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RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo mensurar os efeitos da capacidade de absorção individual na 

capacidade de inovação individual ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem com base 

na taxonomia de Bloom em duas empresas com filiais no município de Foz do Iguaçu-Paraná. 

A escolha do tema adveio da identificação nas bases teóricas de grande parte dos estudos se 

concentrarem nos estudos da capacidade de absorção no âmbito organizacional. Outra 

justificativa é que esses estudos abarcam somente o domínio cognitivo do conhecimento. 

Diante disso, considera-se que este estudo poderá trazer novos pontos de vista ao se inserir o 

domínio de aprendizagem com a dimensões afetiva e psicomotora em estudos da capacidade 

de absorção aplicados na área de Administração, seja na análise, individual, grupal e 

organizacional. Por meio dessa pesquisa foi possível constatar que a capacidade de absorção 

com suas quatro dimensões – aquisição, assimilação, transformação e explotação – provoca 

efeitos positivos na capacidade de absorção individual ao ser mediada pelo domínio de 

aprendizagem. A metodologia é quantitativa e o tipo de pesquisa é exploratório-descritivo. E 

para essa investigação foram adaptadas quatro escalas. A primeira desenvolvida por Wang 

et.al (2014) serviu para analisar os indicadores da capacidade de absorção individual e 

envolveu três dimensões: i) identificação, ii) assimilação e transformação e iii) aplicação de 

conhecimentos. A segunda foi à escala adaptada de Hurt e Cook (2013) para analisar os 

indicadores da capacidade de inovação individual e envolveu quatro dimensões (i) disposição 

para tentar, (ii) ambiguidade, (iii) criatividade e (iv) líder de opinião. A terceira foi a escala 

para mensurar a intensidade dos domínios de aprendizagem cognitivo e afetivo baseadas a 

partir do estudo sobre a taxonomia de Bloom et al. (1972) e a quarta foi uma adaptação de 

Dave (1970) para o domínio psicomotor. Os questionários foram aplicados para uma amostra 

de 147 empregados das empresas Irmãos Muffato Ltda e Calce pague Ltda, com filiais 

localizadas nos municípios de Foz do Iguaçu. Foram formuladas duas hipóteses, a primeira 

teve por finalidade testar se a capacidade de absorção individual provoca efeitos positivos 

sobre a inovatividade individual e a segunda buscava compreender se efeitos se alteram ao 

inserir o domínio de aprendizagem como uma variável mediadora. Por meio da análise 

descritiva foram investigados os indicadores de cada dimensão da capacidade de absorção 

individual, da capacidade de inovação individual e dos componentes do domínio de 

aprendizagem. Além disso, realizou-se a análise do modelo estrutural. Os dados 

demonstraram que ao inserir os três domínios de forma conjunta, constata-se e que a 

capacidade de absorção individual provoca efeitos positivos na capacidade de inovação 

individual ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem, confirmando a hipótese estatística 

deste estudo.  

 

 

Palavras-chave: capacidade de absorção individual, capacidade de inovação individual, 

domínio de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to measure the effects of individual absorptive capacity on the 

individual innovation capacity when being mediated by the learning domain based on the 

Bloom taxonomy in two companies with branches in the city of Foz do Iguaçu-Paraná. This 

theme was chosen after identify on the theoretical bases of most of the studies focusing on the 

studies of the absorptive capacity in the organizational scope. Another justification is that 

these (studies/theories) embrace only the cognitive domain of knowledge. Therefore, it is 

considered that this study may bring new points of view when inserting the learning domain 

with the affective and psychomotor dimensions in studies of the absorptive capacity applied 

in the Administration area, in the individual, group and organizational analysis. In this 

research it was possible to contact that the absorption capacity with its four dimensions - 

acquisition, assimilation, transformation and exploitation - has positive effects on the 

individual absorption capacity when mediated by the learning domain. The methodology is 

quantitative and the type of research is exploratory-descriptive. And for this investigation 

were adapted four scales. The first one developed by Wang et al (2014) helped to analyses the 

indicators of individual absorption capacity and involved three dimensions: i) identification, 

ii) assimilation and transformation, and iii) application of knowledge. The second was the 

scale adapted from Hurt and Cook (2013) to analyse indicators of individual innovation 

capacity and involved four dimensions (i) willingness to try, (ii) ambiguity, (iii) creativity and 

(iv) opinion leader. The third one was the scale for measuring the intensity of domains of 

cognitive and affective learning based on the study on the taxonomy of Bloom et al. (1972), 

and the fourth one was an adaptation of Dave (1970) for the psychomotor domain.  

The questionnaires were applied to a sample of 147 employees of the companies Irmãos 

Muffato Ltda and Calce Pague with branches located in the municipalities of Foz do Iguaçu. 

Two hypotheses were formulated, the first one had the objective to test whether the 

individual's absorptive capacity had positive effects on innovation and the second one sought 

to understand if effects change when inserting the learning domain as a mediating variable. 

Through the descriptive analysis were investigated the indicators of each dimension of 

individual absorptive capacity, individual innovation capacity and components of the learning 

domain. In addition, the analysis of the structural model was carried out. The data showed that 

by inserting all three domains together, it is observed that individual absorption capacity has 

positive effects on the individual inovation capacity when mediated by the learning domain, 

confirming the statistical hypothesis of this study. 

 

 

Keywords: individual absorptive capacity, individual innovation capacity, learning domain 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa consiste em uma dissertação de mestrado em Administração de 

Empresas, na linha de Recursos e Desenvolvimento Empresarial do Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O tema 

refere-se à identificação dos efeitos da capacidade de absorção individual na capacidade de 

inovação individual ao ser mediado pelo domínio da aprendizagem. O domínio de 

aprendizagem originariamente foi desenvolvido na área de educação e reflete-se em três 

variantes: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora (BLOOM; ENGELHART; FURST; HILL; 

KRATHWOHL, 1979). 

O anseio do pesquisador em realizar o estudo com as temáticas mencionadas foi 

motivado inicialmente pelos encontros e identificação com a linha de pesquisa do orientador, 

e posteriormente pelo interesse em pesquisas associadas à inovação. Diante disso, essa 

investigação avalia os efeitos da capacidade de absorção individual na capacidade de 

inovação individual ao ser mediado pelo domínio de aprendizagem no contexto 

organizacional de duas empresas. 

A capacidade de absorção do conhecimento teve seus conceitos inicialmente 

apresentados por Cohen e Levinthal (1990) que a descreveram como a habilidade de uma 

empresa em identificar conhecimentos externos valiosos, alinhá-los com as suas capacidades 

organizacionais existentes e promover sua utilização internamente. 

Depois dessa primeira abordagem muitas outras foram desenvolvidas conectando-se 

aos conceitos de inovação, desempenho e desempenho organizacional, por exemplo: Lane, 

Koka e Pathak (2006) afirmam que essas contribuições auxiliam para explicar o processo 

através do qual as empresas aprendem, desenvolvem e assimilam novos conhecimentos 

necessários para a vantagem competitiva. 

Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) ao examinarem a capacidade de absorção buscaram 

analisá-la no nível individual, e constataram que apesar do reconhecimento por parte dos 

pesquisadores, de que os indivíduos são essenciais para a capacidade de absorção do 

conhecimento organizacional – ainda assim, o papel do indivíduo tem sido negligenciado.  

Esses autores buscaram enriquecer a compreensão do papel dos indivíduos, ao analisar 

como eles aprendem com o conhecimento externo e como tais esforços moldam a sua 

capacidade de inovar. 
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Quanto ao domínio de aprendizagem com suas três dimensões (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) Bloom e sua equipe demonstraram em seus estudos, que durante muitos anos 

grande parte dos ensinamentos foram concentrados na transferência e nas lembranças das 

informações. De acordo com os autores é o nível mais baixo do treinamento, em vez de um 

verdadeiro desenvolvimento pessoal significativo. Portanto, este continua a ser um desafio 

central para educadores e formadores nos tempos modernos. 

Diante deste contexto, a relevância deste estudo é decorrente da importância da 

utilização de processos de aprendizagem organizacional que, em essência, envolve 

compartilhamento de conhecimentos. A premissa é a de que compartilhar conhecimentos não 

é apenas uma transmissão de informações presencial ou mediante alguma mídia. É desejável e 

valioso na perspectiva organizacional, que tanto a fonte emissora como a fonte receptora 

estabeleçam certa afinidade para que as questões de ordem relacionais e, portanto, afetivas, 

sejam assimiladas com mais aderência. Como consequência desse grau de aderência a esse 

processo de troca de conhecimentos, deverá haver uma maior disposição do indivíduo que 

recebe algum conhecimento para realizar alguma ação, isto é, uma atividade psicomotora. 

Com base nesses argumentos que se enuncia o problema da pesquisa. 

 

 

1.1 Pergunta problema  

 

A inclusão do domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor), na 

condição de variável mediadora, provoca alterações no efeito da capacidade de absorção do 

conhecimento individual sobre a capacidade de inovação individual? 

 

Decorrente dessa questão de pesquisa enuncia-se o objetivo geral e seus objetivos 

específicos. 

 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito da capacidade de absorção individual sobre a capacidade de inovação 

individual tendo como variável mediadora o domínio de aprendizagem. 
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1.2.1 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a intensidade da capacidade de absorção individual presente no ambiente 

estudado; 

2. Analisar a intensidade da capacidade de inovação individual presente no ambiente 

estudado; 

3. Examinar a intensidade dos três domínios de aprendizagem no ambiente estudado. 

 

A Figura 1 representa o relacionamento lógico entre os três conceitos.  

 

Figura 1-Relacionamento lógico entre os três conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Desenvolvido de pelo o autor 

 

 

1.3. Justificativas teóricas e práticas 

 

Uma das principais justificativas para o desenvolvimento desta pesquisa advém do 

fato de que a maioria das abordagens na literatura sobre capacidade de absorção está focada 

no âmbito organizacional envolvendo apenas o domínio cognitivo do conhecimento. 

De acordo com a revisão da literatura na base dados da Web of Science, no período de 

1990 e 2017, não foi possível encontrar estudos que, explicitamente, associaram  na análise da 

capacidade de absorção à capacidade de inovação - innovativeness e os domínios afetivos e 

psicomotores, conforme proposto pela taxonomia que considera a inserção desses três 

domínios no estabelecimento dos objetivos educacionais. 

Para o desenvolvimento da análise, os filtros de pesquisa consideraram as categorias, 

Management, Business, Economics, Operations Research Management Science, Engineering 

Industril, Information Science Library Science, Computer Science Information Systems. 

Capacidade 

de absorção 

individual 

Domínios de 

aprendizagem  

Capacidade 

de inovação 

individual 
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Ao buscar pelo título capacidade de absorção individual (individual absorptive 

capacity) foi confirmada a premissa inicial desta pesquisa, de que há poucas abordagens da 

capacidade de absorção envolvendo a análise no nível individual, pois foram encontrados 

apenas 15 trabalhos, 8 artigos e 7 proceedings papers. 

Para a temática sobre a capacidade de inovação individual (individual innovativeness) 

a base apresentou 324 artigos. Já para o domínio de aprendizagem - Bloom taxonomy foram 

identificados 101 artigos. 

A tabela 1 apresenta o resumo dos dados. 

 

Tabela 1- Estudos sobre capacidade de absorção individual, domínio de aprendizagem e 

capacidade de inovação individual 

Ano 
Capacidade de absorção 

individual 

Domínio de 

aprendizagem 

Capacidade de 

inovação individual 

1990 a 2006 0 31 23 

2007 a 2010 3 23 59 

2011 a 2014 7 20 142 

2015 a 2017 5 31 100 

TOTAL 15 101 324 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o objetivo de encontrar pesquisas que envolvessem o relacionamento teórico 

entre essas temáticas foram inseridos nos filtros os temas - capacidade de absorção individual 

(individual absorptive capacity) como título e a capacidade de inovação individual (individual 

innovativeness) como tópico. Após essa inserção, não foi possível identificar nenhum artigo. 

Ao realizar a mesma filtragem e incluir o domínio de aprendizagem, mais uma vez a base de 

dados não apresentou trabalhos que envolvessem os três construtos. 

Diante disso, considera-se que a inclusão do conceito domínio de aprendizagem com 

as suas três dimensões – cognitiva, afetiva e psicomotora – em estudos de capacidade de 

absorção do conhecimento e sua conexão com outros conceitos associados à área de 

Administração de Empresas, devam trazer novos questionamentos sobre o que se tem 

estudado em relação à capacidade de absorção e, consequentemente, a sua aplicação no 

cotidiano das organizações. 
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1.3 Estrutura da dissertação  

 

Esta pesquisa foi dividida em cinco seções. A primeira apresenta a introdução acerca 

dos temas: (i) capacidade de absorção e capacidade de absorção individual; (ii) capacidade de 

inovação individual; (iii) domínio de aprendizagem. Além disso, são descritos: o problema da 

pesquisa, o objetivo geral, os específicos, as justificativas teóricas e práticas e a estrutura. 

A segunda seção, sobre o referencial teórico, discorreu-se sobre os temas que 

forneceram sustentação teórica para a realização da pesquisa. Inicialmente, conceituou-se 

conhecimento organizacional, a capacidade de absorção organizacional e individual. Na 

sequência à capacidade de inovação individual e por fim o domínio de aprendizagem 

abordando suas três dimensões – cognitiva, afetiva e psicomotora. 

Os procedimentos metodológicos foram exibidos na terceira seção. Detalhou-se o 

método e o tipo de pesquisa - coleta de dados, o lócus, população e amostra da investigação, 

as hipóteses da pesquisa e a técnica de análise de dados empregadas. 

A quarta seção apresentou a análise e interpretação dos dados - descrição da amostra e 

intensidade dos indicadores relativos às três temáticas consideradas nesse estudo pela análise 

de equação estrutural. 

Por fim, a última seção se caracteriza pela conclusão, apresentando as limitações da 

pesquisa e as propostas para novos estudos envolvendo esta temática. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

No referencial teórico são discutidos aspectos relacionados ao conhecimento 

organizacional, a capacidade de absorção nos níveis de análise organizacional e individual. A 

capacidade de inovação e em seguida, as perspectivas do domínio de aprendizagem - 

cognitivo, afetivo e psicomotor. 

 

 

2.1 Conhecimento organizacional 

 

O maior desafio imposto às organizações da sociedade do conhecimento é desenvolver 

práticas sistemáticas para administrar sua autotransformação. Isso porque em tese, uma 

empresa configura-se em um conjunto de conhecimentos incorporados em pessoas, rotinas, 

normas ou procedimentos que se alteram constantemente. Portanto, a organização deve estar 

preparada para abandonar o conhecimento que se tornou obsoleto e aprender a criar o novo 

(DRUCKER, 1993) 

Nonaka (1994) apresenta o conhecimento como um processo humano ativo, que 

objetiva justificar crenças individuais, quanto às verdades constituídas. Baseado nos estudos 

delineados por Polanyi (1966) Nonaka delimitou duas dimensões do conhecimento: a tácita e 

a explícita. A dimensão tácita está intensamente associada aos modelos mentais, percepções e 

ações de um indivíduo. A explícita é descrita como aquela de fácil identificação, assimilação e 

codificação, expressas comumente em técnicas, métodos, padrões, etc. 

Assim, para que uma organização seja reconhecida como pertencente à sociedade do 

conhecimento, ela precisa a partir da compreensão dessas duas dimensões, criar 

sistematicamente novos conhecimentos, disseminando-os por toda a organização e 

incorporando-os rapidamente em novas tecnologias e produtos (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995). 

Em relação à contextualização histórica associada ao conhecimento, Spender (1996) 

descreve que foi em meados da década de 1980 com o advento das abordagens teóricas 

relacionadas à sociedade do conhecimento, ao aprendizado organizacional e às competências 

essenciais na gestão estratégica que o conhecimento se tornou mais presente como tema. No 

entanto, segundo o referido autor o conhecimento envolvido nas atividades organizacionais 



19 

 

tem sido abordado desde as primeiras teorias da administração, tanto pelas teorias 

denominadas ―científicas‖, quanto pela linha das ―relações humanas‖. 

Embora os conceitos sobre conhecimento antes da revolução industrial e do advento 

dos estudos da administração se apresentassem de maneira implícita, a forma de produção 

artesanal nas oficinas que produziam sob encomenda, já faziam intenso uso da aprendizagem 

pela prática, por meio da transferência de conhecimentos entre mestres e aprendizes 

(SPENDER, 1996). 

Em anos recentes, as pesquisas sobre teoria organizacional revelaram que as empresas 

criam e utilizam a informação em três áreas estratégicas. Primeira - a empresa interpreta a 

informação sobre o ambiente de modo a dar significado ao que está acontecendo à 

organização e ao que ela está fazendo. Na segunda - cria novos conhecimentos, combinando a 

experiência de seus membros, de modo a aprender e inovar. Finalmente, processa e analisa a 

informação de modo a escolher e empreender cursos de ação apropriados (CHOO, 2003) 

Contudo, um obstáculo ao aprendizado é que as organizações acham difícil 

desaprender o que já aprenderam, sendo necessário um reexame das crenças herdadas, por 

meio de um processo de conscientização dos envolvidos com argumentos que demonstrem as 

novas práticas como únicas alternativas viáveis (CHOO, 2003). 

Choo (2003) enfatiza que sem uma clara compreensão dos processos organizacionais e 

humanos pelos quais a informação se transforma em percepção, conhecimento e ação, as 

empresas não são capazes de perceber a importância de suas fontes e tecnologias de 

informação. Acrescenta que a organização do conhecimento é eficiente porque se envolve 

continuamente no ambiente mutável que a cerca, renova seu estoque de conhecimentos e 

pratica um vigilante processamento da informação com vistas à tomada de decisões. 

De acordo com Choo (2003) as necessidades e as maneiras de utilizar a informação 

indicam que, quando as pessoas buscam e usam a informação, a fazem sob múltiplas 

influências. No nível cognitivo, diferentes estratégias de busca de informação são ativadas 

para preencher diferentes lacunas de conhecimento. No nível afetivo, o estado emocional e 

psicológico determina diferentes preferências e métodos de buscar a informação. No nível 

situacional, as características do trabalho ou da situação problemática determinam a maneira 

de usar e acessar a informação. 

Silva (2004) colabora ao afirmar que pesquisas sobre conhecimento nas organizações 

intensificaram suas aplicações práticas e o aprofundamento teórico, focalizando a necessidade 

de entender como as organizações trabalham com o conhecimento para desenvolver novos 
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produtos, novos processos e novas formas ou arranjos organizacionais mais flexíveis, 

proporcionando uma vantagem competitiva sustentável. 

Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) conceituam que o conhecimento é criado 

apenas pelas pessoas. Em outras palavras, uma organização não pode criar conhecimentos por 

si mesma, sem os indivíduos. É importante, portanto, que a organização apoie e estimule as 

atividades criadoras de conhecimento dos indivíduos ou que proporcione os contextos 

apropriados para eles. Ressaltam que a criação do conhecimento organizacional deve ser 

entendida como um processo que ―organizacionalmente‖ amplifica o conhecimento criado 

pelos indivíduos e o cristaliza no nível do grupo através de diálogo, discussão e 

compartilhamento de experiências. 

Esta narrativa demostra que o conhecimento organizacional e sua dinâmica de 

transformação têm no indivíduo e suas inter-relações internas ou externas, sua fonte basilar. A 

compreensão dos processos envolvidos nesta dinâmica pode ser fundamental para a 

capacidade de absorção do conhecimento e competitividade organizacional. 

 

 

2.2 Capacidade de absorção do conhecimento 

 

A capacidade de absorção teve sua primeira abordagem no artigo seminal de Cohen e 

Levinthal (1990) definida como a habilidade em reconhecer o valor de novas informações 

externas, assimilá-las e aplicá-las para fins comerciais. Para eles, a capacidade em valorizar 

conhecimentos de ordem externa está ligada à base de conhecimento que a empresa possui, 

pois, ao utilizar o que já é conhecido pela organização, é possível identificar os elementos que 

devem ser captados externamente para aperfeiçoar os processos por ela realizados. 

Para Cohen e Levinthal (1990), em uma abordagem mais prescritiva, a capacidade de 

absorção é mais provável de ser desenvolvida e mantida como subproduto da atividade de 

rotina, quando o domínio do conhecimento de que a empresa pretende explorar está 

estreitamente relacionado com sua base de conhecimento atual. Quando uma empresa deseja 

adquirir e usar o conhecimento que não está relacionado com sua atividade em curso, então a 

empresa deve dedicar esforços exclusivamente para a criação da capacidade de absorção, ou 

seja, capacidade de absorção neste contexto, não é um subproduto. 

Van Den Bosch, Volderda e De Boer (1999) consideram que o conteúdo e o processo 

de absorção do conhecimento de uma firma podem ser analisados por meio das dimensões - 

eficiência (como as empresas identificam, assimilam e explotam o conhecimento e economias 
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de escala a partir de uma perspectiva de custos), alcance (amplitude do alcance do 

conhecimento em que uma empresa se baseia) e flexibilidade (grau em que uma empresa pode 

reconfigurar o conhecimento existente). 

Além disso, os autores abordam a ideia de capabilidade combinatória (combinative 

capabilities) que podem ser de natureza intra e inter-organizacionais e distinguem três tipos 

de capabilidades combinatórias que uma empresa tem à sua disposição:  

Capabilidades de sistemas referem-se à direção, políticas, procedimentos e manuais 

organizacionais. Refletem o grau em que as regras, procedimentos, instruções e comunicações 

são estabelecidas em documentos escritos ou sistemas formais. Capabilidades de sistemas 

fornecem uma memória para lidar com situações de rotina. Em tais situações, o 

comportamento dos participantes é previsível, eles sabem o que fazer e podem reagir muito 

rapidamente. Para Van Den Bosch, Volderda e De Boer (1999) enquanto a eficiência de 

absorção do conhecimento usando as capabilidades dos sistemas é muito elevada, o alcance e 

especialmente, a flexibilidade de absorção do conhecimento tende a ser menor. 

Capabilidades de coordenação aumentam a absorção de conhecimento através de 

relações entre membros de um grupo. São dependentes do caminho (path dependence), ou 

seja, das escolhas realizadas pela firma durante sua trajetória. Referem-se às formas laterais 

de coordenação e podem ser concebidas de forma explícita ou a partir de um processo de 

interação. Acumulam-se em uma empresa como resultado de treinamento e rotatividade da 

tarefa, dispositivos naturais de ligação e participação. 

Van Den Bosch, Volderda e De Boer (1999) argumentam que a educação e formação 

dos indivíduos levam a firma a atingir indiretamente o que regras e procedimentos, como uma 

parte da capabilidade dos sistemas, fazem diretamente. Elas controlam, coordenam e ajudam a 

absorver o conhecimento na empresa. No trabalho, profissional ou de ofício, os trabalhadores 

parecem estar agindo de forma autônoma, mas na verdade eles são guiados por habilidades 

treinados e conhecimentos adquiridos. 

Capabilidades de socialização referem-se à capacidade da empresa para produzir uma 

ideologia que partilhada oferece aos membros uma identidade atraente, bem como 

interpretações coletivas da realidade. São dependentes do caminho (path dependence). A 

infusão de crenças e valores em uma organização ocorre ao longo do tempo e produz uma 

identidade distinta para seus participantes. São encontrados em empresas com uma forte 

identidade. Aqui, pode-se encontrar um conjunto coerente de crenças, um alto grau de valores 

partilhados, uma linguagem comum e um forte acordo do tipo de comportamento apropriado. 
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Esta situação deixa pouco espaço para a absorção de fontes externas de conhecimento, de 

modo que contradizem crenças compartilhadas. 

Para Van Den Bosch, Volderda e De Boer (1999) capabilidades de socialização têm 

um elevado potencial de eficiência, mas um baixo potencial de alcance e flexibilidade de 

absorção de conhecimento. Consequentemente, as capabilidades de socialização têm uma 

influência negativa sobre a capacidade de absorção de uma empresa. 

Em conformidade com Cohen e Levinthal (1990) e Van Den Bosch; Volderda e De 

Boer (1999) os ambientes de conhecimento são cada vez mais turbulentos, as empresas são 

susceptíveis de aumentar a sua capacidade de absorção mediante o desenvolvimento de 

formas de organização e capabilidades combinatórias que são favoráveis ao alto alcance e 

flexibilidade de absorção de conhecimento. Devido ao elevado alcance e flexibilidade da 

absorção do conhecimento, a função de interface ficará mais descentralizada e serão 

desenvolvidas capacidades de absorção mais externas. Isso se reflete em uma crescente 

diversidade de estruturas de conhecimento e relações inter-funcionais dentro da empresa. 

A Figura 2 mostra que um nível mais elevado de capacidade de absorção traz dois 

efeitos. Primeiro, ele irá influenciar positivamente à formação de expectativas ou nível de 

aspiração da empresa, resultando em uma atitude mais proativa no sentido de oportunidades 

emergentes. Em segundo lugar, o caminho da explotação/exploração será alterado para um de 

maior adaptação à exploração. 

 

Figura 2-Blocos de construção da estrutura: determinantes da capacidade de absorção e 

formação de expectativas 
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Fonte: Van Den Bosch, Volderda e De Boer (1999) 

 

Muitos autores abordaram o tema capacidade de absorção, mas foram Zahra e George 

(2002) que a partir dos conceitos apresentados por Cohen e Levinthal (1990) avançaram seu 

conceito definindo-a como um conjunto de rotinas e processos organizacionais pelos quais as 
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empresas adquirem, assimilam, transformam e explotam o conhecimento para produzir uma 

capabilidade organizacional dinâmica (dynamics organizational capability). 

Para justificar esta definição os autores argumentam que a capacidade de absorção do 

conhecimento é vista como uma capabilidade dinâmica incorporada nas rotinas e processos de 

uma empresa, permitindo analisar estoques e fluxos de conhecimento de uma empresa e 

relacionar essas variáveis com a criação e sustentabilidade de vantagem competitiva. 

Zahra e George (2002) sugerem que a capacidade de absorção do conhecimento existe 

como dois subconjuntos: a capacidade de absorção potencial e a capacidade de absorção 

realizada. Nesse modelo, a definição da capacidade de absorção possui quatro capabilidades – 

aquisição, assimilação, transformação e explotação – essas por sua vez são de natureza 

combinatória e se desenvolvem umas sobre as outras para produzir uma capabilidade 

organizacional dinâmica. A figura 3 apresenta o modelo proposto por Zahra e George (2002): 

 

Figura 3-Modelo de capacidade de absorção do conhecimento 
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Fonte: Adaptado de Zahra e George (2002) 

 

A capacidade de absorção potencial possibilita à empresa ser receptiva ao 

conhecimento externo, ou seja, adquirir, analisar, interpretar e compreender este 

conhecimento envolvendo as dimensões de aquisição e assimilação. Faz menção à capacidade 

da firma de identificar e adquirir o conhecimento externo considerado relevante e essencial à 

realização das suas operações. A aquisição e assimilação são consideradas dimensões 

potenciais por se restringirem a um caráter analítico do conhecimento externo sem que sua 

incorporação tenha sido efetuada. 

Capacidade de absorção realizada reflete a capacidade da firma em transformar e 

explorar o novo conhecimento, incorporando-o ao conhecimento prévio. Esta capacidade é 

determinada pelas dimensões de transformação e de exploração. É classificada como processo 
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de análise, interpretação e entendimento dos subsídios obtidos externamente, pois somente 

por meio da efetiva compreensão se torna possível internalizar algo novo. 

Mais adiante, Davis e Newstrom (2004) argumentam que para entender quais as fontes 

da capacidade de absorção do conhecimento de uma empresa é necessário se concentrar na 

composição da comunicação entre o ambiente externo e a organização, bem como entre as 

seus departamentos e a distribuição de suas competências. Reforçam que a comunicação 

eficaz é essencial, pois ela aumenta a capacidade de compreensão das atividades 

organizacionais e as pessoas se sentem mais envolvidas. 

Assim, um nível suficiente de conhecimentos sobrepostos para garantir uma 

comunicação eficaz e as interações entre os indivíduos que possuem diversas e diferentes 

estruturas de conhecimento, aumentará a capacidade da organização para fazer ligações e 

associações inovadoras, além do que qualquer indivíduo pode alcançar. 

Cohen e Levinthal (1990) argumentaram que os sistemas de comunicação podem 

contar com agentes especializados para transferir informações a partir do ambiente ou podem 

envolver padrões menos estruturados. O problema de projetar estruturas de comunicação não 

pode ser separado da distribuição de competências na organização. 

Uma organização que aplica apenas as dimensões aquisição e assimilação não 

significa que possui capacidade de absorção, pois é necessário que além da informação, a 

organização tenha capacidade de explotá-la. Portanto, a capacidade de absorção de uma 

organização não depende simplesmente da interface direta da organização com o ambiente 

externo, mas também da transferência de conhecimentos entre e dentro das subunidades que 

podem se afastar do ponto original de assimilação. Assim para entender as fontes de 

capacidade de absorção de uma empresa, Cohen e Levinthal se concentraram na estrutura de 

comunicação entre o ambiente externo e o da organização, bem como entre as subunidades da 

organização, e também no caráter e distribuição do conhecimento dentro da organização 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Lane, Koka e Pathak (2006) argumentam que a capacidade de absorção do 

conhecimento se refere a um dos processos de aprendizagem mais fundamentais de uma 

empresa: a sua capacidade de identificar, assimilar e explorar o conhecimento do ambiente. 

Estas três dimensões abrangem não só a capacidade de imitar produtos ou processos de outras 

empresas, mas também a capacidade de explorar o conhecimento menos comercialmente 

focado, como a investigação científica. 

A capacidade de absorção é descrita pelos autores como uma das construções mais 

importantes que surgiram na pesquisa organizacional nas últimas décadas, mesmo que o 
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construto tenha sido utilizado em parte da literatura de maneira concretizada. Enfatizam que 

desenvolver e manter a capacidade de absorção é fundamental para a sobrevivência e o 

sucesso à longo prazo, porque a capacidade de absorção do conhecimento pode reforçar 

complementar ou reorientar a base de conhecimento da empresa. 

Todorova e Durising (2007) desenvolveram uma abordagem direcionada para a 

importância das relações de poder como moderador na captação e exploração de 

conhecimentos, já que as diferenças de poder entre os vários atores podem influenciar a 

capacidade de absorção e os processos relacionados a ela. Essas diferenças podem se dar 

dentro da organização ou entre consumidores e demais envolvidos. 

Berg e Lim (2008) asseveram que a visão da capacidade de absorção tem sido 

utilizada para auxiliar na explicação do crescimento e comportamentos expansionistas das 

organizações, tais como fusões e aquisições. Nessa abordagem os autores descrevem que os 

gestores recebem incentivos para explorar a memória organizacional e a capacidade de 

absorção individual no processo de tomada de decisão para avançar mais eficientemente nos 

objetivos associados à reestruturação. 

Muitos pesquisadores sinalizaram importância do conhecimento externo, no processo 

de aprendizagem organizacional. Além disso, abordam que a capacidade de absorção é 

influenciada pelo nível de complexidade do conhecimento, isto é, conhecimentos complexos 

requerem interações mais intensas pelos indivíduos, enquanto em conhecimentos mais 

simples e comuns, essa interação não é tão relevante (VEGA-JURADO et al.,2008). 

Sun e Anderson (2010)  enfatizam que desde a sua criação, o conceito de capacidade 

de absorção tem estado estreitamente relacionado à noções de aprendizagem organizacional. 

Os autores sugerem que a capacidade de absorção (uma capacidade dinâmica) é um exemplo 

concreto de aprendizagem organizacional que diz respeito ao relacionamento de uma 

organização com o novo conhecimento externo. 

A partir dessas contribuições verifica-se que uma das principais premissas da literatura 

sobre a capacidade de absorção é que em uma organização, a capacidade de absorção 

dependerá das capacidades de seus indivíduos para absorvê-la (COHEN; LEVINTHAL, 

1990). 
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2.3 Perspectiva individual da absorção do conhecimento 

 

A premissa do conceito de capacidade de absorção é que a organização precisa de 

conhecimentos correlatos prévios para assimilar e utilizar novos conhecimentos. Desta forma, 

Cohen e Levinthal (1990) descrevem que a habilidade de explorar conhecimentos externos é 

um componente crítico das capacidades inovadoras. 

A habilidade de avaliar e utilizar conhecimentos externos são, majoritariamente, 

associados à função do nível de conhecimentos prévios correlatos. Do ponto de vista mais 

elementar, este conhecimento prévio inclui habilidades básicas ou até mesmo uma linguagem 

comum, e pode incluir também o conhecimento do desenvolvimento científico ou tecnológico 

mais recentes de uma determinada área (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

De acordo com Cohen e Levinthal (1990) estudos na área das ciências cognitivas e 

comportamentais a nível individual, justificam e enriquecem essa observação. Alguns 

psicólogos sugerem que o conhecimento prévio melhora a aprendizagem porque a memória – 

ou o armazenamento de conhecimento – é desenvolvida por aprendizagem associada na qual 

eventos são gravados ao estabelecer ligações com conceitos preexistentes. 

A pesquisa sobre desenvolvimento da memória sugere que o conhecimento prévio 

acumulado aumenta tanto a capacidade de colocar novos conhecimentos na memória, ao que 

nos referimos como aquisição de conhecimentos, quanto à capacidade de se recordar deste e 

usá-lo (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Ausubel (2003) descreve que pesquisas na área da aprendizagem significativa 

corroboram estas afirmativas ao apresentar que a essência do processo de aprendizagem 

significativa, tal como mencionado, consiste no fato de que novas ideias expressas de forma 

simbólica (a tarefa de aprendizagem) se relacionam àquilo que o aprendiz já sabe (a estrutura 

cognitiva deste numa determinada área), de forma não arbitrária e não literal, e que o produto 

desta interação ativa e integradora é o surgimento de um novo significado, que reflete a 

natureza substantiva e denotativa deste produto interativo  

Para Cohen e Levinthal (1990) duas ideias estão relacionadas de forma implícita na 

noção de que a capacidade de assimilar informações é uma função da riqueza da estrutura de 

conhecimento pré-existente: 1) a aprendizagem é cumulativa 2) o desempenho de 

aprendizagem é maior quando o objeto de aprendizagem está relacionado com o que já é 

conhecido. Desta forma, a aprendizagem é mais difícil nos novos domínios, e geralmente a 

expertise de um indivíduo – o que ele ou ela sabe bem – neste contexto só mudará de forma 

incremental. 
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A diversidade do conhecimento desempenha um papel importante. Para Cohen e 

Levinthal (1990) em um ambiente no qual há incerteza sobre os domínios de conhecimento a 

partir do qual informações potencialmente úteis podem surgir, uma formação diversificada 

proporciona uma base mais sólida para o aprendizado porque aumenta a perspectiva de que as 

novas informações vão se relacionar com as que já são conhecidas. Além de fortalecer os 

poderes de assimilação, a diversidade de conhecimento facilita o processo inovador, 

permitindo que o indivíduo faça novas associações e ligações. 

Em consonância com esta afirmação, Ausubel (2003) argumenta que a estabilidade e a 

clareza da estrutura cognitiva existente são importantes, quer pela profundidade da ancoragem 

que fornecem às novas tarefas de aprendizagem relacionadas, quer pelos efeitos que têm sobre 

a capacidade de discriminação destas novas tarefas. Além disso, a discriminação do novo 

material de aprendizagem é em larga escala, uma função da clareza e da estabilidade de 

conceitos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, valendo até mesmo na aprendizagem 

de ideias controversas, contrárias à convicção prevalecente. 

Na visão de Cohen e Levinthal (1990) a capacidade de absorção de uma organização 

dependerá das capacidades de absorção de seus membros individuais. Nesta medida, o 

desenvolvimento da capacidade de absorção de uma organização será construído sobre o 

prévio investimento nas capacidades de absorção de seus indivíduos. E ambas tenderão a se 

desenvolver cumulativamente. 

Além disso, os indivíduos desempenham um papel fundamental na aquisição de 

conhecimento externo em relacionamentos inter-organizacionais (NOOTEBOOM, 1999). De 

acordo com Dodgson (1993) em colaborações informais, como projetos com universidades, é 

provável que sejam indivíduos que iniciam e gerenciam o relacionamento com a parte 

externa. Em colaborações formais, os indivíduos precisarão permanecer alerta para ideias 

úteis e tecnologias promissoras decorrentes da colaboração. 

Profissionais de diversas áreas comumente procuram participar de conferências 

científicas e feiras comerciais ou mesmo estudar literatura técnica especializada a fim de 

manter-se atualizado com o que acontece no mundo ao seu redor. 

Howell e Shea (2001) mostram que cientistas e engenheiros de um departamento 

típico de pesquisa e desenvolvimento ou mesmo outros profissionais, em geral estão 

propensos a pesquisar ativamente no ambiente externo - ideias, conhecimentos ou tecnologias 

que podem conter oportunidades valiosas para sua organização em casa. Podem ainda, estudar 

ativamente bancos de dados de patentes, assistir a conferências científicas e feiras comerciais 
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ou ler literatura técnica, a fim de manter-se atualizado com o que acontece no mundo ao seu 

redor (GIBBONS; JOHNSTON, 1974). 

Segundo Brown e Duguid (1991) eles podem ser membros de comunidades de prática, 

se envolver em plataformas de definição de padrões (ROSENKOPF; METIU, GEORGE, 

2001) e usar suas redes pessoais para se exporem a conhecimentos externos potencialmente 

valiosos.  

Choo (2003) corrobora nessas afirmações ao mencionar que embora em uma 

organização os comportamentos individuais em relação à informação possam apresentar uma 

grande variedade, é possível organizá-lo retirando as camadas cognitivas, emocionais e 

situacionais que envolvem a busca e o uso da informação. Para o referido autor, o ambiente de 

processamento da informação é constituído pelas necessidades cognitivas e reações 

emocionais do indivíduo, enquanto o ambiente de uso da informação inclui atributos como a 

estrutura organizacional e culturas do trabalho. 

Matusik e Heeley (2005) desenvolveram um estudo multidimensional que incorporou 

na discussão a ideia do fluxo dos indivíduos entre as empresas como fator facilitador de 

geração de conhecimento. Argumetam que os limites das empresas quando porosas no que diz 

respeito ao fluxo de indivíduos podem facilitar a criação de conhecimento e os níveis de 

conhecimento da empresa. Sugerem que as habilidades de absorção dos indivíduos dentro de 

uma organização estão relacionadas com o grau em que os indivíduos compartilham um estilo 

comum de comunicação e uma compreensão de quais são os objetivos do grupo ou da 

empresa. 

Similarmente ao apresentado por Matusik e Heeley (2005) a noção de que o 

conhecimento prévio facilita a aprendizagem de novos conhecimentos confirma os achados de 

Cohen e Levinthal (1990) ao sugerir que esta pode ser estendida para incluir o conhecimento 

associado a um conjunto de habilidades de aprendizado do indivíduo. 

Para Felin e Hesterly (2007) os indivíduos são os principais idealizadores da criação 

do conhecimento e os principais repositórios de conhecimento nas organizações. Esta 

afirmativa é comum a vários pesquisadores da Visão Baseada em Recursos (VBR) e também 

reconhecida na conceitualização original da abordagem de Cohen e Levinthal (1990). 

Foss (2007) descreve que analisar a capacidade de absorção no nível individual é 

importante porque uma compreensão mais profunda dos processos de conhecimento intra-

organizacionais não pode ser alcançada sem considerar os indivíduos como ponto de partida. 

Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) corroboram esta ideia ao afirmar que 

fundamentalmente, a capacidade de absorção de uma empresa depende da habilidade de seus 
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membros para reconhecer conhecimentos externos valiosos no ambiente, alinhá-los com as 

capacidades organizacionais existentes e promover sua utilização dentro da organização. 

Para Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) as pesquisas subsequentes a Cohen e Levinthal 

(1990), em grande parte negligenciam o papel dos indivíduos no desenvolvimento, 

implantação e manutenção da capacidade de absorção de uma empresa. As pesquisas se 

concentraram principalmente no nível da empresa, muitas vezes usando medidas brutas para 

aproximá-la. Para eles a capacidade de absorção no nível individual pode ser definida como o 

nível de esforço no qual os indivíduos empreendem para identificar o conhecimento externo, 

assimilá-lo e utilizá-lo para fins comerciais. 

Embora reconheçamos que os antecedentes organizacionais desempenham um papel 

crucial na determinação da capacidade de absorção a nível da empresa, os esforços 

individuais constituem importantes blocos de capacidade de absorção organizacional. Apesar 

de haver várias maneiras pelas quais uma empresa pode detectar o desenvolvimento em seu 

ambiente e aproveitar o conhecimento externo relevante a partir dele, a tarefa de monitorar o 

ambiente e reconhecer oportunidades valiosas eventualmente cai aos indivíduos (TER WAL; 

CRISCUOLO; SALTER, 2011). 

Lowik, Kraaijenbrink e Groen (2012) definem a capacidade de absorção como as 

atividades dos indivíduos para reconhecer, assimilar, transformar e explotar novos 

conhecimentos externos. Divergindo-se da literatura mais recente que atribui a capacidade de 

absorção dos indivíduos a um conjunto de conhecimentos e experiências anteriores. 

De acordo com Daspit e Souza (2013) a capacidade individual de adquirir e transformar 

conhecimentos são decorrentes da aprendizagem individual que possbilita aos membros da 

empresa criar configurações únicas e fundamentais para o sucesso da mesma. Portanto, a 

capacidade de absorção organizacional representa um conjunto de capacidades individuais 

específicas empregadas pela empresa para alcançar seus objetivos. 

Para Cannon, Feinstein e Friesen (2013) a diferença-chave entre a perspectiva de 

aprendizagem individual e a capacidade de absorção individual é que as discussões sobre 

aprendizagem individual incidem sobre os processos mentais que realmente definem o 

conhecimento a ser absorvido e como ele será utilizado por indivíduos dentro da organização. 

As da capacidade de absorção individual estão focadas nas tarefas organizacionais-chave 

envolvidas na absorção, utilização de novos conhecimentos e capacidade de inovação. 

Wang, Liu, Feng e Wang (2014) realizaram um estudo com 205 empregados que 

utilizavam sistemas de inteligência de negócios na China. O interesse para realização do 

estudo surgiu a partir de relatos de empresas quanto às falhas no atendimento dos retornos 
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esperados em relação aos investimentos em sistemas de informação. Segundo os autores, isso 

ocorria em virtude da subutilização desses sistemas pelos indivíduos. Destacaram que a 

compreensão do modo pelo qual uma organização consegue aumentar o potencial de 

utilização mais completo de seus empregados, em situações como essa, é imperiosa. Além 

disso, identificaram que uma perspectiva de inovação em sistemas de informação, o processo 

de aquisição, a assimilação e explotação dos conhecimentos únicos e inovadores nessa área, 

permite aos membros de uma organização utilizar a tecnologia de sistemas de informação de 

diversas formas. 

Os resultados demontraram, que tanto a recompensa justa e adequada, quanto a 

autonomia no trabalho são alavancas organizacionais, e seus efeitos sobre a inovação podem 

ser mediados pela capacidade de absorção individual (WANG et al., 2014). A fim de melhorar 

seu desempenho em tarefas importantes relacionadas ao trabalho, o indivíduo depende cada 

vez mais de sua capacidade de inovar continuamente (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

 

 

2.4 Capacidade de inovação  

 

Segundo o Manual OSLO (2007), a capacidade de inovação tem impacto determinante 

no desenvolvimento econômico dos países. Há um elo indissociável entre inovação e 

desenvolvimento econômico, na medida em que a criação e a difusão de novos conhecimentos 

alavancam o desenvolvimento de novos produtos e métodos. 

Nesse sentido Drucker (1987) descreve que inovação corresponde a maneira pela qual 

uma empresa transforma um produto ou serviço já existente em algo diferente e lucrativo. 

Portanto, uma organização com uma cultura voltada para inovação deve seguir 

constantemente o objetivo de gerar novas ideias de maneira que possibilitem retorno e 

vantagem competitiva. 

Subramanian e Nilakanta (1996) e Hurley e Hult (1998) convergem com essa 

afirmativa ao apresentarem que a capacidade de inovar relaciona-se com uma característica 

pertencente a cultura organizacional denominada inovatividade e refere-se ao anseio da 

organização para obter novas oportunidades e posteriormente, instituir inovações efetivas na 

empresa. 

Garcia e Calantone (2002) classificam a inovatividade em duas perspectivas: do ponto 

de vista macro é a capacidade de uma nova inovação para criar uma mudança de paradigma 

na ciência e tecnologia e/ou estrutura de mercado em uma indústria. Do ponto de vista micro é 
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a capacidade de uma nova inovação para influenciar os recursos de marketing, recursos 

tecnológicos, habilidades, conhecimento, capacidades ou estratégia existentes da empresa. 

Wang e Ahmed (2004) identificaram cinco áreas principais que determinam a 

inovatividade - global de uma organização. O quadro 1 apresenta a descrição dessas áreas. 

 

Quadro 1-Áreas que determinam a inovatividade organizacional 

Áreas Definição 

Inovatividade de 

produto 

A inovação do produto como a novidade e significado de novos produtos introduzidos 

no mercado em tempo hábil. 

Inovatividade de 

mercado 

Novidade das abordagens que as empresas adotam para entrar e explorar o mercado 

alvo. 

Inovatividade de 

processo 

Captura a introdução de novos métodos de produção, novas abordagens de gestão e 

novas tecnologias que podem ser utilizadas para melhorar os processos de produção e 

gestão. 

Inovatividade 

comportamental 

Pode estar presente em diferentes níveis: individual, em equipe e de gestão. Permite a 

formação de uma cultura inovadora. A receptividade interna global para novas ideias e 

inovação é um fator fundamental que sublinha os resultados inovadores. 

Inovatividade 

estratégica 

A cultura inovadora serve como catalisador de inovações, enquanto a falta dela atua 

como bloqueadora de inovações. Ocorre quando uma empresa identifica lacunas no 

posicionamento da indústria, vai atrás deles, e as lacunas crescem para se tornar o novo 

mercado de massa. O foco principal da inovação estratégica é medir a capacidade de 

uma organização para gerenciar ambiciosos objetivos organizacionais e identificar uma 

incompatibilidade dessas ambições e recursos existentes, a fim de esticar ou alavancar 

recursos limitados criativamente. 

Fonte: Wang e Ahmed (2004) 

 

Wang e Ahmed (2004) afirmam que a inovatividade organizacional é ―a capacidade 

inovadora global da organização de introduzir novos produtos no mercado ou abrir novos 

mercados, combinando orientação estratégica com comportamento inovador e processo‖. No 

entanto, há pouca evidência empírica em termos de desenvolvimento e validação de escalas 

de inovação organizacional. As medidas utilizadas são frequentemente ad hoc e não estão em 

conformidade com procedimentos sistemáticos para o desenvolvimento de escala. 

Na concepção de Ferraresi et al. (2010) a inovatividade é a disposição e a habilidade 

de adotar, imitar ou implementar novas tecnologias, processos e ideias e comercializá-las para 

ofertar produtos e serviços novos e únicos antes da maioria dos concorrentes. Essa disposição 

é baseada numa cultura interna em termos de valores e crenças da organização que conduzam 

a tal comportamento, confirmando os pressupostos de (SUBRAMANIAN; NILAKANTA, 

1996; HURLEY; HULT, 1998). 

Ferraresi et al. (2010) ressaltam que uma empresa apresentará características 

inovativas quando possuir comportamentos internos que conduzam e encorajam novas ideias 
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dos funcionários que lá trabalham, no sentido de trazerem novas formas de realizar as 

atividades relativas ao negócio e criar novos conceitos para o desenvolvimento de produtos e 

serviços, bem como a colocação em prática dessas ideias. 

 

 

2.4.1 Capacidade de inovação - perspectiva individual  

 

Schumpeter (1934) enfatiza que a prosperidade e o desenvolvimento só podem vir por 

meio da inovação, compreendida pela substituição de formas antigas por novas formas de 

produzir e consumir. Essa substituição permanente por novos produtos, processos e modelos 

caracteriza o conceito de ―destruição criativa‖, cuja ação se dá por indivíduos com 

características empreendedoras, que são os protagonistas dessas mudanças. 

Na visão de Kirton (1976) um indivíduo pode ser classificado em um continuum que 

vai desde a capacidade de "fazer as coisas melhores"- resolver problemas dentro de quadros 

perceptivos existentes - para uma capacidade de "fazer as coisas de forma diferente", 

reestruturar - e nas extremidades deste continuum, podemos rotular as pessoas como 

adaptadoras e inovadoras.  

A adaptação-inovação é uma dimensão básica da personalidade relevante para a 

análise da mudança organizacional, na medida em que algumas pessoas se adaptam enquanto 

algumas inovam caracteristicamente (KIRTON, 1976. p 1). 

Adaptadores e inovadores na perspectiva de Kirton (1976) trazem pontos de vista 

incomensuráveis e soluções diferentes para problemas administrativos e organizacionais. Tal 

conhecimento pode permitir uma melhor apreciação mútua e a consequente cooperação entre 

aqueles com modos diferentes, mas potencialmente e igualmente valiosos de percepção e 

resolução de problemas.  

Além disso, o autor apresenta duas características de comportamentos de adaptadores 

e inovadores (quadro 2). Essas diferentes características comportamentais dos adaptadores e 

inovadores poderiam ser ligadas às seguintes noções existentes: 

Porque aqueles que "fazem as coisas melhores" suportam paradigmas existentes dentro 

dos quais os problemas podem ser percebidos e, inversamente, aqueles que "fazem as coisas 

de maneiras diferentes" podem ameaçar esses paradigmas, a análise do progresso científico é 

relevante (KIRTON, 1976). 
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Quadro 2-Descrições de comportamento de adaptadores e inovadores 

Características do indivíduo adaptador Características do indivíduo inovador 

Caracterizada pela precisão, confiabilidade, eficiência, 

metódica, prudência, disciplina, conformidade. 

Visto como indisciplinado, pensando 

tangencialmente, aproximando tarefas de 

ângulos insuspeitos. 

Preocupado com a resolução de problemas em vez de 

encontrá-los. 

Poderia ser dito para descobrir problemas e 

descobrir a solução. 

Procura soluções para os problemas de maneiras 

experimentadas. 

Preocupações com problemas concomitantes a 

suposições; manipular problemas. 

Reduz os problemas por melhoria e maior eficiência, 

com máximo de continuidade e estabilidade. 

É catalisador para grupos estabelecidos, 

irreverente de suas opiniões consensuais; visto 

como abrasivo, criando dissonância. 

Visto como estável, em conformidade, seguro, 

confiável. 

Visto como instável impraticável; muitas vezes 

choques ao seu oposto. 

Responsável por fazer metas de meios. 
Em busca de metas trata meios, aceitos com 

pouca consideração. 

Parece impermeável ao tédio, parece capaz de manter 

alta precisão em longos períodos de trabalho 

detalhado. 

Capacidade de rotina detalhada (manutenção do 

sistema) trabalho para apenas rajadas curtas. 

Rápido para delegar tarefas de rotina. 

Uma autoridade dentro de estruturas dadas. 
Tende a assumir o controle em situações não 

estruturadas. 

Desafia regras raramente, com cautela, quando 

assegurado de forte apoio. 

Muitas vezes desafia regras, tem pouco respeito 

pelo costume passado. 

Tende a auto-dúvida. Reage à crítica por uma maior 

conformidade externa. Vulnerável à pressão social e à 

autoridade; compatível. 

Parece ter baixa auto-dúvida ao gerar ideais, 

não precisando de consenso para manter a 

certeza em face da oposição. 

É essencial para o funcionamento da instituição o 

tempo todo, mas ocasionalmente precisa ser 

"escavada" de seus sistemas. 

Na instituição é ideal em crise não programada, 

ou melhor ainda para ajudar a evitá-los, se 

puder ser controlado. 

Ao colaborar com inovadores: fornece estabilidade, 

ordem e continuidade à parceria. 

Ao colaborar com adaptadores: fornece as 

orientações da tarefa, a ruptura com a teoria 

passada e aceita. 

Sensível às pessoas, manter a coesão do grupo e 

cooperação. 

Insensível às pessoas, muitas vezes ameaça 

coesão e cooperação do grupo. 

Fornece uma base segura para as operações mais 

arriscadas do inovador. 

Fornece a dinâmica para provocar uma 

mudança radical periódica, sem a qual as 

instituições tendem a ossificar. 

   Fonte: Kirton (1976) 

 

Como o homem adaptativo trabalha dentro de sistemas cognitivos, ele também está em 

casa na burocracia, e as descrições das necessidades de uma burocracia em termos 

comportamentais também são relevantes. Como o homem inovador rompe padrões de modos 

aceitos de pensamento e ação, parte da literatura sobre o homem criativo também é pertinente. 
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Allen (1977) demonstrou que alguns indivíduos dentro da organização são "porteiros 

tecnológicos" – pois eram fundamentais para o uso do conhecimento externo no processo de 

inovação. Para o referido autor os ―porteiros tecnológicos‖ atuam como funis de informação 

de fontes externas a fontes internas. Criticamente, Allen viu o papel do “gatekeeper 

Technological” principalmente como um papel de transferência de informações, pelo qual 

passam informações externas para os membros internos da organização. 

Se todos os intervenientes das organizações dividirem a mesma linguagem 

especializada, eles serão eficazes na comunicação uns com os outros, mas podem não ser 

capazes de tocar em diversas fontes de conhecimento externas. Já uma linguagem interna, 

esquema de codificação, ou, mais genericamente, qualquer órgão de especialização poderia se 

tornar suficientemente sobreposto e especializado de forma que impedisse o conhecimento de 

informações externas e resultaria na patologia da síndrome do ―non-invented-here‖ (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). 

Em sua pesquisa Kleysen e Street (2001) mensuraram o comportamento inovador 

como todas as ações individuais dirigidas à geração, introdução e/ou aplicação de novidade 

benéfica em qualquer nível organizacional. Tal novidade pode incluir o desenvolvimento de 

novas ideias ou tecnologias de produtos, mudanças nos procedimentos administrativos 

visando melhorar as relações de trabalho ou a aplicação de novas ideias ou tecnologias aos 

processos de trabalho destinados a aumentar significativamente a sua eficiência e eficácia 

Kleysen e Street (2001) argumentam que ao analisarem a inovação individual 

constataram que ao mesmo tempo que esse construto é rico e difícil de ser explicado, ele foi 

definido e operacionalizado por pesquisadores de diferentes maneiras. Descrevem que 

geralmente a capacidade de inovação individual é conceituada como características 

individuais, traços, comportamentos, produtos e disposição generalizada de mudança  

Ao promoverem revisão de 24 atividades sinônimas e subjacentes à capacidade de 

inovação, Kleysen e Street (2001) chegaram após três analises a agrupar os comportamentos 

inovadores em 5 fatores que melhor parecem categorizar os comportamentos associados a 

inovação individual: exploração de oportunidades, generatividade, investigação formativa, 

defesa e aplicação.  

Conforme demonstrado no quadro 3 
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Quadro 3-Fatores que melhor parecem categorizar os comportamentos associados a inovação 

individual 
Fator Características  Comportamentos 

Exploração de 

oportunidades 

 

Consiste na busca de oportunidades para inovar. 

Procurar oportunidades 

para inovar; reconhecê-las; 

recolher informação sobre 

as oportunidades.  

Generatividade 

"A generatividade é principalmente o interesse em estabelecer e 

orientar a próxima geração, embora existam pessoas que não 

aplicam esse impulso à prole, mas há outras formas de 

preocupação altruísta e criatividade" (Erikson, 1980, p. 103). 

Estendendo essa ideia de estabelecer a próxima geração para as 

organizações, generatividade com comportamentos dirigidos a 

gerar mudanças benéficas para o propósito de "crescer" 

organizações, suas pessoas, produtos, processos e serviços. 

Geração de ideias e 

soluções para 

oportunidades; geração de 

representações e categorias 

de oportunidades; geração 

de associações e 

combinações de ideias e 

informações. 

Investigação 

formativa 

 

O terceiro fator de comportamento inovador está preocupado em 

dar forma e desenvolver ideias, soluções e opiniões e 

experimentá-los através de investigação. 

Formulação de ideias e 

soluções; experimentar 

com ideias e soluções; 

avaliar ideias e soluções. 

Apoio, 

Defesa 

 

Howell e Higgins (1990, p.48) definem os campeões como "... 

indivíduos que emergem para tomar ideias criativas (que podem 

ou não ter gerado) e trazê-los à vida". "Championing" ou 

campeonização consiste nos comportamentos sociopolíticos 

envolvidos nos processos de inovação (Maute e Locander, 1994) 

que são essenciais para a realização do potencial de ideias, 

soluções e inovações. 

Mobilizar recursos; 

persuadir e influenciar; 

empurrar, negociar e 

desafiar os riscos. 

Aplicação 

 

O quinto e último fator conjeturado envolve trabalhar em fazer 

inovações em uma parte regular do negócio como de costume. 

Embora se possa sugerir que os comportamentos de aplicação não 

devem ser considerados inovadores, eles ainda são, até o ponto 

que uma inovação se torna uma parte regular da resposta 

organizacional. 

Implementação, 

Modificação e 

Rotinização. 

Fonte: Kleysen e Street (2001) 

 

Para Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) indivíduos que pesquisam proativamente o 

ambiente externo são mais propensos a gerar inovações comparados àqueles que fazem 

menores esforços neste sentido. A atenção dos indivíduos às oportunidades é uma parte crítica 

de sua capacidade de gerar novos conceitos e produtos de negócios (ARDICHVILI; 

CARDOZO; RAY, 2003). 

Kaish e Gilad (1991) apresentam que é comum os indivíduos procurarem ideias úteis 

em lugares incomuns. Para tanto, eles monitoram o desenvolvimento em uma ampla gama de 

fontes, já que muitas vezes procuram ideias que diferem da lógica convencional de sua 

indústria ou organização, na busca de formas criativas de reunir essas contribuições com o 

conhecimento existente. 

No contexto da pesquisa e desenvolvimento P&D os indivíduos que dedicam tempo e 

esforço para escanear ativamente o ambiente externo, provavelmente estarão em melhores 
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posições para identificar oportunidades úteis do que seus colegas que fazem esforços mais 

modestos na busca externa e que preferem confiar na busca interna. Além disso, quanto mais 

forte for o esforço individual para buscar ativamente o conhecimento externo, maior será o 

seu espaço de busca e mais provável será que indivíduo identifique o conhecimento externo 

valioso que pode ser combinado com o conhecimento interno de uma maneira nova 

(FLEMING; SORENSON, 2001). 

A autonomia no trabalho tornou-se um fator importante para prever comportamentos 

inovadores. Knol e Linge (2009) desenvolveram uma pesquisa com 519 enfermeiros nos 

países baixos em 2007, envolvendo o empoderamento estrutura e o psicológico, a pesquisa 

demonstrou que o estrutural que relaciona-se com a posição que o empregado ocupa na 

organização, e o psicológico que consiste nas convicções pessoais fundamentais que os 

funcionários têm sobre o seu papel na organização foram preditores estatisticamente 

significativos para comportamento inovador. 

O poder e o impacto informal foram os determinantes mais relevantes do 

comportamento inovador, sendo este último o mais forte. O empoderamento psicológico 

funcionou como um mediador entre a capacitação estrutural e comportamento inovador 

(KNOL; LINGE, 2009). 

Para Yuan e Woodman (2010) o comportamento inovador individual consiste na 

geração de conceitos e atividades para promover e atualizar ideias existentes, ou seja, 

combinar exploração com explotação e criação com implementação. 

O mesmo ocorre em processos de transferência do conhecimento entre um agente 

emissor e receptor, pois para que as informações sejam compreendidas e praticadas é 

necessário que haja certo nível de relações afetivas que, em conjunto com a cognição do 

agente receptor o motivem para que ele desenvolva com maior interesse eventuais atividades 

que exigem ações psicomotoras.  

Ao abordar a capacidade de inovação individual Hurt e Cook (2013) descrevem que os 

indivíduos adotam estilos distintos para a exploração do conhecimento. Esses por sua vez 

relacionam-se com a criatividade, solução de problemas e tomada de decisão com base nos 

conhecimentos internalizados. Os autores exibem dois extremos de análise de um continuum 

associados as preferências de comportamento, adaptativo e inovativo. 

No estilo de comportamento adaptativo os indivíduos enfatizam precisão, eficiência, 

disciplina e atenção às normas. Os indivíduos procuram solucionar os problemas através da 

aplicação de soluções a partir de métodos conhecidos e já testados. Quanto ao inovador, os 



37 

 

autores argumentam que ele se caracteriza pela indisciplina. É desafiador de regras e procura 

meios diferentes para resolver os problemas (HURT; COOK, 2013). 

Nesse contexto, para que a criatividade esteja presente no contexto organizacional e a 

inovação seja concebida, independente do tipo de comportamento escolhido pelo indivíduo, é 

necessário que haja certo nível de relações afetivas entre o emissor e o receptor, a fim de 

desenvolver estímulos para inovação. Essas ações em conjunto com a cognição do receptor 

poderão motivá-los para o desenvolvimento com criatividade às eventuais atividades que 

exijam ações psicomotoras. 

 

 

2.5 Domínio de aprendizagem 

 

2.5.1 Conceito de Taxonomia  

 

Uma taxonomia é um mapa de conhecimento de um tópico, tipicamente realizado 

como um vocabulário controlado de termos e/ou frases. É uma classificação ordenada da 

informação de acordo com relações naturais presumidas (WASON, 2003). 

Bloom at al. (1979) ressaltam a necessidade de se examinar a relação entre os termos 

―classificação‖ e ―taxonomia‖ tratados regularmente enquanto sinônimos, mas que 

estritamente não possuem o mesmo significado. 

As taxonomias, particularmente as aristotélicas, seguem certos princípios estruturais 

que ultrapassam em complexidade as normas ou sistemas de classificação. Enquanto um 

sistema de classificação pode ter muitos elementos arbitrários, um esquema de taxonomia não 

pode. Esta deve ser construída de forma que a ordem dos termos corresponda a certa ordem 

real entre os fenômenos representados por estes termos. Pode um esquema de classificação ser 

validado mediante o atendimento de critérios de comunicabilidade, utilidade e estimulação; 

no entanto, a validez de uma taxonomia depende da demonstração de sua compatibilidade 

com conclusões resultantes de dados de pesquisa no campo que busca ordenar. 

Segundo Vargas e Abbad (2006) as taxonomias são sistemas de classificação 

delimitados por três propriedades. São elas cumulatividade, hierarquia e eixo comum. 

A cumulatividade implica que uma categoria de uma taxonomia abranja as categorias 

anteriores. A hierarquia supõe que cada categoria é maior que a anterior e inferior à 

subsequente, isso com base na terceira propriedade, ou seja, eixo comum implica que uma 

taxonomia é construída em torno de uma entidade, princípio, construto. Em torno dela 
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agregam-se as categorias que a integram. 

Pode-se afirmar que todas as categorias partilham da natureza daquela entidade, 

princípio ou construto, de sorte que cada uma abrange as precedentes (cumulatividade) e cada 

uma é maior que a precedente (hierarquia). 

 

 

2.5.2 Taxonomias no âmbito da aprendizagem 

 

A taxonomia dos objetivos educacionais, popularmente conhecida como Taxonomia 

de Bloom é uma classificação dos níveis de aprendizagem. Foi o resultado do trabalho de uma 

comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos EUA, liderada por 

Benjamin S. Bloom, na década de 1950. Essa comissão identificou três domínios educativos: 

o cognitivo (baseado no conhecimento e desenvolvimento de habilidades intelectuais), o 

afetivo (a forma como se lida com sentimentos, valores, entusiasmo, motivação e atitudes) e o 

psicomotor (verifica as habilidades motoras em termos de velocidade, precisão, distância, 

procedimentos ou técnicas de execução). 

Segundo Bloom et al (1972) a principal finalidade da elaboração de uma taxonomia de 

objetivos educacionais é facilitar a comunicação. 

 

Em nossas considerações iniciais do projeto, concebemos a taxonomia como um 

método de favorecer a troca de ideias e materiais entre especialistas em avaliação, 

bem como entre outras pessoas vinculadas a pesquisa educacional. O seu uso, por 

exemplo, como auxílio para estabelecer uma definição e classificação precisa de 

termos vagamente definidos como ―pensamento‖ e ―solução de problemas‖ 

capacitaria um grupo de escolas a discernir as semelhanças e diferenças entre os 

objetivos de seus diversos programas educacionais. Estas instituições poderiam 

comparar e trocar testes e outros projetos de avaliação, com o propósito de 

determinar a efetividade de seus programas. Então, compreenderiam melhor a 

relação entre as experiências de aprendizagem proporcionadas por estes diversos 

programas e as modificações que ocorrem em seus alunos (BLOOM; et al., 1972, 

p.9). 
 

Um dos principais problemas em relação ao conhecimento é a explicitação do que é 

cognoscível, devido à existência de modos ou meios diferentes pelos quais algo pode ser 

conhecido (BLOOM et al., 1972). 

Podemos justificar de várias maneiras o conhecimento ou a informação como um 

importante objetivo ou resultado da aprendizagem. Talvez a justificativa mais comum seja a 

de que o aumento da quantidade de informação ou conhecimento, determina um acréscimo na 

percepção da realidade por parte da pessoa (BLOOM; et al., 1979). 
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Cohen e Levinthal (1990) alegam que a resolução de problemas e a capacidade de 

aprendizagem são tão semelhantes que não há motivo para diferenciar seus modos de 

desenvolvimento, embora o que seja aprendido possa ser diferenciado. Capacidades de 

aprendizagem incluem o desenvolvimento da capacidade de assimilar o conhecimento 

existente, enquanto as habilidades de resolução de problemas representam a capacidade de 

criar novos conhecimentos. 

Embora outras taxonomias educacionais e sistemas hierárquicos tenham sido 

desenvolvidos, é a Taxonomia de Bloom que permanece, mesmo depois de quase cinquenta 

anos é o padrão de fato (FOREHAND, 2005). 

 

 

2.5.3 Domínio cognitivo 

 

A solução de problemas ou a reflexão não se processa no vácuo, mas baseia-se no 

conhecimento anterior de algumas ―realidades‖. As capacidades intelectuais em apresentação 

na taxonomia, solicitam o conhecimento como pré-requisito. O conhecimento vem a ser o 

material com que se trabalha em solução de problemas ou constitui a prova da adequação e 

precisão da solução encontrada.  

Deste modo, em áreas que passam por modificações rápidas, o conhecimento pode ser 

ensinado não com a expectativa de que seria eternamente comprovada sua ―verdade‖, mas 

como uma base para aprender a metodologia da área e abordar problemas nesse particular. 

Mesmo habilidades manipulativas e motoras requerem algum conhecimento acerca de 

materiais e métodos ou instrumentos que serão usados. Além disso, em outro sentido, todas as 

classificações no domínio afetivo utilizam ou tomam o conhecimento como base (BLOOM; et 

al., 1972). 

A ideia central da taxonomia é a de que os objetivos educacionais podem ser 

arranjados numa hierarquia do mais simples (conhecimento) para o mais complexo 

(avaliação) e do concreto para o abstrato. Além disso, foi assumido que a taxonomia original 

representou uma hierarquia cumulativa; ou seja, o domínio de cada categoria mais simples era 

pré-requisito para o domínio do próximo mais complexo (KRATHWOHL, 2002). 

A taxonomia original fornece definições cuidadosamente desenvolvidas para cada uma 

das seis maiores categorias do domínio cognitivo. As categorias são conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Com exceção de aplicação, cada um 

destes foi dividido em subcategorias. 
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O estabelecimento de categorias principais, bem como de subcategorias 

possibilitaria ao aplicador, selecionar o nível de classificação, minimizando 

distorções da formulação do objetivo. Além disso, o caráter hierárquico da 

taxonomia capacitaria o aplicador a compreender com mais clareza a localização de 

um objetivo particular em relação a outros objetivos (BLOOM; et al., 1972, p.5). 

 

Bloom et al. (1972) viram na taxonomia original mais do que uma ferramenta de 

medição. Eles acreditavam que ela poderia servir como uma linguagem comum sobre os 

objetivos para facilitar a comunicação entre pessoas, assunto e níveis de classificação de 

aprendizagem.  

Além disso, poderia servir de base para o desenvolvimento de um determinado 

treinamento ou currículo. Considerando-a como meio para determinar a congruência dos 

objetivos educacionais, atividades e avaliações de uma unidade, treinamento, curso ou 

currículo. 

Por fim mencionaram-na como um gama de possibilidades educacionais contra o qual 

a amplitude limitada e profundidade de qualquer curso de ensino particular ou currículo pode 

ser contrastado (KRATHWOHL, 2002). O quadro 4 mostra a estrutura original da taxonomia. 

 

Quadro 4-Estrutura da taxonomia original 
1.0 Conhecimento 

1.10 O conhecimento de especificidades 

1.11 Conhecimento da terminologia 

1.12 Conhecimento de fatos específicos 

1.20 O conhecimento de formas e meios de lidar com especificidades 

1.21 Conhecimento das convenções 

1.22 Conhecimento das tendências e sequências 

1.23 Conhecimento de classificações e categorias 

1.24 Conhecimento de critérios 

1.25 Conhecimento de metodologia 

1.30 Conhecimento dos universais e abstrações em um campo 

1.31 Conhecimento de princípios e generalizações 

1.32 Conhecimento de teorias e estruturas 

2.0 Compreensão 

2.1 Tradução 

2.2 Interpretação 

2.3 Extrapolação 

3.0 Aplicação 

4.0 Análise 

4.1 Análise de elementos 

4.2 Análise das relações 

4.3 Análise de princípios organizacionais 

5.0 Síntese 

5.1 Produção de uma comunicação única 

5.2 Fabricação de um plano, ou conjunto proposto de operações 

5.3 Derivação de um conjunto de relações abstratas 

6.0 Avaliação 

6.1 Avaliação em termos de evidência interna 

6.2 Decisões em termos de critérios externos 

Fonte: Krathwohl (2002) 
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Uma revisão inclui várias alterações, ainda bastante significativas, aparentemente 

menores. As mudanças ocorrem em três grandes categorias: terminologia, estrutura e ênfase. 

Basicamente as seis categorias principais de Bloom foram alteradas a partir de 

substantivo para formas verbais. Finalmente, compreensão e síntese foram renomeados para a 

compreensão e criação (FOREHAND, 2005). 

 

O quadro 5 apresenta a estrutura da dimensão do conhecimento da taxonomia. 

 

Quadro 5-Estrutura da dimensão do conhecimento da taxonomia revisada 
A. Conhecimento factual. Os elementos básicos que os alunos devem saber para se familiarizar com uma 

disciplina ou resolver problemas na mesma. 

Aa. Conhecimento da terminologia 

Ab. Conhecimento de detalhes e elementos específicos 

 

B. Conhecimento conceptual - As inter-relações entre os elementos básicos dentro de uma estrutura maior, 

que lhes permitam funcionar em conjunto. 

Ba. Conhecimento de classificações e categorias 

Bb. Conhecimento de princípios e generalizações 

Bc. Conhecimento de teorias, modelos e estruturas 

 

C. Conhecimento processual - Como fazer algo; métodos de investigação e os critérios para o uso de 

habilidades, algoritmos, técnicas e métodos. 

              Ca. Conhecimento de habilidades de assuntos específicos e algoritmos 

Cb. Conhecimento de técnicas e métodos específicos de um assunto 

Cc. Conhecimento de critérios para determinar quando usar procedimentos adequados 

 

D. Conhecimento Metacognitivo - Conhecimento de cognição em geral, bem como a consciência e o 

conhecimento da própria cognição. 

Da. O conhecimento estratégico 

Db. Conhecimento sobre tarefas cognitivas, incluindo contextual apropriado e conhecimento 

condicional 

Dc. O autoconhecimento 

  Fonte: Forehand (2005) 

 

A Taxonomia da Bloom revista, assume uma forma de análise bidimensional. Uma das 

dimensões identifica a dimensão do conhecimento (ou o tipo de conhecimento a ser 

aprendido), enquanto a segunda identifica a dimensão do processo cognitivo (ou o processo 

usado para aprender). Como representado no quadro 6, à intersecção das categorias de 

conhecimento e de processo cognitivo formam vinte e quatro células (FOREHAND, 2005). 
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Quadro 6-Análise bidimensional da Taxonomia de Bloom 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Forehand (2005)  

 

Essa combinação das dimensões do conhecimento e do processo cognitivo formam 

uma tabela muito útil. Usar a tabela para classificar objetivos, atividades e avaliações fornece 

uma representação visual clara e concisa de um determinado treinamento. Uma vez 

concluídas, as entradas na tabela de taxonomia, podem ser usadas para examinar a ênfase 

relativa, alinhamento do currículo e oportunidades educacionais perdidas. 

Com base neste exame, os treinadores podem decidir onde e como melhorar o 

planejamento do processo de aprendizagem e a entrega de instrução (KRATHWOHL, 2002). 

Com base nos novos termos da taxonomia, apresentados no quadro 7, os mentores 

poderão trabalhar mais significativamente a cognição dos aprendizes. 

 

Quadro 7-Novos termos da taxonomia do domínio cognitivo 

Termos Descrição 

Recordando 
Recuperando, reconhecendo e lembrando o conhecimento relevante da memória de 

longo prazo. 

Compreendendo 
Construindo significado de mensagens orais, escritas e gráficas. Interpretando, 

exemplificando, classificando, resumindo, inferindo, comparando e explicando. 

Aplicando Realização ou uso de um procedimento através da execução ou implementação. 

Analisando 

Quebra de material em partes constituintes, determinando como as partes se 

relacionam entre si e com uma estrutura geral, ou propósito através da diferenciação, 

organização e atribuição. 

Avaliando Fazendo julgamentos baseados em critérios e padrões através da verificação e crítica. 

Criando 
Unir elementos para formar um todo coerente ou funcional; reorganizando elementos 

em um novo padrão ou estrutura através da geração, planejamento ou produção. 

   Fonte: Forehand (2005) 

 

Neves (2007) descreve que a cognição é compreendida como processos mentais 

inconscientes de uma pessoa, enquanto a metacognição é a gestão dos processos cognitivos 

Dimensão  

(Tipo de 

conhecimento) 

Dimensão do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Sintetizar  Criar 

Declarativo       

Conceitual       

Procedimental       

Metacognitivo       

Dificuldade crescente 

D
if
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u
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e 
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n
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pelo indivíduo, referida por Flavel (1979) como o ―pensamento sobre o pensamento‖, ou seja, 

o controle consciente sobre o processo cognitivo. 

Lampinem e Arnal (2009) descrevem que embora tenham diferentes tipos de 

conhecimento metacognitivo, três são de particular importância. O conhecimento estratégico 

refere-se ao conhecimento de estratégias para aprender e pensar. O conhecimento das tarefas e 

dos seus contextos representa conhecimento sobre diferentes tipos de tarefas cognitivas, bem 

como normas de sala de aula e culturais. Finalmente, o autoconhecimento.  

Como esses tipos de conhecimento estão em geral positivamente ligados à 

aprendizagem do indivíduo. Assim, é necessário o ensino explícito desse tipo de 

conhecimento para facilitar seu desenvolvimento. A Taxonomia revisada enfatiza a 

necessidade de alinhar os objetivos, a instrução e a avaliação (LAMPINEN; ARNAL, 2009). 

O conhecimento metacognitivo refere-se ao conhecimento adquirido pelo indivíduo 

com relação ao todo cognitivo – sua mente e suas características psicológicas e as 

experiências metacognitivas referem-se à consciência das experiências cognitivas e afetivas 

que acompanham cada empreendimento cognitivo. Os objetivos cognitivos, por sua vez, 

referem-se às metas a serem alcançadas em cada envolvimento cognitivo e as ações cognitivas 

referem-se às realizações para atingir tais metas. Especificando ainda mais o modelo, o autor 

divide o esse conhecimento em três subcategorias de conhecimento que compõem: (a) 

variáveis da pessoa; (b) variáveis da tarefa; e (c) variáveis da estratégia (JOU; SPERB, 2004). 

O conhecimento de variáveis de pessoa refere-se ao conhecimento geral sobre como os 

seres humanos aprendem e processam a informação, bem como o conhecimento individual de 

seus próprios processos de aprendizagem. Por exemplo, você pode estar ciente de que sua 

sessão de estudo será mais produtiva se você trabalhar na biblioteca tranquila, ao invés de em 

casa, onde há muitas distrações.  

O conhecimento de variáveis de tarefa inclui conhecimento sobre a natureza da tarefa, 

bem como o tipo de processamento que ele colocará sobre o indivíduo. Por exemplo, você 

pode estar ciente de que levará mais tempo para ler e compreender um texto de ciência do que 

faria para você ler e compreender um romance. Finalmente, o conhecimento sobre as 

variáveis de estratégia inclui conhecimento sobre estratégias cognitivas, bem como 

conhecimento condicional sobre quando e onde é apropriado usar tais estratégias 

(LIVINGSTON, 2003). 

A psicologia cognitiva no que se refere ao processamento da informação, postula que a 

mente é um sistema cognitivo pelo qual se interage com o meio, nesse processo ocorre 

monitoração, autorregulação e potencialização do próprio sistema. Dessa forma, a 
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metacognição não é apenas um conhecimento sobre a cognição, mas uma etapa do 

processamento de nível elevado, que é adquirida e desenvolvida pela experiência e pelo 

conhecimento específico que é armazenado (JOU; SPERB, 2004). 

A aprendizagem envolve processos metacognitivos, já que transforma em 

conhecimento as informações adquiridas. Assim, a metacognição também utiliza estratégias 

de aprendizagem, bem como a monitoração ou autorregulação que, por sua vez é o 

seguimento e avaliação de um determinado processo, não necessariamente linear, que objetiva 

a resolução de um problema (NEVES, 2007).  

O quadro 8 apresenta as dimensões do processo cognitivo fundamentado na taxonomia 

de Bloom. 

Quadro 8-Dimensões do processo cognitivo 
A Dimensão do 

Conhecimento 
Lembrar  Compreendo Aplicar Analisar Avalie  Crie 

Conhecimento  

Factual 
Listar Resumir Classificar Ordem  Classificar Combinar 

Conhecimento  

Conceitual 
Descrever  Interpretar  Experimentar  Explicar  Avaliar  Planejar 

Conhecimento 

Procedural 
Tabular Prever  Calcular 

Diferencia

r 

Concluir Compor 

Conhecimento 

Metacognitivo 
Uso 

apropriado 
Executar  Construir Alcançar  Agir  Atualizar 

  Fonte: Oregon State University (2016) 

 

Similarmente aos objetivos cognitivos, os objetivos afetivos também podem ser 

divididos em uma hierarquia, conforme se apresenta a seguir. 

 

 

2.5.3 Domínio afetivo 

 

Como mencionado, o domínio afetivo é estabelecido através de uma hierarquia. O 

enfoque dessa taxonomia associa-se com os sentimentos ou emoções e é organizada da 

categoria mais simples para as mais complexas, Bloom, Krathwohl e Masia (1979, p.23) 

argumentam que 

 

Talvez a parte mais difícil da tarefa de estruturar o domínio afetivo da taxonomia, 

foi a procura de um continuum, que proporcionasse um meio de ordenar e relacionar 

os diferentes tipos de comportamento afetivo. Foi pressuposto que o domínio 

afetivo, como o cognitivo, seria estruturado numa ordem hierárquica tal, que cada 

categoria de comportamento suporia a consecução dos comportamentos, 

categorizados abaixo da mesma. 

 

http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/remember.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/understand.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/apply.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/analyze.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/evaluate.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/create.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/list.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/summarize.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/classify.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/order.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/rank.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/combine.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/describe.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/interpret.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/experiment.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/explain.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/assess.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/plan.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/tabulate.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/predict.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/calculate.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/differentiate.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/differentiate.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/conclude.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/compose.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/execute.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/construct.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/achieve.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/action.htm
http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/actualize.htm
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Os materiais dos quais este continuum tinha de ser deduzido eram os objetivos que 

tinham relação com interesses, atitudes, valores, apreciação e ajustamento. Estes termos foram 

todos julgados como tendo uma variedade por demais ampla de significações, para servirem, 

eles mesmos, como pontos focais, através dos quais construir um continuum. Porém, uma 

análise da extensão de significações, usadas para cada um destes termos, levou a uma 

compreensão das características do domínio afetivo que teriam de ser inclusivas e ordenadas. 

Levou à formulação do princípio necessário para estabelecer um continuum (BLOOM; 

KRATHWOHL; MASIA, 1979). 

O continuum se desenvolveu a partir de um nível, no qual o indivíduo este meramente 

cônscio de um fenômeno, sendo capaz de percebê-lo. No próximo nível está disposto a 

prestar atenção aos fenômenos. 

No nível seguinte, responde aos fenômenos, com um sentimento positivo. 

Posteriormente, pode sentir bastante fortemente, para perder seu tempo em responder. Em 

algum ponto do processo, ele conceitualiza seu comportamento e sentimentos e organiza estas 

conceitualizações numa estrutura. Esta estrutura cresce em complexidade, à medida que se 

torna sua perspectiva de vida (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1979). 

Esta ordenação dos componentes pareceu descrever um processo, pelo qual um dado 

fenômeno ou valor passava de um nível de simples percepção, para uma posição de algum 

poder, para guiar ou controlar o comportamento de uma pessoa. Se passasse por todos os 

estágios nos quais desempenhava um papel crescente importante na vida de uma pessoa, 

chegaria a dominar e controlar certos aspectos dessa vida, à medida que fosse absorvido cada 

vez mais na estrutura interna de controle.  

Este processo ou continuum parecia melhor descrito por um termo, que foi ouvido 

várias vezes em nossas discussões e que tinha sido usado, de forma similar, na literatura: 

―internalização‖. Esta palavra parecia uma descrição apropriada do processo, pelo qual um 

fenômeno ou valor sucessivo e penetrantemente se torna parte do indivíduo (BLOOM; 

KRATHWOHL; MASIA, 1979). 

A aprendizagem afetiva é demonstrada por comportamentos que indicam atitudes de 

consciência, interesse, atenção, preocupação, responsabilidade, capacidade de ouvir e 

responder em interações com os outros, capacidade de demonstrar essas características ou 

valores de atitude que são apropriados para a situação de teste e o campo de estudo. 

Começamos com o indivíduo estando cônscio dos estímulos, o que inicia o 

comportamento afetivo e forma o contexto em que o comportamento ocorre. Desta maneira, a 

categoria mais baixa é 1.0 Acolhimento. Está subdividida em três categorias. No nível 1.1, de 
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Percepção, o indivíduo meramente tem a sua atenção atraída para estímulos. A segunda 

subcategoria, 1.2, Disposição para receber, descreve o estado em que ele diferencia os 

estímulos dos outros e está disposto a dar-lhes atenção. Em 1.3, Atenção controlada ou 

seletiva, o estudante procura estímulos. 

No próximo nível, 2.0, Resposta, o indivíduo é percebido como respondendo 

regularmente aos estímulos afetivos. No nível mais baixo de resposta, 2.1, Aquiescência na 

resposta, está meramente condescendendo com as expectativas. No próximo nível mais alto, 

2.2, Disposição para responder, responde cada vez mais a uma coerção interior. Em 2.3, 

Satisfação na resposta, responde emocionalmente. Até o ponto, ele diferenciou os estímulos 

afetivos; começou a procurá-los e a eles incorporar significação emocional e valor. 

A medida que o processo se desdobra, os próximos níveis de 3.0, Valorização, 

descrevem crescente internalização ao passo que o comportamento da pessoa é 

suficientemente consistente, para que aceite um valor: 3.1, Aceitação de um valor, 3.2, 

Preferência por um valor e 3.3, Cometimento. 

A medida que o aprende, internaliza sucessivamente valores, encontra situações para 

as quais é pertinente mais de um valor. Isto exige a organização de valores num sistema, 4.0, 

Organização. E desde que um pré-requisito para a inter-relação de valores é sua 

conceitualização numa forma que permita organização, este nível é dividido em dois: 4.1, 

Conceitualização de um valor e 4.2, Organização de um sistema de valores. 

Finalmente, os processos de internalização e de organização atingem um ponto, em 

que o indivíduo responde de forma muito consistente a situações carregadas de valor, com um 

conjunto inter-relacionado de valores, uma estrutura, uma visão de mundo. A categoria da 

taxonomia que descreve este comportamento é 5.0, Caracterização por um valor ou por um 

complexo de valores, e inclui 5.1, Direção generalizada e 5.2, Caracterização. 

Tal como com todas as taxonomias, nos objetivos de rotulagem utilizando este 

domínio tem de haver uma intenção instrucional muito clara para o crescimento nesta área 

especificada no (s) objetivo (s) de aprendizagem.  

Os povos nas ciências e na matemática evitam frequentemente incluir objetivos 

afetivos que indicam que suas áreas não são emocionais. No entanto, qualquer trabalho em 

grupo ou exercício cooperativo em que a conduta, ou as habilidades colaborativas ou 

cooperativas são discutidas, usadas e enfatizadas, qualifica como tendo o potencial de 

crescimento afetivo. 

Se os ―aprendizes‖ são convidados a desafiar-se de forma independente assumindo 

riscos para desenvolver e apresentar uma hipótese e/ou persuadir os outros sobre as 
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conclusões tiradas, ou ativamente assumir um risco intelectual por meio do qual eles 

aumentam a autoconfiança, esses tipos de exercícios também têm o potencial de serem 

afetivos, bem como cognitivo.  

Em áreas de debate potencial, onde os dados permitem aos ―treinandos‖ tirar 

conclusões sobre temas controversos ou expressar opiniões e sentimentos sobre os mesmos, 

isso pode ser ajustado para que haja intencional crescimento afetivo. Como a emoção atrai 

atenção e canaliza uma memória residual forte, cabe a todos os educadores dedicados e 

artísticos, incluir objetivos afetivos, não importa qual seja sua disciplina ou área de estudo 

(WILSON, 2015). 

A Figura 4 mostra os termos afetivos, medidos em comparação ao continuum da 

taxonomia. 

 

Figura 4-A extensão típica de termos afetivos, comumente usados, medida em comparação 

continuum da taxonomia 
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5.1 Direção generalizada  

5.2 Caracterização  

   Fonte: Adaptado de Bloom; Krathwohl; Masia (1979) 
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Como no domínio cognitivo, o domínio afetivo é hierárquico, sendo os níveis mais 

altos mais complexos e dependendo do domínio dos níveis inferiores. Com o movimento para 

mais complexidade, torna-se mais envolvido, comprometido e autossuficiente. Observe no 

quadro 9 o paralelo entre motivação externa e interna. 

À medida que se passa de ser externamente para interiormente motivado, move-se 

para níveis mais elevados (BORICH, 1996). 

 

Quadro 9-Níveis do domínio afetivo 

Nível Definição 
Verbos de 

Ação 

Resultados de 

aprendizagem 

Acolhimento 

É esperar estar ciente de, ou para atender 

passivamente a certos estímulos ou 

fenômenos. 

Evitar, exibir, 

internalizar, 

gerenciar, exigir, 

resistir, resolver, 

revisar 

Simplesmente ouvir e 

estar atentos são as 

expectativas 

Organização 

Compromisso com um conjunto de 

valores. Este nível envolve: 

1) formar uma razão pela qual se 

valorizam certas coisas e não outras; 

2) fazer escolhas apropriadas entre coisas 

que são e não são valorizadas. Um é 

esperado para organizar gostos e 

preferências em um sistema de valor e, 

em seguida, decidir quais serão 

dominantes. 

Resumo, 

equilíbrio, 

comparar, decidir, 

definir 

Formular, selecionar, 

sistematizar, teorizar 

Valorização 

Apresentar um comportamento 

consistente com uma única crença ou 

atitude em situações em que um não é 

forçado ou solicitado a cumprir. Espera-

se que um demonstre uma preferência ou 

mostre um alto grau de certeza e 

convicção. 

Agir, discutir, 

convencer, 

debater, mostrar 

Expressar, ajudar, 

organizar, preferir 

Resposta 

Um deles é obrigado a cumprir 

determinadas expectativas, atendendo ou 

reagindo a certos estímulos. 

Um é esperado para obedecer, participar 

ou responder de bom grado quando 

solicitado ou direcionado para fazer algo. 

Aplaudir, cumprir, 

discutir, seguir, 

obedecer 

Participar, jogar, 

praticar, voluntariar 

Recepção 

Um é esperado estar ciente de, ou para 

atender passivamente a certos estímulos 

ou fenômenos. Simplesmente escutar 

e estar atento são as expectativas. 

Preste atenção, 

esteja ciente, 

controle, ouça 

Ouça, veja, observe, 

compartilhe 

Fonte: Borich (1996)  

 

Em alguns casos, é impossível dizer se a meta afetiva está sendo usada como um meio 

para a meta cognitiva, ou vice-versa. Talvez seja mais justo dizer que ambos estão sendo 

procurados simultaneamente (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1979). 

No domínio cognitivo, o interesse é que o estudante seja capaz de fazer uma tarefa 

quando solicitado. No domínio afetivo, estamos mais interessados em que ele realmente a 
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faça quando é apropriada, depois que aprendeu que pode fazê-la (BLOOM; KRATHWOHL; 

MASIA, 1979). 

Outra diferença na avaliação entre domínios cognitivo e afetivo é a dificuldade de 

aplicação de padrões. Enquanto pode haver apenas um tipo de realização ―correta‖, para um 

objetivo no domínio cognitivo, pode haver muitos comportamentos ―corretos‖, igualmente 

apropriados, para a consecução de um objetivo, no domínio afetivo. Com alguns objetivos 

afetivos, a resposta ―correta‖ pode ser julgada somente em termos de critérios, que o 

estudante estabelece para si mesmo. Isto requer um registro do processo oculto, para 

determinar a realização. 

O processo é difícil de registrar, no domínio cognitivo, em que pode ser trazido à 

consciência. No domínio afetivo, em que sentimentos, tanto quanto pensamentos servem de 

mediadores é ainda mais árduo. A recompensa que a nossa cultura coloca em ―conservar 

nossos sentimentos para nós mesmos‖ torna as observações das respostas emocionais mais 

trabalhosas (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1979). 

Outro aspecto refere-se à internalização de comportamentos socialmente 

desaprovados. Estes, se não forem usados como meta ou objetivo educacional, não há uma 

tentativa de inclui-lo nesta estrutura. Desta maneira, em geral o medo, a regressão e as várias 

formas de desajustamento social, ainda que de interesse para muitos teóricos da psicologia, se 

acham fora do alcance dos objetivos educacionais e, portanto, não são incluídos na 

taxonomia. Todavia, em algumas raras ocasiões, algumas emoções ―negativas‖, tais como 

desagrado ou indignação ou medo, podem aparecer como um objetivo educacional. Podem ser 

renunciadas em sua forma mais usual para salientar o lado positivo. Por tal renunciação, a 

estrutura atual poderia ser usada, seja para objetivos orientados positivamente, ou para 

aqueles orientados ―negativamente‖ (BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1979). 

 

 

2.5.3 Domínio psicomotor 

 

Os objetivos psicomotores são aqueles específicos para funções físicas discretas e 

movimentos interpretativos. Tradicionalmente, estes tipos de objetivos dizem respeito à 

codificação física da informação, com movimentos e/ou atividades em que os músculos 

grosseiros e finos são utilizados para expressar ou interpretar informações ou conceitos. Esta 

área também se refere a respostas naturais ou autônomas ou reflexos (HARROW, 1972). 
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Dave (1970) propôs uma hierarquia do domínio psicomotor que consiste em cinco 

níveis, conforme quadro 10. 

 

Quadro 10-Taxonomia de Dave para o domínio psicomotor 
Categoria Ações 

5. Naturalização 

Apresenta um desempenho de alto nível. A atividade torna-se natural, exigindo pouca 

reflexão. Exemplos: Michael Jordan jogando basquete, Nancy Lopez batendo numa bola de 

golfe, etc. 

4. Articulação 
Coordena uma série de ações, alcançando harmonia e consistência interna.  

Exemplo: Produzindo um vídeo que envolve música, drama, cor, som, etc. 

3. Precisão 
Refinação da atividade, tornando-a mais exata. Poucos erros são aparentes. 

Exemplo: Trabalhando e reformulando algo. 

2. Manipulação 
É capaz de realizar determinadas ações seguindo instruções e praticando.  

Exemplo: Criar trabalho por conta própria, depois de tirar lições ou ler sobre isso. 

1. Imitação 
Observa e modela o comportamento de outra pessoa. O desempenho pode ser de baixa 

qualidade. Exemplo: Copiar uma obra de arte. 

Fonte: Dave (1970) 
 

 

Simpson (1972) considerou a hierarquia do domínio psicomotor em sete níveis 

(quadro 11). 

Quadro 11-Hierarquia do domínio psicomotor 

7. Origem 

Criando novos padrões de movimento para atender a uma situação particular ou problema específico. 

Os resultados de aprendizagem enfatizam a criatividade com base em habilidades altamente 

desenvolvidas. Exemplos: Criar uma nova rotina de ginástica. Construir uma nova teoria. Desenvolver 

uma programação de treinamento nova e abrangente. 

6. Adaptação 

 

Responde de forma eficaz a experiências inesperadas. Modifica a instrução para atender às 

necessidades. Executa uma tarefa com uma máquina que não estava originalmente destinada a fazer (a 

máquina não está danificada e não há perigo em executar a nova tarefa). 

5. Resposta 

complexa 

 

O desempenho habilidoso de atos de motor que envolvem padrões de movimento complexos. A 

proficiência é indicada por um desempenho rápido, preciso e altamente coordenado, exigindo um 

mínimo de energia. Esta categoria inclui desempenho sem hesitação, e desempenho automático. 

Exemplos: Operar um computador de forma rápida e precisa. Mostrar competência enquanto toca 

piano. Manobras de um carro em um local de estacionamento paralelo apertado. 

4. Mecanismo 

É a fase intermediária na aprendizagem de uma habilidade complexa. As respostas aprendidas 

tornaram-se habituais e os movimentos podem ser executados com confiança e proficiência. 

Exemplos: Usar um computador pessoal. Reparar uma torneira com vazamento. Dirigir um carro. 

3. Resposta 

guiada 

Os estágios iniciais na aprendizagem de uma habilidade complexa que inclui imitação, tentativa e 

erro. A adequação do desempenho é alcançada através da prática. 

Conjuntos de habilidades acadêmicas tornam-se familiares e habituais, os níveis de conforto 

aumentam. Exemplos: Executar uma equação matemática conforme demonstrado. Seguir as instruções 

para construir um modelo. Responder sinais de mão do instrutor, enquanto aprende a operar uma 

empilhadeira. 

2. Conjunto 

Prontidão para agir. Ele inclui conjuntos mentais, físicos e emocionais. Estes três conjuntos são 

disposições que predeterminam a resposta de uma pessoa a situações diferentes (às vezes chamadas de 

mentalidade). Exemplos: Sabe e age sobre uma sequência de etapas em um processo de fabricação. 

Exemplos: Reconhecer as habilidades e limitações. Mostrar desejo de aprender um novo processo 

(motivação). Esta categoria inclui desempenho sem hesitação e desempenho automático. 

1. Percepção 

A capacidade de usar pistas sensoriais para orientar a atividade motora. Isso varia de estimulação 

sensorial, através de seleção de sinalização, para tradução. Percepções dos alunos sobre as 

expectativas de desempenho acadêmico.Exemplos: Detectar sinais de comunicação não-verbal. 

Ajustar o calor do fogão para corrigir a temperatura pelo cheiro e sabor dos alimentos. 

Fonte: Simpson (1972) 
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Conforme Harrow (1972) rotular algo como psicomotor, significa que há uma clara 

intenção educacional para que o crescimento ocorra no domínio psicomotor. Certamente, os 

objetivos de aprendizagem mais complexos podem ser escritos para que eles se fundem em 2 

ou 3 domínios. Por exemplo, os alunos podem ganhar apreciação (objetivo afetivo) para a 

cultura ou país de origem através da realização de investigações ou ouvir histórias enquanto 

aprendem as danças de outros países. A aprendizagem de passos de dança cairá sob 

"movimentos qualificados" no domínio psicomotor. 

As habilidades de se olhar através de um microscópio para identificar células, tem 

como intenção a instrução desta atividade científica. Não tem como objetivo desenvolver 

competência especializada específica da visualização. A intenção-chave nesta atividade é que 

uma ação física apoia ou é um veículo para o crescimento cognitivo e promove habilidades de 

reconhecimento. 

Harrow (1972) desenvolveu uma taxonomia estruturada de acordo com o grau de 

coordenação motora, considerando respostas involuntárias e capabilidades aprendidas. O 

quadro 12 apresenta a taxonomia proposta por Harrow (1972). 

 

Quadro 12-Taxonomia para o domínio psicomotor - Harrow 
Categoria Ações 

1.A comunicação 

não-discursiva 

Comunicação através de movimentos corporais que vão de expressões faciais até 

coreografias sofisticadas. Representado por exemplo, por posturas corporais, gestos e 

expressões faciais executadas de forma eficiente em movimentos de dança qualificados 

e coreografias. 

2.Movimentos 

qualificados 

Resultantes da aquisição de um grau de eficiência ao executar uma tarefa complexa. 

Como exemplo temos todas as atividades qualificadas óbvias em esportes, recreação e 

dança. 

3.Atividades 

físicas 

Ações que exigem resistência, força, vigor e agilidade, que produzem um corpo sadio e 

funcionando eficientemente. Exemplos: todas as atividades que exigem a) esforço 

extenuante por longos períodos de tempo; b) esforço muscular; c) uma rápida e ampla 

gama de movimentos nas articulações do quadril; e d) movimentos rápidos e precisos. 

4.Perceptual 

Representada pela interpretação de múltiplos estímulos que aceitam fazer ajustes no 

ambiente. Discriminação visual, auditiva, cinestésica ou tátil. Sugere ação cognitiva e 

comportamento psicomotor. Incluem movimentos coordenados como saltar corda, ou 

captura. 

5.Movimento 

básico 

fundamental 

São padrões de movimentos inerentes que são formados pela combinação de 

movimentos reflexos e são a base para movimentos complexos qualificados. Exemplos: 

andar, correr, empurrar, torcer, agarrar, agarrar, manipular. 

6.Movimentos 

reflexos 

São ações desencadeadas sem aprender em resposta a alguns estímulos. Exemplo: 

flexão, extensão, estiramento, ajustes posturais. 

Fonte: Harrow (1972) 

 

A seguir apresenta-se o relacionamento teórico entre os construtos dessa pesquisa. 
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2.6 Relacionamento teórico entre os três conceitos 

 

2.6.1 Capacidade de absorção individual x capacidade de inovação individual 

 

Com base nas conceitualizações apresentadas nessa pesquisa sobre capacidade de 

absorção e capacidade de inovação individual verifica-se que existe um relacionamento 

positivo entre esses conceitos. Isso porque de acordo a teoria do conhecimento, ao utilizar as 

perspectivas da capacidade de absorção individual, as organizações conseguem a partir das 

capacidades inovativas de seus membros, identificar, disseminar e explotar novos 

conhecimentos, gerenciar recursos e alterá-los quando necessário. 

Nesse contexto, mesmo que a literatura não apresente de forma explícita a relação 

entre a capacidade absorção individual e a capacidade inovativa nas organizações 

compreende-se que elas estão relacionadas implicitamente pelo fato dos indivíduos 

absorverem aprendizados -capacidade de absorção - e transformá-los em ações que norteiam o 

cumprimento dos objetivos organizacionais - capacidade de inovação (VAN DEN BOSCH; 

VOLBERDA; DE BOER, 1999; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Essa capacidade de identificar um conhecimento externo importante para organização 

é mencionado na literatura como um componente da capacidade de inovação, pois esse 

conhecimento é processado por meio de ações que compreendem e reconhecem o valor da 

informação nova; aplicando-a de maneira inovadora para fins comerciais (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). 

Hurt e Cook (2013) asseveram que nesse contexto de absorção e exploração do 

conhecimento de maneira inovadora, os estilos de comportamento inovadores mencionados 

pelos autores, mesmo de forma implícita pode relacionar-se com os componentes da 

capacidade absorção individual. 

O estilo adaptador ao compreender o propósito do conhecimento (aquisição e 

assimilação) enfatiza precisão, eficiência, disciplina e atenção às normas - transformação. 

Tenta resolver problemas através da aplicação de soluções que derivam de métodos 

conhecidos e já testados (explotação). O estilo inovador, por outro lado, é caracterizado como 

sendo indisciplinado, desafiador de regras, e que procura maneiras novas e diferentes de 

resolver problemas. Mas que ambos são orientados a atuarem de maneira processual, 

considerado a aquisição, a assimilação, a transformação e a explotação do conhecimento. 

Com base nesses argumentos enuncia-se a hipótese número 1 deste estudo.  
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Hipótese 1: A capacidade de absorção do conhecimento individual provoca efeitos 

positivos na capacidade de inovação individual. 

 

 

2.6.2 Capacidade de absorção individual x domínio de aprendizagem 

 

No referencial teórico relativo à capacidade de absorção e domínio de aprendizagem 

verifica-se que mesmo de forma implícita, há uma relação positiva entre essas duas temáticas. 

Pois, tanto a capacidade de absorção com suas quatro dimensões - aquisição, assimilação, 

transformação e explotação, quanto o domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) ocorrem em etapas que podem ser relacionadas. As dimensões aquisição e 

assimilação, que iníciam a absorção de um conhecimento podem ser associadas ao domínio 

cognitivo, por se pautarem na reflexão, debates e criação de conteúdos potenciais que ainda 

serão alvo de alterações. 

A dimensão de transformação da capacidade de absorção e o domínio afetivo são 

análagos por estarem relacionados às atitudes e capacidades do indivíduo com relação ao 

conhecimento adquirido. Finalmente, a dimensão de explotação e o domínio psicomotor  

podem ser relacionados ao se voltarem para a internalização e incorporação do conhecimento 

nas rotinas organizacionais pelos indivíduos (ZAHRA ; GEORGE; 2002). 

Embora a revisão da literatura não tenha apresentado abordagens explícitas sobre 

relacionamento lógico entre a capacidade de absorção individual e os domínios de 

aprendizagem, é possível afirmar com base nos textos que, implicitamente existe um 

relacionamento entre os dois temas. Nesse sentido, formula-se a segunda hipótese desta 

pesquisa. 

 

Hipótese 2: Os efeitos da capacidade de absorção individual na capacidade de 

inovação individual se alteram ao incluir os domínios de aprendizagem como uma variável 

mediadora. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nessa etapa são descritos os procedimentos metodológicos empregados nessa 

pesquisa. Detalha-se o método da pesquisa, o tipo de pesquisa adotado, o método de coleta de 

dados, os lócus da investigação, a população e amostra, as hipóteses de pesquisa e técnica de 

análise de dados que foi aplicada para verificação das hipóteses formuladas. 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Como direcionador para a realização deste estudo foi utilizado o método quantitativo. 

Creswell (2010) apresenta que a pesquisa de levantamento ou survey exibe uma descrição 

quantitativa dos dados e visa testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis. 

Tais variáveis por sua vez, podem ser medidas tipicamente e analisados por procedimentos 

estatísticos e buscam uma evidência conclusiva baseada em amostras que possibilitem de 

alguma maneira desenvolver uma análise estatística. 

Quanto ao tipo de pesquisa, essa investigação teve caráter exploratório e descritivo. 

Gil (2002) descreve que a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema a fim de que ele se torne mais evidente. 

No que se refere à pesquisa descritiva, Cooper (2016) afirma que seu propósito é 

descrever fenômenos ou características. Além disso, objetiva descobrir associações entre 

variáveis, investigar e medir relações de causalidade entre essas variáveis. 

Gil (1995) complementa que as pesquisas descritivas podem servir apenas para 

proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias. 

Nesse estudo, os componentes da capacidade de absorção individual, a capacidade de 

inovação e o domínio de aprendizagem com suas três categorias – cognitiva, afetiva e 

psicomotora foram avaliados por meio de várias questões aplicadas através de um 

questionário estruturado e fechado. 
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3.2 Operacionalização dos conceitos 

 

Conforme descrito por Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) em um estudo de 

natureza descritiva, o pesquisador precisa de um número significativo de dados obtidos 

mediante levantamento de grande escala ou pelo acesso a bancos de dados existentes. 

Os referidos autores argumentam que os dados quantitativos são obtidos por meio de 

diversas escalas numéricas e sua abordagem para coleta de dados são utilizadas quando o 

pesquisador trabalha com modelos teóricos e problemas de pesquisa bem definidos. 

Adotou-se nesse estudo um questionário estruturado e fechado a partir da adaptação de 

escalas associadas a cada temática. A capacidade de absorção individual foi operacionalizada 

por intermédio da escala adaptada de Wang et.al (2014). A qual foi composta por perguntas, 

com escala tipo Likert de 7 pontos, relacionados a rotina diária do respondente, na busca de 

mensurar a capacidade de identificação de conhecimentos existentes pelo indivíduo em 

análise, bem como a sua predisposição para aplicação, assimilação e transformação de novos 

conhecimentos. 

Para a capacidade de inovação individual, o questionário foi adaptado a partir das 

escalas de Hurt e Cook (2013) com o qual pretendeu-se mensurar os perfis dos respondentes 

quanto a sua predisposição adaptação ou inovação. Foi utilizado um questionário com escala 

tipo Likert de 5 pontos. 

Por fim, para o domínio de aprendizagem - cognitivo e afetivo, uma escala foi 

adaptada baseando-se na taxonomia desenvolvida por (BLOOM et al., 1972). Para o domínio 

psicomotor, a adaptação ocorreu a partir das categorias desse domínio proposta por Dave 

(1970). A escolha ocorreu pelo fato desse autor ter desenvolvido uma taxonomia direcionada 

para o âmbito organizacional. Para os 3 domínios foi utilizada escala tipo Likert de 7 pontos. 

O questionário foi dividido em cinco blocos. O primeiro - apresentou as informações 

da empresa, o segundo - dos respondentes, o terceiro - as questões sobre capacidade de 

absorção individual, o quarto - capacidade de inovação e domínio de aprendizagem em suas 

três dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora. 

Os dados foram processados e avaliados por meio da técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) com estimação pelo método Partial Least Squares (PLS - 

mínimos quadrados parciais), utilizando-se o software SmartPLS 2.0 (HAIR Jr.; BLACK; 

BABIN, 2009). Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade discriminante, 

o modelo passou por um teste de bootstrapping no SmartPLS com a opção “Individual 

Changes", que apresenta valores t de Student para cada coeficiente padronizado (path 
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coefficients). Os valores de t superiores a 1,96 indicam que os coeficientes são significantes 

ao nível de 5%. 

 

 

3.3 Lócus da investigação, população, amostra e coleta dos dados 

 

A população desta pesquisa foi constituída por colaboradores de duas empresas 

consolidadas em dois segmentos. A primeira organização trata-se de uma rede brasileira de 

supermercados e hipermercados denominada Irmãos Muffato Cia Ltda. 

Em maio de 2017, a empresa contava com 503 lojas localizadas nos estados do Paraná 

e São Paulo. Contudo, por questões logísticas, para essa pesquisa foram consideradas as filiais 

localizadas no município de Foz do Iguaçu-Paraná, que em abril de 2017 eram 6. O quadro 13 

apresenta as filiais da rede irmãos Muffato. 

 

Quadro 13- Filiais da rede irmãos Muffato 
Localidade Descrição das unidades 

      Apucarana 1 unidade (hipermercado) 

Cambé 
04 unidades (01 atacado + 01 centro de distribuição + 01 

hipermercado com auto posto) 

Campo Mourão: 1 unidade (hipermercado) 

Cascavel: 
8 unidades (Matriz + 5 hipermercados + 1 Muffato Max + 1 

auto posto) 

Curitiba: 7 unidades (4 hipermercados + 3 Muffato Max ) 

Foz do Iguaçu: 6 unidades (5 hipermercados) 

Ibiporã: 1 unidade (01 hipermercado) 

Londrina: 
11 unidades (09 hipermercados + 1 Muffato Gourmet + 1 auto 

posto) 

Maringá: 3 unidades (2 hipermercados + 1 Muffato Max) 

Paranaguá: 1 unidade (Muffato Max) 

Paranavaí: 2 unidades (hipermercado + auto posto) 

Ponta Grossa: 3 unidades (3 hipermercados) 

Presidente Prudente: 2 unidades (1 hipermercado e 1 Muffato Max) 

Toledo: 2 unidades (02 hipermercados) 

Araçatuba: 1 loja (hipermercado) 

Presidente Prudente: 2 lojas (1 hipermercado + 1 Muffato Max) 

São J. do Rio Preto: 2 lojas (1 hipermercado + 1 Muffato Max) 

             Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), no ano de 2010 

foi listado o Super Muffato como a oitava empresa do setor, com faturamento de R$ 1,9 

bilhões. Em 2013, a mesma associação divulgou que o grupo obteve um faturamento de R$ 

3,11 bilhões, obtidos através de 40 lojas, posicionando-se em sétimo lugar entre os maiores 

supermercados do Brasil e a segunda maior rede do Paraná. Em 2016, com 50 lojas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Apucarana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camb%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Mour%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascavel_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_do_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibipor%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londrina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maring%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paranagu%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paranava%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_Grossa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Prudente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toledo_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%A7atuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Prudente
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Rio_Preto
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faturamento de R$ 5,07 bilhões passou para a quinta posição no ranking brasileiro, tornando-

se a maior rede do Paraná em tamanho e faturamento. 

A segunda empresa a participar da pesquisa foi a Calce e Pague - uma rede de lojas 

multimarcas de moda para os pés com coleções sociais, casuais e esportivas para adultos e 

crianças, contando com 5 unidades no município de Foz do Iguaçu. 

Como mencionado, a escolha dessas organizações foi baseada no porte e estrutura dos 

segmentos. 

Na rede Irmãos Muffato a coleta de dados ocorreu entre 11/04/2017 a 12/05/2017. 

Após contato pessoal com a Gestora de RH e aprovação do questionário foi acordado com a 

empresa que o questionário seria aplicado em 3 ondas, na ordem 1) capacidade de absorção 

individual, 2) Capacidade de inovação individual, 3) Domínio de aprendizagem, o objetivo 

era o de minimizar os efeitos do viés do método (PODSAKOFF et al., 2003). Assim, em ação 

conjunta com um profissional designado pela empresa, os questionários foram impressos, 

numerados, agrupados separadamente e enviados em intervalos de 7 dias para as 6 unidades 

da rede na cidade de Foz do Iguaçu-Paraná. 

Portanto, uma onda só se iniciava após o término da anterior, o que foi monitorado 

pelo pesquisador através das visitas a empresa para liberação da aplicação junto ao RH. A 

amostra foi planejada para 150 respondentes. Mas, ao final da coleta foram recebidos 110 

questionários sendo que apenas 94 foram utilizados. 

Na segunda empresa Calce Pague, a coleta de dados aconteceu após o contato pessoal 

com a administradora da rede que imediatamente concordou com aplicação da pesquisa. Os 

questionários foram aplicados no período de 05/04/2017 a 26/04/2017 nas 5 unidades de Foz 

do Iguaçu, também em três ondas, e obedeceu a seguinte ordem: 1) capacidade de absorção 

individual, 2) Capacidade de inovação individual, 3) Domínio de aprendizagem. 

Conforme as ondas eram respondidas, era comunicado ao pesquisador sua finalização. 

Os processos de coleta dos dados foram semelhantes, tanto na primeira empresa, quanto na 

segunda. A cada etapa finalizada de uma onda eram disponibilizados os formulários para a 

segunda e terceira, respectivamente. A amostra foi planejada para 80 respondentes. Mas, ao 

final da coleta foram preenchidos 65 questionários sendo apenas 53 utilizados. 

De posse dos questionários respondidos, os mesmos foram digitados e consolidados 

inicialmente em planilha Excel. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

Os resultados foram apresentados em duas etapas. Na primeira - a descrição da 

amostra envolvendo o perfil das empresas e dos entrevistados. Além disso, foram descritos 

individualmente os indicadores relativos à mensuração das variáveis latentes, classificados de 

acordo com as respectivas dimensões dessas variáveis. Dessa forma, a descrição individual 

desses indicadores atende aos objetivos específicos deste estudo, conforme se apresenta nos 

próximos parágrafos. A segunda parte referiu-se à avaliação do modelo de mensuração e do 

modelo estrutural envolvendo variáveis latentes. 

 

 

4.1. Descrição da amostra 

 

Ao agrupar os questionários das duas empresas foram obtidos 147 questionários 

válidos para a análise. As questões iniciais tiveram como propósito obter informações 

pessoais acerca dos respondentes, tais como: a) empresa que trabalha; b) idade; c) gênero; d) 

formação; e) cargo ocupado e f) tempo de empresa. A Tabela 2 sintetiza essas informações. 

 

Tabela 2-Caracterização dos informantes (n=147) 

  Empresa %   Gênero %   

  Calce e Pague 36,1   Masculino 32,7   

  Rede Muffato 63,9   Feminino 67,3   

  
Escolaridade 

%   
Tempo de 

empresa (meses) %   

  Fundamental 10,2   Ate 12 17,7   

  Media 77,6   12 a 36 27,9   

  Superior 12,2   Acima de 36 54,4   

  Faixa Etária  %   Cargo  %   

  Até 30 anos 55,8   Operacional  90,5   

  31 a 40 anos 23,1   Analista 4,8   

  41 a 50 anos 10,9   Gestão 4,8   

  Mais de 50 anos 10,2         

                 Fonte: Dados da pesquisa (2017)  

                 Base: 147 informantes 

 

A amostra ficou distribuída da seguinte forma: 67,3% dos informantes do sexo 

feminino, 77,6% com o nível de escolaridade médio, 54,4% trabalhavam na empresa mais de 

36 meses e 55,8% não ultrapassam 30 anos de idade. Cerca de 90,5% dos informantes 

estavam envolvidos com atividades operacionais nas duas empresas pesquisadas. 
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4.2 Análise descritiva dos indicadores sobre a capacidade de absorção individual, 

capacidade de inovação e do domínio de aprendizagem 

 

Nesse tópico são apresentadas as tabelas com informações relativas à capacidade de 

absorção individual, capacidade de inovação individual e das três dimensões do domínio de 

aprendizagem – cognitivo, afetivo e psicomotor, em conformidade com os objetivos 

específicos definidos inicialmente, nesta pesquisa. 

 

 

4.2.1 Objetivo específico 1: Avaliar a intensidade dos indicadores da capacidade 

de absorção individual presentes no ambiente estudado  

 

O objetivo específico 1 referiu-se à identificação do grau de predominância da 

capacidade de absorção individual junto ao grupo de informantes avaliados. A escala de sete 

pontos adaptada de Wang et.al (2014) envolveram três dimensões: i) identificação, ii) 

assimilação e transformação e iii) aplicação de conhecimentos. A tabela 3 apresenta os 

valores da média, o desvio padrão, os índices de neutralidade e concordância dos indicadores. 

 

Tabela 3-Questões associadas aos indicadores de Capacidade de absorção individual 
INDICADOR Média D. padrão Neutro Concordo 

1. IDENTIFICAÇÃO      

IIS01 - Eu utilizo meus conhecimentos existentes para aplicá-los em 

situações diversas de minha vida 
5,0 1,6 7,5 72,1 

IIS02 - Eu consigo aplicar os meus conhecimentos obtidos em uma 

área diferente da que eu atuo. 
5,3 1,5 10,9 74,1 

IIS03 - Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações, 

com o objetivo de meu aprimoramento pessoal e profissional. 
5,1 1,5 3,4 74,1 

2. ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO     

AIS01 - Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com 

outras pessoas de meu relacionamento 
5,2 1,5 7,5 78,2 

AIS02 - Ao adquirir um novo conhecimento, procuro discutir com 

outras pessoas com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre 

ele  

5,3 1,5 10,2 76,2 

AIS03 - Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum 

conhecimento de minha memória ou arquivo físico que seja necessário 

para uso futuro 

5,2 1,4 8,8 78,2 

AIS04 - Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando a ampliação 

de meus conhecimentos sobre temas de meu interesse 
5,2 1,5 10,2 75,5 

3. APLICAÇÃO     

EIS01 - Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos e aplicá-

los com criatividade 
5,3 1,5 8,8 76,9 

EIS02 - Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 
5,2 1,4 4,8 76,9 

EIS03 - Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus 

conhecimentos em minhas atividades pessoais ou profissionais 
5,3 1,5 6,8 78,2 

Fonte: Dados da pesquisa (n=147) 
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Em uma primeira análise, envolvendo os dez indicadores associados à capacidade de 

absorção individual verificou-se que sua média baseada na escala somada foi em torno de 

5,2% e o percentual de respostas concordantes ficou em torno de 76% revelando um índice de 

concordância considerável no que se refere aos componentes da capacidade de absorção. 

O indicador ‗Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com outras pessoas 

de meu relacionamento‘ foi o que apresentou maior nível de concordância em 78,2% 

demonstrando que os empregados costumam compartilhar seus conhecimentos com outros 

membros da empresa. 

Já o indicador ‗eu utilizo meus conhecimentos existentes para aplicá-los em situações 

diversas de minha vida‘ apresentou um índice menor de concordância em relação aos demais, 

isso revela que apenas 72,1% dos respondentes costumam aplicar os conhecimentos 

adquiridos em outro contexto. 

O percentual médio para as respostas neutras mostrou 7,8%, isso revela que embora a 

maioria dos colaboradores tenham confirmado que costumam gerenciar seus conhecimentos, 

seja por meio da aplicação em outras atividades ou ainda pela troca com outras pessoas, 

alguns não apresentaram um posicionamento de concordância ou discordância em relação aos 

indicadores. Esse índice de respostas neutras pode ser associado ao fato dos respondentes não 

compreenderem o propósito dos questionamentos enunciados no formulário. 

Contudo, destaca-se a partir dos percentuais resultantes dessa análise, a presença dos 

componentes da capacidade de absorção individual nas organizações estudadas. 

 

 

4.2.2 Objetivo específico 2: Avaliar a intensidade dos indicadores da capacidade 

de inovação presentes no ambiente estudado 

 

O objetivo específico 2 referenciou a identificação do grau de predominância dos 

indicadores da capacidade de inovação individual. A escala de cinco pontos adaptada de Hurt 

e Cook (2013) envolveram as dimensões (i) disposição para tentar, (ii) ambiguidade, (iii) 

criatividade e (iv) líder de opinião. 

A tabela 4 apresenta os percentuais da média, do desvio padrão, do neutro e o índice 

de concordância das respostas associadas aos indicadores. 
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Tabela 4-Questões associadas aos indicadores da capacidade de inovação individual 
INDICADOR Média D. padrão Neutro Concordo 

1. DISPOSIÇÃO PARA TENTAR     

WT1 - Desconfio de novas invenções e novas maneiras de pensar 3,2 1,1 15,0 52,4 

WT4 - Em geral eu sou cauteloso (a) para aceitar novas ideias 3,6 1,1 13,6 64,6 

WT5 - Eu preciso verificar outras pessoas utilizando inovações 

antes de considerar utilizá-las 
3,5 1,3 18,4 57,1 

2. AMBIGUIDADE     

AP1 - Eu gosto dos desafios sobre questões difíceis e problemas 

não resolvidos  
3,6 1,2 17,0 62,6 

AP2 - Gosto de desafios sobre questões não respondidas 3,7 1,1 12,2 68,7 

3. CRIATIVIDADE     

CO1 - Eu me considero criativo e original em minha forma de 

pensar e de se comportar 
3,8 1,1 10,2 71,4 

CO3 - Eu procuro novas formas de fazer as minhas atividades 3,8 1,1 8,8 72,8 

CO4 - Eu gosto de tentar novas ideias  4,0 1,1 14,3 75,5 

CO5 - É estimulante ser original em minha forma de pensar e de 

se comportar  
4,0 1,1 9,5 79,6 

CO6 - Eu sou receptivo a novas ideias  4,0 1,0 9,5 78,9 

CO7 - Sempre eu improviso métodos para solucionar problemas 

quando uma resposta não é aparente 
3,7 1,1 15,6 66,7 

4. LÍDER DE OPINIÃO     

OL1 - Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia as outras de 

meu grupo de relacionamento 
3,6 1,1 19,0 63,3 

OL2 - As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações  3,9 1,1 5,4 77,6 

OL3 - Eu gosto de assumir a liderança ao participar de atividades 

em grupo 
3,6 1,2 15,0 62,6 

Fonte: Dados da pesquisa (n=147) 

 

A Tabela 4 apresentou quatorze indicadores para a capacidade de inovação individual. 

A média baseada na escala somada foi de 3,71% e o percentual de concordância para todos 

indicadores não ultrapassou 78,9%. 

Observa-se que o índice de neutralidade nas respostas associadas a essa temática foi 

superior em relação a capacidade de absorção individual, apresentando um valor médio com 

base na escala somada em 13,1%. Isso denota que parte dos colaboradores demonstraram 

certo receio com relação às inovações não difundidas. 

Foi verificado que o indicador ‗desconfio de novas invenções e novas maneiras de 

pensar‘ apresentou menor percentual de concordância com apenas 52,4% das respostas 

concordantes. Confirmando a constatação anterior de que os empregados desconfiam de 

invenções e ideias pouco conhecidas. 

O indicador com maior percentual de concordância foi ‗é estimulante ser original em 

minha forma de pensar e de se comportar‘ com 79,6%. Esse índice pode revelar que os 

funcionários das duas organizações procuram se apresentar com envolvimento em situações 

que requerem criatividade no desenvolvimento de suas tarefas. 
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4.2.3 Objetivo específico 3: Avaliar a intensidade dos indicadores  dos três 

domínios  

 

As tabelas a seguir são associadas aos três domínios de aprendizagem. Apresentam as 

respectivas médias, o desvio padrão, o neutro e o percentual de concordância para os 

indicadores associados a cada nível hierárquico. A tabela 5 apresenta os percentuais da escala 

de sete pontos utilizada para análise do domínio cognitivo. 

 

Tabela 5-Questões associadas aos indicadores do domínio cognitivo 
INDICADOR Média D. padrão Neutro Concordo 

1. LEMBRANÇA     

REM01 - Se recebo algum conhecimento, consigo me lembrar 

de maior parte dele mesmo que tenha passado um longo período. 
5,2 1,4 6,1 80,3 

REM02 - Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar 

com precisão sobre quem me passou esse conhecimento 
5,2 1,4 8,2 77,6 

REM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrever com 

detalhes os conhecimentos recebidos 
5,1 1,3 7,5 77,6 

2. ANÁLISE     

ANA01 - Ao ser desafiado para solucionar algum problema, 

consigo dividi-lo em várias partes para tentar achar uma 

solução. 

5,2 1,4 4,1 80,3 

ANA02 - Eu consigo identificar o que é importante e o que não 

é importante ao tentar solucionar um problema pessoal ou 

profissional 

5,5 1,3 4,1 88,4 

ANA03 - Se tenho algum problema para resolver, sempre 

procuro verificar se já houve soluções anteriores com problemas 

semelhantes. 

5,2 1,4 9,5 75,5 

3. AVALIAÇÃO     

EVA01 - Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou 

problema, sempre faço uma classificação dos pós e contras. 
5,2 1,2 11,6 78,2 

EVA02 - Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou 

profissional apresento as conclusões 
4,9 1,4 12,9 70,1 

EVA03 - Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas 

situações de minha vida pessoal ou profissional 
5,2 1,5 4,8 78,2 

4. COMPREENSÃO     

UND02 - Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e 

reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras 
5,2 1,4 6,8 79,6 

UND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de 

elaborar um resumo sobre ele 
5,3 1,2 6,1 82,3 

UND05 - Ao receber um novo conhecimento avalio que posso 

relacioná-lo com outros que já conheço 
5,5 1,2 9,5 82,3 

5. APLICAÇÃO     

APP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em 

alguma situação específica 
5,3 1,3 7,5 80,3 

APP02 - Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de 

combiná-lo com outros 
5,1 1,5 9,5 72,1 

APP03 - Se recebo um conhecimento técnico rapidamente 

identifico a melhor forma de aplicá-lo 
5,3 1,4 4,8 83,0 

Fonte: Dados da pesquisa (n=147) 
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Ao analisar os indicadores, nota-se que o domínio cognitivo é composto por quatorze 

indicadores. Sua média, baseada em escala somada foi em torno de 5,2%. Observa-se na 

tabela 5 que para todos os indicadores, o percentual de respostas concordantes ficou em torno 

de 79%. Isso revela que a maioria dos empregados possuem habilidades cognitivas para 

utilizar os conhecimentos adquiridos sempre que necessário. 

No que concerne à neutralidade das respostas. No indicador ‗ao relatar algum tipo de 

situação pessoal ou profissional apresento as conclusões, o percentual de neutralidade foi de 

12,9% e o indicador ‗ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou problema, sempre 

faço uma classificação dos pós e contras‘ 11,9%. Isso indica que em processo de 

aprendizagem que envolve a avaliação por parte dos empregados, alguns colaboradores 

preferem não se posicionar em relação ao conteúdo ou apresentar conclusões acerca do que 

foi repassado. No entanto, conforme observado nos resultados totais da escala, os empregados 

em sua grande maioria lembram, analisam, compreendem e aplicam os conhecimentos obtidos 

no ambiente profissional. 

Com relação ao domínio afetivo, a tabela 6 apresenta os indicadores da escala de sete 

pontos referentes as categorias recepção, resposta, valorização e organização. 

 

Tabela 6-Questões associadas aos indicadores do domínio afetivo 

INDICADOR Média D. padrão Neutro Concordo 

1. RECEPÇÃO     

REC02 - Prefiro ter uma posição participativa quando estou 

recebendo novos conhecimentos de alguém 
5,2 1,4 10,2 75,5 

REC03 - Sempre me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem 
5,4 1,5 6,1 79,6 

REC05 - Gosto muito de ouvir sobre as experiências pessoais ou 

profissionais de outras pessoas 
5,5 1,5 4,8 81,0 

2. RESPOSTA     

RES01 - Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em 

grupos de discussões 
5,0 1,5 10,9 72,1 

RES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade. 
5,6 1,4 6,8 82,3 

RES03 - Quando participo de alguma atividade, sempre que posso, 

emito opiniões ou sugestões 
5,2 1,3 8,2 78,9 

3. VALORIZAÇÃO     

VAL01 - Ao participar de algum tipo de discussão sempre procuro 

apresentar argumentos para convencimento das pessoas 
5,0 1,4 11,6 72,8 

VAL02 - Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o 

tema discutido é importante ou relevante 
5,2 1,3 12,2 74,1 

VAL03 - Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um 

grupo, mesmo que discorde da opinião geral 
5,2 1,5 15,0 70,1 

4. ORGANIZAÇÃO     

ORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me 

convençam 
5,5 1,3 8,8 81,0 

0RG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 5,1 1,5 12,9 72,8 

0RG04 - Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem claro, 

organizando por partes 
5,7 1,4 6,1 85,0 

Fonte: Dados da pesquisa (n=147) 
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Verifica-se que para todos os doze indicadores referentes ao domínio afetivo, o 

percentual de respostas concordantes somando a escala foi em torno de 77%. 

Os índices gerais da tabela apresentaram uma média de aproximadamente 5,1% e 

desvio padrão de 1,4%. Ao associar esses índices ao percentual de concordância mencionado, 

constata-se que maioria dos funcionários costumam apresentar posições participativas e 

receptividade na aquisição de novos conhecimentos. Além disso, verifica-se que os 

empregados compreendem a importância da aquisição de um novo conhecimento, e por esse 

motivo, buscam se organizar e participar de situações que promovam esse aprendizado. 

Com relação ao domínio psicomotor, a tabela 7 apresenta os percentuais de 

concordância, a média e desvio padrão. Exibe também os índices de neutralidade de cada um 

dos indicadores. 

 

Tabela 7-Questões associadas aos indicadores do domínio psicomotor 
INDICADOR Média D padrão Neutro Concordo 

1. IMITAÇÃO     

IMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização da 

visão, da audição, do tato, do olfato ou do paladar, sou capaz de 

aplicá-lo sem dificuldades 

4,5 1,8 14,3 57,8 

IMI03 - Para mim, basta olhar alguém executando algum 

movimento, alguma dança, que posso repeti-lo sem dificuldades 
4,2 1,8 8,2 54,4 

IMI04 - Se eu tivesse que aprender uma atividade manual 

(marcenaria, costura, desenho etc), eu aprenderia sem problemas 
5,0 1,8 10,2 68,0 

2. MANIPULAÇÃO     

MAN01 - Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar 

violão, eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 
3,9 1,9 15,6 46,3 

MAN02 - Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas 

combinações de sons 
4,6 1,7 13,6 58,5 

MAN04 - Eu seria capaz de escrever um manual explicando com 

detalhes sobre uma nova atividade física que aprendi 
4,4 1,8 12,2 55,8 

3. PRECISÃO     

PREC01 - Se eu aprender uma nova atividade física (nadar, dançar, 

velejar, por exemplo) avalio que posso executá-la com precisão 
4,7 1,7 8,2 67,3 

PRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma 

parte de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras pessoas. 
4,4 1,7 15,6 55,8 

PRE04 - Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas que 

executo na empresa que trabalho 
5,2 1,8 5,4 74,1 

4. NATURALIZAÇÃO     

NAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de 

partes de meu corpo, assimilo isso com facilidade. 
4,8 1,7 8,2 67,3 

NAT02 - Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija 

partes de meu corpo, procuro aprimorá-lo 
4,9 1,8 10,9 66,7 

NAT03 - Eu procuro ser criativo em atividades pessoais e 

profissionais que exijam minha visão, meu tato, minha audição, 

meu paladar ou meu olfato para executá-las. 

4,8 1,8 11,6 65,3 

5. ARTICULAÇÃO     

ART01- Se vejo que uma determinada forma de realizar uma 

atividade física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la. 
4,8 1,8 8,8 64,6 

ART03 - Considero que todas as minhas atividades físicas pessoais 

ou profissionais são muito rotineiras 
5,3 1,7 7,5 73,5 

Fonte: Dados da pesquisa (n=147) 
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Ao analisar os fatores do domínio de aprendizagem psicomotor, nota-se que esses 

domínios apresentaram escores mais baixos de concordância apresentando um percentual com 

base na escala somada de 62% e média aproximada de 4,35%. 

Com relação à neutralidade das respostas, o índice de colaboradores que não 

apresentaram respostas concordantes ou discordantes ficou em torno de 10,73%. Isso sugere 

que esse posicionamento pode estar relacionado ao fato dos empregados não conseguirem 

associar algum tipo de aprendizagem que requeira a utilização de seus sentidos a partir de 

uma análise visual. 

Embora os índices nesse domínio tenham sido inferiores, denota-se que apesar dos 

empregados possuírem habilidades para manipular os conhecimentos recebidos, nem todos 

seriam capazes de reproduzir um movimento apenas observando. 

 

 

4.3 Análise do modelo de mensuração e estrutural 

 

O modelo desenvolvido envolveu cinco variáveis latentes de segunda ordem e uma de 

terceira ordem. As de segunda ordem são: capacidade de absorção individual, domínio 

cognitivo, domínio afetivo, domínio psicomotor e capacidade de inovação individual 

(JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003; WETZELS; ODEKERKEN-SCHRODER; 

VAN OPPEN, 2009). A variável latente de terceira ordem é a capacidade de aprendizagem 

derivada dos três domínios de aprendizagem. 

A capacidade absorção individual foi incluída no modelo como uma variável exógena 

que visava explicar a variável latente - capacidade de inovação individual, enquanto efeito 

direto. Em uma segunda análise, o relacionamento entre essas duas variáveis latentes foi 

mediado pelo domínio de aprendizagem (variável latente de terceira ordem), envolvendo 

nesse caso, os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. 

A análise do modelo estrutural e de mensuração envolveu duas etapas. Na primeira 

etapa a capacidade de absorção individual foi associada diretamente com a capacidade de 

inovação individual tendo como objetivo identificar o efeito direto associado a esse 

relacionamento. Na segunda etapa, a capacidade de absorção individual foi associada com a 

variável latente capacidade de inovação individual tendo como variável mediadora o domínio 

de aprendizagem.  
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Nesse caso, o objetivo foi avaliar a hipótese principal do estudo. Isto é, verificar se a 

capacidade de absorção individual promovia impactos na capacidade de inovação individual, 

ao considerar o domínio de aprendizagem como mediador (terceira ordem). 

Os valores de referência para efeitos de validação das análises são apresentados no 

quadro 14. 

Quadro 14-Valores de referência das estatísticas de ajuste das análises 
Estatísticas Valor de referência Autores 

Validade convergente 

Cargas fatoriais Maior que 0,7 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Average Variance 

Extracted - AVE 
Maior que 0,5 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Validade discriminante 

Cross loadings 
Menores que cargas 

fatoriais 
Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Raiz quadrada da AVE 
Maior que as correlações 

entre as variáveis latentes 

Fornell e Larcker, 1981; Hair Jr., Babin, Money 

e Samouel (2005) 

Confiabilidade 

Alpha de Cronbach Superior a 0,6 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Confiabilidade 

composta 
Maior que 0,7 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

R
2 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Para a validade convergente foram adotadas análises de três critérios, como proposto 

por Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005): i) Cargas fatoriais significantes (t > 1,96) e 

preferencialmente superiores a 0,7; ii) Cargas fatoriais maiores que as cargas cruzadas; iii) 

Variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) maior que 0,5. Para a validade 

discriminante foram utilizados dois critérios: a) as cargas fatoriais cruzadas (cross loadings) 

menores que as cargas fatoriais; e b) raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre as 

variáveis latentes. A validade discriminante garante o quanto um construto é distinto de outros 

HAIR et al. (2005). Segundo o critério de Fornell e Larcker (1981) a raiz quadrada da AVE 

deve ser maior que as intercorrelações entre os demais construtos, bem como as cargas 

fatoriais (cross loadings) no construto devem ser maior que a carga nos demais construtos 

(HAIR Jr. et al., 2009, p. 593). 

A confiabilidade da consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de Cronbach, pela 

confiabilidade composta e pelo R
2
. Nesta análise a consistência interna foi obtida pelo Alfa de 

Cronbach, cujo limite inferior geralmente aceito é 0,7, podendo diminuir para 0,6 em 

pesquisa exploratória (HAIR Jr. et al., 2009). No contexto de equações estruturais e PLS-PM, 

a confiabilidade composta (Composite Reliability) é uma medida mais apropriada e atende ao 

critério adotado proposto por Hair Jr. et al. (2005; 2009), isto é, maior que 0,7. 
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Etapa 1 – Análise entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação 

individual 

 

A Figura 5 reflete o relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual. 

 

Figura 5-Relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de 

inovação individual 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme demonstrado na figura 5, a capacidade de absorção individual é uma 

variável latente exógena de segunda ordem que manifesta as seguintes variáveis latentes de 

primeira ordem: identificação, assimilação/transformação e aplicação (WANG et al., 2014). 
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A capacidade de inovação individual é a variável latente de segunda ordem (endógena) 

que manifesta as seguintes variáveis latentes: disposição para tentar, liderança, criatividade e 

ambiguidade (HURT; COOK, 2013). Com a análise, nesta etapa avalia-se a primeira hipótese 

do estudo, enunciada a seguir. 

 

Hipótese 1 – A capacidade de absorção individual provoca influência positiva sobre a 

capacidade de inovação individual. 

 

A análise das cargas fatoriais (tabelas 8,9,10,11 e 12) dos indicadores relativos às 

variáveis latentes de primeira ordem refletidas pela variável latente de segunda ordem 

capacidade de absorção individual e as variáveis latentes associadas à capacidade de inovação 

individual revelaram-se significantes ao nível de 5%, porque os valores de t superaram 1,96. 

 

Tabela 8-Cargas cruzadas entre as dimensões de capacidade de absorção individual 

1. IDENTIFICAÇÃO 1 2 3 

IIS01 - Eu utilizo meus conhecimentos existentes para aplicá-los em 

situações diversas de minha vida 
0,804 0,593 0,603 

IIS02 - Eu consigo aplicar os meus conhecimentos obtidos em uma 

área, em outra área 
0,825 0,695 0,728 

IIS03 - Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de 

informações, com o objetivo de meu aprimoramento pessoal e 

profissional. 
0,868 0,742 0,715 

2. ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO    

AIS01 - Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com 

outras pessoas de meu relacionamento 
0,685 0,914 0,706 

AIS02 - Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir com 

outras pessoas com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre 

ele 

0,757 0,886 0,727 

AIS03 - Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum 

conhecimento de minha memória ou arquivo físico que seja 

necessário para uso futuro 

0,726 0,890 0,740 

AIS04 - Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando à 

ampliação de meus conhecimentos sobre temas de meu interesse 
0,722 0,850 0,758 

3. APLICAÇÃO    

EIS01 - Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos e 

aplicá-los com criatividade 
0,695 0,689 0,882 

EIS02 - Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 
0,773 0,726 0,816 

EIS03 - Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus 

conhecimentos em minhas atividades pessoais ou profissionais 
0,679 0,746 0,914 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 9-Cargas cruzadas entre as dimensões da capacidade de inovação individual 
1. AMBIGUIDADE 1 2 3 4 

AP1 - Eu gosto dos desafios sobre questões difíceis e problemas não resolvidos que surgem 

na minha vida 
0,784 0,309 0,215 0,492 

AP2 - Gosto de desafios sobre questões pessoais ou profissionais não respondidas 0,904 0,594 0,314 0,574 

2. CRIATIVIDADE     

CO1 - Eu me considero criativo e original em minha forma de pensar e de se comportar 0,594 0,813 0,304 0,579 

CO3 - Eu procuro novas formas de fazer as minhas atividades 0,456 0,751 0,445 0,559 

CO4 - Eu gosto de apresentar novas ideias nas minhas realizações pessoais ou profissionais 0,390 0,827 0,238 0,451 

CO5- É estimulante ser original em minha forma de pensar e de se comportar 0,336 0,822 0,291 0,475 

CO6 - Eu sou receptivo à novas ideias 0,416 0,814 0,199 0,522 

CO7 - Sempre eu improviso métodos para solucionar problemas quando uma resposta não é 

aparente 
0,429 0,688 0,341 0,514 

3. LIDERANÇA     

OL1 - Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de 

relacionamento 
0,398 0,398 0,760 0,328 

OL2 - As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações 0,665 0,665 0,784 0,224 

OL3 - Eu gosto de assumir a liderança ao participar de atividades em grupo 0,385 0,385 0,724 0,330 

4. DISPOSIÇÃO PARA TENTAR     

WT1- Sou resistente para aceitar novas invenções e novas maneiras de pensar 0,245 0,226 0,207 0,669 

WT4 - Em geral, eu sou cauteloso (a) para aceitar novas ideias 0,289 0,302 0,352 0,785 

WT5 - Eu preciso ver outras pessoas utilizando algum produto ou serviço inovador antes de 

querer utilizá-los 
0,171 0,315 0,260 0,745 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 10-Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio cognitivo 

Fonte: Dados da pesquisa 

1. LEMBRANÇA 1 2 3 4 5 

REM01 - Se recebo algum conhecimento, consigo me lembrar de maior parte dele 

mesmo que tenha passado um longo período. 
0,817 0,479 0,515 0,546 0,412 

REM02 - Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar com precisão sobre quem 

me passou esse conhecimento 
0,806 0,578 0,542 0,522 0,605 

REM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrever com detalhes os 

conhecimentos recebidos 
0,819 0,678 0,707 0,738 0,617 

2. COMPREENSÃO           

UND02 - Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir seu conteúdo com 

minhas próprias palavras 
0,667 0,947 0,746 0,696 0,615 

UND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo 

sobre ele 
0,724 0,931 0,723 0,680 0,593 

UND05 - Ao receber um novo conhecimento avalio que posso relacioná-lo com outros 

que já conheço 
0,588 0,865 0,788 0,749 0,745 

3. APLICAÇÃO           

APP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica 0,638 0,786 0,932 0,685 0,680 

APP02 - Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros. 0,723 0,772 0,912 0,745 0,770 

APP03 - Se recebo um conhecimento técnico, rapidamente identifico a melhor forma de 

aplicá-lo. 
0,625 0,673 0,872 0,564 0,575 

4. ANÁLISE           

ANA01 - Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo dividi-lo em várias 

partes para tentar achar uma solução. 
0,628 0,673 0,689 0,875 0,697 

ANA02 - Eu consigo identificar o que é importante e o que não é importante ao tentar 

solucionar um problema pessoal ou profissional 
0,612 0,592 0,477 0,804 0,607 

ANA03 - Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro verificar se já houve 

soluções anteriores com problemas semelhantes. 
0,612 0,642 0,643 0,783 0,499 

5. AVALIAÇÃO           

EVA01 - Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou problema, sempre faço 

uma classificação dos pós e contras. 
0,475 0,553 0,452 0,569 0,735 

EVA02 - Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional apresento as 

conclusões 
0,616 0,600 0,693 0,629 0,856 

EVA03 - Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas situações de minha vida 

pessoal ou profissional 
0,554 0,583 0,662 0,591 0,839 
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Tabela 11-Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio afetivo 
1. RECEPÇÃO 1 2 3 4 

REC02 - Prefiro ter uma posição participativa quando estou recebendo novos 

conhecimentos de alguém 
0,726 0,573 0,460 0,492 

REC03 - Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem 
0,863 0,668 0,477 0,580 

REC05 - Gosto muito de ouvir sobre as experiências pessoais de outras pessoas 0,796 0,596 0,640 0,519 

2. RESPOSTA     

RES01 - Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em grupos de 

discussões 
0,664 0,854 0,527 0,544 

RES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu 

participo com boa vontade. 
0,740 0,817 0,616 0,603 

RES03 - Quando participo de alguma atividade, sempre que posso, emito 

opiniões ou sugestões 
0,700 0,931 0,707 0,635 

3. VALORIZAÇÃO     

VAL01 - Ao participar de algum tipo de discussão sempre procuro apresentar 

argumentos para convencimento das pessoas 
0,609 0,726 0,858 0,608 

VAL02 - Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o tema discutido 

é importante ou relevante 
0,588 0,595 0,819 0,546 

VAL03 - Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um grupo, 

mesmo que discorde da opinião geral. 
0,366 0,477 0,731 0,434 

4. ORGANIZAÇÃO     

ORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam 0,419 0,519 0,523 0,760 

0RG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 0,408 0,368 0,366 0,566 

0RG04 - Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem claro, organizando 

por partes 
0,639 0,616 0,579 0,879 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 12-Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio psicomotor 

Fonte: Dados da pesquisa 

1. IMITAÇÃO 1 2 3 4 

IMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização da visão, da audição, 

do tato, do olfato ou do paladar, sou capaz de aplicá-lo sem dificuldades. 0,888 0,643 0,763 0,714 

IMI03 - Para mim basta olhar alguém executando algum movimento, alguma 

dança, que posso repeti-lo sem dificuldades 0,658 0,361 0,360 0,477 

IMI04 - Se eu tivesse que aprender uma atividade manual (marcenaria, costura, 

desenho etc), eu aprenderia sem problemas. 0,813 0,416 0,672 0,603 

2. MANIPULAÇÃO     

MAN01 - Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar violão, eu 

conseguiria aprender sem ajuda de alguém. 0,490 0,827 0,559 0,505 

MAN02 - Se eu tocasse violão, com certeza eu criaria novas combinações de sons 0,397 0,809 0,425 0,501 

MAN04 - Eu seria capaz de escrever um manual explicando com detalhes sobre 

uma nova atividade física que aprendi 0,628 0,875 0,746 0,718 

3. PRECISÃO     

PRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma parte de meu 

corpo, posso ensinar facilmente para outras pessoas. 0,683 0,702 0,901 0,745 

PRE04 - Procuro ser muito atento à todas as atividades físicas que executo na 

empresa que trabalho 0,551 0,421 0,735 0,671 

PREC01 - Se eu aprender uma nova atividade física (nadar, dançar, velejar, por 

exemplo) avalio que posso executá-la com precisão 0,723 0,623 0,863 0,719 

4. NATURALIZAÇÃO     

NAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de partes de meu 

corpo, assimilo isso com facilidade. 0,724 0,625 0,727 0,886 

NAT02 - Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija partes de meu 

corpo, procuro aprimorá-lo. 0,561 0,538 0,752 0,801 

NAT03 - Eu procuro ser criativo em atividades pessoais e profissionais que exijam 

minha visão, meu tato, minha audição, meu paladar ou meu olfato para executá-las 0,636 0,595 0,663 0,825 
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Essa constatação indica que o modelo de mensuração atendeu aos critérios de 

validade discriminante e convergente. A tabela 13 apresenta os indicadores de validade e 

confiabilidade para a análise. 

Como a correlação entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de 

inovação individual é menor que a raiz quadrada da AVE, verifica-se a presença de validade 

discriminante e a confiabilidade no modelo. 

Pode-se verificar pela figura 6 que os coeficentes estruturais entre a capacidade de 

absorção individual e a capacidade de inovação individual foi significante ao nível de 5%. 

Portanto, o coeficiente da relação direta entre a capacidade de absorção individual e 

capacidade de inovação individual foi de 0,751. 

 

Tabela 13-Validade discriminante e confiabilidade 

Variável latente (Correlações) Absorção C. Inovação 

Critério Capacidade de absorção individual 0,938  

Capacidade de inovação individual  0,751 0,761 

    

AVE 0,880 0,580 >0,5 

Confiabilidade composta 0,956 0,838 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,879 0,943 >0,7 

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontram-se as raízes quadradas da AVE. 

 

 

Etapa 2 – Análise entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação 

individual mediada pelo domínio de aprendizagem 

 

Para a análise desta etapa, o domínio de aprendizagem consiste em uma variável 

latente de terceira ordem cujas variáveis latentes de segunda são os três domínios de 

aprendizagem: cognitivo, afetivo e psicomotor. A Figura 6 representa o relacionamento entre 

a capacidade de absorção individual e capacidade de inovação individual ao ser mediada pelo 

domínio de aprendizagem. 

Nesta etapa, avalia-se a hipótese principal deste estudo enunciada a seguir.  

 

Hipótese principal: O domínio de aprendizagem exerce um efeito mediador na relação entre 

a capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação individual. 
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Figura 6-Relacionamento entre a capacidade de absorção individual e capacidade de inovação 

individual ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem 
 

 
Nota: Dados da pesquisa 

 

Como o domínio de aprendizagem é a variável latente que reflete os três domínios, a 

análise da validade convergente e divergente não sofre alterações em relação ao modelo 

avaliado na etapa 1. Por essa razão, é apresentada apenas a análise da validade discriminante 

e confiabilidade, conforme tabela 14, envolvendo as três variáveis latentes. 

 

Tabela 14-Validade discriminante e confiabilidade 
VARIÁVEL LATENTE Capacidade de 

absorção 

Capacidade de 

inovação 

Domínio de 

aprendizagem 

Critério Capacidade de absorção individual 0,938   

Capacidade de inovação individual 0,767 0,761  

Domínio de aprendizagem 0,728 0,698 0,873 

     

AVE 0,880 0,580 0,763 >0,5 

Confiabilidade composta 0,956 0,838 0,906 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,942 0,842 0,970 >0,7 

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontram-se as raízes quadradas da AVE. 

Pela tabela 14 verifica-se que a correlação entre as três variáveis latentes é menor 

que a raiz quadrada das respectivas AVEs. Além disso, todos os valores de AVE, 

confiabilidade composta e Alfas de Cronbach atenderam aos critérios mínimos para garantir a 
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validade discriminante e a confiabilidade. As cargas cruzadas e os valores de t para os 

indicadores cargas revelaram validade discriminante e validade divergentes e significantes ao 

nível de 5%. 

A tabela 15 apresenta os coeficientes de explicação (R
2
) derivados dos indicadores 

de cada variável latente de primeira ordem, bem como as respectivas cargas fatoriais entre as 

variáveis latentes de primeira e segunda ordem, e a variável latente de terceira ordem. 

 

Tabela 15-Coeficientes de explicação entre indicadores e variáveis latentes – cargas fatoriais 

entre variáveis latentes de primeira ordem com as variáveis latentes de segunda ordem e 

terceira ordem 
Capacidade de absorção individual(segunda ordem) 

 

R
2
 Cargas 

Identificação 0,855 0,925 

Assimilação - transformação 0,909 0,953 

Aplicação 0,875 0,936 

   

Domínio cognitivo (segunda ordem) R
2 

Cargas 

Lembrança 0,832 0,912 

Compreensão 0,734 0,857 

Aplicação 0,861 0,928 

Análise 0,863 0,929 

Avaliação 0,812 0,901 

   

Domínio afetivo (segunda ordem) R
2
 Cargas 

Recepção 0,802 0,895 

Resposta 0,870 0,933 

Valorização 0,750 0,866 

Organização 0,682 0,826 

   

Domínio psicomotor (segunda ordem) R
2
 Cargas 

Imitação 0,828 0,910 

Manipulação 0,824 0,908 

Precisão 0,919 0,959 

Naturalização 0,815 0,903 

   

Domínio de aprendizagem (terceira ordem) R
2
 Cargas 

Domínio cognitivo 0,835 0,914 

Domínio afetivo 0,813 0,902 

Domínio psicomotor 0,642 0,801 

   

Capacidade de inovação individual  R
2
 Cargas 

Disposição para tentar 0,184 0,429 

Liderança 0,694 0,833 

Criatividade 0,899 0,948 

Ambiguidade 0,545 0,738 

Path coeficients   

Capacidade de absorção > domínio de aprendizagem 0,729 

Capacidade de absorção > capacidade de inovação individual 0,551 

Domínio de aprendizagem > capacidade de inovação individual 0,297 

1. Os valores de R
2
 referem-se aos coeficientes de ajuste das regressões associadas a cada 

variável latente, relativas aos seus respectivos indicadores e/ou outras variáveis latentes.  

2. Cargas significantes ao nível de 5% (t > 1,96). 
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Pela tabela 15 identifica-se os indicadores das variáveis latentes de primeira ordem 

que permitiram ajustes de coeficientes de explicação maiores que 50%. Nota-se também que 

os paths coeficientes foram considerados significantes ao nível de 5%. Identifica-se que ao 

considerar o domínio de aprendizagem como uma variável mediadora no modelo, o 

relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação 

individual é alterado, implicando em um efeito mediador. 

O coeficiente da relação entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de 

inovação individual sem considerar o efeito mediador resultou em 0,751. No entanto, ao 

inserir a variável mediadora no modelo, identificou-se que o efeito direto reduziu para 0,551, 

significando uma influência dessa variável latente no relacionamento entre a capacidade de 

absorção individual e a capacidade de inovação individual. Com este resultado, confirma-se 

que a capacidade de absorção individual provoca resultados positivos na capacidade de 

inovação individual ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem, confirmando a hipótese 

estatística deste estudo. Portanto, o efeito direto é 0,551, o indireto é 0,217 (0,729x0,297) e o 

efeito total é 0,751. 
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 

O conceito fundamental, no campo da estratégia, utilizados para o desenvolvimento 

dessa dissertação foi capacidade de absorção, e nesse contexto restringiu-se a avaliação dos 

efeitos da capacidade de absorção do conhecimento na capacidade de inovação ao ser 

mediado pelo domínio de aprendizagem com base na taxonomia de Bloom, contemplando 

uma rede de supermercados e uma empresa de calçados. 

A fim de alcançar o objetivo principal foram estabelecidos três objetivos específicos, 

que apontaram a intensidade dos indicadores da capacidade de absorção individual, da 

capacidade de inovação individual e dos domínios de aprendizagem, finalizando com o 

cruzamento e a consolidação dos dados. 

Além disso, foram formuladas duas hipóteses - a primeira questionava se a capacidade 

de absorção do conhecimento provocava efeitos positivos na capacidade de inovação 

individual e a segunda se os efeitos da capacidade de absorção na capacidade de inovação são 

alterados ao incluir os domínios de aprendizagem como uma variável mediadora. 

Utilizou-se a abordagem quantitativa para alcançar os objetivos e responder as 

hipóteses da pesquisa, tendo como informantes 147 empregados das empresas já citadas. 

Quatro escalas foram usadas na aplicação do questionário. A primeira desenvolvida 

por Wang et.al (2014) serviu para analisar os indicadores da capacidade de absorção 

individual e envolveu três dimensões: i) identificação, ii) assimilação e transformação e iii) 

aplicação de conhecimentos. A segunda foi a escala adaptada de Hurt e Cook (2013) para 

analisar os indicadores da capacidade de inovação individual e envolveu quatro dimensões: (i) 

disposição para tentar, (ii) ambiguidade, (iii) criatividade e (iv) líder de opinião. A terceira foi 

a escala para mensurar a intensidade dos domínios de aprendizagem cognitivo e afetivo 

baseadas a partir do estudo sobre a taxonomia de Bloom et al. (1972) e a quarta foi uma 

adaptação de Dave (1970) para o domínio psicomotor. 

A partir deste estudo foi possível identificar que a capacidade de absorção do 

conhecimento individual provoca efeitos significativos na capacidade de inovação individual 

ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem. Portanto, considera-se que o objetivo principal 

foi alcançado. O efeito direto no relacionamento entre a capacidade de absorção individual e 

capacidade de inovação individual foi de 0,551. O efeito indireto foi de 0,217 e o efeito total 

resultou em 0,751  
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Para o desenvolvimento dessa pesquisa uma limitação encontrada refere-se ao fato de 

o pesquisador não ter tido acesso direto aos colaboradores. Isso ocorreu em virtude de um 

acordo com os gestores para que o processo de coleta de dados ficasse sob responsabilidade 

das duas redes. Diante disso, realizou-se uma reunião com cada uma das empresas 

participantes e a aplicação dos questionários foi realizada por dois colaboradores, um deles 

responsável pelo processo na rede Muffato e o outro na rede Calce Pague. 

Acrescenta-se ainda que os resultados obtidos podem não representar a percepção real 

dos respondentes, uma vez que os informantes possam ter tido receio de responder fielmente 

as questões da pesquisa.  

Dessa forma, supõe-se que os escores das avaliações sejam menores, mas sem que a 

estrutura do relacionamento entre as duas principais variáveis latentes do modelo sofra 

substanciais alterações. Assim, sugere-se que pesquisas futuras contemplem a avaliação 

dessas variáveis mediante a utilização de técnicas projetivas. 
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Questionário de pesquisa 

 

CAPACIDADE DE INOVAÇÃO INDIVIDUAL - Adaptado de (Hurt e Cook, 2013) 

Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua resposta. A 

coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 5 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer 

coluna. 
 

 

Indicador (20) 

DISCORDO Nem discordo 

nem concordo 

CONCORDO 

Totalmente Um pouco Um pouco Totalmente 

WT1 Desconfio de novas invenções e novas maneiras de pensar      

WT7 Eu tenho consciência de usualmente eu ser a última pessoa de meu grupo a aceitar algo 

novo  

     

AP2 Gosto de desafios sobre questões não respondidas      

CO1 Eu me considero criativo e original em minha forma de pensar e de se comportar      

OL2 As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações      

CO3 Eu procuro novas formas de fazer as minhas atividades      

WT5 Eu preciso verificar outras pessoas utilizando inovações antes de considerar utilizá-las      

CO4 Eu gosto de tentar novas ideias      

CO5 É estimulante ser original em minha forma de pensar e de se comportar      

CO6 Eu sou receptivo a novas ideias      

CO7 Sempre eu improviso métodos para solucionar problemas quando uma resposta não é 

aparente 

     

OL1 Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de 

relacionamento 

     

WT4 Em geral eu sou cauteloso (a) para aceitar novas ideias      

OL3 Eu gosto de assumir a liderança ao participar de atividades em grupo       

AP1 Eu gosto dos desafios sobre questões difíceis e problemas não resolvidos      

WT2 Eu resisto em adotar novas formas de fazer as coisas até que eu veja ao meu redor 

outras pessoas fazendo 

     

WT3 Eu somente confio em novas ideias até que eu veja se a grande maioria das pessoas ao 

meu redor aceitaram-nas 

     

WT6 Com frequência eu sou resistente à novas ideias      

CO2 Eu sou uma pessoa inventiva       

WT8 Eu acredito que a forma antiga de viver e fazer as coisas é a melhor      
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ABSORÇÃO DO CONHECIMENTO INDIVIDUAL – (Adaptada de Wang et al. 2014) 

Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua 

resposta.  

A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 7 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar 

qualquer coluna. 

 

Indicador (10) DISCORDO 
Nem discordo nem 

concordo 
CONCORDO 

  Totalmente Muito Pouco  Pouco Muito Totalmente 

IIS01 Eu confio em meus conhecimentos existentes para reconhecer a 

sua aplicação em situações diversas de minha vida 

       

EIS02 Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 

       

IIS03 Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações, 

com o objetivo de meu aprimoramento pessoal e profissional 

       

AIS02 Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir com outras 

pessoas com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre 

ele 

       

AIS01 Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com 

outras pessoas de meu relacionamento 

       

AIS03 Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum 

conhecimento de minha memória ou arquivo físico que seja 

necessário para uso futuro 

       

AIS04 Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando a ampliação 

de meus conhecimentos sobre temas de meu interesse 

       

IIS02 Eu consigo aplicar os meus conhecimentos obtidos em uma 

área, em outra área diferente 

       

EIS01 Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos no 

sentido de poder aplicá-los com criatividade 

       

EIS03 Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus 

conhecimentos em minhas atividades pessoais ou profissionais 
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DOMÍNIO COGNITIVO – Adaptada a partir da referência citada em- http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table 

Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua 

resposta. A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 7 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade 

para marcar qualquer coluna. 

Domínio Cognitivo (19) 
DISCORDO Nem concordo  

Nem discordo 

CONCORDO 

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

REM01 Se recebo algum conhecimento, consigo me lembrar de maior parte dele mesmo que tenha 

passado um longo período 

       

ANA02 Eu consigo identificar o que é importante e o que não é importante ao tentar solucionar um 

problema pessoal ou profissional 

       

EVA01 Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou problema, sempre faço uma 

classificação dos pós e contras  

       

UND02 Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir seu conteúdo com minhas 

próprias palavras 

       

UND03 Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele        

UND05 Ao receber um novo conhecimento avalio que posso relacioná-lo com outros que já 

conheço  

       

APP01 Ao obter um novo conhecimento avalio que sei aplicá-lo em alguma situação específica        

APP03 Se recebo um conhecimento técnico rapidamente identifico a melhor forma de aplicá-lo        

ANA01 Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo dividi-lo em várias partes para 

tentar achar uma solução 

       

CRE03 Ao observar algum fato pessoal ou profissional sempre tento achar alguma forma para 

explicá-lo 

       

REM03 Se recebo algum conhecimento posso descrever com detalhes os conhecimentos recebidos        

ANA03 Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro verificar se já houve soluções 

anteriores com problemas semelhantes 

       

ANA04 Eu consigo verificar o ponto de vista de alguém sobre algum assunto com base no que 

conheço dessa pessoa 

       

APP02 Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros        

REM02 Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar com precisão sobre quem me passou 

esse conhecimento 

       

EVA02 Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional apresento as conclusões         

EVA03 Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas situações de minha vida pessoal ou 

profissional 

       

CRE01 Ao analisar um problema eu consigo juntar as partes deles, tal que elas se combinem de 

forma coerente 

       

CRE02 Quando recebo um novo conhecimento sempre procuro identificar novos padrões ou 

estruturas 

       

 

http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table
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DOMÍNIO AFETIVO – Adaptado de (Bloom´s taxonomy – learning domains) 

 

Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua 

resposta. A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 7 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade 

para marcar qualquer coluna. 

Domínio Afetivo (14) 
DISCORDO Nem concordo nem 

discordo 
CONCORDO 

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

REC01 Quando recebo algum novo conhecimento, costumo 

tomar notas 

       

REC02 Prefiro ter uma posição participativa quando estou 

recebendo novos conhecimentos de alguém 

       

REC03 Sempre eu me sinto bem quando estou em algum 

processo de aprendizagem 

       

REC05 Gosto muito de ouvir sobre as experiências dos outros         

RES01 Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em 

grupos de discussões 

       

RES02 Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade 

       

RES03 Quando participo de alguma atividade, sempre que 

posso, emito opiniões ou sugestões 

       

RES04 Quando participo de alguma atividade em grupo, 

procuro utilizar exemplos para me fazer entendido 

       

VAL01 Ao participar de algum tipo de discussão sempre 

procuro apresentar argumentos para convencimento das 

pessoas 

       

VAL02 Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o 

tema discutido é importante ou relevante 

       

VAL03 Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um 

grupo, mesmo que discorde da opinião geral 

       

ORG01 Posso mudar minha opinião se houver argumentos que 

me convençam 

       

0RG03 Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e 

dentes 

       

0RG04 Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem 

claro, organizando por partes 

       

DOMÍNIO PSICOMOTOR – Adaptado de (Bloom´s taxonomy – learning domains – DAVE´s) 
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Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua 

resposta. A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 7 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade 

para marcar qualquer coluna. 

Domínio Psicomotor (15) 
DISCORDO Nem discordo 

nem concordo 
CONCORDO 

Totalmente Muito Pouco Pouco Muito Totalmente 

IMI03 Para mim, basta olhar alguém executando algum movimento, 

alguma dança, que imito rapidamente 

       

IMI04 Se eu tivesse que aprender uma atividade manual (marcenaria, 

costura, desenho etc), eu aprenderia sem problemas 

       

PRE04 Procuro ser muito atento à todas as atividades físicas que 

executo na empresa que trabalho  

       

NAT02 Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija partes de 

meu corpo, procuro aprimorá-lo 

       

MAN01 Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar violão, 

eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 

       

PRE02 Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma parte 

de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras pessoas 

       

MAN04 Eu seria capaz de escrever um manual explicando com detalhes 

sobre uma nova atividade física que aprendi  

       

IMI01 Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de 

meus cinco sentidos sou capaz de imitá-lo 

       

PREC0

1 

Se eu aprender uma nova atividade física, avalio que posso 

executá-la com precisão 

       

MAN02 Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas combinações 

de sons 

       

ART01 Se vejo que uma determinada forma de realizar uma atividade 

física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la 

       

ART03 Considero que todas as minhas atividades físicas pessoais ou 

profissionais são muito rotineiras 

       

NAT01 Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de partes 

de meu corpo, assimilo isso com facilidade 

       

NAT03 Com frequência eu procuro ser criativo em atividades pessoais e 

profissionais que exijam partes de meu corpo para executá-las 

       

ART02 Nunca pensei em escovar meus dentes de forma diferente do 

que faço rotineiramente 

       

 


