 AI_5 24 q2 OCPM_24 
6 q15 AI_6 Comprometimento da Liderança e Delegação de Poder 
7 q7 AI_7 25 q12_rev OCLDP_25 
8 q17 AI_8 26 q20 OCLDP_26 
9 q11 AI_9 27 q39 OCLDP_27 

Aprendizagem Grupal - Aprendizagem Interna 
28 q13 OCLDP_28 
29 q3 OCLDP_29 

10 q28 AGI_10 Práticas e Recompensas 
11 q25 AGI_11 30 q4 OPR_30 
12 q32_rev AGI_12 31 q31 OPR_31 
13 q21_rev AGI_13 32 q27 OPR_32 
14 q38 AGI_14 33 q29 OPR_33 
15 q30 AGI_15 34 q40_rev OPR_34 

Aprendizagem Grupal - Aprendizagem Externa Transferência de Conhecimento 

16 q24 AGE_16 35 q41 OTC_35 
17 q6 AGE_17 36 q14_rev OTC_36 
18 q9 AGE_18 37 q19 OTC_37 
19 q16 AGE_19 38 q22 OTC_38 
20 q36_rev AGE_20 Equipe de Trabalho e Solução de Problemas em Grupo 

   39 q35 OETSP_39 
   40 q33_rev OETSP_40 
   41 q1 OETSP_41 
Fonte: Godoy et al. (2007) 

 

De acordo com as considerações efetuadas, a figura 12 apresenta o diagrama de 

caminhos para a avaliação das influências da aprendizagem individual e grupal na 

aprendizagem organizacional, salientando-se que as siglas empregadas na Figura são as 

mesmas do Quadro 12. 
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Figura 12: Modelo do diagrama de caminho das variáveis latentes para a mensuração da 

Aprendizagem nos níveis Individual, Grupal e Organizacional  
Fonte: Modelo estimado via Partial Least Squares (software Smart PLS 2.0M3) 

 

O diagrama de caminhos indicado pela figura 12 demonstra a representação gráfica do 

conjunto de relações esperadas entre as variáveis dependentes - A.G. e A.O. e a variável 

independente A.I., além das questões que compõem as relações de cada uma das variáveis 

manifestas para cada uma das variáveis latentes do diagrama. O sentido das setas aponta da 

variável preditora para a variável dependente e as setas indicam as relações entre elas. 

 

3.1 - Hipóteses de pesquisa 

 

De acordo com Dodgson (1993), o indivíduo é a primeira entidade de aprendizado na 

organização. Deste modo, as seguintes hipóteses de pesquisa se tornam importantes, na 

medida em que se procura identificar o grau de influência e transferência do nível da 

aprendizagem individual para os níveis da aprendizagem grupal e organizacional. 
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H1: A Aprendizagem Individual influencia positivamente na Aprendizagem 

Grupal e, 

H2: A Aprendizagem Individual influencia positivamente na Aprendizagem 

Organizacional 

 

Com o intuito de evitar ações desconectadas no seu interior, as empresas procuram 

alinhar suas atividades e com isto, os indivíduos precisam compartilhar suas estruturas de 

conhecimento para torná-las comuns. Esse movimento resulta em uma linguagem 

compartilhada e socialmente aceita pela maioria das pessoas, sendo que, a partir dela, são 

desencadeadas ações posteriores que coletivamente contribuem para a consecução dos 

objetivos organizacionais. 

Senge (1990) e Edmondson (2002) ressaltam a importância dos times como unidades 

significativas para a aprendizagem dentro das organizações. Desse modo, ressalta-se a 

importância da transferência da aprendizagem constatada no nível grupal para o nível 

organizacional, fazendo-se necessária a formulação da terceira hipótese do presente estudo: 

 

H3: A Aprendizagem Grupal influencia positivamente na Aprendizagem 

Organizacional. 

 

A formulação das hipóteses, conforme indicado, sugere, de forma implícita, que a 

aprendizagem organizacional ocorre por meio de distintas camadas, identificadas conforme a 

relação seguinte (LÓPEZ; PEÓN; ORDÁS, 2005): 

� A primeira camada corresponde ao desenvolvimento e a aquisição do 

conhecimento pelos indivíduos, por meio de fontes externas ou de 

desenvolvimento interno. 

� A segunda corresponde a sua distribuição, o que reflete como o conhecimento é 

distribuído entre os integrantes da organização. 

� A terceira se relaciona à interpretação do conhecimento, para que as ações sejam 

efetuadas, isto é, como os indivíduos compartilham e incorporam certos aspectos 

presentes em seus modelos mentais ao conhecimento compartilhado, visto que esse 

conhecimento, em sua concepção inicial, não era comum a todos os integrantes da 

organização. 

� A última dimensão corresponde à institucionalização desse conhecimento, isto é, a 

partir do momento em que ele é incorporado à memória organizacional para uso 
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futuro, na forma de regras, procedimentos e de outros sistemas e artefatos 

organizacionais. 

 

Essas camadas suportam as hipóteses de pesquisa na medida em que elas se alinham 

com a transferência da aprendizagem nos seus três distintos níveis: a Aprendizagem 

Individual, a Grupal e a Organizacional. O modelo de hipóteses pode ser representado, 

conforme indicado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Modelo das Hipóteses de Pesquisa 

 

A análise dos resultados obtidos por Chan (2003), em sua pesquisa em um Hospital 

australiano com 189 respondentes, com o emprego do mesmo questionário utilizado neste 

estudo, revelou, de forma surpreendente e ao contrário do que apregoado pela literatura, que a 

A.I. não teve forte relação com a A.O.. Salienta-se que o estrato dessa pesquisa foi limitado ao 

nível de enfermagem desse hospital.  

Por outro lado, foi constatado por ele, que a A.G. teve forte relacionamento com a A.I. 

e a A.O., o que apresenta coerência com a literatura sobre o tema. A conclusão obtida por ele 

foi que o staff do Hospital aprende mais diretamente com os seus times de trabalho do que 

com seus indivíduos e que os times de trabalho aprendem com os seus integrantes. 

 

3.2 - Critérios de mensuração e avaliação dos construtos 

 

Os dados obtidos dos questionários respondidos pelas empresas que participaram 

desse estudo, foram processados pelo método estatístico de modelagem de equações 

A.I. A.O.

A.G.
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estruturais via Partial Least Squares (PLS) com o software Smart PLS software versão 2.0M3. 

De acordo com Hui (1978), esse procedimento utiliza dois princípios extremos: 

▪ maximiza as correlações entre as variáveis latentes que estão conectadas por uma 

relação interna com os seus indicadores e 

▪ minimiza as variâncias residuais nas relações internas e externas. 

 

Esse método possibilita aos pesquisadores avaliar os dados de pesquisa obtidos com os 

grupos de variáveis manifestas, isto é, aquelas que são observáveis diretamente, de forma que 

cada um dos blocos obtidos pode ser interpretado como indicadores manifestos de uma 

variável latente conceitual (HUI, 1987). A metodologia PLS facilita sobremaneira os 

pesquisadores na análise dos dados obtidos, particularmente, naqueles em que o volume de 

informações a ser trabalhado é muito elevado, de modo que, após a análise, o pesquisador 

pode agrupar as variáveis em blocos, facilitando a interpretação dos resultados obtidos. 

Assim, o pesquisador poderá avaliar as inter-relações com um número menor de variáveis 

latentes, focando aquelas que apresentam as maiores correlações. 

Desse modo, o PLS adota uma abordagem para modelar as inter-relações entre as 

variáveis latentes e seus múltiplos indicadores, permitindo estabelecer as correlações que 

apresentam maior influência entre a variável latente analisada e indicadores que apresentaram 

as maiores correlações. 

As significâncias foram determinadas utilizando-se o método bootstrap, que promove 

uma série de reamostragens, de forma que os dados originais são amostrados repetidamente 

com reposição para a estimação dos erros padrões e intervalos de confiança (MOORE, S. D. 

et al., 2006). 

As replicações pelo método bootstrap, empregadas para esse trabalho, foram de 1000 

em todas as estimações processadas. A partir desses resultados foram determinados os desvios 

padrões, os valores t e as respectivas significâncias dos dados obtidos. 

A próxima seção irá abordar de forma sucinta o perfil das empresas que se 

submeteram ao questionário de pesquisa e os estratos de pesquisa em cada uma delas. 

 

3.3 - Considerações sobre as empresas pesquisadas 

 

Para a execução do trabalho em questão, foram efetuadas pesquisas em quatro 

empresas nacionais, sendo que duas delas atuam na área de saúde, uma no segmento de 

serviços e a última pertence ao segmento automobilístico. A gama de diferentes atividades 
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representa ampla possibilidade de explorar as diversas estruturas e natureza dos processos de 

aprendizagem organizacional em cada um desses distintos segmentos de atuação, como 

também facilitar a comparação entre eles. 

Além do aspecto de conveniência para o estudo das empresas escolhidas como objeto 

de pesquisa, os distintos segmentos de atuação representam maior abrangência para o estudo 

pretendido. São duas as empresas identificadas para responderem à pesquisa e que atuam no 

segmento de saúde. Essas empresas compõem hoje os chamados segmentos ligados às 

ciências da vida e envolvem desde laboratórios farmacêuticos, fabricantes de equipamentos 

médicos, hospitais, laboratórios de diagnósticos, sistemas de saúde privados e 

governamentais, pacientes e médicos, além de políticas governamentais existentes. 

Nesse segmento, a aprendizagem organizacional desempenha papel preponderante, 

não só pelo nível qualitativo dos serviços a serem disponibilizados, como também pelo 

elevado grau de desempenho dos times de trabalho e pela atualização técnica que seus 

integrantes devem possuir e demonstrar. 

Outro critério empregado para a escolha de um hospital como lócus de pesquisa, 

também teve por objetivo a possibilidade de comparação dos dados obtidos com àqueles 

levantados pelo trabalho conduzido por Chan (2003), de tal modo que as influências destas 

variáveis na Aprendizagem Organizacional possam ser identificadas nas empresas atuantes no 

mercado brasileiro. 

O sistema de saúde no âmbito mundial está padecendo de grandes problemas e, 

principalmente no Brasil, onde os custos associados à saúde são altos e distantes da maioria 

da população, o que restringe o acesso aos sistemas de atendimento e limita àqueles que 

podem pagar por esses elevados custos, além de concentrá-los praticamente aos grandes 

centros. Esses desafios precisam ser equacionados e resolvidos para que a população em geral 

não padeça por práticas e procedimentos inadequados.  

Esse cenário, contudo, gera oportunidades e confere valor significativo para as 

organizações que optem pela diferenciação de seus produtos e serviços decorrentes de uma 

aprendizagem organizacional, de forma que a permitir seu posicionamento em patamares 

diferenciados de atendimento com uma relação de custos e benefícios acessíveis para uma 

parcela maior da população. 

A Empresa I do segmento da área de saúde foi criada em 1961 na cidade de São Paulo 

e hoje possui unidades de atendimento em distintas áreas metropolitanas de seis grandes 

estados da federação: em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Brasília (GO), 

Salvador (BA), e Fortaleza (CE). É a maior empresa prestadora de serviços de medicina 
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diagnóstica da América Latina e oferece mais de 3000 tipos de exames de análises clínicas e 

de imagem. 

A Empresa I tem como  

Visão: Proporcionar a todas as classes sociais acesso a serviços e produtos 
relacionados à saúde, com qualidade e tecnologia atualizada.  

Sua Missão é: de superar todos os dias, com iniciativa e criatividade a 

expectativa de nossos clientes, proporcionando serviços de Medicina Diagnóstica 

de qualidade, através de metodologias operacionais, administrativas e técnicas 

atualizadas. 

. 
Essa empresa emprega o modelo de gestão por processos para suportar as decisões 

estratégicas e com isso, assegurar satisfação a todas as partes interessadas. O monitoramento 

dos processos de gestão utiliza a metodologia do Balanced Score Card (BSC) com o objetivo 

de desenvolver ações de aprimoramento desses processos nas distintas perspectivas do 

modelo e, com isso, aprimorar a gestão dos negócios onde a empresa executa as atividades. 

Na Empresa I o processo de inovação é entendido como um dos pilares críticos para a 

manutenção de sua vantagem competitiva, visto que esse processo tem por finalidade criar 

novas tecnologias e processos a elas associados, para identificar tanto as demandas e as 

necessidades atuais quanto futuras dos seus clientes e mercados nas áreas de saúde e de 

gestão. 

Os principais produtos ofertados ao mercado pela Empresa I são os exames de análise 

clínicas, os diagnósticos por imagem, os oftalmológicos, as vacinas de prevenção para 

diversas enfermidades, serviços a empresas, pesquisas clínicas, parcerias, serviços de 

terceirização laboratorial e apoio a determinados laboratórios. 

A Empresa II atuante na área de saúde é um Hospital Escola instalado no oeste do 

Estado de São Paulo com várias especialidades, dentre elas, podem ser citados: alergologia, 

anestesiologia, cardiologia, diversos tipos de cirurgia, dermatologia, doenças infecto-

parasitárias, educação sanitária, endocrinologia, endoscopia, medicina nuclear, nefrologia, 

oncologia, otorrinolaringologia e transplantes de diversos órgãos, dentre uma série de outras 

atividades médicas ambulatoriais e hospitalares. 

Esse Hospital foi inaugurado na segunda metade da década de 60 e desde então vem 

desempenhando papel fundamental para o atendimento nacional, macrorregional, regional e 

municipal, sendo hoje considerado um dos mais importantes centros cirúrgicos do país, 

recebendo inclusive contingente expressivo de pessoas de países fronteiriços ao Brasil junto à 

região oeste do Estado de São Paulo. 

A Empresa II atua no atendimento ambulatorial. Possui 40 especialidades médicas, 20 

atividades médicas, 16 sub-especialidades pediátricas, 40 mil atendimentos médicos/mês, 1,8 
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mil atendimentos diários, 170 funcionários, 14 serviços de enfermagem e em torno de 800 

médicos. 

O Hospital propriamente dito possui 4,1 mil funcionários, sendo 600 médicos 

profissionais, 260 médicos residentes, 140 enfermeiros, 1,2 mil auxiliares de enfermagem e 

162 leitos com atendimento mensal de emergência atingindo o patamar de 13 mil pacientes, 

com número médio de internações de 3,5 mil/mês e um número médio de cirurgias de 2,1 

mil/mês. 

Os números revelam o grau de importância da Empresa II no desempenho de suas 

atividades para a comunidade da região onde está instalada e para o Estado. O centro 

cirúrgico do Hospital é um complexo constituído por 25 salas interligadas onde trabalham 230 

médicos, 46 anestesistas e 150 funcionários entre enfermeiros, auxiliares e técnicos para 

atender tanto aos procedimentos cirúrgicos do SUS quanto a convênios. 

Uma das vantagens competitivas desse complexo cirúrgico é a interligação dinâmica 

das salas de cirurgia, em pré e pós-operatório, de tal modo que a entrada e a saída dos 

pacientes são efetuadas em ambientes esterilizados, o que reduz significativamente o risco de 

infecções hospitalares. 

Salienta-se que as organizações que atuam no segmento de saúde no Brasil sofrem 

pressões significativas em decorrência do aumento da expectativa de vida do povo brasileiro, 

o que acarretará uma profunda revisão do modelo de negócio atualmente vigente. Essa 

mudança pode representar novas arenas de competição para as empresas, que estão nesse 

segmento de negócio e, portanto, abrem-se novas oportunidades a serem exploradas por elas e 

em decorrência, os aspectos relacionados à aprendizagem organizacional para assegurar o 

estado da arte que se caracterizam as empresas desse setor. 

A empresa da área de serviços foi escolhida por representar um dos segmentos de 

negócio de grande importância para o país no momento atual. Trata-se de um segmento que 

está passando por mudanças significativas, não só no direcionamento estratégico, com 

aquisições e fusões de grande monta, como também por alterações na sua natureza para 

melhor atendimento dos seus clientes e mercados. 

A Empresa III atua no segmento de serviços e especificamente na área de 

seguros. Subsidiária de um dos maiores grupos seguradores do mundo, possui mais de 100 

anos de experiência e liderança nesse mercado, ocupando posição de destaque entre as 14 

maiores empresas seguradoras do país. Atualmente a empresa se destaca pelo constante 

investimento em melhoria de processos, serviços inteligentes, inovação dos produtos e 

excelência no atendimento. 
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Para ocupar essa posição de evidência, a Empresa III passou por uma série de 

transformações nos últimos anos, tornando-se uma companhia sólida, com estrutura, 

tecnologia, produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e 

corretores. Atualmente, a Empresa III possui 76  pontos de atendimento distribuídos por todo 

o país e amplo portfólio de produtos para pessoas e empresas,  contando com 

aproximadamente  1.000 funcionários,  mais de 600 mil segurados e cerca de 10.000 

corretores. Os resultados financeiros comprovam o patamar em que a companhia se encontra, 

com receita de prêmio emitido de R$ 842 milhões e lucro líquido de R$ 26 milhões. 

A Empresa III tem  como princípios a integridade, o tratamento às pessoas com 

dignidade e respeito e a oferta de produtos e serviços de qualidade a preço justo. Sua 

verdadeira grandeza é medida por ajudar pessoas e empresas a viverem com mais segurança e 

qualidade de vida, além do compromisso de preservar e proteger os bens que os clientes 

constroem, adquirem e valorizam. O objetivo atual é criar a companhia dos próximos 100 

anos e com isso, continuar o processo de crescimento, que a levará à liderança do mercado. 

O último segmento de negócio estudado foi o ramo automobilístico, que sempre 

representou grande importância para o desenvolvimento e crescimento do país, 

principalmente nos primórdios da industrialização do parque fabril nacional, tanto quanto no 

preparo de mão de obra especializada em cascata, abrangendo toda a cadeia produtiva. 

Esse setor tem grande importância para a economia nacional e foi o responsável pela 

introdução dos conceitos contemporâneos dos movimentos de qualidade, hoje presentes em 

todas as esferas das empresas nacionais e agora nos meios governamentais com a introdução 

dos sistemas de gestão, na sua face mais visível, como, por exemplo, o controle da inflação 

por meio de metas pré-estabelecidas, seguidas dos esforços para o seu cumprimento. 

A Empresa IV, atuante no segmento automobilístico está no mercado brasileiro desde 

1986 e se posiciona entre as principais encarroçadoras de ônibus do país. A matriz está 

situada na região Sul e conta com um parque fabril de 35 mil m2, sobre uma área total de 140 

mil m2. No momento possui 2100 funcionários, com uma produção de 3,2 mil unidades/ano, 

o que perfaz uma produção de 264 unidades/mês, 12 veículos/dia e 1,5 

ônibus/ano/colaborador. 

Em decorrência das necessidades de movimentos estratégicos de crescimento e com a 

intenção de aumentar a atuação no exterior, a empresa inaugurou em 2004 uma unidade 

produtiva na América Central com uma área de 12,5 mil m2 em regime de PKD. O mix de 

produção da empresa inclui linha completa de veículos encarroçados em chassi adquiridos de 

terceiros, com abrangência desde ônibus rodoviários, urbanos e micros. 
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As características principais dos produtos da empresa são a qualidade, a inovação e o 

estilo arrojado de suas carrocerias, o que promove a diferenciação dos seus veículos em 

relação aos dos seus concorrentes. Além do movimento estratégico de crescimento no 

exterior, a empresa promoveu uma ação de diferenciação nos serviços de pós-vendas, cujo 

objetivo é agregar maior valor ao atendimento dos seus clientes após a venda realizada e com 

isso assegurar a fidelização à marca. 

Contudo, essa intenção estratégica terá melhor êxito, se estiver instalado, na empresa, 

o comportamento para o aprendizado, de forma que se melhor interpretem as necessidades e 

os anseios dos clientes atuais e futuros, para que essas necessidades possam, em última 

instância, ser transformadas em atributos, que posteriormente serão incorporados aos seus 

produtos e serviços. 

 

3.4 - Sujeitos da Pesquisa - o estrato amostral 

 

Os sujeitos de pesquisa foram escolhidos de acordo com os segmentos de atuação das 

empresas, além do tipo de negócio conduzido por elas, mas levando-se em consideração o 

estrato correspondente ao meio da pirâmide organizacional das instituições analisadas. 

Entende-se por meio da pirâmide organizacional o estrato correspondente aos gestores, 

gerentes, alguns diretores, a líderes e pessoas administrativas que fazem o elo entre o time de 

topo e as pessoas que executam as atividades operacionais propriamente ditas. 

São essas pessoas que têm sob sua responsabilidade a gestão dos processos que 

auxiliam na execução das medidas resultantes dos processos decisórios da organização e que 

contribuem para a consecução dos objetivos delineados pelas empresas. No caso específico da 

Empresa II do ramo de saúde, a escolha recaiu sobre o grupo de enfermagem. 

Importante ressaltar que o corpo do questionário de pesquisa foi desenvolvido em três 

blocos distintos, o primeiro correspondente ao tema em questão, o segundo bloco relativo aos 

dados demográficos dos respondentes e o terceiro e último bloco constituído de uma pergunta 

aberta, de tal forma que as pessoas pudessem manifestar livremente sua opinião, sobre o tema 

aprendizagem no seu ambiente de trabalho cujos aspectos não tivessem sido abordados, pelas 

questões do questionário do primeiro bloco. Esse cuidado se mostrou adequado para evitar a 

perda do questionário de pesquisa, caso os respondentes não completassem o segundo e o 

terceiro blocos, saindo do site sem por terminar de respondê-lo. 

Essa precaução foi mais significativa ainda, no caso do preenchimento do questionário 

manuscrito, visto que não haveria possibilidade de impedir o avanço do respondente para as 
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etapas subseqüentes, se ele não tivesse respondido todas as questões anteriores, como no caso 

do preenchimento por meio eletrônico. Sendo assim, o número de respondentes do 

questionário de pesquisa respondidos a mão não precisa ser necessariamente o mesmo que os 

indicados nos blocos subseqüentes.  

O questionário de pesquisa foi disponibilizado via Internet por meio do seguinte 

endereço eletrônico: www.maxti.com.br/mackenzie/pesquisa.aspx?p=7, sendo que cada uma 

das empresas tinha chave de acesso com códigos específicos, para que os respondentes 

pudessem acessar o site e se habilitarem a responder ao questionário, conforme indicado no 

Apêndice 1.  

Os dados obtidos a partir das respostas dos respondentes foram automaticamente 

hospedados em um banco de dados que, depois de consolidados, foram trabalhados 

estatisticamente por meio do Sistema Partial Least Squares - PLS. 

A opção para a disponibilização de um site público decorreu da certeza de que os 

respondentes não poderiam ser rastreados após o preenchimento do questionário, o que 

possibilitou a garantia da total confidencialidade das respostas indicadas por eles, deixando-os 

à vontade para expressarem suas percepções sobre os questionamentos efetuados, sem o 

receio de eventuais retaliações posteriores. 

Porém, essa abordagem gerou diferentes impactos nas empresas escolhidas, visto que 

elas tiveram de providenciar a liberação do acesso de todos os respondentes junto a suas áreas 

de TI para permitir o livre trânsito deles ao site, gerando contratempo em algumas dessas 

organizações bem como no prazo para a consecução e entrega da pesquisa. 

Na Empresa I, os respondentes foram os gestores, supervisores e especialistas 

localizados nas praças de São Paulo com 95 pessoas, no Rio de Janeiro com 27 e no Paraná 

com 18, constituindo uma população total de 140 pessoas. O número de respondentes da 

Empresa I foi de 51 perfazendo a taxa de retorno de 36%. 

A Empresa II, também da área da Saúde, optou pelo preenchimento via impressa do 

questionário e não por meio do site, pois a grande maioria dos respondentes do estrato 

escolhido não tinha acesso a computadores na área de trabalho. 

 A entrega dos questionários e seu recolhimento posterior foi feita por duas 

pessoas de confiança do pesquisador, para assegurar a confiabilidade e legitimização dos 

dados apurados. Nessa empresa, o estrato de pesquisa correspondeu aos enfermeiros da 

Instituição, pelo fato de eles representarem o elo entre o corpo médico e os clientes do 

Hospital, além de possibilitar a comparação direta com o artigo produzido por Chan (2003), 

que também analisou o grupo de enfermagem de um Hospital situado na Austrália. 
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O total esperado de pessoas envolvidas na Empresa II eram 140 enfermeiros, porém, a 

quantidade de retorno obtida foi de 46 questionários, com taxa de retorno de 33%. Na 

consolidação dos dados, sete questionários foram descartados, por falta de preenchimento de 

algumas questões de pesquisa, de sorte que ao final o número de respondentes na Empresa II 

foi de 39. 

 A Empresa III, atuante na área de serviços, utilizou a Internet para que seus 

colaboradores acessassem o site e se habilitassem para responder ao questionário de pesquisa. 

O estrato correspondente a essa organização está restrito aos gestores de filiais, gestores 

técnicos de produtos, da área financeira e técnica dentre outras, perfazendo um total de 151 

pessoas. A taxa de retorno da Empresa III foi de 42% com um total de 63 respondentes. 

Na Empresa IV, atuante no setor industrial, a escolha recaiu na faixa correspondente 

aos Coordenadores, Gerentes, Supervisores, Analistas e Técnicos de Produção, o que 

corresponde à massa dos atores organizacionais do meio da pirâmide da estrutura 

organizacional, visto que são eles os responsáveis pela ponte entre as intenções estratégicas da 

empresa e a operacionalização dessas atividades junto ao chão de fábrica. Nessa organização 

a taxa de retorno foi de 65% em um total de 60 pessoas convocadas, com 39 pessoas 

retornando o questionário de pesquisa. 

Conforme Hair et al (2005), o tamanho da amostra a ser empregada para a análise 

fatorial não deve ser menor do que 50 observações, dando-se preferência para tamanho de 

amostras superiores a 100. 

No presente estudo, as situações críticas da análise corresponde a variável latente A.I 

para aquelas empresas com 39 respondentes, pois essa variável latente possui nove 

indicadores de mensuração. Com isso, a relação obtida antes das estimações é de 4,3 casos 

por variável (39/9), em que o considerado aceitável é entre cinco a dez casos/variável. Porém, 

após as sucessivas estimações a situação crítica se transferiu para a variável latente OCLDP 

com cinco indicadores e de relação 7,8 casos por variável (39/5), o que nos permite efetuar as 

análises pretendidas.  

A seguir serão apresentados os resultados obtidos pelo questionário de pesquisa, 

ressaltando-se que a ferramenta de diagnóstico empregada para a análise é o Sistema PLS. 
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4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

 

Os dados obtidos pela pesquisa serão apresentados a seguir, salientando-se que 

durante a consolidação do banco de dados, não houve dados faltantes, já que os respondentes 

que utilizaram o site não tinham condições de prosseguir com a pesquisa, se todas as questões 

anteriores não estivessem integralmente respondidas e os questionários preenchidos 

manualmente, eventualmente incompletos, foram descartados antes dos dados serem 

computados. 

 

4.1 - Dados demográficos das Empresas 

 

A Tabela 1 consolida os dados demográficos da faixa etária das Empresas I a IV e os 

seguintes aspectos podem ser observados: 

� A faixa etária média dos respondentes da Empresa I é 39 anos e 57% das 

pessoas desse conjunto amostral está na média e abaixo dela. 

� A faixa etária média da Empresa II é 33 anos e 65% dos respondentes está ou 

na faixa correspondente à média e abaixo dela. 

� A faixa etária média da Empresa III é 38 anos e 65% dos respondentes está 

abaixo ou na faixa etária média do conjunto amostral desses respondentes. 

� A faixa etária média da Empresa IV é 32 anos e 39% dos respondentes está 

abaixo ou na faixa etária correspondente à média do conjunto amostral desses 

respondentes. 
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Tabela 1: Dados Consolidados da faixa etária dos Respondentes das Empresas I a IV 
 
 Empresa I Empresa II Empresa III Empresa IV 
Faixa 
etária 
(anos) 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

 22 a 27 6 11,8 11,8 12 32,4 32,4 0 0 0 10 25,6 25,6 

28 a 33 7 13,7 25,5 12 32,4 64,9 18 28,6 28,6 15 38,5 64,1 

34 a 39 16 31,4 56,9 4 10,8 75,7 23 36,5 65,1 9 23,1 87,2 

40 a 45 11 21,6 78,4 6 16,2 91,9 16 25,4 90,5 5 12,8 100 

46 a 51 8 15,7 94,1 3 8,1 100,0 5 7,9 98,4 0 0,0 100 

acima 
de 51 

3 5,9 100 0 0,0 100,0 1 1,6 100,0 0 0,0 100 

Total  51 100  37 100,0  63 100  39 100  

Faixa 
etária 
média 
(anos)   

38,5   33   37,7   31,8 

  

 
 
 
 A Tabela 2 consolida os dados do tempo de permanência dos respondentes nas 

empresas e os seguintes aspectos podem ser observados:  

� O tempo médio de permanência dos respondentes na Empresa I é de sete anos 

e 63% da amostra analisada está dentro da faixa corresponde à média e abaixo 

dela. 

� O tempo médio de permanência dos respondentes na Empresa II é de sete anos 

e 70% da amostra analisada está dentro da faixa corresponde à média e abaixo 

dela. 

� O tempo médio de permanência dos respondentes na Empresa III é de sete 

anos e 59% da força de trabalho desse conjunto amostral está ou na média e 

abaixo dela. 

� O tempo médio de permanência dos respondentes na Empresa IV é de oito 

anos e 67% da força de trabalho desse conjunto amostral está ou na média ou 

abaixo dela. 

� Observa-se que, nas empresas analisadas e no estrato amostral considerado, os 

tempos médios de permanência nas empresas estão próximos entre si, variando 

de sete a oito anos com média de 7,5 anos. 
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Tabela 2: Dados Consolidados do tempo de permanência dos Respondentes nas Empresas I a IV 
 

 Empresa I Empresa II Empresa III Empresa IV 
Tempo de 
Empresa 
(anos) 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

até 1 ano 
11 21,6 21,6 4 10,8 10,8 4 6,3 6,3 4 10,3 10,3 

acima de 1 
ano até 4 11 21,6 43,1 9 24,3 35,1 23 36,5 42,9 7 17,9 28,2 

acima de 4 
anos até 7  10 19,6 62,7 13 35,1 70,3 10 15,9 58,7 11 28,2 56,4 

acima de 7 
anos até 
10  

7 13,7 76,5 4 10,8 81,1 17 27,0 85,7 4 10,3 66,7 

acima de 
10 anos 
até 13 

4 7,8 84,3 3 8,1 89,2 4 6,3 92,1 5 12,8 79,5 

acima de 
13 anos 
até 16 

2 3,9 88,2 4 10,8 100 2 3,2 95,2 4 10,3 89,7 

acima de 
16 anos 6 11,8 100 0 0 100 3 4,8 100 4 10,3 100 

Total  
51 100  37 100  63 100  39 100  

Faixa 
etária 
média 
(anos)   

7,2   6,6   6,6   8,3   

 
A Tabela 3 consolida os dados do Gênero dos respondentes nas Empresas e os 

seguintes aspectos podem ser observados: 

� Conforme constatado por Chan (2003) no segmento de negócio relacionado à 

saúde há acentuada presença feminina, quando comparado com os outros 

segmentos analisados nesse estudo. A Empresa I contém 76% e a Empresa II 

tem 95% de mulheres na sua força de trabalho. 

� Do modo inverso que nos segmentos anteriores observa-se na Empresa III a 

inversão da percentagem de mulheres em relação aos homens, perfazendo 

71%. 

� Repete-se o padrão anterior, onde se observa na Empresa IV a maior 

quantidade da população do sexo masculino com 67%, do que o feminino em 

contraste, com as empresas do segmento de saúde. 
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Tabela 3: Dados consolidados do gênero dos Respondentes nas Empresas I a IV 
 

 Empresa I Empresa II Empresa III Empresa IV 
Gênero número. % % 

acum. 
número. % % 

acum. 
número % % 

acum. 
número % % 

acum. 

Masculino 
12 23,5 23,5 2 5,4 5,4 45 71,4 71,4 26 66,7 66,7 

Feminino 
39 76,5 100 35 94,6 100 18 28,6 100 13 33,3 100 

Total  
51 100  37 100  63 100  39 100  

 
 

A Tabela 4 consolida os dados demográficos do Grau de Instrução dos respondentes 

das Empresas I a IV e os seguintes aspectos podem ser observados: 

� A população amostral com Superior completo, com Pós-Graduação e Pós-

Graduação com MBA representa 90% do total dos respondentes da Empresa I. 

� 81% do grupo de enfermagem da Empresa II têm Superior Completo. 

� 86% da força de trabalho do conjunto amostral analisado da Empresa III têm 

curso Superior Completo, Pós-Graduação e Pós-Graduação com MBA. 

� 56% dos respondentes da Empresa IV possui Superior Completo, Pós-

Graduação e Pós-Graduação com MBA. 

� De modo geral, em relação ao Grau de Instrução, observa-se o elevado preparo 

dos respondentes, indicando a preocupação tanto por parte deles quanto por 

parte das empresas, no sentido de contar com profissionais qualificados nos 

seus quadros institucionais. 
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Tabela 4: Dados consolidados do grau de instrução dos Respondentes nas Empresas I a IV 

 Empresa I Empresa II Empresa III Empresa IV 
Grau de 
instrução 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

número % % 
acum. 

Segundo Grau 
0 0 0 0 0 0 2 3,2 3,2 0 0 0 

Terceiro Grau 
0 0 0 3 8,1 8,1 0 0 3,2 0 0 0 

Superior 
incompleto  3 5,9 5,9 0 0 8,1 7 11,1 14,3 15 38,5 38,5 

Superior 
completo 22 43,1 49,0 30 81,1 89,2 20 31,7 46,0 3 7,7 46,2 

Pós-Graduação 
15 29,4 78,4 4 10,8 100 22 34,9 81,0 14 35,9 82,1 

Pós-
Graduação/MBA 9 17,6 96,1 0 0  12 19,0 100 5 12,8 94,9 

Mestrado  
1 2,0 98,0 0 0  0 0  2 5,1 100 

Doutorado  
1 2,0 100 0 0  0 0  0 0  

Total  

51 100  37 100  63 100  39 100  

 

Os demais dados demográficos estão analisados individualmente para cada uma das 

empresas. 

A Empresa I, de acordo com a Tabela 5, revela baixa quantidade de níveis 

hierárquicos no estrato pesquisado, podendo representar maior grau de flexibilização nas 

tomadas de decisões e no trato com os seus respectivos times de trabalho. 

 

Tabela 5: Nível hierárquico dos Respondentes da Empresa I 
 

Nível Hierárquico número  % % Acumulada 

Especialista  2 3,9 3.9 

Gerente 36 70,6 74,5 

Supervisor 13 25,5 100,0 

Total  51 100  

 
Para o nível hierárquico da Empresa II observa-se que o estrato analisado corresponde 

integralmente ao grupo de enfermagem do Hospital e dentro desse nível há cinco subdivisões 

indicadas pela Tabela 6. 
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Tabela 6: Nível hierárquico dos Respondentes da Empresa II 
 

Nível hierárquico número % % Acumulada 

Enfermagem 19 51,4 51,4 

Enfermagem Supervisora 12 32,4 83,8 

Enfermagem Clínica 2 5,4 89,2 

Enfermagem UTI 2 5,4 94,6 

Enfermagem Assistencial 2 5,4 100 

Total  37 100  

 
 

No caso da Empresa III, semelhantemente a Empresa I, observa-se pela Tabela 7 que 

há poucos níveis hierárquicos entre as atividades operacionais e o topo da organização, 

podendo representar maior grau de flexibilização nas tomadas de decisões dos gestores e no 

trato com as suas respectivas equipes de trabalho. 

 

Tabela 7: Nível hierárquico dos Respondentes da Empresa III 
 

Nível hierárquico número  % % Acumulada 

Gerente 60 95,2 95,2 

Diretor 3 4,8 100 

Total  63 100  

 

Para a Empresa IV, nota-se o maior número de níveis hierárquicos no conjunto 

amostral pesquisado do que nas empresas dos outros segmentos. 

 

Tabela 8: Nível hierárquico dos Respondentes da Empresa IV 
 

Nível hierárquico número % % Acumulada 

Administrativo 1 2,6 2,6 

Analistas/Técnicos 8 20,5 23,1 

Engenheiros/Instrutores/ 

Consultores/Compradores  
6 15,4 38,5 

Supervisor 17 43,6 82,1 

Gerente 7 17,9 100 

Total  39 100  
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4.2 - Análises dos dados de pesquisa e procedimentos 

 

A tratativa dos dados coletados pelo questionário de pesquisa e efetuada de acordo 

com o Sistema Partial Least Squares - Smart PLS 2.0 M3 objetiva desenvolver a modelagem 

das equações estruturais presentes no modelo teórico, desenhado a partir do trabalho de Chan 

(2003) e que está representado tanto pelo Diagrama de Caminhos da Figura 12 quanto pelo 

Modelo de Hipóteses da Figura 13. 

Segundo Hair J. et al. (2005, p. 466) a metodologia de análise por meio de modelagem 

das equações estruturais tem duas vantagens, ou seja: 

▪ permite tratar de forma simultânea as múltiplas variáveis dependentes e 

independentes com eficiência estatística e, além disso, 

▪ possibilita construir uma ponte de transição da análise exploratória do modelo 

teórico desenhado, de forma que se possa confirmá-lo a posteriori. 

 

A avaliação das propriedades psicométricas (validade convergente, validade 

discriminante e confiabilidade) da escala empregada para a avaliação das variáveis latentes, 

seguiu as etapas estabelecidas pelo fluxograma de atividades indicado a seguir.    
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Figura 14: Fluxograma das etapas de análise dos dados de pesquisa 
 

4.2.1 - Análises dos dados de pesquisa  

 

 A primeira etapa indicada pelo fluxograma da Figura 14 corresponde ao 

processamento dos dados consolidados por meio da metodologia do Partial Least Square - 

PLS na presença de todas as variáveis manifestas, conforme modelo proposto pela Figura 12. 

Essa etapa do fluxograma tem o intuito de determinar a correlação entre as variáveis latentes 

(VL) e suas respectivas variáveis manifestas (VM), ou indicadores e ou fatores que são 

aqueles observáveis na prática, para que se determine a Variância Média Extraída - AVE das 

distintas variáveis latentes de primeira ordem, que constituem o modelo. 

Salienta-se que as variáveis de segunda ordem, isto é, a Aprendizagem Organizacional 

(AO) e a Aprendizagem Grupal (AG) não são consideradas nos instantes iniciais da análise, 

visto que elas são representadas por suas respectivas variáveis de primeira ordem, lembrando-
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se que, para a A.G, são dois os construtos de primeira ordem (A.G.I e AG.E.) e para a A.O 

são cinco (OCPM, OCLDP, OPR, OTC, OETSP). 

 

4.2.1.1 - Considerações iniciais 

 

Foram efetuadas cinco estimações repetitivas conforme os passos indicados pela 

Figura 14 para obter a validade discriminante e a confiabilidade do modelo, levando-se em 

consideração a premissa estipulada na Seção 3.4, segundo a qual a natureza do processo de 

aprendizagem é comum a todas às empresas. 

Em cada etapa, foram identificadas as variáveis mensuráveis com cargas mais baixas 

nas respectivas estimações efetuadas, de modo que esses indicadores sempre fossem extraídos 

antes da estimação das etapas subseqüentes estabelecidas pela Figura 14. Esse procedimento 

tem por finalidade aumentar a validade convergente da variável latente e obter o desenho do 

modelo estrutural final com seus coeficientes padronizados. 

Os critérios de classificação para a remoção das variáveis mensuráveis seguiram as 

recomendações de Chin et al. (2003), de que tanto os fatores de carga quanto a confiabilidade 

devem possuir valores correspondentes ou superiores a 0,70 de modo que se estabeleça um 

padrão de comparação inicial, para, em seguida, analisar as cargas novamente, até que se 

obtenha o modelo de medição do construto coerente com as propriedades psicométricas 

próximas daquelas consideradas ideais. 

Para os valores de t foi adotada a probabilidade de 0, 9750 da Tabela de Probabilidade 

da Curva Normal Padronizada, obtendo-se o valor de 1,96 (Moore et al., 2006), de forma que 

as variáveis mensuráveis que apresentassem durante as estimações valores de t abaixo ou 

igual a esse, seriam passíveis de eliminação para as estimações subseqüentes. 

Após a quinta estimação, seguindo-se todas as etapas do fluxograma da Fig. 14 e na 

etapa final de avaliação dos coeficientes estruturais do modelo de mensuração, observou-se 

que o coeficiente geral padronizado da A.I para a A.G foi o único que obteve significância 

conforme os padrões estabelecidos por Chin et al. (2003) com valor de 0,75  e com alto valor 

de t (19,71). 

Estes valores são superiores aos mesmos valores correspondentes na Empresa I, com o 

valor de carga de 0,41, na Empresa II com carga de 0,19, na Empresa III, com carga de 0,07 e 

por fim, na Empresa IV, com carga de 0,48. 

A conclusão que se depreende pelos resultados obtidos por meio das sucessivas 

estimações é que o coeficiente geral da A.I para a A.G de 0,75 do modelo estrutural resultante 
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para todas as empresas não é explicado pelos baixos valores de A.I para A.G do modelo 

estrutural de cada uma delas. 

Desse modo, os resultados obtidos não sustentam a suposição inicial de agrupamento 

de todos os dados das distintas empresas para obter o tamanho amostral superior a 100 (HAIR 

J. et al., 2005). Pelas estimações operacionalizadas com os dados agrupados, verificou-se a 

existência de diferenças acentuadas entre pelo menos uma das quatro empresas em análise. O 

fato ocorrido pode ser melhor compreendido pela Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Explicação da Diferença entre o Coef. Geral A.I./A.G. e das Empresas I a IV 
 

Portanto, a premissa feita inicialmente deve ser descartada, não podendo ser aplicada 

conforme considerado na seção 3.4. Dessa maneira, os dados tiveram que ser retrabalhados 

novamente, agora por meio de outra abordagem de pesquisa, isso é de forma separada por 

empresa. 

 

4.2.1.2 - Análise dos dados das Empresas de forma isolada, simultânea e a discussão dos 

resultados obtidos 

 

Nessa etapa, foi empregada uma abordagem de análise sistêmica dos dados amostrais, 

efetuando-se não só a tratativa estatística para cada um dos bancos de dados separados por 

empresa, mas com avaliações simultâneas dos resultados, antes de decidir sobre a eliminação 
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ou a permanência de determinados indicadores, para avaliar, inclusive, seus respectivos 

impactos sobre as demais empresas. 

Desse modo, a decisão de manter ou não determinado indicador não foi unilateral, 

visto que a intenção era preservar o maior número de indicadores para os blocos dos 

construtos de cada uma das VL’s nas distintas empresas. 

Nessa segunda etapa, do mesmo modo que o experimento descrito em 4.2.1.1, a 

análise dos dados percorreu a mesma orientação indicada pelo Fluxograma da Figura 14. Em 

cada um desses passos, procurou-se sempre que possível, identificar e remover as variáveis 

mensuráveis com fator de carga abaixo de 0,70 (CHIN, et al. 2003) e, com isso, contribuir 

para o aumento da validade convergente do modelo estrutural. 

Além dessa sistemática, promoveu-se, conforme explicado anteriormente, análise 

sistêmica dos diferentes impactos dessas variáveis nas empresas, no sentido de assegurar a 

unicidade do modelo de mensuração final. Desse modo, a primeira estimação do modelo com 

todas as variáveis mensuráveis presentes revelou os resultados apresentados nas Tabelas 9 a 

12 para as Empresas I a IV. 
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Tabela 9: Indicadores com as menores cargas fatoriais em suas VLs para a Empresa I na primeira 
estimação do modelo  

 
Fatores de 

primeira 

ordem 

Carga obtida 

após a 

primeira 

estimação 

(PLS) 

Questões Valor 

t 

Variáveis manifestas: 

enunciado das questões 

A.I. 0,3888 q7 1,527 Cometer erros faz parte do processo de aprendizagem. 

A.I. 0,274 q11 1,255 Algumas vezes eu dedico muito esforço para aprender algo 

novo. 

A.I. 0,3568 q37 1,830 Para mim é importante aprender em cada uma das minhas 

experiências no trabalho. 

A.I. 0,0048 q5 0,021 Tomar decisões difíceis me agrada. 

A.I. 0,1388 q18_rev 0,679 Não há muitas coisas novas para aprender em meu trabalho. 

(R) 

A.G.I. -0,5261 q21_rev 3,434 Minha equipe lida com as diferenças de opiniões 

particularmente e não em público. 

A.G.I. 0,7444 q30  10,635 Em minha equipe, as pessoas freqüentemente argumentam 

sobre assuntos em pauta. 

A.G.E. 0,3656 q9  1,697 As pessoas de minha equipe obtêm informações para o 

trabalho a partir de outras fontes, tais como clientes ou outras 

unidades da organização. 

A.G.E. 0,4309 q36_rev 2,156 Não temos tempo para informar as pessoas de fora da nossa 

equipe sobre os nossos projetos. (R) 

OESTP 0,6288 q33_rev  3,774 Nós raramente criamos equipes informais para resolver 

problemas organizacionais. (R) 

OPR 0,6064 q4  4,085 Eu posso propor com freqüência novas idéias para a 

organização. 

OTC 0,188 q41  0, 787 Eu freqüentemente converso com as pessoas de outras áreas 

sobre programas ou atividades de trabalho bem sucedidas para 

compreender a razão do sucesso desses.  
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Tabela 10: Indicadores com as menores cargas fatoriais em suas VLs para a Empresa II na 

primeira estimação do modelo  

 
Fatores de 

primeira 

ordem 

Carga obtida 

após a primeira 

estimação 

(PLS) 

Questões Valor 

t 

A.I. 0,4875 q7 1,925 

A.I. 0,6171 q11 1,851 

A.I. 0,6493 q37 1,795 

A.I. 0,301 q5 0,931 

A.I. 0,1218 q18_rev 0,346 

A.G.I. -0,3485 q21_rev 0,692 

A.G.I. -0,1868 q30  0,339 

A.G.E. -0,3853 q9  0,817 

A.G.E. 0,4036 q36_rev 1,340 

OESTP 0,5837 q33_rev  1,869 

OPR 0,345 q4  1,509 

OTC -0,3021 q41  0,879  

 

Tabela 11: Indicadores com as menores cargas fatoriais em suas VLs para a Empresa III na primeira 
estimação do modelo 

 
Fatores de 

primeira 

ordem 

Carga obtida 

após a primeira 

estimação 

(PLS) 

Questões Valor 

t 

A.I. 0,2112 q7 0,800 

A.I. 0,3886 q11 1,828 

A.I. 0,1612 q37 0,530 

A.I. 0,3125 q5 1,139 

A.I. 0,4461 q18_rev 2,079 

A.G.I. 0,0052 q21_rev 0,023 

A.G.I. 0,5441 q30  2,405 

A.G.E. 0,364 q9  1,445 

A.G.E. 0,7212 q36_rev 9,661 

OESTP 0,5842 q33_rev  3,143 

OPR 0,3913 q4  2,112 

OTC 0,5696 q41  3,431 
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Tabela 12: Indicadores com as menores cargas fatoriais em suas VLs para a Empresa IV na 

primeira estimação do modelo 

 
Fatores de 

primeira 

ordem 

Carga obtida 

após a primeira 

estimação 

(PLS) 

Questões Valor 

t 

A.I. 0,0916 q7 0,447 

A.I. 0,2252 q11 1,183 

A.I. 0,264 q37 1,220 

A.I. 0,5439 q5 2,549 

A.I. 0,6257 q18_rev 3,525 

A.G.I. -0,3003 q21_rev 1,129 

A.G.I. 0,4696 q30  2,399 

A.G.E. 0,3595 q9  1,314 

A.G.E. 0,5019 q36_rev 2,220 

OESTP 0,6985 q33_rev  3,523 

OPR 0,6157 q4  4,933 

OTC 0,8117 q41  9,771 

 

Como a análise dos dados foi efetuada de forma concomitante, tornam-se visíveis os 

diferentes impactos que cada uma das variáveis mensuráveis exerce sobre as distintas 

Empresas, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13: Indicadores com as menores cargas fatoriais em suas VLs para as quatro empresas analisadas 
na primeira estimação do modelo 

 
Primeira 

estimação 

Variáveis Latentes - 

Primeira Ordem 

A.G.E. A.G.I. A.I. OETSP OPR OTC 

Indicadores 

EMPRESAS q9 q36_rev q21_rev q30 q7 q11 q37 q5 q18_rev q33_rev q4 q41 

I 0,3656 0,4309 -0,526 0,7444 0,3888 0,274 0,3568 0,0048 0,1388 0,6288 0,6064 0,188 

II -0,385 0,4036 -0,348 -0,187 0,4875 0,6171 0,6493 0,301 0,1218 0,5837 0,345 -0,302 

III 0,364 0,7212 0,0052 0,5441 0,2112 0,3886 0,1612 0,3125 0,4461 0,5842 0,3913 0,5696 

IV 0,3595 0,5019 -0,300 0,4696 0,0916 0,2252 0,264 0,5439 0,6257 0,6985 0,6157 0,8117 
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Pela análise da Tabela 13, pode-se concluir que: 

▪ As variáveis mensuráveis q4, q5, q7, q9, q11, q18_rev, q21_rev e a q37 tiveram 

carga fatorial abaixo de 0,70 para todas as empresas (dados indicados em negrito, 

itálico e sublinhados). 

▪ A variável mensurável q30 tem carga acima de 0,70 somente para a Empresa I, por 

isso a opção da sua retirada do modelo inicial, porque o construto A.G.I medido por 

esse indicador ainda possui mais cinco variáveis. 

▪ Os indicadores q33_rev com carga de 0,70 e o q41 com carga de 0,81 para a 

Empresa IV também foram retirados em razão das baixas cargas desses indicadores 

nas demais empresas. 

▪ Do mesmo modo, o indicador q36_rev com carga acima de 0,7 para a Empresa III, 

mas com carga mais baixas para as demais organizações. 

 

Os valores obtidos sugerem a exclusão dessas variáveis do modelo de mensuração 

antes da segunda estimação. Por esse motivo alguns indicadores com carga alta (q30 para a 

Empresa I e q41 e q33_rev para a Empresa IV) foram eliminados e outros com carga baixa 

permaneceram, priorizando-se por mantê-los, para não comprometer a AVE nas empresas 

onde ela se mantém em patamares mais elevados. 

Prosseguindo com as análises do modelo de medida, efetuou-se a retirada das 

variáveis mensuráveis conforme indicado pela primeira estimação e pela Tabela 9, sendo que 

os dados foram novamente processados e os resultados obtidos bem como definida a variável 

de mensuração mais apropriada para ser eliminada na estimação subseqüente na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Indicador com as menores cargas fatoriais em suas VLs para as quatro empresas analisadas na 

primeira estimação do modelo 

 
Segunda 

estimação 

Variável 

latente 

Valor 

t 

Variável manifesta: enunciado da  questão 

A.G.I. 

Variável 

mensurável 

Empresas q32_rev 

I 0,6205 3,712 Os problemas e os erros de nossa equipe nunca são comunicados 

aos responsáveis de modo que as ações corretivas possam ser 

tomadas (R). 

II 0,3951 1,201 

III 0,5677 3,549 

IV 0,7735 9,688 
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Os dados da AVE e da confiabilidade resultantes da segunda estimação para as 

variáveis latentes e as distintas empresas são indicados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Variáveis latentes de primeira ordem e as suas AVE’s e Confiabilidades: após a segunda 
estimação simultânea no PLS - Empresas I a IV 

 
Dados 

psicométricos: 

segunda 

estimação 

Variáveis latentes: primeira ordem 

A.G.E A.G.I A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC 

Empresas AVE Conf. AVE Conf. AVE Conf. AVE Conf. AVE Conf. AVE Conf. AVE Conf. AVE Conf. 

I 0,59 0,81 0,53 0,82 0,42 0,74 0,47 0,80 0,48 0,79 0,61 0,75 0,60 0,85 0,53 0,76 

II 0,43 0,68 0,34 0,67 0,46 0,76 0,41 0,76 0,39 0,68 0,62 0,77 0,51 0,81 0,48 0,72 

III 0,49 0,74 0,50 0,80 0,43 0,74 0,51 0,83 0,57 0,84 0,55 0,71 0,54 0,82 0,52 0,76 

IV 0,57 0,80 0,65 0,88 0,53 0,82 0,53 0,85 0,41 0,72 0,60 0,75 0,54 0,82 0,47 0,72 

 

Os resultados psicométricos obtidos após a segunda estimação indicam: 

▪ A Empresa I está com a variância média extraída (AVE) dos construtos A.I. (0,42), 

OCLDP (0, 47) e no construto OCPM (0,48) com valores abaixo do recomendado por 

Fornell e Larcker (1981), porém, pelo critério de cargas cruzadas, os valores obtidos 

estão dentro dos padrões aceitáveis pelo caráter exploratório do estudo e pela decisão 

de manter a unicidade do modelo estrutural para todas as empresas (Tabela 16). 

▪ A Empresa II tem a variância média extraída (AVE) para os construtos AGE (0,43), 

A.G.I. (0,34), A.I. (0,46), OCLDP (0,41), OCPM (0,39) e OTC (0,48), conforme 

Tabela 18 e levando-se em conta as mesmas considerações efetuadas no comentário 

anterior. 

 

▪ A Empresa III está com a variância média extraída (AVE) baixa no construto A.I. 

(0,43), conforme Tabela 20, sendo considerada aceitável em decorrência dos 

comentários anteriores  

▪ A Empresa IV está com a variância média extraída (AVE) baixa no construto OCPM 

(0,41) conforme Tabela 22. 

▪ A Confiabilidade está adequada (maior que 0,7) para todos os construtos e Empresas. 

 

A análise dos resultados obtidos indica a necessidade de efetuar a terceira estimação, 

retirando-se a variável mensurável representada pela questão q32_rev e do mesmo modo que 
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nos casos anteriores, procede-se a eliminação desse indicador, antes do processamento da 

terceira estimação do modelo. Nota-se que o indicador q32_rev foi descartado, mesmo tendo 

alta carga localizada na Empresa IV. 

Salienta-se que essa dinâmica repetitiva tem por finalidade promover o aumento da AVE dos 

blocos de indicadores remanescentes daquela VL que esses indicadores pretendem avaliar. 

Além disso, quando o bloco de variáveis mensuráveis que representa determinada VL 

demonstra, no seu conjunto, alta carga específica e, ao mesmo tempo, baixa carga desses 

mesmos indicadores nas demais VL’s (cross loading), dizemos que há validade discriminante. 

Desse modo, partiu-se para a terceira estimação sem a questão q32_rev e os resultados obtidos 

estão indicados na Tabela 16. 

 Este quadro foi construído para avaliar a validade convergente do modelo de 

mensuração, sendo que ela é efetuada pelo exame da correlação das cargas existente entre os 

blocos de variáveis mensuráveis e as variáveis latentes obtidas após as sucessivas estimações. 

Nas estimações iniciais, as variáveis mensuráveis passíveis de eliminação foram aquelas com 

cargas abaixo de 0,70 (CHIN, et al. 2003), porém nos estágios de desenvolvimento de escalas 

o carregamento recomendado é de 0,50 a 0,60 (CHIN, 1998c apud VENAIK, S. 1999), além 

de se levar em consideração a opção do autor de manter a unicidade do modelo de 

mensuração para as quatro empresas. 

Assim, pela análise da Tabela 16, conclui-se que a AVE das variáveis latentes A.I. 

(0,418), OCLDP (0,467) e OCPM (0,484) estão abaixo de 0,50 (indicadas em negrito, itálico 

e sublinhadas), porém o resultado foi considerado aceitável conforme as considerações 

efetuadas anteriormente. 

Além disso, constata-se que a confiabilidade obtida dos blocos de indicadores para 

todas as VL’s está acima de 0,70 (CHIN et al. 2003) o que assegura o grau de consistência 

dos indicadores para a mensuração desses construtos (HAIR, Jr., 2005). 
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Tabela 16: Quadro Estrutural das variáveis latentes, AVE’s e Confiabilidade para a Empresa I 
 

Empresa 
I 

A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC VL's 

q24 0,80 0,56 0,38 0,27 0,43 0,41 0,38 0,30 A.G.E. 

q16 0,67 0,47 0,53 0,44 0,40 0,41 0,35 0,41 

q6 0,83 0,67 0,52 0,53 0,46 0,43 0,56 0,33 

q38 0,39 0,67 0,41 0,35 0,22 0,13 0,36 0,40 A.G.I. 

q25 0,62 0,78 0,37 0,48 0,49 0,34 0,53 0,40 

q28 0,71 0,89 0,57 0,59 0,54 0,45 0,68 0,56 

q17 0,37 0,40 0,68 0,27 0,29 0,13 0,42 0,28 A.I. 

q10 0,22 0,10 0,53 0,25 0,31 0,28 0,22 0,32 

q15 0,51 0,46 0,72 0,47 0,43 0,32 0,49 0,45 

q34 0,41 0,43 0,64 0,48 0,07 0,30 0,39 0,31 

q39 0,13 0,15 0,14 0,40 0,06 0,14 0,24 0,27 OCLDP 

q3 0,41 0,39 0,41 0,60 0,28 0,30 0,32 0,32 

q13 0,48 0,58 0,59 0,85 0,31 0,38 0,65 0,64 

q12_rev 0,32 0,29 0,35 0,64 0,36 0,04 0,38 0,39 

q20 0,43 0,54 0,43 0,84 0,48 0,57 0,71 0,64 

q2 0,54 0,52 0,33 0,37 0,69 0,49 0,56 0,48 OCPM 

q8 0,19 0,28 0,13 0,24 0,57 0,20 0,24 0,25 

q23 0,36 0,27 0,29 0,30 0,64 0,45 0,34 0,29 

q26_rev 0,39 0,42 0,38 0,37 0,85 0,23 0,45 0,51 

q1 0,49 0,38 0,42 0,46 0,49 0,90 0,47 0,56 OETSP 

q35 0,35 0,25 0,14 0,23 0,25 0,64 0,28 0,28 

q31 0,42 0,47 0,43 0,54 0,44 0,44 0,76 0,35 OPR 

q29 0,39 0,43 0,42 0,47 0,26 0,18 0,69 0,42 

q40_rev 0,47 0,57 0,44 0,64 0,52 0,37 0,83 0,56 

q27 0,47 0,61 0,59 0,60 0,57 0,51 0,81 0,61 

q14_rev -0,03 0,01 0,10 0,29 0,22 0,07 0,26 0,41 OTC 

q22 0,43 0,50 0,44 0,57 0,35 0,46 0,44 0,81 

q19 0,42 0,58 0,50 0,61 0,60 0,57 0,61 0,88 

AVE 0,590 0,620 0,418 0,467 0,484 0,607 0,598 0,532  

Conf. 0,811 0,829 0,740 0,804 0,786 0,750 0,855 0,758 
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A tabela anterior revela que das 28 variáveis mensuráveis, quatro têm carga abaixo ou 

igual a 0,60 perfazendo o total de 85% das variáveis com carga acima de 0,60. A validade 

discriminante dos indicadores da Empresa I é avaliada pela Tabela 17. 

 

Tabela 17: Correlação entre as variáveis latentes para a Empresa I e a raiz quadrada da AVE (diagonal) 

Empresa 
I 

A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC 

A.G.E. 0,77               

A.G.I. 0,75 0,79             

A.I. 0,61 0,58 0,65           

OCLDP 0,54 0,61 0,59 0,68         

OCPM 0,56 0,55 0,43 0,47 0,70       

OETSP 0,54 0,42 0,39 0,47 0,50 0,78     

OPR 0,57 0,68 0,61 0,73 0,60 0,50 0,77   

OTC 0,44 0,58 0,53 0,70 0,57 0,57 0,63 0,73 

 

A análise da Tabela 17 indica que não se obteve validade discriminante (FORNELL e 

LARCKER, 1981) para a relação entre os construtos OCLDP e OPR (0,73) e na relação entre 

os construtos OCLDP e OTC (0,70), sendo que esses valores estão indicados em negrito, 

itálico e sublinhados na Tabela 17.  

Porém, ao se avaliar as cargas cruzadas (Tabela 20), observa-se que os indicadores 

desses três construtos possuem cargas mais altas, que estão concentradas nelas mesmas, 

indicando que a validade discriminante pode ser considerada aceitável, além da proposta de 

assegurar um único modelo para todas as empresas, levando-se em conta o caráter 

exploratório do estudo. 

Esta conclusão é obtida pela comparação direta de todos os valores existentes nas 

respectivas linhas e colunas correspondentes ao valor da raiz quadrada da AVE. De modo que 

a validade discriminante é alcançada quando o valor da raiz da AVE na diagonal é maior do 

que a dos valores das relações existentes no cruzamento das linhas e colunas correspondentes 

a cada valor da raiz da AVE. 

Assim, os valores indicados na matriz são maiores do que a raiz de AVE na diagonal 

da relação entre OCLDP versus OCLDP, que é de 0,68. As alternativas possíveis seriam 

agrupar os dois construtos em um só, ou efetuar nova estimação com a finalidade de aumentar 

a AVE para o construto OCLDP. A solução adotada foi aumentar a AVE, de forma que o 

valor de sua raiz fosse maior do que o valor atual (0,68), para isso, a solução seria efetuar 

novas estimações sem uma das seguintes variáveis: 
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▪ q3 com carga de 0,595 e valor t de 3,653 ou 

▪ a q39 com carga de 0,395 e valor t de 2,046. 

 

Com a preferência para a q39 cuja carga é mais baixa do que a da variável 

representada pela q3. Este seria o procedimento a ser percorrido, se a análise não fosse feita 

de forma sistêmica, isto é, sem levar em consideração as outras empresas, com a intenção de 

manter um único modelo de mensuração. 

Porém, eliminar simplesmente as variáveis mencionadas implica reduzir a AVE nas 

Empresas II (0,762) - Tabela 18, na III (0,610) - Tabela 20 e na IV (0,688) - Tabela 22 em 

relação à variável mensurável q3. 

Se a escolha fosse a q39, os impactos também seriam desfavoráveis para as Empresas 

II (0,649) - Tabela 18, na III (0,771) - Tabela 20 e na IV (0,651) - Tabela 22. Por esse motivo 

os dois indicadores q3 e q39 foram mantidos, considerando-se aceitável os valores obtidos 

para o resultado da validade discriminante. 

Do mesmo modo, procedeu-se a análise convergente dos dados da Empresa II, 

conforme pode ser observado pela Tabela 18. 



107 

 

 
Tabela 18: Quadro estrutural das variáveis latentes, AVE’s e Confiabilidade para a Empresa II 

 
Empresa II A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC VL's 

q24 0,41 -0,01 0,10 -0,18 0,13 -0,11 -0,08 -0,02 A.G.E. 

q16 0,78 0,40 0,30 0,25 0,35 0,08 0,27 0,32 

q6 0,73 0,40 0,06 0,24 0,22 -0,04 -0,02 0,14 

q38 0,37 0,69 0,30 0,26 0,30 0,32 0,39 0,45 A.G.I. 

q25 0,33 0,66 0,35 0,31 0,24 0,27 0,14 0,45 

q28 0,27 0,67 0,28 0,19 0,11 0,12 0,20 0,28 

q17 0,18 0,20 0,69 0,17 0,26 0,04 0,19 0,22 A.I. 

q10 -0,07 0,07 0,35 0,03 0,11 -0,08 0,05 -0,03 

q15 0,15 0,16 0,66 0,09 0,32 0,20 0,29 0,25 

q34 0,22 0,54 0,89 0,34 0,38 0,40 0,54 0,35 

q39 0,09 0,19 0,26 0,65 0,37 0,38 0,55 0,25 OCLDP 

q3 0,12 0,23 0,23 0,76 0,56 0,23 0,48 0,44 

q13 0,34 0,32 0,01 0,68 0,52 0,02 0,23 0,49 

q12_rev -0,04 -0,13 -0,11 0,23 0,09 -0,07 0,05 0,14 

q20 0,24 0,38 0,35 0,73 0,68 0,23 0,54 0,46 

q2 0,30 0,16 0,38 0,51 0,69 0,13 0,51 0,44 OCPM 

q8 0,27 0,08 0,19 0,56 0,71 0,29 0,44 0,15 

q23 0,32 0,47 0,36 0,60 0,77 0,25 0,45 0,65 

q26_rev -0,30 -0,17 0,02 -0,04 0,10 0,21 0,28 0,08 

q1 0,00 0,18 0,08 0,18 0,32 0,73 0,23 0,31 OETSP 

q35 0,01 0,37 0,41 0,28 0,21 0,85 0,57 0,17 

q31 0,14 0,14 0,55 0,34 0,30 0,17 0,64 0,21 OPR 

q29 0,11 0,27 0,31 0,58 0,58 0,50 0,80 0,22 

q40_rev -0,10 0,05 0,17 0,38 0,50 0,33 0,63 0,36 

q27 0,24 0,51 0,43 0,50 0,48 0,45 0,77 0,56 

q14_rev -0,05 0,28 0,01 0,37 0,27 0,26 0,28 0,70 OTC 

q22 0,36 0,38 0,30 0,21 0,32 0,20 0,30 0,43 

q19 0,28 0,54 0,41 0,56 0,59 0,18 0,41 0,88 

AVE 0,43 0,45 0,46 0,41 0,39 0,62 0,51 0,48   

Conf. 0,68 0,71 0,76 0,76 0,68 0,77 0,81 0,72 

 

A análise dos resultados presentes na Tabela 18 para a Empresa II indicam que: 

▪ a AVE das variáveis latentes A.G.E.(0,43), A.G.I. (0,45), A.I. (0,46), OCLDP (0,41), 

OCPM (0,39) e OTC (0,48) estão abaixo do valor recomendado de 0,50 (indicadas em 

negrito, itálico e sublinhadas), porém foram consideradas aceitáveis em decorrência 

dos comentários e considerações já efetuadas para a Empresa I. 

▪ a confiabilidade está acima de 0,70 e somente duas variáveis latentes (A.G.E. e 

OCPM) estão com a confiabilidade de 0,68, muito próximas de 0,70 e aceitas, pois os 

valores são próximos de 0,70. 

 

A tabela anterior revela que das 28 variáveis mensuráveis cinco possuem carga abaixo 

ou igual a 0,60 perfazendo o total de 82% das variáveis com carga acima de 0,60. 
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A validade discriminante dos indicadores da Empresa II é avaliada pela Tabela 19. 

 

Tabela 19: Correlação entre as variáveis latentes para a Empresa II (raiz quadrada da AVE na diagonal) 
 

Empresa 
II A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC 

A.G.E. 0,66               

A.G.I. 0,49 0,67             

A.I. 0,24 0,46 0,68           

OCLDP 0,27 0,38 0,30 0,64         

OCPM 0,38 0,33 0,43 0,76 0,63       

OETSP 0,00 0,36 0,33 0,30 0,33 0,79     

OPR 0,14 0,37 0,50 0,64 0,66 0,53 0,72   

OTC 0,28 0,59 0,37 0,58 0,60 0,29 0,48 0,70 

 

O mesmo raciocínio utilizado para a análise da validade discriminante da Empresa I 

deve ser empregado para a Empresa II. Dessa forma, o próximo passo seria efetuar nova 

estimação com a finalidade de aumentar a AVE dos construtos OCLDP e OCPM, para que o 

valor de sua raiz fosse maior do que o valor atual de 0,64 e de 0,63 respectivamente e a 

solução seria efetuar novas estimações sem uma das seguintes variáveis: 

▪ q12_rev com carga de 0,230 - Tabela 18 e valor t de 0,694, favorecendo a relação 

OCLDP e OCPM.  

▪ a q26_rev com carga de 0,101 - Tabela 18 e valor t de 0,310 para se obter a validade 

discriminante na relação OCPM e OPR. 

 

Para o aumento da AVE do construto OCLDP com a retirada do indicador q12_rev os 

impactos seriam na redução da AVE na Empresa I (0,639) - Tabela 16, na Empresa III (0,726) 

- Tabela 20 e na Empresa IV (0,758) - Tabela 22, dessa maneira optou-se pela manutenção 

desse indicador. 

Assim, o aumento da AVE do construto OCPM, se o indicador q26_rev fosse 

eliminado, os impactos seriam na Empresa I (0,853) - Tabela 16, na Empresa III (0,766) - 

Tabela 20 e na Empresa IV (0,803) - Tabela 22, desse modo, optou-se pela manutenção dos 

indicadores no modelo de mensuração. 

Na seqüência, procedeu-se a análise convergente dos dados da Empresa III, conforme 

pode ser observado pela Tabela 20. 
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Tabela 20: Quadro estrutural das variáveis latentes, AVE’s e Confiabilidade para a Empresa III 
 

Empresa III A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC VL's 

q24 0,84 0,47 0,10 0,22 0,39 0,27 0,07 0,14 A.G.E. 

q16 0,51 0,30 -0,06 0,13 0,07 0,23 0,23 0,20 

q6 0,71 0,43 0,30 0,30 0,46 0,33 0,06 0,23 

q38 0,40 0,82 0,24 0,35 0,43 0,46 0,42 0,38 A.G.I. 

q25 0,37 0,63 0,14 0,33 0,53 0,36 0,35 0,35 

q28 0,57 0,87 0,12 0,33 0,42 0,33 0,34 0,41 

q17 0,07 0,01 0,52 0,23 0,24 0,03 0,15 0,21 A.I. 

q10 0,06 -0,02 0,75 0,38 0,22 0,09 0,23 0,23 

q15 0,07 -0,12 0,48 0,31 0,26 0,01 0,08 0,07 

q34 0,22 0,41 0,80 0,25 0,37 0,20 0,28 0,27 

q39 0,10 0,31 0,42 0,77 0,43 0,33 0,66 0,65 OCLDP 

q3 0,18 0,22 0,27 0,61 0,23 0,21 0,51 0,33 

q13 0,35 0,42 0,28 0,69 0,35 0,42 0,56 0,48 

q12_rev 0,08 0,11 0,20 0,73 0,21 0,15 0,44 0,48 

q20 0,39 0,42 0,29 0,75 0,61 0,23 0,43 0,62 

q2 0,34 0,39 0,42 0,40 0,75 0,28 0,33 0,27 OCPM 

q8 0,47 0,51 0,41 0,48 0,76 0,42 0,39 0,35 

q23 0,23 0,43 0,21 0,22 0,75 0,20 0,24 0,28 

q26_rev 0,34 0,40 0,23 0,47 0,77 0,27 0,42 0,40 

q1 0,34 0,44 0,19 0,27 0,27 0,72 0,33 0,31 OETSP 

q35 0,24 0,29 0,06 0,30 0,32 0,76 0,37 0,26 

q31 0,07 0,33 0,25 0,43 0,29 0,44 0,70 0,42 OPR 

q29 0,03 0,36 0,24 0,61 0,29 0,20 0,76 0,54 

q40_rev 0,07 0,17 0,08 0,60 0,38 0,25 0,68 0,52 

q27 0,26 0,50 0,32 0,51 0,41 0,51 0,78 0,46 

q14_rev 0,18 0,31 0,20 0,48 0,35 0,35 0,48 0,76 OTC 

q22 0,16 0,34 0,11 0,43 0,06 0,28 0,44 0,53 

q19 0,22 0,41 0,34 0,65 0,45 0,22 0,53 0,84 

AVE 0,49 0,61 0,43 0,51 0,57 0,55 0,54 0,52   

Conf. 0,74 0,82 0,74 0,84 0,84 0,71 0,82 0,76 

 

A análise dos resultados presentes no Tabela 20 para a Empresa III indica que: 

▪ a AVE da variável latente A.I. (0,43) está abaixo de 0,50 (indicada em negrito, 

itálico e sublinhada), porém foi considerada aceitável em decorrência das 

considerações efetuadas anteriormente. 

▪ a confiabilidade está acima de 0,70 para todos os construtos. 

 

A tabela anterior revela que das 28 variáveis mensuráveis somente uma possui carga 

abaixo ou igual a 0,60 perfazendo o total de 96% das variáveis com carga acima de 0,60. A 

validade discriminante dos indicadores da Empresa III é avaliada pela Tabela 21. 
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Tabela 21: Correlação entre as variáveis latentes para a Empresa III (raiz quadrada da AVE na diagonal) 
 

Empresa III A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC 

A.G.E. 0,70               

A.G.I. 0,58 0,78             

A.I. 0,19 0,21 0,65           

OCLDP 0,31 0,43 0,42 0,71         

OCPM 0,47 0,58 0,42 0,53 0,76       

OETSP 0,39 0,48 0,16 0,39 0,40 0,74     

OPR 0,15 0,47 0,31 0,73 0,47 0,48 0,73   

OTC 0,26 0,49 0,32 0,73 0,44 0,39 0,66 0,72 

 

 

Constata-se que a correlação entre as variáveis latentes OCLDP e OPR, além da 

relação OCLDP e OTC para se obter a validade discriminante, necessitariam de ações para 

aumentar a raiz de AVE do construto OCLDP. Para aumentar a AVE do construto OCLDP a 

seguinte opção teria que ser considerada: 

▪ a q3 com carga 0,610 e valor t 5,644 teria de ser eliminada, porém sua retirada 

promoveria impactos na Empresa I (0,595) - Tabela 16, na Empresa II (0,762) - Tabela 18 e 

na Empresa IV (0,688) - Tabela 22. Optou-se, portanto, pela manutenção do indicador em 

função dos impactos nocivos que a sua retirada produziria nas demais empresas. O mesmo 

procedimento foi empregado para a análise convergente dos dados da Empresa IV, conforme 

pode ser observado pela Tabela 22. 
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Tabela 22: Quadro estrutural das variáveis latentes, AVE’s e Confiabilidade para a Empresa IV 

 
Empresa IV A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC VL's 

q24 0,71 0,36 0,27 0,01 0,23 0,00 -0,06 0,15 A.G.E. 

q16 0,74 0,32 0,58 0,33 0,62 0,37 0,52 0,54 

q6 0,81 0,51 0,37 0,35 0,35 0,25 0,30 0,44 

q38 0,43 0,79 0,29 0,48 0,23 0,34 0,47 0,49 A.G.I. 

q25 0,50 0,82 0,52 0,48 0,37 0,14 0,27 0,35 

q28 0,42 0,92 0,41 0,66 0,29 0,37 0,45 0,39 

q17 0,33 0,35 0,66 0,52 0,51 0,15 0,39 0,31 A.I. 

q10 0,33 0,38 0,70 0,41 0,42 0,17 0,32 0,35 

q15 0,40 0,37 0,75 0,55 0,58 0,47 0,48 0,55 

q34 0,49 0,32 0,79 0,42 0,59 0,45 0,57 0,47 

q39 0,20 0,50 0,33 0,65 0,20 0,30 0,52 0,34 OCLDP 

q3 0,24 0,47 0,60 0,69 0,56 0,52 0,57 0,53 

q13 0,24 0,61 0,41 0,76 0,45 0,32 0,54 0,53 

q12_rev 0,06 0,37 0,45 0,76 0,32 0,36 0,49 0,32 

q20 0,37 0,40 0,55 0,78 0,48 0,48 0,71 0,63 

q2 -0,03 0,09 0,34 0,33 0,34 0,15 0,30 0,34 OCPM 

q8 0,47 0,25 0,45 0,16 0,55 0,15 0,23 0,42 

q23 0,29 0,16 0,48 0,38 0,75 0,20 0,36 0,32 

q26_rev 0,51 0,35 0,56 0,50 0,80 0,42 0,59 0,51 

q1 0,34 0,27 0,23 0,26 0,27 0,68 0,38 0,35 OETSP 

q35 0,13 0,25 0,44 0,56 0,34 0,86 0,50 0,34 

q31 0,26 0,21 0,44 0,57 0,51 0,33 0,69 0,47 OPR 

q29 0,06 0,36 0,38 0,52 0,29 0,37 0,69 0,49 

q40_rev 0,32 0,16 0,45 0,45 0,45 0,46 0,69 0,43 

q27 0,36 0,59 0,53 0,75 0,57 0,52 0,86 0,67 

q14_rev 0,29 0,28 0,11 0,17 0,35 0,17 0,13 0,52 OTC 

q22 0,38 0,46 0,55 0,48 0,44 0,27 0,39 0,68 

q19 0,39 0,29 0,45 0,58 0,50 0,40 0,75 0,82 

AVE 0,57 0,71 0,53 0,53 0,41 0,60 0,54 0,47   

Conf. 0,80 0,88 0,82 0,85 0,72 0,75 0,83 0,72 

 

 

A análise dos resultados presentes no Tabela 22 para a Empresa IV indica que: 

▪ a AVE das variáveis latentes OCPM (0,41) e OTC (0,47) está abaixo de 0,50, porém 

elas foram consideradas aceitáveis. 

▪ a confiabilidade está acima de 0,70 para todos os construtos. 

 

A tabela anterior também revela que das 28 variáveis mensuráveis duas possuem carga 

abaixo ou igual a 0,60 perfazendo o total de 93% das variáveis com carga acima de 0,60. A 

validade discriminante dos indicadores da Empresa IV é avaliada pela Tabela 22. 



112 

 

 

Tabela 23: Correlação entre as variáveis latentes para a Empresa IV (raiz quadrada da AVE na diagonal) 
 

Empresa IV A.G.E. A.G.I. A.I. OCLDP OCPM OETSP OPR OTC 

A.G.E. 0,75               

A.G.I. 0,53 0,84             

A.I. 0,54 0,48 0,73           

OCLDP 0,32 0,64 0,65 0,73         

OCPM 0,52 0,35 0,73 0,57 0,64       

OETSP 0,28 0,33 0,45 0,55 0,40 0,77     

OPR 0,35 0,47 0,61 0,79 0,62 0,57 0,74   

OTC 0,51 0,48 0,59 0,66 0,63 0,44 0,71 0,68 

 

Constata-se que a correlação entre as variáveis latentes A.I. e OCPM, além da relação 

OCLDP e OPR para se obter a validade discriminante, necessitariam de ações para aumentar a 

AVE dos construtos A.I. e OCLDP. 

Para aumentar a AVE do construto A.I. a seguinte opção teria que ser considerada: 

▪ A q17 com carga 0,663 e valor t 3,709 teria de ser eliminada, porém sua retirada 

promoveria impactos na Empresa I (0,682) - Tabela 16, na Empresa II (0,694) - Tabela 18 e 

na Empresa III (0,525) - Tabela 20. 

 

Para aumentar a AVE do construto OCLDP a seguinte opção teria que ser 

considerada: 

▪ A q39 com carga 0,651 e valor t 5,253 teria de ser eliminada, porém sua retirada 

promoveria pouco impacto na Empresa I (0,395) - Tabela 16, mas com impactos maiores na 

Empresa II (0,694) - Tabela 18 e na Empresa III (0,771) - Tabela 20. 

 

Optou-se, portanto, pela manutenção dos indicadores q17 e q39 em razão dos 

impactos nocivos que sua retirada produziria nas demais empresas. Em resumo, a 

metodologia aplicada para a remoção ou não de determinadas variáveis mensuráveis adotou 

os critérios de validade discriminante de acordo com Fornell e Larcker (1981), o critério de 

cargas fatoriais altas nas próprias VL’s e a confiabilidade para aceitar ou não essas variáveis, 

além de levar em consideração a manutenção de um único modelo estrutural que fosse 

factível para todas as empresas. 

Em decorrência das considerações efetuadas e pelos resultados obtidos, entende-se que 

os resultados psicométricos para as variáveis latentes de primeira ordem estão satisfatórios e a 

análise deve ser ampliada para as variáveis de segunda ordem para a validação do modelo 

estrutural, o que ocorrerá na próxima seção.  
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4.2.1.3 – Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de segunda ordem 

 

Conforme determinado em 4.2.1, as variáveis latentes de segunda ordem, isto é, a 

Aprendizagem Organizacional (AO) e a Aprendizagem Grupal (AG) não foram consideradas 

na análise naquela etapa do fluxograma da Figura 14, visto que elas seriam mensuradas por 

suas respectivas variáveis latentes de primeira ordem. 

Os testes de validade para as variáveis latentes de segunda ordem seguiram os mesmos 

princípios que foram empregados para a validação dos fatores de primeira ordem (CHIN, 

1998). De acordo com o mesmo acadêmico, as cargas obtidas para as variáveis de segunda 

ordem, deveriam estar acima de 0,70. Porém, a variância extraída para cada um dos construtos 

e, para cada empresa respectivamente, bem como a confiabilidade, que significa a 

consistência do conjunto de variáveis com o que se pretende medir a variável latente (HAIR 

Jr. et al. 2005) não são obtidas diretamente pelo Softaware Smart PLS, de modo que elas 

foram calculadas a partir das seguintes fórmulas: 

▪ para a variância extraída pelo construto e de acordo com Fornell e Larcker (1981), 

tem-se que 

 

 

 

▪ sendo que 

 

 

▪ do mesmo modo, a confiabilidade composta do construto foi calculada pela fórmula 

 

 

▪ o valor de AVE deve ser maior do que 50% e o valor da Confiabilidade maior ou 

igual a 0,70. 

 

Os dados retirados dos relatórios gerados pelo Software Smart PLS para os construtos 

de segunda ordem estão indicados na Tabela 24. 
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Tabela 24: Mensuração das relações das VL’s de segunda ordem  
 

Empresas Variáveis 

latentes de 

segunda 

ordem 

Cargas AVE* Conf*. 

Variáveis latentes de primeira ordem 

AGE AGI OCLDP OCPM OETSP OPR OTC 

Empresa I AG 0,93 0,94      0,87 0,93 

AO   0,86 0,76 0,68 0,89 0,84 0,66 0,90 

Empresa II AG 0,83 0,89      0,74 0,85 

AO   0,88 0,87 0,54 0,86 0,74 0,62 0,90 

Empresa III AG 0,85 0,92      0,74 0,88 

AO   0,90 0,73 0,58 0,87 0,82 0,62 0,89 

Empresa IV AG 0,84 0,91      0,76 0,87 

AO   0,91 0,77 0,66 0,92 0,82 0,68 0,91 

Nota: * = Resultados obtidos pelas fórmulas indicadas para o cálculo da AVE e da Confiabilidade 

 

A análise dos resultados das Empresas I a IV presentes no Tabela 24, para as variáveis 

de segunda ordem indica que: 

▪ As cargas presentes para todas as relações entre as variáveis de segunda ordem 

versus as de primeira ordem, estão acima de 0,70, com exceção da variável de primeira ordem 

OETSP. Porém, os valores foram considerados aceitáveis, tendo-se em vista a intenção de 

manter a unicidade do modelo estrutural final e a função exploratória do modelo. 

▪ As AVE’s das variáveis de segunda ordem estão acima de 0,70 com exceção da AO 

para a Empresa I com 0,66; 0,62 para a Empresa II e 0,62 para a Empresa IV. De 

modo geral, as AVE’s para a AO deram valores abaixo de 0,70, mas foram 

considerados aceitáveis em decorrência das explanações efetuadas. 

▪ A Confiabilidade está acima de 0,70 para todas as variáveis e empresas, indicando 

que os conjuntos de variáveis de primeira ordem empregadas para medir as de segunda 

ordem são consistentes.   

 

Por meio dos resultados obtidos, o modelo de mensuração resultante da terceira 

estimação é considerado aceitável, de modo que a partir desse ponto, efetua-se a validação do 

modelo estrutural. 
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4.2.1.4 - Análise do Modelo Estrutural 

 

Os coeficientes de regressão padronizados (beta), os erros padrões, o valor t e o 

coeficiente de determinação (R2) que representa a porcentagem de variação da variável 

endógena explicada pelas variáveis exógenas estão indicados na Tabela 25. Salienta-se que os 

valores apresentados abaixo foram obtidos diretamente dos relatórios gerados pelo Software 

Smart PLS e consolidados de maneira estruturada para a interpretação dos resultados. 

 

Tabela 25: Mensuração das relações das VL’s, cargas, desvios padrões, valor t e R2 

 

Empresa I Beta  Standard Error  Valor t R2 (%) 

A.I. -> A.G. 0,64 0,10 6,69 41 

A.I. -> A.O. 0,30 0,12 2,42 59,3 

A.G. -> A.O. 0,55 0,14 3,76 

Empresa II Beta  Standard Error  Valor t R2 (%) 

A.I. -> A.G. 0,42 0,20 2,14 18 

A.I. -> A.O. 0,35 0,18 1,91 32,5 

A.G. -> A.O. 0,32 0,21 1,55 

Empresa III Beta  Standard Error  Valor t R2 (%) 

A.I. -> A.G. 0,23 0,14 1,64 5,3 

A.I. -> A.O. 0,32 0,12 2,66 42,7 

A.G. -> A.O. 0,50 0,12 4,28 

Empresa IV Beta  Standard Error  Valor t R2 (%) 

A.I. -> A.G. 0,59 0,13 4,53 34,6 

A.I. -> A.O. 0,57 0,12 4,95 59,4 

A.G. -> A.O. 0,28 0,13 2,08 

 

Para a Empresa I, os coeficientes estruturais apresentam as seguintes características: 

▪ Os valores de beta (coeficiente de regressão padronizado) estão acima de 0,5 para as 

relações de A.I. para A.G. e de A.G. para A.O. 

▪ O valor de beta de 0,30 para a relação de A.I. para A.O. é considerado aceitável em 

decorrência das considerações efetuadas até o presente momento. 

▪ Os valores de t são significantes e maiores do que 1,96 para todas as relações. 

▪ A.I. explica 41% da variância de A.G., enquanto AI e AG explicam 59,3% da 

variância de A.O. 
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Do mesmo modo, para a Empresa II os coeficientes estruturais apresentam as 

seguintes características: 

▪ os valores de beta variam de 0,42 de A.I. para A.G., de 0,35 de A.I para A.O. e de 

0,32 A.G. para A.O., sendo considerados aceitáveis conforme as referências já mencionadas. 

▪ os valores de t são aceitáveis para as relações A.I para A.G., com um valor abaixo de 

1,96 para a relação A.G para A.O. 

▪ A.I. explica 18% da variância de A.G., enquanto AI e AG explicam 32,5% da 

variância de A.O. 

 

Seguindo-se o mesmo raciocínio, tem-se para a Empresa III os seguintes aspectos para 

os coeficientes estruturais: 

▪ Os valores de beta variam de 0,23 de A.I. para A.G., de 0,32 de A.I para A.O. e de 

0,50 de A.G. para A.O.. Os valores foram aceitos conforme explicações e as considerações 

mencionadas no corpo do texto. 

▪ Os valores de t são aceitáveis para as relações A.I para A.O com 2,66 e de A.G. para 

A.O. com valor de 4,28, com um valor abaixo de 1,96 para a relação A.I para A.G. 

▪ A.I. explica 5,3% da variância de A.G. enquanto AI e AG explicam 42,7% da 

variância de A.O. 

 

Para a Empresa IV, os aspectos para os coeficientes estruturais são os seguintes: 

▪ Os valores de beta variam de 0,59 de A.I. para A.G., de 0,57 de A.I para A.O. e de 

0,28 de A.G. para A.O. 

▪ Os valores de t para as relações de A.I para A.O com 4,53 e de A.G. para A.O. com 

valor de 4,95 e com o valor de 2,08 para a relação A.I para A.G. 

▪ A.I. explica 34% da variância de A.G. enquanto AI e AG explicam 59% da variância 

de A.O. 

 

Do ponto de vista do path analysis, os coeficientes estruturais de beta (carga) e o valor 

t podem ser representados de forma esquemática nas Figuras 16 a 19. 

Nas figuras indicadas fica evidenciada a constatação das Hipóteses de Pesquisa de que 

a Aprendizagem Individual influencia tanto na Aprendizagem Grupal e na Organizacional e 

do mesmo modo, a Aprendizagem Organizacional Influencia a Aprendizagem 

Organizacional. 
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Constata-se pelos coeficientes estruturais que essas influências variam de empresa 

para empresa, mesmo naquelas que atuam no mesmo segmento de negócio como é o caso das 

Empresas I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Coeficientes padronizados e valores-t da Empresa I 

 

O valor t para a Empresa I é significante para as três relações A.I/A.G, A.I/A.O e 

A.G/A.O., confirmando as hipóteses de pesquisa, sendo que para essa Empresa, a 

Aprendizagem Individual tem efeito direto na Aprendizagem Grupal que exerce, por sua vez, 

efeito direto na Aprendizagem Organizacional. 

Conforme Chan (2003), o efeito da Aprendizagem Individual na Aprendizagem 

Organizacional não teve efeito significativo.  

O mesmo diagrama pode ser observado na Figura 17 para a Empresa II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Coeficientes padronizados e valores-t da Empresa II 
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Na Empresa II, constata-se que os valores t estão próximos do limite aceitável de 1,92, 

sendo que há significância na relação A.I/A.G, sinalizando o efeito da Aprendizagem 

Individual sobre a Grupal. Salienta-se novamente a baixa quantidade amostral da Empresa II, 

que pode ter contribuído para os valores obtidos. 

A Empresa III, por outro lado, revela outras características conforme pode ser 

observado pela Figura 18. Constata-se a significância do efeito da Aprendizagem Individual 

sobre a Aprendizagem Grupal e, em maior intensidade, dessa para a Organizacional. Do 

mesmo modo que as Empresas I e II, o efeito da Aprendizagem Individual sobre a 

Organizacional tem significância, porém não elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Coeficientes padronizados e valores-t da Empresa III 

 

A Empresa IV apresenta significância nas relações da Aprendizagem Individual para a 

Grupal e para a Aprendizagem Organizacional, distinguindo-a das demais conforme pode ser 

pode ser observado pela Figura 19. E por outro lado o efeito da Aprendizagem Grupal na 

Aprendizagem Organizacional tem menor efeito do que aqueles mencionados anteriormente. 
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Figura 19: Coeficientes padronizados e valores-t da Empresa IV 

 

Observa-se pela Tabela 26 que existe diferença entre os coeficientes estruturais entre 

as Empresas I a IV e as diferenças não são muito maiores, provavelmente, em decorrência do 

tamanho amostral, visto que não há poder estatístico suficiente para se constatar significâncias 

mais sutis entre elas. Mas mesmo assim, constam-se diferenças entre elas. 

 

Tabela 26: Valores t da diferença dos coeficientes estruturais para as Empresas I a IV 
 

VL's do 
Modelo 
Estrutural 

Valores t da diferença entre os coeficientes estruturais 

Empresa IV 
e I 

Empresa IV e 
II 

Empresa IV e 
III 

Empresa I e 
II 

Empresa I e 
III 

Empresa II e 
III 

A.I. -> A.G. 0,32 0,70 1,87 0,98 2,41 0,79 

A.I. -> A.O. 1,63 1,01 1,49 0,25 0,15 0,13 

A.G. -> A.O. 1,35 0,18 1,23 0,87 0,25 0,73 

 

Pelos resultados da Tabela 26 observa-se que: 

▪ na relação A.I./A.G., os menores valores t entre as Empresas estão nas relações IV e 

I, IV e II, I e II e II e III. Esse resultado indica que a relação A.I/A.G, quando se 

compara essas empresas, não se identificam variações significativas. Por outro lado, 

essa mesma relação entre as Empresas IV e III e I e III revelaram uma diferença 

maior. 

▪ na relação A.I/A.O, os menores valores t entre as Empresas estão nas relações I e II, 

I e III, e II e III. Os maiores valores t estão nas relações da Empresa IV com as demais 

(I, IIe III). Demonstrado pelo diagrama da Figura 19. 
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▪ do mesmo modo para a relação A.G./A.O., os menores valores t entre as Empresas 

estão nas relações IV e II, I e II, e I e III. Os maiores valores t para estão nas relações 

da Empresas IV com a I e III. 

 

Finalizando a análise do modelo estrutural, foi feita a comparação das médias dos 

escores fatoriais salvos durante a estimação do modelo com o software Smart PLS, a Figura 

20 apresenta essas médias na forma gráfica e tabular.  

Percebe-se que a maior diferença entre as Empresas II e as demais, encontra-se na AI 

e a menor na AO. 
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Figura 20: Escore fatorial médio das variáveis latentes: AI, AG e AO 

 

Tabela 27: Tabela do escore fatorial médio da VL’s 
 

Organizações    A.O.    A.G.    A.I. 

Empresa I 2,3 2,1 1,6 

Empresa II 3,2 3,7 4,0 

Empresa III 2,4 2,2 1,9 

Empresa IV 2,5 2,3 1,9 

 

Com a finalidade de aprofundar a análise no sentido de demonstrar as diferenças 

existentes entre as VL’s A.I., A.G e A.O. das Empresas I a IV, identificando de forma mais 

visível as eventuais heterogeneidades significantes entre elas, com que foram efetuados os 

gráficos das Figuras 21 a 23. 
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Figura 21: Distribuição dos escores da A.I. nas Empresas I a IV 
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Figura 22: Distribuição dos escores da A.G. nas Empresas I a IV 
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Figura 23: Distribuição dos escores da A.O. nas Empresas I a IV 

 

Os dados apresentados nos gráficos das Figuras 24 a 26 indicam que o estrato amostral 

da Empresa II difere do estrato amostral das demais empresas. 

 

4.2.1.5 - Análise dos questionamentos decorrentes da pergunta em aberto do 

Questionário de Pesquisa 

 

No final do questionário de pesquisa foi introduzida uma questão, para que os 

respondentes pudessem manifestar sua opinião. O questionamento efetuado foi: Quais outros 

aspectos você considera importante para a aprendizagem no seu ambiente de trabalho? O 

intuito dessa questão era capturar os aspectos que porventura não tivessem sido abordados na 

etapa quantitativa e que foram obtidas pelo questionário de pesquisa, cujas questões se 

encontram no Apêndice I. 

Os comentários da questão aberta das Empresas I a IV foram coletados e analisados 

levando-se em consideração os modelos estruturais obtidos nas Figura 16 a 23 e o 

relacionamento das questões de pesquisa e os respectivos aspectos teóricos conforme os 

Quadros 3 a 10, isto é, na Aprendizagem Individual (A.I), na Aprendizagem Grupal (A.G - 

AGI/AGE) e na Aprendizagem Organizacional (A.O - OCPM/OCLDP/POR/OTC e OETSP). 



123 

 

O material resultante da coleta e análise desses dados estão resumidos por empresa e 

discriminados na seqüência. Para a Empresa I os seguintes comentários efetuados pelos seus 

respondentes podem ser ressaltados: 

� Comprometimento da liderança 

� Clareza de propósito 

� Treinamento 

� Equipes de trabalho 

� Aprendizagem individual 

� Transferência do conhecimento 

� Ambiente organizacional 

Do total de 51 respondentes, foram recebidos 31 comentários, com taxa de 

participação de 39%. Do total de comentários recebidos, três não puderam ser enquadrados 

com o tema em estudo, resultando em uma taxa de aproveitamento de 90%. 

Os comentários sinalizam a preocupação dos respondentes em questões que envolvem 

os três níveis de Aprendizagem. Ressaltam-se os que estão relacionados ao comprometimento 

da liderança e a clareza de propósitos da organização, o que reforça a necessidade do aumento 

da influência da AI na AO, conforme indicado pelo modelo estrutural da Figura16, que 

satistfaz as abordagens de Kolb (1976) e Kim (1993), ao argumentar ser a AI fator 

significante para a AO, também em concordância com Edmondson (1999, 2001) e Senge 

(1990) sobre a AG influenciar na AO, bem como satisfaz a abordagem de Crossan et al 

(1999) com fluxo de feedforward, que representa a dinâmica dos processos de transferência 

de aprendizagem do indivíduo para os grupos e desses para as organizações. 

Os comentários sobre o ambiente propício à aprendizagem e que tem influência nos 

três níveis de aprendizagem presentes na organização, também é um ponto a ser observado. 

Para a Empresa II os aspectos relacionados abaixo, foram os mais significativos: 

� A importância do clima organizacional para facilitar a permeabilidade dos 

processos de aprendizagem nos níveis individual, grupal e organizacional. 

� Planejamento continuado das práticas de treinamento. 

� Trabalhos em equipes funcionais e multidisciplinares. 

� Apoio a inovação com o patrocínio das lideranças. 

� Resultados a serem obtidos face às metas estabelecidas pela organização. 

� Maior disponibilidade de abertura para ouvir as pessoas e com isso efetuar o 

feedback de modo estruturado para avaliar os resultados.  
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Do total de 39 respondentes, foram efetuados 14 comentários com taxa de participação 

de 36% e taxa de aproveitamento de 100%. Do mesmo modo que a Empresa I, os 

respondentes da Empresa II demonstram preocupação com os três níveis de Aprendizagem. 

Assim, práticas organizacionais que potencializam os aspectos mencionados pelos 

respondentes podem contribuir tanto para o aumento do efeito da A.I. na A.O. quanto no 

efeito da  A.G na A.O. conforme pode ser constatado pela Figura 21.  

A análise dos resultados dos comentários dos respondentes da pesquisa para a 

Empresa III apresentou os seguintes aspectos relevantes: 

� Alinhamento e comprometimento da liderança 

� Comunicação da estratégia 

� Maior integração entre as áreas  

� Clima organizacional para propiciar a participação das pessoas com liberdade 

de questionamento 

� Treinamento no novo mix de produtos 

� Palestras específicas e cases de sucesso 

� Fóruns de discussão de problemas 

� Trabalho em equipe e reuniões com os times de trabalho 

� Feedback 

Do total de 63 respondentes, foram efetuados 42 comentários com taxa de participação 

de 67% e taxa de aproveitamento de 71%  

Do mesmo modo que as Empresas I e II, os respondentes da Empresa III demonstram 

preocupação com os três níveis de Aprendizagem. A comparação direta com os aspectos mais 

importantes, indicados pelos respondentes para a aprendizagem no ambiente de trabalho da 

Empresa III, revela pelo menos quatro práticas que poderiam auxiliar a empresa em promover 

o aumento do efeito da relação da AI para a AG, sendo o treinamento, as palestras específicas, 

os cases de sucesso e o feedback, todos estariam relacionadas com o modelo estrutural da 

Figura 22. 

A análise dos resultados dos comentários da pesquisa para a Empresa IV apresentou os 

seguintes aspectos importantes: 

� Iinfluência do ambiente organizacional para propiciar os processos de 

aprendizagem nos três níveis 

� Estabelecimento de metas e objetivos claros 

� Job rotation e o bench marking 

� Definição dos processos de reconhecimento das pessoas que fazem a diferença. 
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� Processos de feedback estruturados - avaliação 360º  

� Trabalho em equipe e troca de informações 

� Treinamentos específicos 

Do total de 39 respondentes foram efetuados 29 comentários com taxa de participação 

de 74% e taxa de aproveitamento de 93%. Do mesmo modo que as Empresas I e II, os 

respondentes da Empresa III demonstram preocupação com os três níveis de Aprendizagem. 

A comparação direta com os aspectos mais importantes indicados pelos respondentes 

para a aprendizagem no ambiente de trabalho da Empresa IV revela pelo menos três práticas 

que ajudariam a promover o aumento do efeito da relação da AG para a AO, isto é, 

estabelecimento de metas e objetivos claros, job rotation e o benchmarking e o trabalho em 

equipe, em consonância com o modelo estrutural da Figura 23. 

Os resultados obtidos da análise das respostas para todas as empresas refletem 

associações com os resultados obtidos pelas estimações estatísticas conforme o modelo 

estrutural resultante para cada uma das organizações. Portanto, ao observar as distintas 

empresas sob o enfoque do modelo padronizado, percebe-se que a aprendizagem nos seus 

distintos níveis, percorre caminhos diferentes para cada uma delas. 

Fator comum observado nos comentários dos respondentes de todas as empresas é a 

menção de um ambiente favorável para ocorrência dos processos de aprendizagem, o que 

remete a análise para uma condição inicial, pré-existente nas organizações, que facilita a 

aprendizagem nos três níveis considerados e, por sua vez, retorna em um fluxo de 

aprendizagem de feedback da organização para os demais níveis, em consonância com o 

modelo desenvolvido por Crossan et al (1999) vide Figura 10. 

Além do mais, a análise de conteúdo das questões referentes à Aprendizagem 

Organizacional (Apêndice I) e as que foram empregadas por Chan (2003), indicam que parte 

delas estão muito mais alinhadas com as condições pré-existentes na empresa, influenciando 

as aprendizagens individuais e grupais antes de serem propriamente influenciadas por elas. 

Como exemplo, podem ser citadas as seguintes considerações: 

� A missão da organização existe e é aceita pelas pessoas. 

� Há delegação de poder para os processos decisórios nos níveis mais baixos da 

estrutura organizacional. 

� Há um sistema de reconhecimento instalado, que permite distinguir aqueles 

que fazem a diferença.  

� A liderança está comprometida e alinhada com os objetivos organizacionais. 
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As considerações resultantes da análise conjunta dos dados de pesquisa quantitativa 

com a qualitativa trazem, à tona, reflexões sobre a necessidade de desenvolver um modelo de 

mensuração da aprendizagem organizacional alternativo que possibilite identificar as 

condições pré-existentes nas organizações e que contribuam para potencializar os processos 

de aprendizagem. 

Essa abordagem é mais adequada ao ciclo do fluxo de aprendizagem de feed-forward e 

de feedback do modelo dinâmico do processo de transferência da aprendizagem de Crossan et 

al (1999) e será tratado na seção 6.1. 
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5 - LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

Com este estudo, não se pretende esgotar o tema, mas contribuir para o debate em 

relação à questão da aprendizagem no ambiente organizacional. E assim, acrescentar uma 

parcela de conhecimento para a maior compreensão dos processos de aprendizagem nos seus 

três níveis - a Aprendizagem Individual a Grupal e a Organizacional. 

O trabalho efetuado possui limitações, dentre elas podem ser citadas duas 

significativas. A primeira está relacionada com a quantidade amostral das empresas estudadas, 

o que inviabiliza qualquer tipo de generalização a ser efetuada. A segunda limitação se refere 

ao cunho exploratório do trabalho que exige nova estimação do modelo estrutural final com 

nova amostragem, de maneira que se possa confirmá-lo. A Figura 24 representa o modelo 

obtido após a terceira estimação. 

 

 
Figura 24: Modelo do diagrama de caminho após a Terceira Estimação 

Fonte: Modelo estimado via Partial Least Squares (software Smart PLS 2.0M3) 
 

A réplica descrita anteriormente tem por função assegurar a comprovação dos 

resultados obtidos anteriormente, capacitando-o para futuras análises. 
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6. CONCLUSÕES, MODELO ALTERNATIVO DE MENSURAÇÃO E 

RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O estudo teve como principal objetivo contribuir para ampliar o debate sobre a 

aprendizagem organizacional nos três níveis e o escopo de análise foi, a partir das 

considerações de Chan (2003), efetuar estudo semelhante em empresas nacionais. 

            A Aprendizagem Organizacional, de acordo com o enfoque dado por ele, é tratada 

como sendo uma variável dependente em uma regressão múltipla, isto é, tanto a 

Aprendizagem Individual quanto a Grupal a influenciam diretamente. Por outro lado, a 

Aprendizagem Grupal é entendida como variável dependente da Aprendizagem Individual. 

Desse ponto de vista, foi idealizado o modelo do diagrama de caminho para a medição da 

aprendizagem nos três níveis e como resultante, o modelo de hipóteses de pesquisa, conforme 

as Figuras 12 e 13 respectivamente. 

Duas são as diferenças significativas entre o presente trabalho e o estudo elaborado 

por Chan (2003). A primeira delas é que ele avaliou somente os fatores de primeira ordem e a 

segunda, por ele não ter mantido os mesmos indicadores em cada construto para a análise dos 

valores fatoriais, como proposto anteriormente por Goh e Richards (1997) no questionário 

desenvolvido para a medição da Aprendizagem Organizacional. Esta abordagem promoveu a 

mistura dos indicadores dos cinco construtos empregados para a medição da Aprendizagem 

Organizacional, isto é, a OCPM, a OCLDP, a OPR, a OTC e por último a OETSP. 

Desse modo, não há como comparar de forma direta os resultados obtidos por ele e os 

resultados desse trabalho para as variáveis de segunda ordem. No presente estudo, ao 

contrário, o modelo foi elaborado com a intenção de analisar os fatores de ordem mais 

elevada ou as chamadas variáveis latentes de segunda ordem, que são a Aprendizagem Grupal 

e a Organizacional. 

Salienta-se que, a partir do modelo inicial e após as sucessivas estimações, obteve-se 

um modelo estrutural único para todas as empresas. Ao compará-lo com o modelo final 

alcançado por Chan (2003), constatou-se que todas as variáveis mensuráveis permaneceram 

as mesmas para todas as varáveis latentes de primeira ordem, com exceção da q_9 na 

Aprendizagem Grupal Externa - Apêndice I, que permaneceu no modelo final de Chan (2003) 

que, no presente modelo, foi substituída pela q16 conforme Figura 24. 

Uma das explicações possíveis para essa diferença é que Chan (2003) fez suas 

estimações em uma única organização e o presente estudo procurou a unicidade do modelo 

para quatro empresas e de forma simultânea. Os resultados obtidos após as estimações 
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efetuadas confirmaram as hipóteses de pesquisa elaboradas inicialmente, indicando que a 

Aprendizagem Individual influencia positivamente tanto a Aprendizagem Organizacional 

quanto a Grupal e a Aprendizagem Grupal também influência a Aprendizagem 

Organizacional. 

A hipótese de que a Aprendizagem Individual influencia a Aprendizagem 

Organizacional corresponde a H2, sustentada pelas considerações de Kim (1993), por meio do 

ciclo de aprendizagem OADI, conforme a Figura 4, possibilitando o aprendizado das pessoas 

para em seguida transferi-lo para as organizações, a partir do instante em que ele é 

institucionalizado na forma de estratégias, processos, procedimentos e diretrizes de trabalho. 

O ato de percorrer o ciclo de aprendizagem individual de forma integral representa a 

força motriz do aprendizado individual ou o assim designado de comportamento de 

aprendizagem (EDMONDSON, 1999). Esse comportamento instalado no indivíduo o faz 

buscar novos conhecimentos e alternativas para seu crescimento profissional e pessoal, 

Quadro 3. 

Por outro lado, Crossan et al (1999) entendem que a aprendizagem organizacional é 

um processo dinâmico, que ocorre em distintos níveis e na forma de subprocessos sociais e 

psicológicos, designados por ela e seus colaboradores de 4I’s. É na fase do aprendizado 

individual que se manifesta o subprocesso de Intuição, processado somente nesse nível, ele se 

torna o gerador das idéias provenientes da experiência pessoal, das imagens de mundo 

construídas pelo indivíduo, dos seus mapas mentais e cognitivos, que são inerentes a cada um 

dos atores organizacionais. 

Observa-se que os coeficientes padronizados da AI para AO foram significantes para 

as quatro Empresas analisadas, com valores de 0,30 para a Empresa I, 0,35 para a Empresa II, 

0,32 para a Empresa III e 0,57 para a Empresa IV o que comprova a influência da AI para a 

AO. 

A fase seguinte à AI ocorre de acordo com Crossan et al. (1999) pelo subprocesso de 

Interpretação, quando o ator organizacional procura compartilhar com os seus pares a 

explicação do insight gerado por ele. Nesse instante, há a troca de idéias, a criação de 

linguagens comum. De acordo com a mesma acadêmica, é um processo frágil, dependente da 

segurança psicológica instalada nos grupos (EDMONDSON, 1999), pois caso contrário, as 

novas idéias não serão geradas, se forem, não serão compartilhadas pelo receio das pessoas ao 

fazê-lo, serem ridicularizadas e, portanto, muitas delas acabam se perdendo. Porém, 

transcorrida essa etapa, há a passagem para o subprocesso de Integração (CROSSAN, et al., 

1999), que transcorre no nível grupal, já com avanços no nível organizacional. É nesse 
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instante, que o entendimento do insight é compartilhado entre os indivíduos e as ações, como 

as tomadas de decisões resultantes são coordenadas e ajustadas mutuamente - Quadro 2. 

Assim, a sustentação teórica da relação AI para AG decorre da explicação dada por 

Crossan et al. (1999) por meio do subprocesso de Integração, além das abordagens de 

Edmondson (1999) que enfoca a aprendizagem grupal como sendo definida como um 

processo continuado de reflexão seguido por ações dos grupos decorrentes dessa reflexão - 

Quadros 4 e 5. 

A AG ocorre em duas dimensões, a interna e a externa, de modo que a interna está 

relacionada com os aspectos do cumprimento das metas e dos objetivos organizacionais e a 

externa relacionada ao feedback dos clientes internos e externos dessas equipes em relação ao 

desempenho obtido no desempenho de suas funções (CROSSAN et al., 1999). 

A hipótese de que a AI influencia a AG corresponde a H1, sendo que o coeficiente 

padronizado obtido pelo modelo estrutural foi significante para três das quatro Empresas 

estudadas, com valor de 0,64 para a Empresa I, 0,42 para a Empresa II, 0,23 para a Empresa 

III e 0,59 para a Empresa IV. 

A hipótese de pesquisa H3 indica a influência da AG sobre a AO e a sustentação 

teórica para essa relação é dada pelo subprocesso de Institucionalização (CROSSAN et al. 

1999) na medida em que a aprendizagem se torna incorporada às práticas organizacionais, tais 

como o desenho de estratégias, da arquitetura das estruturas, dos processos, procedimentos e 

normas de trabalho. 

O coeficiente padronizado para a relação de AG para AO obtido pelo modelo 

estrutural foi significante em três das quatro Empresas estudadas, com valor de 0,55 para a 

Empresa I, 0,32 para a Empresa II, 0,50 para a Empresa III e 0,28 para a Empresa IV. Desse 

modo, constatou-se a confirmação das três hipóteses de pesquisa e do modelo da Figura 11. 

Salienta-se que o modelo estudado prioriza o fluxo de aprendizagem do indivíduo para 

o grupo e desse para a organização, sendo designado por Crossan et al. (1999) de feed-

forward. Esse fluxo de aprendizagem alimenta a empresa de forma continuada, quando há o 

comportamento de aprendizagem dos atores organizacionais e a segurança psicológica nos 

grupos (EDMONDSON, 1999). 

O modelo estrutural indicado pela Figura 11 está em consonância com os preceitos 

teóricos da aprendizagem nos três níveis, isto é, no individual, grupal e no organizacional. Os 

efeitos diretos das variáveis AI sobre a AG e a AO e da AG sobre a AO ficam evidenciados 

conforme o Tabela 25, observando-se os distintos efeitos obtidos nas Empresas I a IV. 
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As considerações teóricas efetuadas e os resultados obtidos permitem afirmar que a 

Aprendizagem Individual influencia positivamente tanto a Aprendizagem Grupal quanto a 

Organizacional e do mesmo modo a Grupal influência positivamente a Organizacional. 

 

6.1 - Modelo Alternativo e recomendações para pesquisas futuras 

 

Conforme as considerações efetuadas anteriormente, a Figura 25 indica um modelo de 

medição da aprendizagem, alternativo ao proposto inicialmente, de forma que por meio dele, 

se conseguisse capturar as influências das condições pré-existentes nas organizações e que 

poderiam estar influenciando os processos de aprendizagem. 

Esse modelo está em sintonia com a abordagem de Crossan et al. (1999) que 

identificou os subprocessos de aprendizagem (4 I’s de CROSSAN et al., 1999) e os fluxos de 

aprendizagem de feed-forward e de feedback  conforme Figura10. 

 
Figura 25: Modelo Sugerido para Futuras Pesquisas 

Fonte: Modelo estimado via Partial Least Squares (software Smart PLS 2.0M3) 
 
 

O modelo proposto, por sua vez, procura identificar as condições prevalecentes que 

promovem a AI e a AG, correspondente ao fluxo de feedback que estariam sendo 
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influenciadas pela organização para posteriormente no fluxo de feed-forward ser influenciada 

pelas AI e AG. 

Nesse caso, a AI e a AG seriam variáveis de primeira ordem de uma variável latente 

designada por AO (antes) e de segunda ordem para outra variável latente AO (depois). O 

modelo proposto altera a abordagem do modelo estrutural anterior da Figura 24 e para ser 

efetuado, novos questionários precisam ser desenvolvidos para o teste do modelo proposto. 

Vislumbram-se dois caminhos como recomendações futuras. O primeiro deles, a nova 

estimação do modelo da Figura 24, somente com as variáveis mensuráveis resultantes da 

terceira estimação e o desenvolvimento de novos questionários para o teste do modelo novo.    
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APÊNDICE 1 - Questões de pesquisa 

 

Questões de Pesquisa - Aprendizagem Individual 
 

Perguntas - AI 
Questões do 

Questionário 

1) Não há muitas coisas novas para aprender em meu trabalho (R) q18_rev 

2) Para se tornar um bom funcionário/gestor é importante melhorar continuadamente 

as habilidades no trabalho 
q10 

3) Tomar decisões difíceis me agrada  q5 

4) Para mim é importante aprender em cada uma das minhas experiências no trabalho q37 

5) Eu passo grande parte de tempo aprendendo novas abordagens no trabalho q34 

6) Estou sempre aprendendo algo novo no meu trabalho  q15 

7) Cometer erros faz parte do processo de aprendizagem q7 

8) Aprender como ser um melhor funcionário/gestor é de fundamental importância 

para mim 
q17 

9) Algumas vezes eu dedico muito esforço para aprender algo novo q11 

 
 
 
 

Questões de Pesquisa - grupal interna  
 

Perguntas - AG dimensão interna 
Questões do 

Questionário 

1) Em nossa equipe as pessoas discutem maneiras de prevenir e aprender com os erros. q28 

2) Nossa equipe freqüentemente dedica tempo para descobrir maneiras de melhorar 

nossos processos de trabalho 
q25 

3) Os problemas e os erros de nossa equipe nunca são comunicados aos responsáveis de 

modo que ações corretivas possam ser tomadas (R) 
q32_rev 

4) Minha equipe lida com as diferenças de opiniões particularmente e não em público 

(R) 
q21_rev 

5) Em minha equipe, alguém sempre se certifica que refletimos sobre o nosso processo 

de trabalho. 
q38 

6) Em minha equipe, as pessoas frequentemente argumentam sobre os assuntos em 

pauta 
q30 

 



138 

 

 
Questões de Pesquisa Aprendizagem grupal externa 

 

Perguntas - AG dimensão externa 
Questões do 

Questionário 

1) Minha equipe freqüentemente coopera com outras equipes para alcançar os objetivos 

organizacionais. 
q24 

2) Minha equipe mantém a organização informada a respeito do que planejamos 

executar 
q6 

3) As pessoas da minha equipe obtêm informações para o trabalho a partir de outras 

fontes, tais como clientes ou outras unidades da organização 
q9 

4) Convidamos pessoas de fora da nossa equipe para apresentar informações ou debater 

conosco assuntos de interesse. 
q16 

5) Não temos tempo para informar as pessoas de fora da nossa equipe sobre os nossos 

projetos (R). 
q36_rev 

 

 
Questões de Pesquisa Aprendizagem Organizacional - Clareza de Propósito e Missão 

 

Perguntas - AO dimensão: clareza de propósito e missão 
Questões do 
Questionário 

1) Há amplo apoio e aceitação dos funcionários sobre a missão da organização q8 

2) Eu não entendo como a missão da organização pode ser alcançada (R) q26_rev 

3) A missão da organização identifica os valores aos quais todos os funcionários 

devem se adequar 
q23 

4) Nesta organização, os funcionários têm oportunidades de auto-avaliação com 

relação ao alcance de metas. 
q2 

 
 

Questões de Pesquisa - Aprendizagem Organizacional - comprometimento da liderança e 
delegação de poder 

 

Perguntas - AO dimensão: comprometimento da liderança e delegação de poder 
Questões do 
Questionário 

1) Os diretores da organização resistem à mudança e tem medo de idéias novas (R). q12_rev 

2) Diretores e funcionários da organização compartilham uma visão comum sobre o que 

devemos realizar em nosso trabalho. 
q20 

3) Nesta organização, os gestores aceitam críticas sem serem defensivos demais. q39 

4) Nesta organização, os gestores freqüentemente dão feedbacks úteis que ajudam a 

identificar problemas e oportunidades potenciais. 
q13 

5) Nesta organização os gestores freqüentemente envolvem os funcionários em decisões 

importantes. 
q3 

 
 
 



139 

 

 
 

Questões de Pesquisa - Aprendizagem Organizacional - práticas e recompensas 
 

Perguntas - AO dimensão: práticas e recompensas 
Questões do 
Questionário 

1) Eu posso propor com freqüência novas idéias para a organização q4 

2) Pela minha experiência, os novos funcionários nesta organização são encorajados a 

questionar o modo como as coisas são feitas. 
q31 

3) Nesta organização, os gestores encorajam os funcionários a experimentar com o 

objetivo de melhorar os processos de trabalho. 
q27 

4) Idéias inovadoras que funcionam são freqüentemente recompensadas pela direção da 

empresa. 
q29 

5) Pela minha experiência, as novas idéias dos funcionários não são tratadas seriamente 

pela direção da organização (R). 
q40_rev 

 
 

Questões de Pesquisa - Aprendizagem Organizacional - transferência de conhecimento 
 

Perguntas - AO dimensão: transferência de conhecimento 
Questões do 
Questionário  

1) Eu freqüentemente converso com pessoas de outras áreas sobre programas ou 

atividades de trabalho bem sucedidas para compreender a razão do sucesso obtido 
q41 

2) As falhas raramente são discutidas de forma construtiva em nossa organização (R). q14_rev  

3) Os novos processos de trabalho que podem ser úteis para a organização como um todo, 

são usualmente compartilhados com todos os funcionários. 
q19  

4) Nesta organização temos um sistema que permite a aprendizagem de práticas bem 

sucedidas de outras organizações. 
q22 
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Questões de Pesquisa Aprendizagem Organizacional - equipe de trabalho e solução de problemas em 
grupo 

 

Perguntas - AO dimensão: equipe de trabalho e soluções de problemas em grupo 
Questões do 
Questionário 

1) A atual prática organizacional encoraja os funcionários a resolverem juntos os 

problemas, antes de discuti-los com seu gestor. 
q35 

2) Nós raramente criamos equipes informais para resolver problemas organizacionais 

(R). 
q33_rev 

3) Nesta organização, as equipes voltadas à solução de problemas caracterizam-se por 

ter funcionários de várias áreas funcionais. 
q1 
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APÊNDICE 2 - Layout do questionário de pesquisa 
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