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RESUMO 

 

Com esta dissertação tem-se como objetivo analisar se o domínio de aprendizagem 

exerce um efeito mediador na relação entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual no desenvolvimento de marca própria.  

Foram objeto de considerações: capacidade de absorção individual, capacidade de 

inovação individual e domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor). 

O domínio – cognitivo, afetivo e psicomotor são objeto de estudos relacionados a 

objetivos educacionais (Krathwohl, 2002). Os dois últimos – afetivo e psicomotor - ainda não 

foram considerados com intensidade nos estudos sobre capacidade de absorção do 

conhecimento organizacional. Assim, é devido a essa lacuna de conhecimento que o presente 

estudo foi desenvolvido.  

Outros três objetivos específicos foram definidos: 1. Avaliar a intensidade de 

predominância da capacidade de absorção individual no desenvolvimento de marcas próprias; 

2. Avaliar a intensidade de predominância do domínio de aprendizagem cognitivo, afetivo e 

psicomotor no desenvolvimento de marcas próprias; 3. Avaliar a intensidade de capacidade de 

inovação individual no desenvolvimento de marcas próprias. 

O método de pesquisa utilizado foi o quantitativo porque foi aplicado um questionário 

estruturado e fechado. Entendendo-se que essa pesquisa foi exploratória porque, a priori, pela 

revisão da literatura não foi identificado estudos similares, que envolvam o relacionamento 

entre a capacidade de absorção individual, capacidade de inovação individual e o domínio da 

aprendizagem. Considerando-se descritivo porque teve como objetivo a descrição, a análise e 

interpretação das avaliações dos informantes quanto a esses construtos. 

O ambiente da pesquisa foram redes varejistas/supermercadistas localizadas em São 

Paulo capital. Foram pesquisadas quatro grandes redes com 76 respondentes. Visando obter as 

informações necessárias para a compreensão do fenômeno estudado, os informantes foram 

gestores nas áreas de desenvolvimento de marcas próprias das redes varejistas. A coleta de 

dados foi feita pessoalmente através de perguntas e respostas do questionário. O entrevistado 

poderia optar por ele mesmo ler e responder as perguntas on line ou em papel.  

Como resultante da pesquisa, identificou-se que ao se considerar a o domínio de 

aprendizagem como uma variável mediadora, o relacionamento entre a capacidade de 

absorção individual e a capacidade de inovação individual se altera, implicando em um efeito 

mediador.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation aimed to analyze the domain of learning to exert a mediating effect 

on the relationship between an individual absorptive capacity and an individual 

innovativeness to innovate in the development of a brand. 

Purpose of consideration: individual absorptive capacity, individual innovativeness 

and domain of learning (cognitive, affective and psychomotor). 

The domain - cognitive, affective and psychomotor are object of studies related to 

educational objectives (Krathwohl, 2002). The last two - affective and psychomotor - have not 

yet been approached with intensity in the studies on the absorptive capacity of the 

organizational knowledge. Thus, it is due to this gap of knowledge that the present study was 

developed. 

Others results: 1. Evaluate the intensity of predominance of individual absorptive 

capacity; 2. Evaluate the dominance intensity of cognitive, affective and psychomotor domain 

of learning in brand development; 3. Evaluate the intensity of individual innovativeness in 

brand development. 

The research method was used for the quantitative because a structured and closed 

questionnaire was applied. It is understood that this research was exploratory because, a 

priori, a literature review was not identified, which involves the relationship between an, 

individual absorptive capacity, individual innovativeness capacity and domain of learning. 

Considerations on the interpretation of a description, analysis and interpretation of the 

informants assessments of these constructs. 

The research was in a networks retailers / supermarkets located in São Paulo capital. 

Four large networks were surveyed with 76 respondents. In order to obtain the necessary 

information for an understanding of the phenomena studied, the informants were managers in 

the areas of brand development. Data collection was done in person through questionnaire 

questions and answers. The interviewee can be heard by himself and respond as questions 

online or physically. 

As a result of the research, identifying itself as a domain of learning enterprise as a 

mediating variable, or as an individual absorptive capacity and an individual innovativeness 

for innovation. 

 

Keywords: Individual absorptive capacity, individual innovativeness, learning domains. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este projeto é uma dissertação de mestrado em Administração de Empresas, está 

inserido na linha de pesquisa de Recursos e Desenvolvimento Empresarial do Programa de 

Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Neste projeto o objetivo é avaliar, no âmbito individual, o efeito da capacidade de 

absorção na capacidade para inovação, tendo como variável mediadora o domínio de 

aprendizagem. 

O tema principal aborda a capacidade de absorção do conhecimento individual. A 

análise da predominância dessa capacidade foi feita, considerando-se três domínios de 

aprendizagem desenvolvidos na área de educação: cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio 

de aprendizagem é caracterizado como uma variável mediadora no estudo ao se avaliar o 

efeito da capacidade de absorção individual na capacidade para inovação das empresas a 

serem pesquisadas. A figura 1 representa o relacionamento a ser analisado neste estudo. 

 

Figura 1 – Relacionamento lógico do estudo  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Segundo March (1991), para muitos gestores, a tomada de decisão entre investir em 

novos produtos/serviços ou melhorar os já existentes consiste em um processo que envolve 

muitas negociações entre os participantes dos vários níveis nas organizações. Seja uma 

decisão favorável para novos investimentos ou favorável à incorporação de melhorias nos 

processos, produtos ou serviços sempre haverá a necessidade de reconhecer o valor de um 

novo conhecimento, assimilá-lo e aplicá-lo a fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

 A capacidade de absorção consiste na capacidade de valorizar, assimilar e aplicar 

novos conhecimentos. Na visão de Cohen & Levinthal (1990), o patrimônio administrativo de 

uma organização pode afetar positivamente ou negativamente seu grau de capacidade de 
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absorção. Para aquelas organizações nas quais o patrimônio administrativo inclui uma 

proporção significativa de conhecimento prévio, deverão ter uma capacidade de absorção 

maior do que aquelas que têm níveis mais baixos de conhecimentos a priori ou impedimentos 

estruturais para aprendizagem e mudanças. 

Zahra e George (2002), com base na conceituação de Cohen & Levinthal (1990), 

promoveram uma relativa modificação no modelo e argumentaram que a capacidade de 

absorção do conhecimento pode ser caracterizada a partir de duas dimensões: a capacidade 

potencial e a capacidade realizada relativa ao processo de absorção do conhecimento. 

Quanto à capacidade potencial, esses dois autores entendem que possam existir duas 

etapas: a aquisição e a assimilação dos conhecimentos, principalmente advindos do ambiente 

externo. Para a capacidade realizada eles associam também duas etapas: a transformação e a 

explotação.  

O foco da discussão sobre o conhecimento envolvido na capacidade de absorção tem 

predominância no domínio cognitivo e no âmbito organizacional. O estudo desenvolvido por 

Lane, Koka e Pathak (2006) revelou que dentre cerca de 289 artigos avaliados sobre 

capacidade de absorção do conhecimento, apenas quatro apresentaram avanços, quais sejam: 

(Dyer e Singh, 1998; Lane e Lubatkin, 1998; Van Den Bosch, Volberda,  De Boer, 1999; 

Zahra e George, 2002). Além disso, nenhum deles apresentou considerações sobre o caráter 

afetivo (emocional) e o caráter psicomotor (comportamental) que podem contribuir para o 

processo de absorção do conhecimento. 

A capacidade de absorção do conhecimento é impactada por três componentes 

inerentes a cada pessoa: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Por exemplo, não basta para a 

pessoa ler apenas o manual de como andar de bicicleta (componente cognitivo). É necessário 

que a pessoa reduza o medo de andar de bicicleta, (componente afetivo/emocional). Além 

disso, são necessários que sejam executados movimentos corporais, para que a aprendizagem 

aconteça (componente psicomotor). Assim, é somente quando esses três componentes atuam 

de forma conjunta é que alguém inicia uma ação de andar de bicicleta. Da mesma forma, 

pode-se aplicar este raciocínio para outros tipos de aprendizagens. Portanto, é necessária uma 

introjeção cognitiva, afetiva e psicomotora para que se considere que a aprendizagem tenha se 

manifestado de alguma forma em alguém. 

Assim, pode-se concluir que, em um contexto organizacional, esses três componentes 

também estejam presentes no processo de aprendizagem organizacional, seja no âmbito 

individual ou coletivo.  
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Em um caso particular, no âmbito individual, alguém pode ter a capacidade cognitiva 

e conhecimentos a priori para absorver um novo conhecimento. Mas, se está insatisfeito com 

alguma situação pessoal, profissional (componente afetivo/emocional), provavelmente ficará 

menos motivado(a) para assimilar o novo conhecimento o que poderá implicar em uma ação 

psicomotora de menor qualidade. 

Pela revisão da literatura, identifica-se que em estudos sobre a capacidade de absorção 

do conhecimento predomina a mensuração sobre o domínio cognitivo no âmbito coletivo. Há 

uma lacuna no que concernem estudos sobre capacidade de absorção envolvendo os outros 

dois domínios, afetivo e psicomotor (Siachou & Gkorezis, 2014); (Koçoğlu, Akgün, & 

Keskin, 2015); (Cannon, Geddes & Feinstein, 2014); (Wang et al., 2014).  

Os domínios de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor), explorados em 

estudos sobre objetivos educacionais, também popularizada como taxonomia de Bloom, é 

uma estrutura de organização hierárquica de categorias cognitivas ou categorias de 

pensamento. Foi resultado do trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de 

várias universidades dos EUA, liderada por Benjamin S. Bloom, na década de 1950.  

Os domínios – cognitivo, afetivo e psicomotor são objeto de estudos relacionados a 

objetivos educacionais (Krathwohl, 2002). Os dois últimos – afetivo e psicomotor - ainda não 

foram considerados com intensidade nos estudos sobre capacidade de absorção do 

conhecimento organizacional.  

Assim, é devido a essa lacuna de conhecimento que o presente estudo será 

desenvolvido, cuja questão de pesquisa é a seguinte: 

 

1.1 Problema de pesquisa 

  

Pergunta: O domínio de aprendizagem provoca efeitos mediadores ao se relacionar a 

capacidade de absorção com a capacidade de inovação, considerando-se o âmbito individual? 

  

Para a identificação dessa interação entre a capacidade de absorção, capacidade de 

inovação e o domínio de aprendizagem, a etapa empírica do estudo será focada na atividade 

associada com o desenvolvimento de marcas próprias. 

 

1.2 Objetivos 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Assim, o objetivo geral deste estudo é avaliar o efeito mediador do domínio de 

aprendizagem na relação entre a capacidade de absorção do conhecimento e a capacidade de 

inovação.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Cinco objetivos secundários são estabelecidos: 

 

Objetivo específico 1: Avaliar a intensidade de predominância da capacidade de 

absorção individual no de desenvolvimento de marcas próprias; 

Objetivo específico  2: Avaliar a intensidade de predominância da capacidade de 

inovação individual no desenvolvimento de marcas próprias. 

Objetivo específico 3: Avaliar a intensidade de predominância do domínio de 

aprendizagem cognitivo no desenvolvimento de marcas próprias; 

Objetivo específico 4: Avaliar a intensidade de predominância do domínio de 

aprendizagem afetivo no desenvolvimento de marcas próprias; 

Objetivo específico 5: Avaliar a intensidade de predominância do domínio de 

aprendizagem psicomotor no desenvolvimento de marcas próprias; 

 

O interesse em estudar esse assunto foi motivado, inicialmente, pelos encontros com o 

orientador da pesquisa, pois ele já desenvolvia pesquisas focadas nesses temas. E também 

pela experiência do autor, por trabalhar com desenvolvimentos de produtos marca própria.  

  

1.3 Contribuições e relevância do estudo 

 

Do ponto de vista teórico este estudo tem como principal contribuição a inserção do 

domínio afetivo e psicomotor, abordados nos estudos sobre a taxonomia de objetivos 

educacionais em estudos sobre a capacidade de absorção do conhecimento individual ou 

organizacional.  

Do ponto de vista metodológico, a contribuição consiste no desenvolvimento de uma 

escala que tem como objetivo mensurar, no âmbito individual, os efeitos da capacidade de 

absorção na capacidade para inovação ao se incorporar como variável mediadora o domínio 

de aprendizagem.  
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Este estudo é relevante para a academia porque, segundo estudo desenvolvido sobre o 

relacionamento entre indivíduos, identifica-se que o fator afetivo/emocional é preponderante 

para que seja feito o compartilhamento de conhecimentos (Szulanski, 1996). Acrescenta-se, 

também que, várias práticas organizacionais são compartilhadas mediante o processo de 

learning-by-doing, que, em sua essência, implica em atividades psicomotoras. Nesse sentido, 

entende-se que, ao se incorporar o domínio afetivo e psicomotor ao modelo de capacidade de 

absorção do conhecimento, será possível identificar com mais precisão qual domínio produz 

mais efeitos no processo de capacidade de inovação, no desenvolvimento de marcas próprias.  

Em uma situação prática, um diagnóstico mediante a utilização da escala a ser 

desenvolvida permitirá às organizações desenvolverem ações mais específicas que aprimorem 

as atividades que demandem capacidade de absorção. 

 

1.4 Design e estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em quatro etapas, incluindo-se esta Introdução. 

Contempla ainda nesta seção a delimitação do problema de pesquisa, o objetivo geral, os 

objetivos específicos, as contribuições, a relevância do estudo, o design e a estrutura deste 

trabalho, conforme apresentado abaixo na Figura 2.  

Apresenta-se na segunda etapa, a Fundamentação Teórica. Envolve considerações 

teóricas sobre os conceitos de capacidade de absorção, capacidade de inovação e domínio de 

aprendizagem para o desenvolvimento de marca própria. Além disso, relaciona a conceituação 

teórica com as questões norteadoras e seus respectivos objetivos específicos.  

Na terceira etapa, sobre os procedimentos metodológicos, propõe-se a forma de 

investigação dessa pesquisa. Detalha-se o método da pesquisa, o tipo de pesquisa, o método 

de coleta de dados, o locus da investigação, população e amostra, as hipóteses da pesquisa e a 

técnica de análise de dados. Contém também nesta parte a análise e interpretação dos dados. 

Em seguida apresentam-se as conclusões, limitações e direcionamentos futuros, 

concluindo-se com as referências e os anexos.  
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Figura 2 – Estrutura da dissertação  

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nos próximos itens deste referencial teórico são discutidos aspectos relacionados à 

capacidade de absorção individual, capacidade de inovação individual e os domínios de 

aprendizagem cognitivo, afetivo e psicomotor.  

 

2.1 Capacidade de absorção 

 

O conceito de capacidade de absorção (absorptive capacity) foi definido, no artigo 

seminal de Cohen e Levinthal (1990), como a habilidade de reconhecer o valor de um novo 

conhecimento, assimilá-lo e aplicá-lo a fins comerciais. Para eles, essa capacidade de avaliar e 

utilizar o conhecimento exterior à firma é, em grande medida, função das capacidades ou do 

nível de conhecimento prévio da firma e pode ser criada como um subproduto dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou das próprias operações produtivas 

das firmas (learnig by doing). A figura 3 apresenta o modelo da capacidade de absorção 

definido por Cohen e Levinthal (1990). 

 

Figura 3 – Modelo da Capacidade de Absorção 

 

Fonte: Adaptado de Cohen e Levinthal (1990). 

A capacidade de absorção de uma empresa não está restrita a um único indivíduo. Ela 

pode ser desenvolvida em atividades rotineiras, quando a absorção do conhecimento que a 

empresa pretende explorar está relacionada com a sua base de conhecimento atual.  

Lane e Lubatkin (1998) reforçam que uma empresa deve destinar tanta atenção à 

gestão das suas capacidades quanto faz com a gestão de seus ativos físicos. Como a 

concorrência concentra-se no conhecimento, uma empresa deve desenvolver compreensão 

aprofundada de seu próprio conhecimento, dos processos pelos quais converte o 

conhecimento de suas capacidades e as capacidades dos seus recursos para atender às 

demandas do seu ambiente. 

A pesquisa de Lane e Lubatkin (1998) mostrou que a semelhança do conhecimento 

dos parceiros de base, a menor formalização de gestão, a centralização da pesquisa, as práticas 

de compensação e as comunidades de pesquisa, foram positivamente relacionadas com a 

aprendizagem organizacional. Discutiram maneiras de mensurar a capacidade de absorção 
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buscando melhor explicar a maior relação da medida estabelecida entre a capacidade de 

absorção e a despesa de P&D. 

Firmas receptoras de conhecimento no processo de capacidade de absorção são hábeis 

para valorizar, assimilar e aplicar novo conhecimento de um parceiro em uma aliança de 

aprendizado dependendo do: a) tipo de novo conhecimento oferecido pela firma transmissora 

de conhecimento; b) a similaridade entre a firma receptora de conhecimento e a firma 

transmissora de conhecimento nas práticas e estruturas organizacionais; c) a familiaridade dos 

problemas organizacionais entre elas (LANE; LUBATKIN, 1998). 

Para Zahra e George (2002), a capacidade de absorção está relacionada a processos, 

rotinas e atividades que iniciam com o reconhecimento e avaliação de conhecimentos 

externos passa pela sua aquisição e assimilação, e finalizam com a sua transformação e 

explotação (exploitation) para obter resultados tangíveis e úteis. Os autores fazem uma 

distinção entre capacidade de absorção “potencial” (aquisição e assimilação do conhecimento) 

e “realizada” (transformação e explotação do conhecimento). A Figura 4 apresenta o modelo 

de Capacidade de Absorção de Zahra e George (2002). 

Figura 4 - Modelo da Capacidade de absorção 

 

Fonte: Zahra e George (2002). 

Nota-se, assim que, a capacidade de absorção potencial pode ser caracterizada com 

uma ação de aprendizagem organizacional eminentemente exploratória (exploração). Já a 

capacidade de absorção realizada pode ser caracterizada como uma ação de aprendizagem 

organizacional cujo foco é a explotação de conhecimentos. 

Aquisição de conhecimento refere-se à capacidade da empresa para identificar e 

adquirir conhecimento externo que é crítico para sua assimilação de conhecimentos de 

operação.  Refere-se às rotinas e processos da empresa que permitem analisar, processar, 

interpretar e compreender as informações obtidas de fontes externas. Zahra e George (2002) 

entendem que a intensidade e a velocidade dos esforços realizados pelas organizações 

orientados para obter conhecimento são condições determinantes da qualidade da capacidade 

de aquisição de conhecimento inerente da organização. Logo, o direcionamento dos esforços 
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apresenta influência sobre os caminhos que a organização transita para conseguir 

conhecimento externo.  

A partir dos conceitos de Zahra e George (2002), observa-se que o fluxo de 

conhecimento está presente em ambos, sendo, portanto, o elemento que possibilita que haja 

recursividade entre eles.  

Jansen, Van Den Bosch e Volberda (2005) exploraram como os antecedentes 

organizacionais afetam a capacidade de absorção potencial e realizada. Os mecanismos 

organizacionais associados com a coordenação das capacidades (interfaces por meio das 

funções, participação na tomada de decisões e rotação no trabalho) aumentam a capacidade 

potencial de absorção. Mecanismos organizacionais associados com as capacidades de 

socialização (conexão e socialização táticas) aumentam a capacidade de absorção da unidade. 

Pesquisas sobre o desenvolvimento da memória sugerem que o conhecimento 

acumulado aumenta a capacidade para o desenvolvimento e a memorização de novos 

conhecimentos. (COHEN; LEVINTHAL, 1990; LANE; KOKA; PATHAK, 2006; VAN DEN 

BOSCH; VOLBERDA; DE BOER, 1999). A abordagem da teoria do conhecimento, 

utilizando a perspectiva da capacidade de absorção permite a identificação, a disseminação, a 

utilização e a explotação de novos conhecimentos, tratando recursos e compreendendo suas 

modificações. Desse modo, o aprendizado obtido pelas empresas, a escolha de produtos e 

recursos e adequações nos custos e governança relacionam-se com a capacidade de a empresa 

coordenar e absorver aprendizados a fim de transformá-los em ações para o cumprimento de 

objetivos (GEORGE et al., 2001; JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005; LANE; 

KOKA; PATHAK, 2006; SZULANSKI, 2000; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; DE 

BOER, 1999). 

A capacidade de explotar o conhecimento externo é um importante componente de 

capacidades inovadoras, sendo esse conhecimento processado por meio de ações que 

compreendem o reconhecimento do valor da informação nova; a assimilação e a aplicação de 

um novo conhecimento para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990; GEORGE et al., 

2001; JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005; LANE; KOKA; PATHAK, 2006). 

Presente na capacidade de absorção potencial, a dimensão ‘assimilação’ está voltada 

de forma direta à questão das rotinas e dos processos da organização, de modo a permitir o 

entendimento, a análise e a interpretação das informações provenientes das fontes externas. 

Szulanski (2000) e Zahra e George (2002) ressaltam que o conhecimento oriundo do ambiente 

externo apresenta especificidade em um determinado contexto. Logo, apenas as empresas que 

estão inseridas nele e interagem nesse ambiente conseguem entendê-lo e replicá-lo.  
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De modo geral, o conceito refere-se à complementaridade de conhecimentos internos e 

externos no processo de inovações, expresso na capacidade contínua da firma para aprender 

com o ambiente externo e de desenvolver a partir daí experiências próprias que são 

acumuladas em suas rotinas de produção e inovação. Logo, o desenvolvimento de habilidades 

em uma área específica colocaria a firma em vantagem para a absorção de novos 

conhecimentos nessa área. Tal prerrogativa pode ser decisiva no ambiente de incerteza 

característico da concorrência capitalista, pois determina a capacidade da firma de avaliar o 

potencial comercial de eventuais decisões produtivas e tecnológicas. 

A capacidade de absorção constitui-se, segundo Lane, Koka e Pathak (2006), como 

elemento essencial para o sucesso de uma organização, visto que reforça, complementa e 

transforma aquilo que ela já sabe, possibilitando internalizar e utilizar novos conhecimentos 

por meio de processos de aprendizagem. Deve-se destacar, ainda, que o conhecimento, 

enquanto aspecto central da capacidade de absorção e aprendizagem organizacional, não é 

absorvido de forma igual entre as organizações, pois sua internalização difere em cada uma 

delas (Hotho, Becker‐Ritterspach, & Saka‐Helmhout, 2012). Tal diferenciação está atrelada à 

forma como as informações são compartilhadas no ambiente organizacional, tendo em vista 

que as pessoas interagem e dividem experiências de maneira diversa por meio de mecanismos 

de integração social que atuam como elementos auxiliadores da absorção informacional 

(Zahra & George, 2002). 

Segundo Szulanski (2000), o compartilhamento do conhecimento depende da 

capacidade de absorção do destinatário, que está relacionada com o conhecimento e 

habilidades anteriores e com a motivação que possui para buscar e aceitar conhecimentos 

diferentes ou novos. A falta de motivação nesse sentido poderá levar as atitudes de 

procrastinação, rejeição, sabotagem, passividade, aceitação na implementação e no uso do 

conhecimento compartilhado. A capacidade de absorção é uma variável usada com grande 

frequência em pesquisas sobre estratégias de colaboração entre diferentes organizações(Dyer 

& Singh, 1998; Koza & Lewin, 1998; Lane & Lubatkin, 1998). 

Todorova e Durisin (2007) criticam o modelo proposto por Zahra e George (2002), e 

chamam a atenção para o fato preocupante da adoção de conceitos que se distanciam do 

conceito original de capacidade de absorção. Assim, reintroduzem a “percepção do valor” e 

apresentam a dimensão “transformação” como uma consequência da dimensão “assimilação”, 

ao contrário de Zahra e George (2002) que a consideram de forma sequencial. 

Para Todorova e Durisin (2007) quando um novo conhecimento se encaixa aos 

processos cognitivos já existentes na empresa, ocorre a assimilação e, logo em seguida, é 
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incorporado, ou seja, a empresa pode interpretar e compreender com as estruturas cognitivas 

existentes, porque é compatível com o contexto existente e com o seu conhecimento prévio. 

Entretanto, quando um novo conhecimento é percebido como incompatível com o 

conhecimento prévio, ou seja, as novas situações não podem ser alteradas e absorvidas pelas 

estruturas de conhecimento existentes, a empresa tem que construir novas estruturas 

cognitivas através da transformação. 

Com os estudos de Vega-Jurado et al. (2008), reforça-se a discussão que a capacidade 

de absorção é determinada não só pelas atividades de pesquisa e desenvolvimento. Os autores 

apontam para a relação existente entre capacidade de absorção e complexidade do 

conhecimento, ou seja, conhecimentos complexos suscitam interações mais fortes, enquanto 

que para conhecimentos mais elementares esse tipo de interação não seria verificado. 

Khoja e Maranville (2010) afirmam que tudo na organização emana da cultura. Assim, 

buscam analisar a relação entre a cultura e a capacidade de absorção. Os resultados deste 

estudo destacam a influência de valores e práticas culturais sobre a capacidade de absorção. A 

pesquisa reitera o significado da capacidade de absorção. Para as organizações alcançarem 

vantagem competitiva sustentável é essencial intensificar a busca de conhecimentos e 

desenvolver capacidade para adquirir e assimilar conhecimentos externos e internos. 

A capacidade de absorção de novos conhecimentos e a aprendizagem organizacional 

diferem entre as organizações, pois, ainda que a fonte seja a mesma, as características internas 

acabam por impactar o modo como algo é incorporado e utilizado (Camisón & Forés, 2010). 

A perspectiva baseada em capacidade de absorção oferece uma visão sobre o processo 

de branding, destacando as capacidades internas que permitem influenciar com sucesso o 

valor da marca (ZAVATTARO, 2014). 

A marca é um fator crítico de sucesso para as organizações, sejam elas comerciais, 

industriais, instituições de caridade, partidos políticos etc. Estrategicamente, marcas fortes 

representam um componente da vantagem competitiva e fonte de futuros ganhos da empresa 

(BALDAUF; CRAVENS; BINDER, 2003). Para o cliente, as marcas frequentemente 

oferecem os principais pontos de diferenciação entre as ofertas competidoras e, assim, podem 

ser consideradas decisivas para o sucesso das companhias (WOOD, 2000). 

O branding surgiu como uma das prioridades das companhias na última década devido 

à crescente compreensão de que as marcas são um dos ativos intangíveis mais valiosos que as 

empresas possuem (KELLER; LEHMANN, 2006). 
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O fluxo de conhecimento é, assim, o elemento chave tanto da aprendizagem 

organizacional quanto da capacidade. Isso gera uma interface recursiva entre ambos os 

conceitos (PICOLI; TAKAHASHI, 2016). 

As atividades de criação de conhecimento variável medem a frequência com que 

novas ideias e os processos são discutidos. Portanto, não medem o sucesso da implementação 

de qualquer resultado dessas discussões. A proposta é abordar discussões relacionadas às 

ideias para novas funcionalidades, ideias para novos produtos, processos informais de 

técnicos ou rotinas, procedimentos escritos ou documentação, padrões de comunicação dentro 

da área, padrões de comunicação entre esta e outras áreas da empresa. Um alto percentual de 

resultados nesse aspecto significa que a frequência de discussão é alta, o que aponta que é alto 

o nível de criação de conhecimento, demonstrando um satisfatório resultado da capacidade de 

absorção de conhecimento na organização (NUNES, 2015). 

Nesse sentido, a capacidade absorção de uma organização depende das capacidades de 

absorção de seus membros individuais e da forma em que essas capacidades serão trabalhadas 

em busca da eficiência e eficácia organizacional, traduzidas na capacidade da organização 

buscar e reter conhecimentos externos; transformar, readequar e criar novos conhecimentos 

em sua estrutura interna; e principalmente, aplicar novos conhecimentos que sejam facilmente 

aceitos pelo mercado.  

Para compreender as fontes da capacidade de absorção de uma empresa é necessário 

se concentrar na estrutura de comunicação entre o ambiente externo e a organização, bem 

como entre as subunidades da organização e a distribuição das competências dentro da 

organização. 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. 

A capacidade de absorção no âmbito individual procura enriquecer a compreensão de 

como os conhecimentos externos e como tais esforços moldam sua capacidade de inovar. Há 

duas razões pelas quais os indivíduos que buscam pró-ativamente o ambiente externo são 

mais prováveis para gerar inovações do que aqueles indivíduos que fazem menores níveis de 

esforço para pesquisar externamente (Ter Wal, Criscuolo, & Salter, 2011). Os autores 

complementam que o esforço dos indivíduos para identificar o conhecimento externo está 

positivamente associado ao desempenho inovador. Necessidades da empresa, procedimentos, 

rotinas, capacidades complementares e relações extras. Ou seja, o conhecimento externo pode 
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raramente ser mapeado diretamente em grupos de produtos, processos e competências 

tecnológicas. 

Uma vez que o conhecimento externo foi assimilado ao conhecimento interno de uma 

organização, está pronto para serem aplicado no desenvolvimento de novos produtos no 

desenvolvimento de novos produtos, processos ou tecnologias. Os autores ainda argumentam 

que os esforços dos indivíduos para identificar, assimilar e utilizar o conhecimento externo 

são positivamente associados ao seu desempenho em inovação. O quadro 1 são apresentadas 

algumas definições conceituais da capacidade de absorção, o contexto de estudo e os 

respectivos autores. 

 

Quadro 1 – Visão geral dos estudos apresentados da capacidade de absorção 
Definições Conceituais Autores 

Capacidade da empresa em identificar o 

valor de uma nova informação externa, assimilá-la 

e aplicá-la com finalidade comercial. 

Cohen e Levinthal (1990) 

Capacidade de uma empresa aprender com 

outra organização mediante aprendizagem de díade 

(com o parceiro que mantém relações comerciais 

da cadeia de suprimentos). 

Lane e Lubatkin (1998) 

Capacidade que envolve a avaliação, 

aquisição, integração e aplicação com finalidade 

comercial de um conhecimento novo oriundo do 

ambiente externo. 

Van Den Bosch et al. (1999) 

 

Conjunto de rotinas e processos 

organizacionais por onde as empresas adquirem, 

assimilam, transformam e aplicam o conhecimento 

para gerar capacidade dinâmica. 

Zahra e George (2002) 

Jansen; Van Den Bosch; Volberda 

(2005) 

Lane, Koka e Pathak (2006) 

Todorova e Durisin (2007) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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2.2 Capacidade de absorção individual 

 

Enquanto a construção da capacidade de absorção foi aplicada principalmente ao nível 

da empresa, seus fundamentos teóricos residem nas estruturas cognitivas individuais (Cohen; 

Levinthal, 1990). Capacidade de absorção é baseada em níveis individuais que se conectam 

para resolução de atividades de aprendizagem que são agregados aos níveis de grupos e 

organizações. 

Assim, a importância de conhecimento prévio na determinação da capacidade dos 

indivíduos de assimilar e reter novo conhecimento relacionado estão bem estabelecidos no 

âmbito individual. Luo (1997) examinou o percentual de funcionários técnicos e profissionais 

e descobriu que esta medida de capacidade de absorção prevê que o retorno sobre o 

investimento (ROI) de joint ventures internacionais em mercados emergentes. 

Ao enfatizar o desafio de assimilar novos conhecimentos ao conhecimento existente da 

organização, Lane e Lubatkin (1998) discutem, em um primeiro momento, o paradoxo entre o 

conhecimento externo e interno na organização. De acordo com os autores, o conhecimento 

externo é susceptível de ser incompatível com o conhecimento interno, pois não é formulado 

no jargão interno da companhia e não se alinha com nenhuma categoria já existente.  

Nesse sentido, Cohen e Levinthal (1990) já discutiam a respeito da necessidade das 

organizações contarem com uma equipe interna de especialistas, competentes em suas áreas e 

que estejam familiarizados com as necessidades, procedimentos, rotinas, recursos e 

relacionamentos organizacionais para que possam interpretar determinadas classes de 

conhecimentos tecnológico, complexo e sofisticado e as integrá-las com êxito nas atividades 

da organização. 

Somente quando os indivíduos fazem o esforço para assimilar o conhecimento externo 

com conhecimento interno e processos que o potencial de conhecimento externo pode ser 

realizado e, portanto, traduzido em novos produtos, processos e serviços (Zahra; George, 

2002). 

Existe uma preocupação em relação à capacidade de absorção na dimensão individual 

que embora a fundação do conceito baseia-se nas teorias de aprendizagem individual (Cohen; 

Levinthal, 1990), a teoria raramente foi investigada e testada no âmbito individual (Lane et 

al., 2006; Volberda et al., 2010; Zahra; George, 2002). Cohen e Levinthal (1990) afirmam que 

a tarefa de trazer, processar e utilizar o conhecimento externo em organizações acaba por 

recair na figura dos indivíduos.  
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Matusik e Heeley (2005) reforçam o conceito citado ao considerar as habilidades 

individuais uma das dimensões do seu modelo proposto. Essa dimensão refere-se ao conjunto 

de fatores explicativos diz respeito às características da mão–de–obra empregada na firma. As 

habilidades das empresas em reconhecer e assimilar novos conhecimentos decorrem, em 

grande medida, das capacidades individuais de seus trabalhadores. 

Allen (1977) trouxe a ideia de Gatekeeper, que são pessoas que capturam e difundem 

o conhecimento, para ajudar na transferência de informação entre os limites da capacidade de 

absorção da organização. 

Com base na literatura de Cohen e Levinthal e os indícios levantados sobre a 

importância do indivíduo no processo de aquisição e assimilação, pode-se definir a 

capacidade de absorção do âmbito individual como o nível de esforço que os indivíduos 

comprometem-se a identificar o conhecimento externo, assimilá-lo e utilizá-lo. Embora se 

reconheça que antecedentes organizacionais desempenham um papel crucial na determinação 

de capacidade de absorção no nível da empresa, os esforços individuais constituem 

importantes blocos de construção da capacidade de absorção (Foss et al., 2011; Volberda et 

al., 2010). 

A capacidade de absorção individual vai depender, entre outros elementos, da 

experiência acumulada em lidar com as diversas situações de mercado e suas alternâncias ao 

longo do tempo, fazendo com que estruturas e rotinas internas estejam mais preparadas para 

absorver o conhecimento necessário (FLATTEN; GREVE; BRETTEL, 2011).  

Embora se possa concluir que a capacidade de absorção na organização não ocorra 

sem a presença da dimensão individual (COHEN; LEVINTHAL, 1990), é na união das 

capacidades de absorção de suas respectivas unidades e departamentos que se formata a 

estrutura de absorção total da firma, a qual tem impacto direto no desempenho (CAMISÓN; 

FORÉS, 2010).  

Wang et al., (2014) fizeram uma pesquisa investigando como as alavancas 

organizacionais percebidas afetam a inovação com o uso da capacidade de absorção 

individual como mediadora. Embora as empresas invistam continuamente recursos 

significativos na implementação de sistemas, esses sistemas precisam geralmente gerar 

retornos suficientes para justificar investimentos. Para melhorar seu desempenho em tarefas 

importantes relacionadas ao trabalho, os indivíduos cada vez mais dependem de suas 

capacidades de conhecimento para inovar continuamente (Cohen e Levinthal, 1990). Assim, o 

processo de aquisição, assimilação e explotação do conhecimento único e inovador de 

sistemas integrados permite que os usuários usem a tecnologia em novos caminhos. Wang et 
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al., (2014), sugerem que os componentes estabelecidos da capacidade de absorção individual 

influenciam significativamente os colaboradores na inovação com o uso de sistemas 

integrados. Mais importante ainda, os autores mostram como os efeitos da justiça, recompensa 

e da autonomia do trabalho inter-relacionados podem influenciar gestores para aumentar os 

resultados, benéficos e inovações dos sistemas implementados através da alavancagem das 

habilidades dos conhecimentos dos usuários. 

A capacidade de um indivíduo capturar conhecimento de fora da empresa é um 

elemento crítico no desenvolvimento de uma organização. Apesar do reconhecimento de que 

os indivíduos são centrais para a capacidade de absorção, pesquisadores tendem a ignorar os 

papéis que os indivíduos desempenham na exploração, assimilação e conhecimento (Ter Wal; 

Criscuolo; Salter, 2011). Ao definir e medir a capacidade de absorção a nível individual, (Ter 

Wal; Criscuolo; Salter, 2011) procuraram enriquecer a nossa compreensão de como os 

indivíduos aprendem com o conhecimento externo e como tais esforços moldam a capacidade 

de um indivíduo para esforços inovadores da sua organização. Os autores postularam que a 

assimilação de conhecimento desempenha um papel vital na obtenção da exploração e 

explotação do conhecimento externo. Ou seja, o desempenho desenvolve as inovações e não 

só beneficia de esforços em uma única dimensão da capacidade de absorção, mas prospera 

quando os indivíduos combinam esforços para explorar, assimilar e explotar o conhecimento 

externo.  

  

2.3 Capacidade de inovação  

 

Para Schumpeter (2003), a inovação abrange cinco perspectivas para a criação de 

novas combinações dos recursos: introdução de novos bens; introdução de novas formas de 

produção; abertura de novos mercados; aquisição de uma nova fonte de matérias-primas; 

estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. O autor afirma que para 

garantir o conceito de recombinação de recursos e as inovações se caracterizarem como tal, 

nenhuma outra firma dentro da indústria pode ter lançado algo semelhante. 

Já Drucker (1987) destaca que a inovação é uma forma de transformar um produto ou 

serviço já existente em algo diferente e lucrativo. O autor acrescenta que a inovação deve ser 

um objetivo seguido constantemente pela organização, uma vez que as novas ideias não irão 

surgir em dias específicos.  

A inovação é conceitual e perceptiva (Drucker, 2007). Para este autor, ao se discutir a 

prática da inovação, deve-se considerar a inovação intencional resultante de um trabalho de 
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análise, árduo e sistemático. Para Tidd e Bessant (2005), falar em inovação é essencialmente 

falar em mudança.  

Schumpeter (1982) alerta para o fato de que a inovação pode assumir várias formas; 

não sendo necessário que se invente algo novo, podendo mesmo submeter uma ideia já 

existente a uma nova forma de realizá-la ou uma nova situação. Miniard, Engel e Blackwell 

(2000) apresentam a seguinte definição "uma inovação é qualquer ideia ou produto percebido 

pelo consumidor potencial como sendo novo". Inovação é uma atividade coletiva que ocorre 

com o passar do tempo e com revisão contínua dos alicerces cognitivos e compartilhados dos 

participantes (Jelinek, 1997). 

Para Drucker (2007), a inovação também pode ser introduzida por meio de mudanças 

capazes de criar novas melhorias de desempenho organizacional. Em termos organizacionais, 

a definição para inovação apresentada por Tushman e Nadler (1997) engloba a criação de um 

novo produto, serviço ou processo para uma unidade interna de negócios, de forma eficaz e 

requerendo a união das necessidades de mercado com a viabilidade tecnológica e a 

capacidade de produção destes. Também no contexto organizacional, Afuah (2003) conceitua 

inovação como o conjunto de novas ideias adotadas pela organização. 

Afuah (2003) afirma que a inovação está relacionada com o conhecimento, pois, se 

trata do uso do novo conhecimento para oferecer um novo produto ou serviço que os clientes 

desejam, envolvendo sua invenção e comercialização. Para o autor, o novo conhecimento está 

associado a fatores tecnológicos (relacionados a produtos e serviços), mercadológicos (canais 

de distribuição, preferências entre outros) ou a métodos organizacionais e administrativos, 

podendo assim, a inovação estar presente no desenvolvimento do produto, embalagem ou 

processo, nas estratégias de marketing, ou no serviço prestado ao cliente.  

A inovação não implica necessariamente na criação, produção e comercialização 

apenas dos maiores avanços daquilo que é tido como o estado da arte em tecnologia, 

conhecida por inovação radical, como também pode incluir a utilização de mudanças em 

pequenas escalas nas tecnologias já utilizadas atualmente, caracterizando uma melhoria, 

mudança gradativa ou inovação incremental (Tidd; Bessant, 2005). 

Em um nível básico, ocorre a inovação incremental e, em nível extremo, ocorre a 

inovação mais complexa que é a inovação descontínua ou radical. A inovação radical ocorre 

com uma frequência muito inferior ao que ocorre com a inovação incremental. Os estudos de 

Ettlie (1999) sugerem que apenas 6% a 10% das inovações são radicais, ou "novas para o 

mundo". Este nível de inovação implica no desenvolvimento ou a aplicação de tecnologias ou 
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ideias sensivelmente novas, as quais requerem a introdução de qualificações de pessoal, 

processos e sistemas novos em toda a organização (Tushman & Nadler, 1997; Kelley, 2001). 

O elemento-chave da capacidade de inovação (innovativeness) é uma cultura que 

incentiva a introdução de novos processos, produtos e ideias (Hurley & Hult, 1998; Martins & 

Terblanche, 2003). Portanto, a propensão para inovar está associada a aspectos da cultura 

organizacional, da gestão eficaz dos fluxos de conhecimento interno e externo, e dos diversos 

ativos tangíveis e intangíveis que sustentam a criação de produtos e serviços competitivos.  

A partir da definição de capacidade de inovação como a capacidade de uma 

organização para introduzir novos produtos no mercado, ou para abrir novos mercados, Wang 

e Ahmed (2004) utilizam três categorias de análise que sustentam essa capacidade: orientação 

estratégica para a inovação; comportamento inovativo e processos inovativos (ou de apoio à 

inovação). Estes dois últimos aspectos são desdobrados por Jaakson et al. (2011) em 

comportamentos relacionados à iniciação e à implementação da inovação, e em processos 

relacionados à alocação de recursos e à organização geral do trabalho para estimular a 

inovação. 

Nessa visão, as competências para inovar compreendem competências “elementares” 

ou operacionais, que são desdobramentos das seguintes competências “complexas”: inserir a 

inovação na estratégia; monitorar e agir sobre a evolução dos mercados; desenvolver 

inovações; organizar a produção de conhecimento; absorver tecnologias externas; gerir a 

propriedade intelectual; gerir os recursos humanos para a inovação; financiar a inovação; 

comercializar a inovação e cooperar para inovação. Variações desse modelo foram aplicadas 

em pesquisas no Brasil por Moraes, Lima e Lobosco (2011) e na Bélgica por Peeters e van 

Pottelsberghe (2003), cuja abordagem avalia quatro competências para a inovação: a 

capacidade organizacional de desenvolver uma cultura de inovação, a capacidade de gerar 

ideias, a competência para implementação das ideias, e a gestão eficaz da propriedade 

intelectual. Outra adaptação do modelo foi aplicada por Alves e Bomtempo (2007), que 

classificam as competências em organizacionais, relacionais e técnicas. 

Reconhece-se que alguns consumidores são capazes de identificar problemas, e 

elaborar soluções, que atores internos à organização podem ter dificuldades para perceber, 

uma vez que tendem a estar condicionados ao status quo da cultura, de perspectivas e de 

dinâmicas de processos internos (Von Hippel, 2007). Em linhas gerais, consumidores 

possuem um diferencial diante da organização decorrente da sua visão sobre o mercado de um 

ponto externo a ela. 
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Alguns consumidores se destacam frente aos demais por possuir talentos para gerar 

ideias inovadoras. São indivíduos que se caracterizam por serem criativos e terem, como traço 

de personalidade, a orientação para inovar. Eles possuem um estilo cognitivo que os leva a 

desempenhar comportamentos que os caracterizam como indivíduos inovadores, opondo-se 

ao comportamento de indivíduos que atuam em função do estilo cognitivo de adaptador 

(Kirton, 1976). A orientação para inovação, como componente de personalidade do indivíduo, 

e, por assim dizer, como estilo cognitivo, se desenvolveu como objeto de estudo através de 

investigações conduzidas em diferentes áreas de ciências comportamentais. O autor observa 

ainda que a inovação, por sua origem, está associada a maior risco, incerteza e imprecisão. 

Kirton (1976) entende que, ao se tratar de estratégias, o empreendedor, em geral, tende 

a apresentar um comportamento inovativo, sendo indisciplinado, desafiador de regras, busca 

resolução de problemas de diferentes formas, é avesso ao comportamento adaptador, é 

enfático na precisão do serviço ou produto que está sob sua responsabilidade, tem eficiência, 

tem disciplina e atenção às normas, com o base na estratégia do ganha-ganha, que provoca 

como resultado a satisfação de ambas as partes que estão envolvidas no processo em questão.  

 

2.4 Capacidade de Inovação Individual  

 

Cerinsek e Dolinsek (2009) definem a competência para a inovação como "a 

disposição do indivíduo para agir e reagir de forma inovadora, de modo a lidar com diferentes 

situações críticas, problemas ou tarefas que demandam pensamento e reações inovadores em 

um determinado contexto". Vila, Perez e Coll-Serrano (2014) entendem que a competência 

individual para inovar consiste de habilidades que permitem à pessoa perceber as 

oportunidades para mudanças, trazendo novas ideias ao ambiente de trabalho, mobilizando 

recursos (pessoais e ambientais) para viabilizar as mudanças que julga serem melhores que a 

situação vigente. 

O conceito de inovação de Cooper (1988), explicitando que as competências 

necessárias para a inovação associam-se a um ciclo de vida do processo de inovação. 

Inicialmente alguém precisa perceber a oportunidade ou reconhecer a necessidade de 

melhorias; após, é necessário criar ou descobrir, e depois desenvolver ou adaptar uma nova 

ideia. Para a continuidade do processo é necessário avaliar se a nova solução é melhor do que 

as existentes. Finalmente, são aplicados recursos, realocando-os em busca da produtividade. 

O enfoque das competências individuais para inovação em organização como 

estratégia de competitividade é dado por Kleef e Roome (2007). Para eles, são as seguintes 
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capacidades individuais que promovem a inovação: a) capacidade de pensar de forma 

independente; b) capacidade de pensar inventivamente, de forma criativa e crítica, buscando a 

factibilidade de soluções construídas a partir de uma nova visão; c) capacidade de colaborar 

intensamente em diversos grupos, inclusive locais e virtuais; d) capacidade de resolver 

problemas coletivamente em diferentes times; e) capacidade de criar e manter networking; f) 

capacidade de formar e manter relacionamentos fortes. 

A inovação é uma alavanca na produção de mudança nas organizações, quer como 

consequência no ambiente externo ou interno, quer como forma de antecipação para 

influenciar o ambiente (Damanpour, 1991). Embora a inovação também possa ocorrer a nível 

individual, normalmente desencadeada por uma percepção individual de necessidade de 

mudança de alguns aspectos do trabalho (Farr & Ford, 1990), dentro das organizações as 

ideias novas são maioritariamente propostas e implementadas por equipes. (Hulsheger et al., 

2009), especialmente por equipes de gestão, equipes multidisciplinares na área da saúde e 

equipes de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

A inovação em nível de equipe implica atividades individuais e grupais, assim como 

processos de integração, sendo que a geração de ideias é muitas vezes uma etapa individual, 

que posteriormente dá origem à apresentação da ideia ao grupo para discussão e 

desenvolvimento, e eventualmente à apresentação de ideias sobre como desenvolver e 

implementar as mesmas (Curral et al., 2001). Posteriormente a ideia pode ou não ser aceite 

pelo grupo, sendo expectável uma maior aceitação e consequentemente maior vontade de 

investir tempo na discussão, desenvolvimento, avaliação e implementação de ideias que são 

percebidas como levando a um resultado desejado pelos membros do grupo (ex. aumentos na 

produtividade ou qualidade do produto, melhores condições de trabalho) (Drazin, Glynn & 

Kazanjian, 1999; Farr & Ford, 1990). 

Para (Hurt; Joseph; Cook, 1977) inovação é uma idéia, prática ou objeto que é 

percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção (como uma organização). 

Pessoas e organizações variam muito em sua "inovação". Inovação tem a ver com o início do 

processo de adoção de novas idéias, práticas, etc que o indivíduo ou organização é susceptível 

de aceitar uma mudança. 

De modo geral, as pessoas associam criatividade à inovação, chegando a confundir 

uma com a outra (Cerinsek, Dolinsek, 2009). A criatividade é uma atividade mental, em que o 

indivíduo possui a capacidade de pensar "fora do quadrado" (Cerinsek, Dolinsek, 2009), 

construindo uma nova visão diversa com relação a uma realidade sedimentada na maioria das 

pessoas (Kleef,  Roome, 2007), gerando novas ideias. Porém, ser apenas criativo não basta 
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para ser inovador, é necessária a concretização das ideias geradas. O inventor Balas (1980), 

citado por (Cerinsek e Dolinsek (2009, p.168), afirma que "milhões de pessoas possuem 

ideias, mas se não se fizer nada com elas, não têm valor algum".  

 

2.5 Articulação entre capacidade de absorção e capacidade de inovação 

 

A abordagem da teoria do conhecimento, utilizando a perspectiva da capacidade de 

absorção, permite a identificação, a disseminação, a usabilidade e a exploração de novos 

conhecimentos, tratando recursos e compreendendo suas modificações. Desse modo, o 

aprendizado obtido pelas empresas em inovação, a escolha de produtos e recursos e 

adequações nos custos e governança relacionam-se com a capacidade de a empresa coordenar 

e absorver aprendizados a fim de transformá-los em ações para o cumprimento de objetivos 

(JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005; LANE; KOKA; PATHAK, 2006; VAN 

DEN BOSCH; VOLBERDA; DE BOER, 1999; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Inovações estão relacionadas a procedimentos e prescrições do processo de gerar um 

novo produto, serviço, processo de criação, montagem, desenvolvimento do produto e serviço 

voltado ao mercado (SCHUMPETER, 1961; HAUKNES, 1998; VEUGELERS; CASSIMAN, 

1999; AHUJA; KATILA, 2001). 

Por meio da inovação, novos conhecimentos são criados e difundidos, expandindo o 

potencial econômico organizacional para o desenvolvimento de novos produtos e de novos 

métodos produtivos de operação (HAUKNES, 1998; AHUJA; KATILA, 2001; JANSEN; 

VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005). 

Os conhecimentos a serem assimilados e explorados afetam os incentivos da empresa 

no investimento em capacidade absortiva, pois alguns tipos de informação são mais difíceis 

de assimilar e utilizar. A oportunidade tecnológica e a interdependência entre competidores e 

apropriabilidade são fatores determinantes nas empresas para a assimilação de conhecimento 

(COHEN; LEVIN, 1989; COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Existem ambientes, em uma organização, menos propícios ao processo de 

aprendizado, assim como os ambientes em que a formação é menos exigente. Também 

existem casos em que o conhecimento originado fora da empresa pode ser assimilado sem 

conhecimentos especializados de uma empresa própria de P&D, não tendo qualquer efeito 

sobre a capacidade absortiva (COHEN; LEVIN, 1989; COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

A capacidade de explorar o conhecimento externo é um importante componente de 

capacidades inovadoras, sendo esse conhecimento processado por meio de ações que 
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compreendem o reconhecimento do valor da informação nova; a assimilação e a aplicação de 

um novo conhecimento para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 1990; JANSEN; VAN 

DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005; LANE; KOKA; PATHAK, 2006; ZAHRA; GEORGE, 

2002). 

Para a empresa ser inovadora, espera-se dela um conjunto mínimo de capacidades que 

permita executar suas principais atividades, procurando amadurecer e evoluir. A inovação está 

voltada para o processo e não para eventos isolados, abrangendo a implementação de 

mudanças em produtos/serviços, processos e sistemas organizacionais. (VEUGELERS; 

CASSIMAN, 1999; MIRANDA; FIGUEIREDO, 2010). 

A capacidade de absorção representa, também, a capacidade de uma empresa de criar 

novo conhecimento. Ao contrário de aprender fazendo, que permite às empresas obter o 

melhor naquilo que já fazem, capacidade absortiva permite que as empresas aprendam a fazer 

algo completamente diferente (COHEN; LEVINTHAL, 1990; VAN DEN BOSCH; 

VOLBERDA; DE BOER, 1999; SZULANSKI, 1996; ZAHRA; GEORGE, 2002; LANE; 

KOKA; PATHAK, 2006 ). 

Os conhecimentos a serem assimilados e explorados afetam os incentivos da empresa 

no investimento em capacidade de absorção, pois alguns tipos de informação são mais difíceis 

de assimilar e utilizar. A oportunidade tecnológica e a interdependência entre competidores e 

apropriabilidade são fatores determinantes nas empresas para a assimilação de conhecimento 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

A capacidade de absorção de uma organização dependerá das capacidades de aprendi-

zagem de seus membros individuais e da forma como essas capacidades serão trabalhadas em 

busca dos objetivos da organização, tendo a capacidade de buscar e aplicar os conhecimentos 

externos a fim de criar novas oportunidades de produto e mercado.  

Abreu, Grinevich, Kitson, & Savona, (2008) desenvolveram um estudo que procurou 

identificar se o nível de capacidade de absorção implicava em variações de desempenho da 

inovação. Os principais resultados revelaram que a presença de mais compartilhamento na 

área de P&D, utilização de novas técnicas de gerenciamento, comportamento colaborativo se 

associavam com inovação. Gebauer; Worch & Truffer, (2012) desenvolveram um estudo que 

relacionou a capacidade de absorção com a inovação estratégica. Argumentaram que um 

processo de aprendizagem transformativa exercia um papel chave na inovação estratégica. 

 Outros autores, por exemplo, Song, (2015); Kocoglu, Akgün & Keskin, (2015) e Leal-

Rodríguez, Ariza-Montes, Roldán, & Leal-Millán, (2014), também desenvolveram estudos 



38 
 

que procuravam associar a capacidade de absorção com inovação ou a capacidade de 

inovação (innovativeness). 

 Embora essa articulação entre a capacidade de absorção e a capacidade de inovação 

tenha sido feita no âmbito organizacional, entende-se que ela possa ser válida para o âmbito 

individual. Dessa forma, a partir dessas considerações enuncia-se a seguinte hipótese: 

 

H1: A capacidade de absorção individual provoca efeitos positivos na capacidade de 

inovação individual.  

 

2.6 Domínio De Aprendizagem 

 

De acordo com Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl (1979):  

O estudo da taxonomia dos objetivos educacionais se originou a partir de uma 

reunião informal de examinadores universitários durante a Convenção da Associação 

Americana de Psicologia, em Boston, no ano de 1948. Nesse encontro se manifestou o 

interesse por um quadro teórico de referência que facilitasse a comunicação entre os 

examinadores. O grupo identificou que esse quadro de referência poderia contribuir para o 

estímulo da pesquisa sobre avaliação e sobre as relações entre educação e avaliação. Depois 

de exaustiva discussão, o grupo concordou que a forma mais adequada para obter esse 

quadro de referência seria um sistema de classificação de objetivos educacionais.  

 

Uma das comissões ficou responsável em organizar e escrever as várias partes do 

domínio cognitivo da taxonomia, enquanto outra comissão prosseguiu seus esforços no 

desenvolvimento da parte afetiva.  

O planejamento completo tinha como objetivo uma taxonomia completa, constituída 

de três partes: o domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo envolveu 

objetivos vinculados à memória ou recognição e ao desenvolvimento de capacidades e 

habilidades intelectuais. O domínio afetivo envolvia objetivos associados com mudanças de 

interesse, atitudes e valores, o desenvolvimento de apreciações e ajustamento adequado. O 

estudo do domínio psicomotor, à época, não foi levado adiante (p. 5-7). 

 

Decorrente dos trabalhos desse grupo, dois livros foram editados: i) Taxonomia de 

objetivos educacionais: domínio cognitivo e; ii) Taxonomia de objetivos educacionais: 

domínio efetivo. O primeiro livro, editado em 1956, em sua edição original, tinha como 
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autores aqueles citados ao início desse item. O segundo livro, editado em 1964, em sua edição 

original, teve como autoria Bloom, Krathwohl & Masia, (1973). O domínio psicomotor foi 

objeto de estudo somente a partir dos anos de 1970 por Dave (1970), Harrow (1972) e 

Simpson (1972). 

Dessa forma, o objetivo original dos trabalhos desenvolvidos por esses educadores era 

a criação de um sistema de classificação para a área de educação que permitisse a avaliação 

de estudantes sob três perspectivas humanas: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora.  

Para cada uma dessas três perspectivas, foram identificadas categorias que agregavam 

os objetivos segundo uma hierarquia, indo de um nível mais elementar para um nível mais 

avançado de cognição, afeto ou atividade psicomotora.  

 

2.6.1 Domínio Cognitivo 

 

Sob o ponto de vista das organizações, o domínio cognitivo pode se relacionar com o 

conhecimento existente em cada um de seus agentes, sejam humanos ou físicos. O domínio 

afetivo pode se associar com os relacionamentos existentes internamente entre as pessoas e/ou 

externamente com outros agentes do ambiente de atuação da organização. O domínio 

psicomotor de uma organização pode ser associado com a execução de suas atividades 

traduzidas pelos seus processos e rotinas.  

A partir do modelo inicial proposto para o domínio cognitivo em 1956, em 2001,  

Anderson & Krathwohl (2001), promoveram uma revisão na classificação do domínio 

cognitivo e criaram as categorias apresentadas no quadro 2. 
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Quadro 2 – Categorias associadas ao domínio cognitivo 

Categorias  Descrição  Alguns verbos  

 

Recordação  Habilidade para recuperar 

material aprendido  

Definir, identificar, listar, 

nomear, recordar, reconhecer, 

gravar, repetir, sublinhar  

Compreensão  Habilidade para dar significado, 

explicar, reformular ideias  

Escolher, simular, exemplificar, 

demonstrar discutir, descrever, 

determinar, diferenciar, explicar, 

interpretar e outros  

Aplicação  Habilidade para utilizar material 

aprendido em novas situações  

Aplicar, demonstrar, empregar, 

ilustrar, operar, praticar, usar, 

iniciar, relatar  

Analise  Habilidade para separar material 

em componentes e mostrar 

relacionamentos entre partes  

Analisar, apreciar, calcular, 

categorizar, comparar, contrastar, 

criticar, deduzir, debater, 

examinar, inferir, prever, testar  

Avaliação  Habilidade para julgar o valor do 

material de acordo com algum 

critério estabelecido  

Apreciar, avaliar, escolher, 

comparar, criticar, julgar, 

mensurar, revisar, selecionar, 

testar  

Criação  Habilidade para juntar ideias 

separadas para formar um novo 

todo, estabelecendo novas 

relações  

Arranjar, encaixar, coletar, 

compor, construir, criar, 

desenhar, desenvolver, formular, 

organizar, planejar, prever, 

sintetizar  

Fonte: Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching and 

assessing: A revision of Bloom´s taxonomy of educational objectives. (Longman, Ed.). New 

York. 

 

2.6.2 Domínio Afetivo 

 

O Domínio Afetivo se relaciona a sentimentos e posturas. Envolve categorias ligadas 

ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que incluem comportamento, atitude, 

responsabilidade, respeito, emoção e valores. Para ascender a uma nova categoria é preciso ter 

obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas 

nos níveis anteriores para serem aprimoradas.  

Da proposta original de Bloom, Krathwohl et al. (1979) sobre o domínio afetivo foram 

estabelecidas as categorias apresentados no quadro 3.  
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Quadro 3 – Categorias associadas ao domínio afetivo 

Categorias  

 
Descrição  Alguns verbos  

Recepção/acolhimento  Estar ciente ou atender a algo no 

ambiente  

Aceitar, atender, desenvolver, 

reconhecer  

Resposta  Apresentar algum novo 

comportamento como resultante 

da experiência  

Completar, cooperar, consentir, 

discutir, examinar, obedecer, 

responder  

Valoração  Mostrar algum envolvimento ou 

comprometimento definido  

Aceitar, defender, devotar, 

persuadir, buscar  

Organização  Integrar um novo valor no 

conjunto existente, dando a ele 

alguma hierarquia entre as 

prioridades gerais  

Codificar, discriminar, 

apresentar, ordenar, organizar, 

sistematizar, ponderar  

Sistematização de valores  Agir consistentemente de acordo 

com o novo valor  

Internalizar, verificar  

Fonte: Bloom, B. S., Krathwohl, D. R., & Masia, B. B. (1979). Taxonomy of educational 

objectives: Affective domain. (Globo, Ed.). Porto Alegre. 

 

2.6.3 Domínio Psicomotor 

 

Com base em Dave (1975), o domínio psicomotor é categorizado conforme se 

apresenta no quadro 4. O domínio psicomotor reflete-se em ações e movimentos. Por 

exemplo, a análise de uma chapa de pulmão por um médico, está associado a esse domínio. 

Claro está que, em conjunto com a atividade psicomotora do médico se insere também 

elementos do seu domínio cognitivo, necessário para ter a competência de poder fazer a 

leitura das manchas apresentadas na chapa do pulmão.  

 

Quadro 4 – Categorias associadas ao domínio psicomotor 

Categorias  

 
Descrição  Alguns verbos  

 

Imitação  Cópia de atos de outros, 

observação, replicação  

Copiar, seguir, replicar, repetir, 

aderir  

Manipulação  Reprodução a partir de instruções 

ou memória  

Recriar, construir, executar, 

implementar  

Precisão  Execução precisa de habilidade 

independentemente de ajuda  

Demonstrar completar, 

aprimorar, calibrar, controlar  

Articulação  Adaptação e integração de 

expertise para satisfazer um 

objetivo não padronizado  

Construir, resolver, combinar, 

coordenar, integrar, adaptar, 

desenvolver, formular, modificar  

Naturalização  Automatização de atividades e 

habilidades no nível estratégico  

Delinear, especificar, gerenciar, 

inventar, liderar projetos 

  

Fonte: Dave, R. H. (1975). Developing and writing behavioral objectives. Educational 

Innovators Press.  
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Dessa forma, o objetivo original dos trabalhos desenvolvidos por esses educadores era 

a criação de um sistema de classificação para a área de educação que permitisse a avaliação 

de estudantes sob três perspectivas humanas: a cognitiva, a afetiva e a psicomotora.  

Para cada uma dessas três perspectivas, foram identificadas categorias que agregavam 

os objetivos segundo uma hierarquia, indo de um nível mais elementar para um nível mais 

avançado de cognição, afeto ou atividade psicomotora.  

Esses três domínios relacionados aos objetivos educacionais, em essência, constituem-

se nas três principais perspectivas de análise do ser humano. Nenhuma delas é dissociada das 

outras duas. Por mais que uma pessoa possa ser caracterizada como extremamente lógica, 

ainda assim há componentes afetivos/emocionais que a levará a agir de alguma forma 

(domínio psicomotor). Assim, analisa-se neste projeto que é impossível que haja a capacidade 

de absorção do conhecimento se não houver nas pessoas um processo integrado desses três 

domínios.  

Sob o ponto de vista das organizações, o domínio cognitivo pode se relacionar com o 

conhecimento existente em cada um de seus agentes, sejam humanos ou físicos. O domínio 

afetivo pode se associar com os relacionamentos existentes internamente entre as pessoas e/ou 

externamente com outros agentes do ambiente de atuação da organização. O domínio 

psicomotor de uma organização pode ser associado com a execução de suas atividades 

traduzidas pelos seus processos e rotinas.  

Dessa maneira, entende-se que esses três domínios de aprendizagem possam ser 

utilizados para uma melhor compreensão da capacidade de absorção do conhecimento e a 

capacidade de inovação no âmbito individual das organizações. 

 

2.7 Articulação entre capacidade de absorção e domínio de aprendizagem 

 

Segundo Kim (1993), a aprendizagem organizacional é mais complexa e dinâmica do 

que a aprendizagem individual, uma vez que a complexidade alarga-se quando se passa de 

uma perspectiva individual para uma perspectiva grupal. É importante ter presente que a 

aprendizagem organizacional é resultado não só das aprendizagens individuais, mas também 

das dinâmicas estabelecidas entre os indivíduos nas organizações. O conhecimento 

movimenta-se nas organizações, sendo trocado, comprado, descoberto, criado e aplicado ao 

trabalho. Ao contrário do conhecimento individual, o conhecimento organizacional é 

altamente dinâmico e se quisermos que o conhecimento seja utilizado de maneira mais eficaz, 

precisamos entender melhor as forças que o impelem (Prusak & Davenport, 1998) 
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 Sendo assim, a análise da aprendizagem organizacional transporta-nos para um nível 

organizacional, sistêmico e não a um nível individual, entendendo- se como um processo 

através do qual se desenvolve conhecimento resultante da interação da organização com o 

meio (Ducan & Weiss, citados em Cardoso, 2000). 

A partir das considerações sobre o relacionamento entre a capacidade de absorção do 

conhecimento individual e a capacidade de inovação individual, associada à hipótese H1 e as 

considerações apresentadas neste item pode-se considerar que o domínio de aprendizagem é 

um componente que deve impactar o relacionamento entre essas duas variáveis. Nesse 

sentido, formula-se a segunda hipótese deste estudo; 

 

H2: O domínio de aprendizagem provoca um efeito mediador ao se relacionar a 

capacidade de absorção individual com a capacidade de inovação individual. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Marca própria 

 

Uma marca existe primordialmente para alavancar um produto, por meio da 

identificação junto ao consumidor e da diferenciação dos concorrentes. A definição de marca 

própria (MP), por sua vez, diz respeito especificamente àqueles produtos ou marcas que 

pertencem aos varejistas, atacadistas, associações ou qualquer outro distribuidor de bens de 

consumo, registrados e comercializados com exclusividade. 

Segundo o Núcleo de Varejo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 

“um produto de marca própria caracteriza-se por ser um produto vendido ou comercializado 

exclusivamente pela organização que detém o controle (registro) da marca e que normalmente 

não possui unidade produtora”. 

Pode levar o nome da empresa ou utilizar uma outra marca não associada à designação 

da organização, possui identidade própria e é fornecido sob encomenda, atendendo a 

especificações definidas pelo detentor da marca”.(OLIVEIRA, [s.d.]) 

Para Dhar e Hoch (1997), marca própria do varejo é a única marca pela qual o varejo 

deve responsabilizar-se por meio de todo o gerenciamento, desde desenvolvimento, 

abastecimento e depósito até comercialização e promoção. A comercialização dessas marcas 

pelo varejo exige dedicação de recursos para compras, desenvolvimento de embalagens, 

desenvolvimento da marca e promoção, além do espaço de gôndola precioso para suas marcas 

(HOCH; BANERJI, 1993).  

Kotler (2000) faz referência ao produto como algo que os consumidores dão 

preferência e que oferecem qualidade e desempenho superior ou que tenham características 

inovadoras. Conforme (CHURCHILL, 1999, p.164), “Alguns aspectos da estratégia de 

produto que podem afetar o comportamento do consumidor são a novidade do produto, sua 

complexidade e sua qualidade percebida”, que, no caso do uso das marcas próprias, é o 

próprio nome que agrega valor e traz benefícios ao consumidor, em uma relação não 

dissociada, entre o produto com a marca própria, o ponto de venda e a marca institucional do 

varejista.  

Para Kotler (2000), uma empresa tem cinco escolhas em termos de estratégia de 

marcas: extensões de linha, extensões de marca, multimarcas, novas marcas e marcas 

combinadas. 
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 Extensão de linha: são nomes de marcas existentes estendidos a novos tamanhos ou 

sabores na categoria de produtos já existentes. Ao adotar a extensão de linha é necessário ficar 

atento para que a marca não perca seu significado especifico.  

 Extensão de marca: é nomes de marcas aplicados a categoria de novos produtos. O 

ideal é que o nome da marca não seja absorvido pelo novo produto, isso faria com que a 

marca perdesse posicionamento na mente do consumidor (superextensão).  

 Multimarca: é um novo nome de marca lançado na mesma categoria de produto, é 

uma forma de a empresa tentar estabelecer características diferentes para diversos motivos de 

compra.  

 Nova marca: é um novo nome de marca para nova categoria de produto. Essa 

estratégia torna-se mais cara que as demais;  

 Marcas combinadas: são marcas que trazem dois ou mais nomes de marcas bem 

conhecidas, ocorre quando os patrocinadores esperam que a outra marque a que estão 

associados fortaleça a preferência ou a intenção de compra (KOTLER, 2000).  

 

3.1.2 Evolução das marcas próprias 

 

De acordo com Oliveira (2005), no Brasil, as marcas próprias tiveram início com os 

“produtos genéricos”, no início do século 20, chamados assim porque não tinham 

diferenciação e nenhum tipo de controle, análise qualitativa diferenciação. Produtos como 

arroz e feijão eram acondicionados em embalagens identificadas apenas com a designação do 

produto (arroz, feijão etc.). A qualidade e o valor agregado eram baixos e o seu principal 

diferencial era o preço. 

Na década de 70, os varejistas começaram a estampar a marca de suas lojas nos 

produtos, criando uma linha capaz de competir com as tradicionais. Na década de 80, com a 

chegada ao Brasil de novas bandeiras do varejo mundial, a MP foi se desenvolvendo como 

uma nova forma de diferenciação e competição do varejo no mercado. Aumentaram-se os 

investimentos em qualidade e valor agregado, mas o maior diferencial continuou a ser o 

preço. 

Em meados dos anos 1990, houve uma explosão de crescimento das marcas próprias e 

o conceito se expandiu por todo o país. A influência internacional e a estabilização 

econômica, em meados da década, foram primordiais para isso. O intercâmbio de ideias e a 

importação de produtos de marca própria com padrões de qualidade internacional, os quais 
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passaram a competir com as marcas líderes no mercado brasileiro, foram fundamentais para a 

alavancagem das MP no país. 

Esse cenário se consolidou com a instituição do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), que provocou a profissionalização do mercado e deu novo rumo às MP, que passaram 

a ter como critério de diferenciação a qualidade, valor agregado e custo–benefício. 

Atualmente, as MP passam por uma nova fase de evolução, definida por alguns 

especialistas como a quarta geração. O foco maior dos varejistas é ter uma MP com qualidade 

igual ou até superior a das marcas de referência. Em vez de preço, hoje o maior diferencial é o 

de melhor produto. 

 

3.2 Natureza da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem caráter quantitativo e trata-se de uma investigação do tipo 

exploratória e descritiva, mediante a aplicação de um questionário estruturado e fechado. 

Quantitativo porque deverá ser aplicado um questionário estruturado e fechado (Hair, Babin, 

Money, & Samouel, 2005). Para Sekaran (2006) o questionário é uma ferramenta eficiente na 

coleta de dados partindo da premissa de que o pesquisador sabe concretamente o que é 

exigido e como medir as variáveis alvo de interesse.  

Entende-se que essa pesquisa seja exploratória porque, a priori, pela revisão da 

literatura não foi identificado estudos similares, que envolvam o relacionamento entre a 

capacidade de absorção individual, capacidade de inovação individual e o domínio da 

aprendizagem. Além disso, considera-se descritivo porque tem como objetivo a descrição, a 

análise e interpretação das avaliações dos informantes quanto a esses construtos.  

O instrumento utilizado neste estudo foi o Innovativeness Inventory, desenvolvido por 

H. Hurt, K. Joseph e C. Cook (1977), com o intuito de fornecer um meio para avaliar a 

propensão para inovar, pretendendo identificar os diferentes tipos deste género de 

comportamento. Embora a propensão para inovar seja claramente uma variável que recebe 

uma análise contínua por investigadores da comunicação, a inconsistência com que tem sido 

definida na literatura, torna difícil salientar os seus atributos essenciais. A propensão para 

inovar é considerada como sendo sinónimo de "correr riscos", embora "correr riscos" seja 

definido por vários autores de formas diferentes. Os autores optaram por avaliar a propensão 

para inovar através de uma escala tipo likert, uma vez que apresenta algumas vantagens, como 

o fato de ser de aplicação e compreensão fáceis, apresentar poucos custos, conseguir medir a 
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propensão para inovar numa variedade de contextos de inovação, para além da escala de 

Likert de que se socorre ter geralmente uma elevada fidelidade. 

 

3.3 Unidade de análise, amostra e coleta de dados 

 

No âmbito individual a unidade de análise foi concentrada nas informações originadas 

dos colaboradores de um conjunto das empresas avaliadas. 

 O ambiente da pesquisa foram redes varejistas/supermercadistas localizadas em São 

Paulo capital. Foram pesquisadas quatro grandes redes com 76 respondentes. Visando obter as 

informações necessárias para a compreensão do fenômeno estudado, os informantes foram 

gestores nas áreas de desenvolvimento de marcas próprias das redes varejistas. 

Após o pré-teste do questionário estruturado e fechado, foi aplicado questionário nas 4 

redes varejistas na cidade de São Paulo. Para cada rede varejista o questionário foi respondido 

pelos coordenadores e gerentes do setor de marca própria, bem como por toda equipe de 

analistas que estão envolvidos e que lidam diretamente com o desenvolvimento de produtos 

marca própria. Esta etapa foi realizada no primeiro semestre de 2017. Devido à 

impossibilidade operacional de se obter uma amostra probabilística, a amostra classificada 

como sendo por conveniência. A coleta foi feita por contatos pessoais, formato eletrônico via 

e-mail, do conjunto de empresas pesquisadas. 

A coleta de dados foi feita pessoalmente através de perguntas e respostas do 

questionário. O entrevistado poderia optar por ele mesmo ler e responder as perguntas on line 

ou físico. Para cada varejista o questionário foi respondido pelos colaboradores do setor de 

P&D de Marca Própria.  

 

3.4 Operacionalização dos construtos 

 

3.4.2 Escala para capacidade de absorção individual 

 

O questionário envolveu três escalas: uma para mensurar a capacidade de absorção 

individual, outra para mensurar a capacidade de inovação individual e outra para mensurar o 

domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor). Para a mensuração das 

capacidades de absorção individuais foi utilizado o modelo desenvolvido por (WANG et al., 

2014). Para cada dimensão, foi elaborado um conjunto de indicadores que foram avaliados de 

acordo com a escala de seis pontos. Ao avaliar a capacidade de absorção no âmbito 

individual, esses autores procuraram enriquecer a compreensão de como os indivíduos 



48 
 

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

inovar. Ressaltam também que o modelo, procurou explorar a combinação de diferentes 

formas de capacidade de absorção tendo efeitos positivos no desempenho inovador de um 

indivíduo. 

 

3.4.3 Escala de capacidade de inovação individual 

 

O questionário envolveu a adaptação da escala de (Hurt e Cook, 2013) para mensurar a 

capacidade de inovação individual.  A escala de (Hurt e Cook, 2013), foi preferida por que 

após os pré-testes ela se revelou mais ajustada às analises. A escala original desses autores era 

baseada na soma dos valores. De acordo com determinada pontuação, os informantes eram 

classificados em determinada categoria. Para esta pesquisa, embora tenham sido utilizados os 

mesmos indicadores, o critério para a classificação foi a estrutura fatorial envolvendo quatro 

fatores. 

 

3.4.4 Escala para os domínios de aprendizagem 

 

O questionário para os domínios de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor) foi 

obtido a partir de uma escalda adaptada da Taxonomia de Bloom para a dimensão do 

conhecimento. http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table  

Os indicadores de cada dimensão de cada domínio de aprendizagem, foram obtidos a 

partir dos verbos relativos a cada dimensão. Em particular, a escala do domínio pscicomotor 

foi obtida na mesma fonte, mas utilizando-se o modelo de (DAVE, 1970). 

Os processos cognitivos transcorrem desde os níveis simples aos níveis mais 

complexos. Relacionado ao aprender, dominar um conhecimento. Envolve a aquisição de um 

novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de habilidade e de atitudes. Inclui 

reconhecimento de fatos específicos, procedimentos padrões e conceitos que estimulam o 

desenvolvimento intelectual constantemente. Nesse domínio, os objetivos foram agrupados 

em seis categorias e são apresentados numa hierarquia de complexidade e dependência 

(categorias), do mais simples ao mais complexo. Para ascender a uma nova categoria, é 

preciso ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades 

adquiridas nos níveis anteriores. As categorias desse domínio são: Conhecimento; 

Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese; e Avaliação (BLOOM, 1956).  

http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table
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Para mensurar o domínio afetivo, foi será utilizada uma escala com base na taxonomia 

de Bloom relacionando com conhecimento. Para Bloom et al. (1956) o domínio de 

aprendizagem afetivo é relacionado a sentimentos e posturas. Envolve categorias ligadas ao 

desenvolvimento da área emocional e afetiva, que incluem comportamento, atitude, 

responsabilidade, respeito, emoção e valores. Para ascender a uma nova categoria é preciso ter 

obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas 

nos níveis anteriores para serem aprimoradas. As categorias desse domínio são: 

Receptividade; Resposta; Valorização; Organização; e Caracterização. 

Relacionado a habilidades físicas específicas, Bloom e sua equipe não chegaram a 

definir uma taxonomia para a área psicomotora, mas outros o fizeram e chegaram a seis 

categorias que incluem ideias ligadas a reflexos, percepção, habilidades físicas, movimentos 

aperfeiçoados e comunicação não verbal. Para ascender a uma nova categoria, é preciso ter 

obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza capacidades adquiridas 

nos níveis anteriores. As categorias desse domínio são: Imitação; Manipulação; Articulação; e 

Naturalização, (DAVE, 1970).  

 

4.  RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Os resultados são apresentados em duas partes. A primeira refere-se à descrição da 

amostra que envolve o perfil das empresas e dos respondentes. Além disso, a descrição 

individual dos 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 refere-se à avaliação do modelo de mensuração e do 

modelo estrutural envolvendo as três variáveis latentes do modelo desta pesquisa: capacidade 

de absorção individual, capacidade de inovação e domínio de aprendizagem. 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

Perfil das empresas e dos respondentes - Na amostra com 76 informantes, 57,89% 

eram do sexo feminino e 42,11% eram do sexo masculino. Pode-se observar, na Tabela 1, que 

a maioria, 43,42 %, possuiam entre 31 e 40 anos de idade. Quanto ao nível de escolaridade 

92,11% possuiam nível superior e apenas 7,89% nível médio. 
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               Tabela 1 – Perfil dos informantes das empresas (n=76) 

SEXO % IDADE % ESCOLARIDADE % 

Feminino 57,89% 20 a 30 anos 28,95% Ensino médio 7,89% 

Masculino 42,11% 31 a 40 anos 43,42% Ensino superior 92,11% 

    41 a 50 anos 19,74%     

    acima de 50 anos 7,89%     

               Fonte: Dados da pesquisa  

 

4.2 Análise dos objetivos específicos  

 

As cinco tabelas a seguir apresentam as médias, desvios padrões e os percentuais de 

concordância associados com a capacidade de absorção individual, capacidade de inovação 

individual, domínio de aprendizagem cognitivo, domínio de aprendizagem afetivo e domínio 

de aprendizagem psicomotor. Com exceção da capacidade de inovação individual, cuja escala 

era de cinco pontos, para todas as outras as escalas continham seis pontos. Optou-se pela 

agregação da pontuação de concordância com objetivo de simplificar a apresentação dos 

resultados. Poderam ser verificados nessas tabelas que há um percentual de respostas 

concordantes em relação aos indicadores associados com os cinco conceitos envolvidos na 

pesquisa que superaram em média, 90,0%. Nota-se também que, em média, o valor médio dos 

indicadores situou-se em torno de 4,50, com exceção de alguns indicadores do domínio de 

aprendizagem psicomotor que tiveram médias inferiores a 4,00. 
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4.2.1 Objetivo específico 1 – Capacidade de absorção individual 

 

Tabela 2 - Percentuais de concordância associados aos indicadores de capacidade de absorção 

individual e as respectivas médias e desvios padrões. 

INDICADOR MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
CONCORDO 

IDENTIFICAÇÃO    

IIS01 - Eu utilizo meus conhecimentos existentes para 

aplicá-los em situações diversas de minha vida. 
5,34 0,87 97,4 

EIS02 - Rapidamente eu reconheço a utilidade de um 

novo conhecimento aplicado às minhas atividades 

atuais ou futuras 

4,81 0,94 98,7 

IIS03 - Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes 

de informações, com o objetivo de meu aprimoramento 

pessoal e profissional. 

4,90 1,14 94,7 

ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO    

AIS02 - Ao adquirir um novo conhecimento procuro 

discutir com outras pessoas com o objetivo de ter uma 

melhor compreensão sobre ele 

4,89 1,10 98,7 

AIS01 - Eu sempre procuro trocar meus novos 

conhecimentos com outras pessoas de meu 

relacionamento 

4,89 1,04 97,4 

AIS03 - Eu consigo, de forma organizada, recuperar 

algum conhecimento de minha memória ou arquivo 

físico que seja necessário para uso futuro 

4,71 1,08 98,7 

AIS04 - Sou capaz de manter algum tipo de rotina 

visando a ampliação de meus conhecimentos sobre 

temas de meu interesse 

4,73 1,15 96,1 

APLICAÇÃO    

EIS01 - Tenho a habilidade para utilizar meus 

conhecimentos e aplicá-los com criatividade 
4,77 0,96 89,5 

EIS03 - Constantemente eu considero como aplicar 

melhor os meus conhecimentos em minhas atividades 

pessoais ou profissionais 

4,78 0,92 98,7 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.2 Objetivo específico 3 – Capacidade de inovação individual 

 

Tabela 3 - Percentuais de concordância associados aos indicadores de capacidade de 

inovação individual e as respectivas médias e desvios padrões. 

INDICADOR MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

CONCORDO 

WT1 - Sou resistente para aceitar novas invenções e 

novas maneiras de pensar 

2,23 1,23 21,0 

WT7 - Eu tenho consciência de usualmente eu ser a 

última pessoa de meu grupo a aceitar algo novo  

1,78 0,92 5,2 

AP2 - Gosto de desafios sobre questões pessoais ou 

profissionais não respondidas 

3,80 1,04 63,1 

CO1 - Eu me considero criativo e original em minha 

forma de pensar e de se comportar 

3,86 0,83 68,4 

OL2 - As pessoas sempre me pedem conselhos ou 

informações 

4,00 0,71 77,6 

CO3 - Eu procuro novas formas de fazer as minhas 

atividades 

3,98 0,88 71,1 

WT5 - Eu preciso ver outras pessoas utilizando algum 

produto ou serviço inovador antes de querer utilizá-los. 

2,90 1,38 35,5 

CO4 - Eu gosto de apresentar novas ideias nas minhas 

realizações pessoais ou profissionais 

4,09 1,00 76,3 

CO5 - É estimulante ser original em minha forma de 

pensar e de se comportar 

4,01 1,02 71,1 

CO6 - Eu sou receptivo a novas ideias 4,22 0,85 81,5 

CO7 - Sempre eu improviso métodos para solucionar 

problemas quando uma resposta não é aparente 

3,81 0,91 64,5 

 

OL1 - Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia as 

outras de meu grupo de relacionamento 

3,75 0,95 63,2 

WT4 - Em geral, eu sou cauteloso(a) para aceitar novas 

ideias 

2,92 1,02 31,5 

OL3 - Eu gosto de assumir a liderança ao participar de 

atividades em grupo  

3,51 1,17 56,6 

AP1 - Eu gosto dos desafios sobre questões difíceis e 

problemas não resolvidos que surgem na minha vida. 

3,52 1,23 56,6 

WT2 - Eu somente adoto novas formas de fazer as coisas 

até que eu veja ao meu redor outras pessoas que já 

adotaram 

2,23 1,00 

 

11,8 

WT3 - Eu somente confio em novas ideias até que eu 

veja se a grande maioria das pessoas ao meu redor 

aceitaram-nas 

2,24 1,12 9,2 

WT6 - Com frequência eu sou resistente a assimilar 

quaisquer novas ideias 

1,97 1,07 13,1 

CO2 - Eu sou uma pessoa que gosta ter ideias criativas e 

inventar coisas 

3,93 1,03 72,4 

WT8 - Eu acredito que a forma antiga de viver e fazer as 

coisas é a melhor do que a forma atual. 

2,09 1,00 6,5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.2.3 Objetivo específico 2 – Domínio de aprendizagem 

 

4.2.3.1 Domínio de aprendizagem cognitivo 

 

Tabela 4 - Percentuais de concordância associados aos indicadores de domínio de 

aprendizagem cognitivo e suas respectivas médias e desvios padrões. 

INDICADOR MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
CONCORDO 

ORGANIZAÇÃO    

REM01 - Consigo me lembrar de maior parte dele mesmo que 

tenha passado um longo período 

4,07 1,17 97,4 

REM02 - Consigo me lembrar com precisão sobre quem me passou 

esse conhecimento 

4,48 1,18 98,7 

REM03 - Posso descrever com detalhes os conhecimentos 

recebidos  

4,27 1,13 90,8 

    

UND02 - Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir 

seu conteúdo com minhas próprias palavras 

4,84 1,17 98,7 

UND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de 

elaborar um resumo sobre ele 

5,02 1,11 98,7 

UND05 - Ao receber um novo conhecimento avalio que posso 

relacioná-lo com outros que já conheço  

5,01 0,91 92,1 

    

APP01 - Ao obter um novo conhecimento avalio que sei aplicá-lo 

em alguma situação específica 

4,77 0,98 97,4 

APP02 - Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de 

combiná-lo com outros  

4,88 0,92 98,7 

APP03 - Se recebo um conhecimento técnico rapidamente 

identifico a melhor forma de aplica-lo 

4,68 0,98 98,7 

    

ANA01 -  Ao ser desafiado para solucionar algum problema, 

consigo dividi-lo em várias para tentar achar uma solução 

4,40 1,10 94,7 

ANA02 - Eu consigo identificar o que é importante e o que não é 

importante ao tentar solucionar um problema 

4,67 1,07 96,1 

ANA03 - Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro 

verificar se já houve soluções anteriores com problemas 

semelhantes 

4,77 0,88 92,1 

ANA04 - Eu consigo verificar o ponto de vista de alguém sobre 

algum assunto com base no que conheço dessa pessoa 

4,59 1,08 94,7 

    

EVA01 - Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou 

problema, sempre faço uma classificação dos pós e contras  

4,75 1,13 98,7 

EVA02 - Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional 

apresento as conclusões  

4,56 1,06 96,1 

EVA03 - Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas 

situações de minha vida pessoal ou profissional  

4,86 0,91 97,4 

    

CRE01 - Ao analisar um problema eu consigo juntar as partes deles 

tal que elas se combinem de forma coerente 

4,55 0,98 97,4 

CRE02 - Quando recebo um novo conhecimento sempre procuro 

identificar novos padrões ou estrutura 

4,68 0,86 98,7 

CRE03 - Ao observar algum fato pessoal ou profissional sempre 

elaboro alguma hipótese para explicá-lo 

4,67 1,13 98,7 
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Fonte: Dados da pesquisa.  

 

4.2.3.2 Domínio de aprendizagem afetivo 

 

Tabela 5 - Percentuais de concordância associados ao domínio de aprendizagem afetivo e 

suas respectivas médias e desvios padrões. 

INDICADOR MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
CONCORDO 

ORGANIZAÇÃO    

REC01 - Quando recebo algum novo conhecimento, costumo 

tomar notas 

4,27 1,32 96,1 

REC02 - Prefiro ter uma posição participativa quando estou 

recebendo novos conhecimentos de alguém 

4,38 1,19 94,7 

REC03 - Sempre eu me sinto bem quando estou em algum 

processo de aprendizagem 

4,92 1,15 98,7 

REC05 - Gosto muito de ouvir sobre as experiências dos outros  5,26 0,94 98,7 

    

RES01 - Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em 

grupos de discussões 

4,27 1,40 98,7 

RES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade 

5,27 0,94 93,4 

RES03 - Quando participo de alguma atividade, sempre que 

posso, emito opiniões ou sugestões 

4,76 1,34 98,7 

RES04 - Quando participo de alguma atividade em grupo, 

procuro utilizar exemplos para me fazer entendido 

4,76 1,12 94,7 

    

VAL01 - Ao participar de algum tipo de discussão sempre 

procuro apresentar argumentos para convencimento das pessoas 

4,89 1,10 98,7 

VAL02 - Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o 

tema discutido é importante ou relevante 

4,72 0,96 97,4 

VAL03 - Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um 

grupo, mesmo que discorde da opinião geral. 

4,73 1,12 98,7 

    

ORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que 

me convençam 

4,98 1,08 97,4 

ORG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e 

dentes 

4,71 1,12 94,7 

ORG04 - Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem 

claro, organizando por partes 

5,10 0,90 

 

97,4 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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4.2.4 Domínio aprendizagem psicomotor 

 

Tabela 6 - Percentuais de concordância associados aos indicadores de domínio de 

aprendizagem psicomotor e suas respectivas médias e desvios padrões. 

INDICADOR MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 
CONCORDO 

    

IMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização de 

algum de meus cinco sentidos sou capaz de imitação  

4,19 1,28 86,8 

IMI03 - Para mim, basta olhar alguém executando algum 

movimento, dança, que imito rapidamente 

3,55 1,37 88,2 

IMI04 - Se eu tivesse que aprender uma atividade manual 

(marcenaria, costura, desenho etc), eu copiaria sem problemas 

4,39 1,39 96,1 

    

MAN01 - Se eu visse orientações em um manual sobre como 

tocar violão, eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 

3,10 1,72 72,4 

MAN02 - Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas 

combinações de sons 

3,14 1,69 77,6 

MAN04 - Eu seria capaz de escrever um manual explicando com 

detalhes sobre uma nova atividade física que aprendi  

3,82 1,52 90,8 

    

PREC01 - Se eu aprender uma nova atividade física, avalio que 

posso executá-la com precisão 

4,09 1,27 97,4 

PRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma 

parte de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras pessoas 

3,84 1,35 96,1 

PRE04 - Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas que 

executo na empresa que trabalho  

4,44 1,36 97,4 

    

ART01 - Se vejo que uma determinada forma de realizar uma 

atividade física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la 

4,19 1,43 96,1 

ART02 - Nunca pensei em escovar meus dentes de forma 

diferente do que faço rotineiramente 

3,59 1,71 84,2 

ART03 - Considero que todas as minhas atividades físicas 

pessoais ou profissionais são muito rotineiras 

4,11 1,31 96,1 

    

NAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de 

partes de meu corpo, assimilo isso com facilidade 

4,06 1,24 97,4 

NAT02 - Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija 

partes de meu corpo, procuro aprimorá-lo 

4,31 1,28 98,7 

NAT03 - Com frequência eu procuro ser criativo em atividades 

pessoais e profissionais que exijam partes de meu corpo para 

executá-las  

4,28 1,27 98,7 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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4.3 Análise do modelo de mensuração e estrutural 

 

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.et al., 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 

de t de Student para cada coeficiente padronizado (path coefficients). Os valores de t são 

superiores a 1,96 indica que os coeficientes são significantes ao nível de 5%. 

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 (JARVIS et 

al.,2003; WETZELS; ODEKERKEN-SCHRODER; VAN OPPEN, 2009). A variável latente 

de terceira ordem é 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 idenftificar 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. 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 se considerar a mediação devido ao domínio de aprendizagem 

(terceira ordem).  

Os valores de referência para efeitos de validação das análises são apresentados no 

quadro 5.  
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Quadro 5 – 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 (2017) 
 

 

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 do que as cargas cruzadas; iii) 

Variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) maior do 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 Jr. 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 deve ser maior de 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. 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). 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 hipotese do estudo enunciada a seguir:  

 

H1: A capacidade de absorção individual provoca efeitos positivos na capacidade de 

inovação individual.  

 

A Figura 5 reflete o relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual. Essas duas variáveis latentes são de segunda ordem. 

 

 
Figura 5 – Relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual. 
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A análise das cargas fatoriais (Tabelas 7, 8, 9, 10 e 11) dos indicadores relativos às 

variáveis latentes de primeira ordem refletidas pela variável latente de segunda ordem 

capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação individual revelaram-se 

significantes ao nível de 5%, porque os valores de t superaram 1,96.  

 

Tabela 7 - cargas cruzadas entre as dimensões da capacidade de absorção individual 

INDICADOR 1 2 3 

1 IDENTIFICAÇÃO       

IIS01 - Eu utilizo meus conhecimentos existentes para 

aplicá-los em  situações diversas de minha vida. 0,674 0,565 0,807 

IIS02 – Eu consigo aplicar meus conhecimentos obtidos em 

uma área, em  outra área diferente. 0,785 0,653 0,861 

IIS03 - Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de 

informações, com  o objetivo de meu aprimoramento pessoal 

e profissional. 0,614 0,722 0,833 

2 ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO       

AIS01 - Eu sempre procuro trocar meus novos 

conhecimentos com outras  pessoas de meu relacionamento 0,544 0,781 0,573 

AIS02 - Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir 

com outras  pessoas com o objetivo de ter uma melhor 

compreensão sobre ele 0,495 0,838 0,593 

AIS03 - Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum 

conhecimento de  minha memória ou arquivo físico que seja 

necessário para uso futuro 0,609 0,779 0,679 

AIS04 - Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando a 

ampliação de  meus conhecimentos sobre temas de meu 

interesse 0,503 0,715 0,567 

3 APLICAÇÃO       

EIS01 - Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos 

e aplicá-los com criatividade 0,884 0,585 0,723 

EIS02 – Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 0,806 0,550 0,678 

EIS03 - Constantemente eu considero como aplicar melhor 

os meus conhecimentos em minhas atividades pessoais ou 

profissionais 0,846 0,622 0,706 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8 - cargas cruzadas entre as dimensões da capacidade de inovação individual 

 

INDICADOR 1 2 3 4 

1 AMBIGUIDADE         

AP1 - Eu gosto dos desafios sobre questões difíceis e problemas não                   

resolvidos que surgem na minha vida. 
0

0,890 

0

0,397 

0

0,366 

0

0,525 

AP2 - Gosto de desafios sobre questões 

 pessoais ou profissionais não respondidas 
0

0,849 

0

0,410 

0

0,339 

0

0,273 

2 CRIATIVIDADE         

CO1 - Eu me considero criativo e original em 

 minha forma de pensar e de se comportar 

0

0,354 
0

0,726 

0

0,444 

0

0,406 

CO3 - Eu procuro novas formas de fazer as minhas atividades 

0

0,222 
0

0,622 

0

0,513 

0

0,288 

CO4 - Eu gosto de apresentar novas ideias nas 

 minhas realizações pessoais ou profissionais 

0

0,338 
0

0,802 

0

0,383 

0

0,434 

CO5 - É estimulante ser original em minha forma de pensar e de se comportar 

0

0,547 
0

0,823 

0

0,477 

0

0,445 

CO6 - Eu sou receptivo a novas ideias 

0

0,393 
0

0,773 

0

0,297 

0

0,384 

CO7 - Sempre eu improviso métodos para solucionar  

problemas quando uma resposta não é aparente 

0

0,135 
0

0,673 

0

0,252 

0

0,350 

3 LIDER DE OPINIÃO         

OL1 - Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia 

 as outras de meu grupo de relacionamento 

0

0,409 

0

0,460 
0

0,376 

0

0,794 

OL2 - As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações 

0

0,122 

0

0,273 
0

0,345 

0

0,658 

OL3 - Eu gosto de assumir a liderança 

 ao participar de atividades em grupo  

0

0,468 

0

0,428 
0

0,312 

0

0,813 

4 DISPOSIÇÃO PARA TENTAR         

WT2 - Eu somente adoto novas formas de fazer as coisas 

 até que eu veja ao meu redor outras pessoas que já adotaram 

-

0,326 

-

0,339 

-

0,252 
-

0,154 

WT3 - Eu somente confio em novas ideias até que eu veja se a grande 

 maioria das pessoas ao meu redor aceitaram-nas 

-

0,295 

-

0,263 

-

0,274 
-

0,208 

WT5 - Eu preciso ver outras pessoas utilizando algum  

produto ou serviço inovador antes de querer utilizá-los. 

-

0,143 

-

0,144 

-

0,166 
-

0,068 

WT6 - Com frequência eu sou resistente a assimilar 

 quaisquer novas ideias 

-

0,252 

-

0,382 

-

0,434 
-

0,385 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 9 - 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

0,492 

0

0,726 

0

0,573 

0

0,460 

REC03 - Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem 
0

0,580 

0

0,863 

0

0,668 

0

0,477 

REC05 - Gosto muito de ouvir sobre as experiências pessoais ou 

profissionais de outras pessoas.  
0

0,519 

0

0,796 

0

0,596 

0

0,640 

2 –RESPOSTA     

RES01 - Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em grupos 

de discussões 

0

0,544 
0

0,664 

0

0,854 

0

0,527 

RES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade 

0

0,603 
0

0,740 

0

0,817 

0

0,616 

RES03 - Quando participo de alguma atividade, sempre que posso, emito 

opiniões ou sugestões 

0

0,635 
0

0,700 

0

0,931 

0

0,707 

3 –VALORIZAÇÃO     

VAL01 - Ao participar de algum tipo de discussão sempre procuro 

apresentar argumentos para convencimento das pessoas 

0

0,608 

0

0,609 
0

0,726 

0

0,858 

VAL02 - Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o tema 

discutido é importante ou relevante 

0

0,546 

0

0,588 
0

0,595 

0

0,819 

VAL03 - Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um grupo, 

mesmo que discorde da opinião geral. 

0

0,434 

0

0,366 
0

0,477 

0

0,731 

4 – ORGANIZAÇÃO     

ORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me 

convençam 

0

0,760 

0

0,419 

0

0,519 
0

0,523 

ORG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 

0

0,566 

0

0,408 

0

0,368 
0

0,366 

ORG04 - Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem claro, 

organizando por partes 

0

0,879 

0

0,639 

0

0,616 
0

0,579 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 10 - Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio cognitivo 

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

0,546 

0

0,412 

0

0,479 

0

0,515 

0

0,817 

REM02 - Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar com 

precisão sobre quem me passou esse conhecimento 
0

0,522 

0

0,605 

0

0,578 

0

0,542 

0

0,806 

REM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrever com 

detalhes os conhecimentos recebidos 
0

0,738 

0

0,617 

0

0,678 

0

0,707 

0

0,819 

2 – COMPREENSÃO      

UND02 - Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir 

seu conteúdo com minhas próprias palavras 

0

0,696 

0

0,615 

0

0,947 

0

0,746 

0

0,667 

UND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de 

elaborar um resumo sobre ele 

0

0,680 

0

0,593 

0

0,931 

0

0,723 

0

0,724 

UND05 - Ao receber um novo conhecimento avalio que posso 

relacioná-lo com outros que já conheço 

0

0,749 

0

0,745 

0

0,865 

0

0,788 

0

0,588 

3 – APLICAÇÃO      

APP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma 

situação específica 

0

0,685 

0

0,680 
0

0,786 

0

0,932 

0

0,638 

APP02 - Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de 

combiná-lo com outros 

0

0,745 

0

0,770 
0

0,772 

0

0,912 

0

0,723 

APP03 - Se recebo um conhecimento técnico rapidamente identifico 

a melhor forma de aplicá-lo 

0

0,564 

0

0,575 
0

0,673 

0

0,872 

0

0,625 

4 – ANÁLISE      

ANA01 - Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo 

dividi-lo em várias partes para tentar achar uma solução 

0

0,875 

0

0,697 

0

0,673 
0

0,689 

0

0,628 

ANA02 - Eu consigo identificar o que é importante e o que não é 

importante ao tentar solucionar um problema pessoal ou profissional 

0

0,804 

0

0,607 

0

0,592 
0

0,477 

0

0,612 

ANA03 - Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro 

verificar se já houve soluções anteriores com problemas semelhantes 

0

0,783 

0

0,499 

0

0,642 
0

0,643 

0

0,612 

5 – AVALIAÇÃO      

EVA01 - Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou 

problema, sempre faço uma classificação dos pós e contras 

0

0,569 

0

0,735 

0

0,553 

0

0,452 
0

0,475 

EVA02 - Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional 

apresento as conclusões 

0

0,629 

0

0,856 

0

0,600 

0

0,693 
0

0,616 

EVA03 - Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas 

situações de minha vida pessoal ou profissional 

0

0,591 

0

0,839 

0

0,583 

0

0,662 
0

0,554 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 11 - Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio psicomotor 

1 – IMITAÇÃO 1 2 3 4 5 

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

0,752 

0

0,888 

0

0,643 

0

0,714 

0

0,763 

IMI03 - Para mim, basta olhar alguém executando algum 

movimento, alguma dança, que posso repeti-lo sem dificuldades 

0

0,371 

0

0,658 

0

0,361 

0

0,477 

0

0,360 

IMI04 - Se eu tivesse que aprender uma atividade manual 

(marcenaria, costura, desenho etc), eu aprenderia sem problemas 

0

0,477 

0

0,813 

0

0,416 

0

0,603 

0

0,672 

2 – MANIPULAÇÃO      

MAN01 - Se eu visse orientações em um manual sobre como 

tocar violão, eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 

0

0,470 
0

0,490 

0

0,827 

0

0,505 

0

0,559 

MAN02 - Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas 

combinações de sons 

0

0,529 
0

0,397 

0

0,809 

0

0,501 

0

0,425 

MAN04 - Eu seria capaz de escrever um manual explicando com 

detalhes sobre uma nova atividade física que aprendi 

0

0,711 
0

0,628 

0

0,875 

0

0,718 

0

0,746 

3 – PRECISÃO      

PRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve 

alguma parte de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras 

pessoas 

0

0,644 

0

0,683 
0

0,702 

0

0,745 

0

0,901 

PRE04 - Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas 

que executo na empresa que trabalho 

0

0,485 

0

0,551 
0

0,421 

0

0,671 

0

0,735 

PREC01 - Se eu aprender uma nova atividade física,(nadar, 

dançar, velejar, por exemplo) avalio que posso executá-la com 

precisão 

0

0,674 

0

0,723 
0

0,623 

0

0,719 

0

0,863 

4 – ARTICULAÇÃO      

ART01- Se vejo que uma determinada forma de realizar uma 

atividade física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la 

0

0,949 

0

0,701 

0

0,707 
0

0,765 

0

0,721 

ART03 - Considero que todas as minhas atividades físicas 

pessoais ou profissionais são muito rotineiras 

0

0,474 

0

0,233 

0

0,193 
0

0,284 

0

0,253 

5 – NATURALIZAÇÃO      

NAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de 

partes de meu corpo, assimilo isso com facilidade 

0

0,739 

0

0,724 

0

0,625 

0

0,886 
0

0,727 

NAT02 - Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija 

partes de meu corpo, procuro aprimorá-lo 

0

0,619 

0

0,561 

0

0,538 

0

0,801 
0

0,752 

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

0,583 

0

0,636 

0

0,595 

0

0,825 
0

0,663 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa constatação indica que o modelo de mensuração atendeu aos critérios de 

validade discriminante e convergente. A Tabela 12 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 do que a raiz quadrada da AVE, verifica-se a 

presença de validade discriminante e a confiabilidade no modelo tabela 12.  

Pode-se verificar pela figura 5, que o coeficentes estruturais entre a capacidade de 

absorção individual e capacidade de inovação individual foi significante ao nível de 5%. 

Portanto, o coeficiente da relação direta entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual foi de 0,653. 
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          Tabela 12 – Validade discriminante e confiabilidade  

Variável latente (Correlações) Absorção C. inovação  

 

Critério 
Capacidade de absorção 0,919  

Capacidade de inovação individual 0,653 0,742 

    

AVE 0,844 0,551 >0,5 

Confiabilidade composta 0,942 0,828 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,912 0,671 >0,7 

         Fonte: Dados da pesquisa 

         Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontram-se as raízes quadradas da AVE 

 

 

Etapa 2 – Análise entre a capacidade de absorção individual, capacidade de inovação 

individual e mediada pelo domínio de aprendizagem. 

 

 Para a análise desta etapa, o domínio de aprendizagem consiste em uma variável 

latente de terceira ordem que cujas variáveis latentes de segunda são os três domínios de 

aprendizagem: o cognitivo, o afetivo e o 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 segunda hipótese deste estudo 

enunciada a seguir.  

 

H2: O domínio de aprendizagem provoca um efeito mediador ao se relacionar a 

capacidade de absorção individual com a capacidade de inovação individual. 
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Figura 6 - Relacionamento entre a capacidade de absorção individual e capacidade de 

inovação individual mediada pelo domínio de aprendizagem. 

 

 

 
 

 

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 figura 6, envolvendo as três variáveis latentes.  
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Tabela 13 – Validade discriminante e confiabilidade 

Correlações entre as variáveís latentes 

VARIÁVEL LATENTE Capacidade de 

absorção individual 

Capacidade de 

inovação 

Domínio de 

aprendizagem 

  C
ri

té
ri

o
 

Capacidade de absorção individual 0,919   

Capacidade de inovação individual 0,653 0,742  

Domínio de aprendizagem 0,800 0,623 0,843 

     

AVE 0,844 0,551 0,711 >0,5 

Confiabilidade composta 0,942 0,828 0,880 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,912 0,671 0,959 >0,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontram-se as raízes quadradas da AVE 
 
 

Pela Tabela 13 verifica-se que a correlação entre as três variáveis latentes é menor 

do 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 

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 14 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 ordem e a variável latente de segunda ordem denominada, bem 

como a variável latente de terceira ordem. 
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Tabela 14 – 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 (segunda ordem) R
2
 Cargas 

Identificação 0,888 0,942 

Assimilação – transformação 0,816 0,903 

Aplicação 0,828 0,910 

   

Domínio cognitivo (segunda ordem) R
2 

Cargas 

Lembrança 0,744 0,862 

Compreensão 0,839 0,916 

Aplicação 0,841 0,917 

Análise 0,797 0,893 

Avaliação 0,745 0,863 

   

Domínio afetivo (segunda ordem) R
2
 Cargas 

Recepção 0,766 0,875 

Resposta 0,880 0,938 

Valorização 0,760 0,872 

Organização 0,687 0,829 

   

Domínio psicomotor (segunda ordem) R
2
 Cargas 

Imitação 0,762 0,873 

Manipulação 0,707 0,841 

Precisão 0,863 0,929 

Articulação 0,725 0,851 

Naturalização 0,866 0,931 

   

Domínio de aprendizagem (terceira ordem) R
2
 Cargas 

Domínio cognitivo 0,846 0,920 

Domínio afetivo 0,751 0,866 

Domínio psicomotor 0,535 0,732 

   

Capacidade de inovação individual R
2
 Cargas 

Disposição para tentar 0,420 0,648 

Liderança 0,525 0,725 

Criatividade 0,791 0,890 

Ambiguidade 0,469 0,685 

   

Path coeficientes   

Capacidade de absorção > domínio de aprendizagem 0,800 

Capacidade de absorção > capacidade de inovação individual 0,428 

Domínio de aprendizagem > capacidade de inovação individual 0,281 

Fonte: Dados da pesquisa 

1. Os valores de R2 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 14 identificam-se os indicadores das variáveis latentes de primeira ordem 

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 se considerar a o domínio de aprendizagem como uma variável 

mediadora no modelo, o relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual se altera, 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 0,653. No entanto, ao se inserir a 

variável mediadora no modelo identificou-se que o efeito direto se reduziu para 0,428, 

significando uma influência dessa variável latente no relacionamento entre capacidade de 

absorção individual e a capacidade de inovação individual. 

Identifica-se que, ao considerar os três domínios de forma conjunta, resultando na 

variável de terceira ordem denominada ‘domínio de aprendizagem’ o coeficiente resultante 

entre essa variável latente e a capacidade de absorção individual foi de 0,800. Com este 

resultado, confirma-se que a capacidade de absorção individual provoca resultados positivos 

no domínio de aprendizagem, confirmando a hipótese estatística deste estudo. Além disso, o 

domínio de aprendizagem provoca efeitos na capacidade de inovação individual, dado que o 

coeficiente estrutural entre essas duas variáveis latentes resultou em 0,251 e significante ao 

nível de 5%.  

 

5. Conclusões, limitações e proposição de estudos futuros 

 

Esta dissertação teve como objetivo central analisar se o domínio de aprendizagem 

exerce um efeito mediador na relação entre a capacidade de absorção individual e a 

capacidade de inovação individual no desenvolvimento de marca própria. Para atingir este 

objetivo central, foram formulados mais três objetivos específicos os quais buscavam avaliar a 

intensidade das variáveis capacidade de absorção individual, capacidade de inovação 

individual e domínio de aprendizagem no desenvolvimento de marca própria.  

Como resultante da pesquisa, identifica-se que ao se considerar a o domínio de 

aprendizagem como uma variável mediadora, o relacionamento entre a capacidade de 

absorção individual e a capacidade de inovação individual se altera, implicando em um efeito 

mediador.  

Na relação entre a capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação 
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individual, ao se inserir a variável mediadora domínio de aprendizagem, verificou-se que o 

efeito direto se reduziu, significando uma influência dessa variável domínio de aprendizagem 

no relacionamento entre capacidade de absorção individual e a capacidade de inovação 

individual. 

Ao analisar os três domínios (cognitivo, afetivo e psicomotor) de forma conjunta e a 

capacidade de absorção individual, confirma-se que a capacidade de absorção individual 

provoca resultados positivos no domínio de aprendizagem, confirmando a hipótese estatística 

deste estudo.  

Esta dissertação contribui do ponto de vista teórico, à inserção do domínio afetivo e 

psicomotor, abordados nos estudos sobre a taxonomia de objetivos educacionais em estudos 

sobre a capacidade de absorção do conhecimento individual ou organizacional.  

Do ponto de vista metodológico, este estudo, a contribuição consistiu no 

desenvolvimento de uma escala, com o objetivo de mensurar, no âmbito individual, os efeitos 

da capacidade de absorção na capacidade para inovação ao se incorporar como variável 

mediadora o domínio de aprendizagem.  

Este estudo é relevante para a academia porque, porque várias práticas organizacionais 

são compartilhadas mediante o processo de learning-by-doing, que, em sua essência, implica 

em atividades psicomotoras. Nesse sentido, entende-se que, ao se incorporar o domínio 

afetivo e psicomotor ao modelo de capacidade de absorção individual, foi possível identificar 

com mais precisão que o domínio cognitivo produziu mais efeitos no processo de capacidade 

de absorção, no desenvolvimento de marcas próprias.  

Contudo, uma das limitações desta pesquisa diz respeito à carência de mais 

informantes na etapa quantitativa. Para evitar discrepâncias de respostas tanto nas entrevistas 

quanto no questionário estruturado fechado, considerou-se apenas os informantes que 

possuíam o conhecimento sobre desenvolvimento de marca própria somente em 4 redes 

varejistas na cidade de São Paulo.  

Acrescenta-se ainda que os resultados obtidos podem estar superestimados em razão 

da resposta ser uma autoavaliação. Acredita-se que os informantes possam ter se 

autovalorizado ao responderem a pesquisa. Em uma situação mais próxima de uma ideal, a 

pesquisa precisaria ser aplicada mediante alguma técnica projetiva. Isto é, o informante 

deveria responder às questões como se estivesse avaliando alguma outra pessoa do seu 

ambiente de trabalho. Entretanto, devido às dificuldades operacionais para se adotar essa 

técnica, o respondente simplesmente fez uma autoavaliação.  Entende-se, entretanto, que a 
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estrutura do modelo avaliado possa se manter no caso de se adotar essa situação ideal em 

algum estudo futuro. Isso porque supõe-se que se um indivíduo A avaliar projetivamente um 

indivíduo B, esse poderá estar avaliando um indivíduo C, D ou F, por exemplo, ou mesmo o 

indivíduo A. Ao se analisar os dados de forma conjunta como ocorreu nesta pesquisa, há uma 

probabilidade de que todos os informantes tenham sido avaliados pelos seus pares. Dessa 

maneira, pode-se supor que os escores das avaliações sejam menores do que os escores das 

autoavaliações, mas sem que a estrutura do relacionamento entre as duas principais variáveis 

latentes do modelo sofra substanciais alterações. Assim, sugere-se que pesquisa futuras 

contemplem a avaliação dessas variáveis mediante a utilização de técnicas projetivas.  

Como futuras recomendações indica-se considerar outras redes varejistas e de outros 

estados para novos estudos, comparar rotinas operacionais entre as redes varejistas estaladas 

em outras cidades do Brasil e promover estudos em outras áreas do das redes ou até mesmo 

com a percepção dos consumidores.  
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APÊNDICES 

 

CAPACIDADE  DE ABSORÇÃO INDIVIDUAL - (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 6 indica a maior 

CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer coluna. 

 

Código Indicador EU 

DISCORDO 

EU 

ONCORDO 

 IDENTIFICAÇÃO       

IIS01 Eu confio em meus conhecimentos existentes para reconhecer a sua 

aplicação em situações diversas de minha vida. 

      

IIS02 Eu consigo aplicar os meus conhecimentos obtidos em uma área 

em outra área diferente. 

      

IIS03 Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações, 

com o objetivo de meu aprimoramento pessoal e profissional. 

      

        

 ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO       

AIS01 Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com outras 

pessoas de meu relacionamento 

      

AIS02 Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir com outras 

pessoas com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre ele  

      

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 

      

        

 APLICAÇÃO       

EIS01 Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos no sentido de 

poder aplicá-los com criatividade 

      

EIS02 Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo conhecimento 

aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 

      

EIS03 Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus 

conhecimentos em minhas atividades pessoais ou profissionais 
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INNOVATIVENESS INDIVIDUAL - (HURT; 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. 

 

Código Indicador 1 2 3 4 5 

HC01 As pessoas sempre me pedem conselhos ou informações      

HC02 Eu gosto de tentar novas ideias      

HC03 Eu procuro novas formas de fazer as minhas atividades      

HC04 Em geral eu sou cauteloso(a) para aceitar novas ideias      

HC05 Frequentemente eu improviso métodos para solucionar problemas quando uma 

resposta não é aparente 

     

HC06 Desconfio de novas invenções e novas maneiras de pensar      

HC07 Raramente eu confio em novas ideias até que eu veja se a grande maioria das 

pessoas ao meu redor aceitaram-nas 

     

HC08 Eu sinto que eu sou uma pessoa que influencia as outras de meu grupo de 

relacionamento 

     

HC09 Eu me considero criativo e original em minha forma de pensar e de se comportar      

HC10 Eu tenho consciência de usualmente eu sou a última pessoa de meu grupo a aceitar 

algo novo  

     

       

HC11 Eu sou uma pessoa inventiva       

HC12 Eu gosto de assumir a liderança ao participar de atividades em grupo       

HC13 Eu resisto em adotar novas formas de fazer as coisas até que eu veja ao meu redor 

outras pessoas fazendo 

     

HC14 Eu acho que é estimulante ser original em minha forma de pensar e de se 

comportar 

     

HC15 Eu tendo a sentir que a forma antiga de viver e fazer as coisas é a melhor      

HC16 Eu gosto dos desafios sobre questões ambíguas e problemas não resolvidos      

HC17 Eu preciso verificar outras pessoas utilizando inovações antes de considerar 

utilizá-las 

     

HC18 Eu sou receptivo a novas ideias      

HC19 Gosto de desafios sobre questões não respondidas      

HC20 Com frequência eu sou incrédulo sobre novas ideias      

 

As escalas para o domínio: cognitivo, afetivo e psicomotor foram derivados a partir 

das referências obtidas em textos sobre os três domínios e no site indicado a seguir. 

  http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table 

 

 

 

 

 

 

http://oregonstate.edu/instruct/coursedev/models/id/taxonomy/#table
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DOMÍNIO COGNITIVO 

 

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 6 indica a maior 

CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer coluna. 

 

Código Indicador EU 

DISCORDO 

EU 

CONCORDO 

 QUANDO RECEBO ALGUM TIPO DE 

CONHECIMENTO… 

1 2 3 4 5 6 

REM01 Consigo me lembrar de maior parte dele mesmo que tenha 

passado um longo período 
      

REM02 Consigo me lembrar com precisão sobre quem me passou esse 

conhecimento 

      

REM03 Posso descrever com detalhes os conhecimentos recebidos        

REM04 Se fosse necessário transmitir esse conhecimento para alguém 

não seria problema para mim 

      

        

UND01 A partir de um conhecimento recebido sou capaz transmiti-lo 

oralmente, por escrito a até por figuras 

      

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  

      

UND06 Se eu fosse um novo idioma, eu criaria exemplos para explicar 

regras gramaticais 

      

        

APP01 Ao obter um novo conhecimento avalio que sei aplicá-lo em 

alguma situação específica 

      

APP02 Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo 

com outros  

      

APP03 Se recebo um conhecimento técnico rapidamente identifico a 

melhor forma de aplica-lo 

      

        

ANA01 Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo 

dividi-lo em várias para tentar achar uma solução 

      

ANA02 Eu consigo identificar o que é importante e o que não é 

importante ao tentar solucionar um problema 

      

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 

      

ANA05 Se forem apresentadas duas soluções para um problema, sou 

capaz de identificar as diferenças entre essas soluções 

      

        

EVA01 Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou problema, 

sempre faço uma classificação dos pós e contras  

      

EVA02 Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional       
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apresento as conclusões  

EVA03 Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas situações de 

minha vida pessoal ou profissional  

      

EVA04 Ao avaliar algum documento ou opinião sempre faço uma análise 

crítica 

      

        

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 estrutura 

      

CRE03 Ao observar algum fato pessoal ou profissional sempre elaboro 

alguma hipótese para explicá-lo 

      

CRE04 Se eu receber orientações, consigo fazer uma poesia       

CRE05 Se eu pudesse, participaria de vários movimentos sociais e 

políticos 
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DOMÍNIO AFETIVO  

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 6 indica a maior 

CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer coluna. 

 

Código Indicador EU 

DISCORDO 

EU 

CONCORDO 

  1 2 3 4 5 6 

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 

      

REC04 Eu preciso de algum tempo para poder assimilar novos 

conhecimentos 

      

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 

      

0RG02 Se alguém me apresentar pontos favoráveis a uma ideia, sou 

capaz de apresentar pontos desfavoráveis 

      

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 

      

        

INT01 Tenho uma tendência para influenciar outras pessoas com as 

minhas ideias 

      

INT02 Tudo que faço depende somente de mim       

INT03 Se tenho uma opinião, procuro mantê-la de acordo com as 

minhas crenças 

      

 

DOMÍNIO PSICOMOTOR  
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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 6 indica a maior 

CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer coluna. 

 

Código Indicador EU 

DISCORDO 

EU 

CONCORDO 

  1 2 3 4 5 6 

IMI01 Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de 

meus cinco sentidos sou capaz de imitação  
      

IMI02 Se recebo algum treinamento que exija a utilização de outras 

partes de meu corpo não me sinto desconfortável para imitar 

      

IMI03 Para mim, basta olhar alguém executando algum movimento, 

dança, que imito rapidamente 

      

IMI04 Se eu tivesse que aprender uma atividade manual (marcenaria, 

costura, desenho etc), eu copiaria sem problemas 

      

        

MAN01 Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar violão, 

eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 

      

MAN02 Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas combinações 

de sons 

      

MAN03 Se eu estiver realizando uma atividade profissional, posso 

aprimorar o ensinamento que me foi passado 

      

MAN04 Eu seria capaz de escrever um manual explicando com detalhes 

sobre uma nova atividade física que aprendi  

      

        

PREC01 Se eu aprender uma nova atividade física, avalio que posso 

executá-la com precisão 

      

PRE02 Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma parte 

de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras pessoas 

      

PRE03 Eu não preciso que alguém fique me controlando com o 

objetivo de analisar se estou realizando bem alguma atividade  

      

PRE04 Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas que 

executo na empresa que trabalho  

      

        

ART01 Se vejo que uma determinada forma de realizar uma atividade 

física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la 

      

ART02 Nunca pensei em escovar meus dentes de forma diferente do 

que faço rotineiramente 

      

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 

      

NAT02 Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija partes de 

meu corpo, procuro aprimorá-lo 

      

NAT03 Com frequência eu procuro ser criativo em atividades pessoais e 

profissionais que exijam partes de meu corpo para executá-las  

      

 


