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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo mensurar os efeitos da capacidade de absorção individual (ACAP) 

como mediadora na relação dos domínios de aprendizagem, com base na Taxonomia de Bloom, e 

o desempenho individual do advogado. A amostra pesquisada reteve-se a 102 advogados que 

trabalham como associados ou carteira assinada em escritórios de advocacia da cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo. A escolha do tema se baseou na identificação da lacuna acadêmica 

nos estudos sobre a capacidade de absorção no âmbito individual, ainda, percebeu-se esparsa 

literatura sobre os domínios de aprendizagem no âmbito organizacional. Diante isso, considera-se 

que o presente estudo pode trazer novas visões `a literatura organizacional ao passo que traz os 

domínios de aprendizagem, nas dimensões afetiva e psicomotora, ao encontro de teorias da 

administração - capacidade de absorção e desempenho individual. A metodologia utilizada foi a 

quantitativa, com tipo de pesquisa exploratório-descritiva, obtendo cinco escalas adaptadas. A 

escala de ACAP foi desenvolvida por Wang, Liu, Feng e Wang (2014), as escalas de domínio 

utilizaram a Taxonomia de Bloom et al. (1956; 1964) para as dimensões cognitiva e afetiva, e 

Dave (1970) para a dimensão psicomotora e desempenho individual com base em Mott (1972). 

Foram formuladas quatro hipóteses, a primeira com finalidade de testar o domínio de 

aprendizagem e seus efeitos na ACAP, a segunda testar o domínio de aprendizagem e seus efeitos 

no desempenho individual, a terceira testar a ACAP e seus efeitos no desempenho individual, e a 

quarta testar a ACAP como mediadora da relação domínios de aprendizagem e desempenho 

individual. Por meio da análise descritiva foram investigados indicadores de cada dimensão dos 

constructos e se realizou a análise do modelo estrutural. Constatou-se que a capacidade de absorção 

individual em suas três dimensões – aquisição/identificação, assimilação e aplicação – provoca 

efeitos positivos na relação entre os domínios e o desempenho do advogado, e as outras hipóteses 

de efeito direto: domínio de aprendizagem e desempenho individual, domínio de aprendizagem e 

ACAP, e ACAP e desempenho invidual também tiveram o resultado de efeito positivo, 

confirmando as hipóteses do estudo. 

 

Palavras Chave: Capacidade de absorção; domínios de aprendizagem; desempenho individual; 

advogados. 

  



ABSTRACT 

 

This study aimes to measure the levels of absorptive capacity (ACAP) as the mediator in the 

relationship of learning domains – cognitive, relationship/behavior, ability-, based on Bloom's 

Taxonomy, and the individual performance of lawyers. The reasearch sample has 102 lawyers who 

work as associate or hired employees in law firms in the city of São Paulo, São Paulo State. The 

theme choice was based on the lack of academic studies about the absorptive capacity on an 

individual level and the literature discussing Bloom`s Taxonomy domains in the organizational 

scope. On this regard, it is considered that the present study can add a new vision to the 

organizational literature while brings Bloom`s Taxonomy, in it`s affective and psychomotor 

dimensions, into theories of the administration – such as absorptive capacity and individual 

performance. The methodology used was a quantitative research, with exploratory-descriptive 

research, obtaining five adapted scales. ACAP`s scale was developed by Wang, Liu, Feng and 

Wang (2014); the domain of cognitive and relationship/behavior dimensions scales was grounded 

on Bloom et al. (1956, 1964) and Dave (1970) was adopted for psychomotor. Individual 

performance was based on Mott (1972). Four hypotheses were formulated: first was made for the 

purpose of testing the Bloom`s Taxonomy domains and its actions in ACAP, the second one, was 

made for testing the domains and its effects on individual performance, the third, test ACAP and 

its effects on individual performance, and the fourth, test ACAP as a mediator of the relationship 

between Bloom`s Taxonomy domains and individual performance. Through the descriptive 

analysis, indicators of each dimension of constructs were investigated and an analysis of the 

structural model was implemented. It was found that individual absorptive capacity in its three 

dimenssions - acquisition / identification, assimilation and application - causes positive effects on 

the relationship between the domains and the lawyer's performance, and the other hypothesis of 

direct effect: Bloom`s Taxonomy domain and individual performance, the domain and ACAP, and 

ACAP and invidual performance also had the result of positive effect, confirming this study 

hypotheses. 

 

Key Words: Absorptive capacity; Bloom`s Taxonomy domains;  individual performance; 

lawyers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A profissão de advogado e os respectivos escritórios são reconhecidos como profissões 

tradicionais (FREIDSON, 2001) que, em conjunto a outros ofícios também tradicionais, vêm 

sofrendo mudanças significativas nas últimas décadas. De acordo com Morgan e Quack (2005) 

novas tecnologias, informações, legislação, internacionalização e globalização dos negócios 

colocam em xeque sua atuação diante um ambiente mutável e competitivo. 

O século XX foi o marco inicial do desenvolvimento na gestão administrativa. O 

Taylorismo simplificou e otimizou a linha de produção por sua padronização e divisão de tarefas, 

sem a necessidade de pensar na execução do trabalho gerando lucro e produtividade, todavia de 

forma alienada (HAPNER, 2002), o que não é uma característica encontrada e desejada na 

profissão do advogado. 

Historicamente, os advogados se juntaram em conselhos para deliberar sobre a forma de 

agir profissionalmente. A advocacia foi reconhecida, então, como profissão envolta a um processo 

artesanal. O trabalho caracterizava-se além da subsistência, acabando por transcender imposições 

mercadológicas e financeiras por seu estado da arte, ignorando a produtividade e remuneração 

justa (HAPNER, 2002). Normatização e limitação foram impostas à advocacia. Contudo, no 

mercado de alta competitividade e ambiente dinâmico, cada vez mais surgem clientes exigentes e 

empresas com preços reduzidos e em constante aprimoramento (SANTOS; LIMA, 2018; CLOVIS, 

2010). Isso implica entender que segmentos do mercado precisam ser redefinidos, como exemplo 

o de Direito, no qual os advogados têm possibilidade em escolher nichos específicos de atuação. 

O processo de reestruturação organizacional, profissionalização e adoção de modelos de 

administração consagrados no mercado (HAPNER, 2002), acabaram por incidir na especificidade 

da prática jurídica. 

Além disso, inúmeras profissões possuem especificidades e regularizações, mesmo que não 

escritas, que delimitam conduta e parâmetros para o comportamento profissional e, com a profissão 

do advogado não é diferente (BARBOSA, 2009), mas que por sua vez são mais incisivas por 

ressaltarem as características singulares como preponderantes a justiça. Para Barbosa (2009) a 

infração do advogado é mais que repudiada. Está sujeita a sanções administrativas estipuladas no 
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Código de Ética e Disciplina dos Advogados e o Estatuto da Ordem dos Advogados ( BRASIL, 

LEI Nº 8.906, 1995). 

O Código de Ética OAB, em seu artigo 5º ressalta que o exercício da advocacia é 

incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, ou seja, não se transforma o serviço 

jurídico em mercadoria e o comercializa. Parte dos advogados entende tal regra como impedimento 

em transformar/adaptar o escritório como uma organização empresarial, implicando 

negativamente em seu crescimento orgânico e adaptação ao ambiente externo.  

Para Nalini (2001) o Código de Ética OAB protege a profissão quando refere-se ao 

advogado que exerce atividade fundamental ao coletivo e à administração da justiça, estando 

ligada a própria instituição judicial. O código é instrumento que sintetiza os deveres do advogado 

(LOBO, 2009), bem como sanciona as más práticas. 

A limitação para classificar o escritório de advocacia como uma organização não só reflete 

no crescimento dos escritórios, mas também nos estudos acadêmicos tanto da área de 

conhecimento do Direito, quanto na área de Administração. Pouco se aplica as teorias da 

administração no ambiente jurídico e pouco se fala aos advogados sobre gestão, estratégia etc.  

Uma pesquisa no banco de dados da CAPES mostrou que a produção acadêmica que 

contém no título ‘escritório de advocacia’, sem delimitação de ano, possui um total de 12 artigos 

no Brasil, e no banco de dissertação e teses, somente 26 trabalhos com o mesmo filtro foram 

encontrados. A lacuna entre essas duas áreas das ciências sociais pode ser reduzida ao aproximá-

las no ato de entender um escritório de advocacia como organização e poder aplicar as teorias da 

administração no dia a dia. 

O movimento de profissionalização do setor tem como maior ativo o conhecimento, sendo 

uma ameaça quando o perde (HAPNER, 2002; MATUSIK; HEELEY, 2005). Os escritórios e 

advogados devem mostrar paixão, aprendizado tácito, compreensão da matéria, lógica de 

argumentação, oratória, perspicácia, boa escrita, prática jurídica e demais características 

relacionadas ao domínio da aprendizagem e capacidade de absorção do conhecimento que o irão 

distinguir – assuntos discutidos nas teorias de administração e aqui evidenciados como forma de 

obter vantagem competitiva ao escritório por meio dos ativos intangíveis do conhecimento.  
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A capacidade de absorção do conhecimento em sua definição seminal envolve 

adquirir/identificar, assimilar e aplicar novos conhecimentos, seja no âmbito individual ou no 

organizacional (COHEN;LEVINTHAL, 1990), sendo, na presente pesquisa, o conceito utilizado 

para o nível individual da capacidade. 

A parte da teoria sobre capacidade de absorção enfatiza a cognição humana como um fator 

que contribui para aumentar essa capacidade. Entretanto, todo ser humano é, no mínimo, uma 

composição de uma estrutura emocional (afeto), mental (cognição) e física (psicomotora) 

(BLOOM et. al., 1974). Portanto, a análise da capacidade de absorção deveria considerar os 

aspectos emocionais, cognitivos e psicomotores dos indivíduos.  

A literatura originada na área educacional (Taxonomia de Objetivos Educacionais – 

BLOOM et al., 1974) propõe a avaliação de alunos em sala de aula sob esses três fatores, 

considerados em conjunto, sob o rótulo de ‘domínio de aprendizagem’, envolvendo os domínios 

afetivo, cognitivo e psicomotor que ainda não foram explorados em sua completude no âmbito 

empresarial/organizacional.  

Entende-se que o estado da arte sobre o estudo de capacidade de absorção, considera apenas 

o domínio cognitivo. Já os outros dois – afetivo e psicomotor – não foram explorados pela 

academia. Esses três domínios, nessa pesquisa, são explorados no ambiente organizacional do 

escritório de advocacia. 

Isto é, um modelo que inclui os três domínios de aprendizagem viria para acrescentar a 

literatura. Mais ainda, não se sabe ao certo se o desempenho de um advogado possa advir de seu 

domínio de aprendizagem, quando se tem em conta resoluções de problemas por meio de inovação. 

Contudo se houver a capacidade de absorção como um componente mediador, a relação deve 

existir com maior intensidade e certeza, o que introduz o problema de pesquisa, envolto a esses 

três constructos. 

A principal pergunta que se pretende responder é se o desempenho individual do advogado 

diante o conhecimento sobre o direito material (ex. legislação consumerista) ou processual (ex. 

agravo de instrumento diante uma decisão interlocutória), em conjunto das experiências, com o 

conhecimento tácito e com as informações advindas de diversas fontes, facilitam a solução de 

problemas de forma criativa e inovadora. 
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1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

Entende-se que o desempenho de um advogado depende de construir uma argumentação 

que o fará resolver problemas de maneira criativa e inovadora. Seu conhecimento está diretamente 

ligado ao domínio de aprendizagem, bem como a sua capacidade de absorção tanto do texto legal 

como da prática jurídica diária. Nesse sentido, a capacidade de absorção será entendida como uma 

capabilidade dinâmica (dynamic capability) no âmbito individual (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Portanto, a questão de pesquisa é enunciada como: O domínio de aprendizagem (cognitivo, 

afetivo e psicomotor) provoca efeitos no desempenho de um advogado, ao ser mediado pela 

sua capacidade de absorção individual? 

Decorrente dessa questão de pesquisa, são estabelecidos o objetivo principal e os objetivos 

específicos. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos do domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e psicomotor) no 

desempenho de advogados, ao ser mediado pela capacidade de absorção individual. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

a) Mensurar a intensidade da capacidade de absorção dos advogados da amostra 

selecionada;  

b) Mensurar a intensidade de cada um dos três domínios de aprendizagem dos 

advogados da amostra selecionada; 

c) Mensurar a intensidade do desempenho individual dos advogados da amostra 

selecionada. 
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1.3.JUSTIFICATIVA TEÓRICA 

A literatura sobre capacidade de absorção (ACAP) foca-se no âmbito organizacional e no 

domínio cognitivo do conhecimento. A busca por literatura na base Web of Science mostrou que 

não há estudos que explicitam a ACAP com os dois outros domínios de aprendizagem (afetivo e 

psicomotor). 

Assim, o estudo apresentado dá uma nova perspectiva teórica ao relacionar todos os 

domínios de aprendizagem com a capacidade de absorção. Ademais, incluiu estudá-los no âmbito 

individual de escritórios de advocacia, onde também foi encontrado uma lacuna nos estudos 

acadêmicos, dado que não há muitas pesquisas sobre escritórios de advocacia, bem como não há 

extenso material sobre ACAP individual. 

Avalia-se que esta pesquisa seja relevante para a academia, dado que estudos acadêmicos 

comprovaram que o fator emocional (domínio afetivo) é preponderante para compartilhar 

conhecimento (SZULANSKI, 1996), bem como se observa que as práticas organizacionais são 

compartilhadas por learning by doing (domínio psicomotor).  

Para o desenvolvimento da revisão da literatura , estudos desde 1990 (artigo seminal de 

Cohen e Levinthal) até 2018, foram incorporados nos filtros da base, sendo essa escolhida por 

proporcionar análises numéricas sobre os artigos que procura por tema e ter uma gama maior de 

estudos.  

O primeiro filtro foi procurar as palavras chave separadamente nos títulos, combinado aos 

critérios “mais referenciado” e/ou “revisado em pares”, período de 1990 a 2018, tipo de 

documento: artigos de categorias que se encaixassem na área de estudo - business, management.  

O resultado é apresentado na tabela 01, estando separado por temas – capacidade de 

absorção (ACAP individual), domínio de aprendizagem (taxinomia de Bloom, cognição, afeto e 

psicomotor), desempenho individual e escritório de advocacia: 
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Tabela 01. Tema e estudos acadêmicos – (1990 – 2018) 

 

TEMA PALAVRA CHAVE FILTRO RESULTADO 

DO FILTRO 
PERÍODO CATEGORIA BASE  

CAPACIDADE 

DE ABSORÇÃO 

Absorptive Capacity  1990 - 2018 Business e 

Management 

Web of Science 387 

Individual Absorptive 

Capacity 

2 

DOMÍNIO DE 

APRENDIZAGEM 

Bloom Taxonomy 1990 - 2018 Business e 

Management 

Web of Science 5 

Cognitivo: Cognition e 

Cognitive 

193 

Afetivo: Trust e 

Behavior e Relationship 

5 

Psicomotor: Ability e 

Skill 

18 

DESEMPENHO 

INDIVIDUAL 

Individual performance 1990 - 2018 Business e 

Management 

Web of Science 56 

ESCRITÓRIO DE 

ADVOCACIA 

Escritório de advocacia Qualquer ano Qualquer área CAPES – 

revisado por 

pares 

8 

Fonte: Elaborado pela autora 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação se estrutura da seguinte forma: o primeiro capítulo introduz o ambiente dos 

escritórios de advocacia e os constructos estudados. Além disso, nesta seção delimita-se o 

problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo é a fundamentação teórica sobre a conceituação da capacidade de 

absorção no âmbito organizacional e individual, domínio de aprendizagem – cognitivo, afetivo e 

psicomotor, e o desempenho individual. O capítulo três apresenta o relacionamento teórico entre 

a ACAP individual, os domínios de aprendizagem e o desempenho individual associando-se as 

respectivas hipóteses de pesquisa.  
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O quarto capítulo são os procedimentos metodológicos, detalhando a pesquisa, método, 

tipo, procedimento, coleta de dados, população, amostra e técnicas. O quinto capítulo diz sobre os 

resultados e a discussão encontrados com a pesquisa. O sexto capítulo apresenta as conclusões, 

limitações, implicações e pesquisas futuras.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO 

 

A discussão sobre a capacidade de absorção será inicialmente feita na dimensão 

organizacional, em razão de suas origens teóricas. Logo, as discussões complementares que 

procuraram desenvolver abordagens na dimensão individual vista como antecedentes e gatilhos 

para o processo também seram citadas. Dessa forma, entendeu-se ser relevante a apresentação da 

discussão no âmbito organizacional e depois no âmbito individual, que é o interesse maior nesta 

pesquisa.  

Para melhor entendimento, a Figura 01 mostra a linha cronológica dos autores escolhidos 

para a abordagem do tema: 

 

Figura 01. Linha cronológica da capacidade de absorção 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.1.1. Capacidade de absorção organizacional 

 

Em 1965, Adler conceituou a capacidade de absorção (ACAP) como a capacidade de uma 

economia utilizar e absorver a informação externa e os recursos que possui. Capital, margem de 

retorno e investimentos em projetos são necessários, em sua visão, para determinar a capacidade 

de absorção e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Adler (1965) entendia que fatores 

econômicos, como barreiras institucionais, controle da economia de setores, falta de conhecimento 

sobre custos, objetivo de mercado, eventos futuros etc., poderiam afetar a capacidade de absorção. 

Adler (1965) 

Cohen e Levinthal (1990) 

Lane e Lubatkin (1998) 

Zahra e George (2002) 

Matsuki e Heeley (2005) 

Lane, Koka e Pathak (2006) 

Terwal, Criscuolo 

e Salter (2011) Tian e Soo (2018) 

Wang et al.  (2014) 
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 Em 1990, Cohen e Levinthal, oferecem uma visão complementar aos estudos sobre 

capacidade de absorção da época. Esses autores (1990) conceituam a ACAP como a capacidade 

em adquirir/identificar, assimilar e aplicar novos conhecimentos no ambiente. O primeiro foco do 

estudo foi a base cognitiva do indivíduo, incluindo conhecimentos pré-existentes e conhecimentos 

diversos. 

A premissa dos estudos de Cohen e Levinthal (1990) é a necessidade da organização em 

obter conhecimento pré-existente para assimilar e usar com o novo conhecimento. Os estudos 

sobre o conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 2003; MATSUKI; HEELEY, 2005) reafirmam 

que seu acumulo aumenta a habilidade de utilizá-lo e adquirir novos (aquisição) para ser usado em 

situações específicas e em resoluções de problemas (GOURLAY, 2004). 

Parte-se do ponto de vista que as interações entre os indivíduos são idiossincráticas, os 

níveis de conhecimento são distintos e a organização deve ter a capacidade em interligar e diminuir 

o abismo dessas relações para aumentar o seu desempenho (COHEN; LEVINTHAL, 1990; 

NONAKA; TAKEUCHI, 2003) 

Para Roberts (2015), ser capaz de aprender é assimilar (imitar) conhecimento e possuir 

habilidade para resolver problemas (inovação). As organizações são influenciadas pelo ambiente 

que estão inseridas, a aprendizagem deriva em sua grande forma desse ambiente (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990). 

Os ativos tangíveis e intangíveis devem ser tratados com atenção quando geridos. Para 

Lane e Lubatkin (1998) a maior diferenciação concentra-se no conhecimento. A organização deve 

conhecer o próprio conhecimento, processos, rotinas, recursos a fim de atender a demanda da 

indústria. 

No nível organizacional, a dependência da organização para com a capacidade de absorção 

individual dos membros existe e a transferência do conhecimento se dá pelo processo de 

exploração e explotação (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Na mesma direção, Lane e Lubatkin 

(1998) acrescentam que a organização deve ter capacidade em absorver, capturar e assimilar o 

conhecimento externo para comercializá-lo.  
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A possibilidade de aprender com outras organizações depende da própria capacidade de se 

desenvolver as bases de conhecimento, a lógica dominante e a estrutura organizacional. 

Exploração e explotação são desenvolvidas por organizações receptoras e emissoras mediante 

alianças para transmitir similaridades e familiaridades dos problemas organizacionais entre elas 

(LANE; LUBATKIN, 1998) 

A capacidade de absorção, no âmbito organizacional, se tornou um dos mais abordados 

pela literatura estratégica quando se fala de conhecimento (LANE; KOKA.; PATHAK, 2006). A 

ACAP afeta o desempenho e vantagem competitiva da organização, sendo um assunto envolto em 

estratégia de diferenciação por meio dos ativos intangíveis. 

Quanto ao nível organizacional, a definição seminal de Cohen e Levinthal, de 1990, foi 

aprimorada por Zahra e George (2002) sendo dividida em duas dimensões: a dimensão potencial 

(PACAP)  e a realizada (RACAP). 

A PACAP, segundo esses autores, é composta de dois processos: a aquisição e a 

assimilação de conhecimentos. Nessa dimensão, a empresa é considerada como receptora, pronta 

a adquirir e assimilar conhecimentos externos. Em outras palavras, a PACAP poderia ser entendida 

como o processo de exploração (COHEN; LEVINTHAL ,1990). 

A RACAP é composta pelos processos de transformação e explotação. É a capacidade para 

desenvolver e aperfeiçoar as rotinas que facilitam a combinação dos conhecimentos já existentes 

da empresa e os demais adquiridos pelo processo de capacidade potencial. Pode ser considerada 

como o processo de explotação (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

A Figura 02 representa o modelo de Zahra e George (2002): 
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Figura 02. Modelo ACAP organizacional de Zahra e George 

 

Fonte: Zahra e George (2002) 

Por estudos empíricos, muitas organizações não estão conscientes dos seus conhecimentos 

ou não conseguem alcançá-los, como exemplo o conhecimento tácito que só pode ser comunicado 

por interação direta dos indivíduos e em coletivo (COHEN; LEVINTHAL, 1990), bem como não 

conseguem entender como diferentes elementos contribuem para a habilidade da firma de criar 

conhecimento com valor (MATSUKI; HEELEY, 2005).  

Os autores argumentam que a capacidade de absorção pode ser considerada como um 

processo de aprendizagem organizacional. Esse processo de aprendizagem se inicia quando a 

organização entende e capta suas imperfeições e deseja corrigí-las, por meio de novas rotinas e 

execução de planejamentos (ARGYRIS; SCHON, 1978).  

Composto por múltiplas dimensões, as habilidades individuais de absorção são 

consideradas por muitos autores a base da alavancagem para a ACAP organizacional (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; ZAHRA E GEORGE, 2002; MATSUKI E HEELEY, 2005). Interessante se 

faz então, antes de aprofundar e complementar a teoria no âmbito individual de absorção, uma 

esquematização do entendimento sobre a ACAP organizacional e individual dos principais autores 

que versam sobre esse constructo, conforme se apresenta no Quadro 01.  

 

 

 

 



24 
 

Quadro 01. Conceitos de capacidade de absorção organizacional e individual 

AUTOR / ANO ACAP ORGANIZACIONAL ACAP INDIVIDUAL 

ADLER (1965) Capacidade de uma economia em 

utilizar e absorver a informação 

externa e recursos que possui 

Não conceitua ACAP individual 

COHEN E LEVINTHAL (1989; 

1990) 

Capacidade em identificar, assimilar e 

aplicar o conhecimento no ambiente  

Capacidade em identificar, 

assimilar e aplicar o conhecimento 

no ambiente 

LANE E LUBATKIN (1998) Capacidade em identificar, assimilar e 

aplicar o conhecimento no ambiente e 

comercializá-lo  

Não conceitua ACAP individual 

ZAHRA E GEORGE (2002) Conjunto de rotinas organizacionais e 

processos pelos quais as empresas 

adquirem, assimilam, transformam e 

exploram o conhecimento 

Não conceitua ACAP individual, 

contudo, entende a necessidade de 

antecedentes, moderadores e out 

comes do processo de absorção 

MATSUKI E HEELEY (2005) Junção da relação com o ambiente 

externo e as dimensões coletiva e 

individual 

Dimensão individual – 

conhecimentos e habilidades nas 

práticas técnicas, forma de 

comunicação, e compartilhamento 

de conhecimento e os objetivos 

LANE, KOKA, PATHAK (2006) Habilidade da firma em utilizar 

conhecimento externo por três 

processos sequenciais: 1. Reconhecer 

e entender potencial conhecimento por 

meio de exploração, 2. 

Transformação, 3. Conhecimento 

assimilado para criar conhecimento e 

comercializá-lo 

Não conceitua ACAP individual, 

contudo, antecedentes e outcomes 

individuais são considerados no 

modelo, como exemplo: 

criatividade e relação de 

aprendizado. 

TERWAL, CRISCUOLO, 

SALTER (2011) 

Capacidade em identificar, assimilar e 

aplicar o conhecimento no ambiente 
Capacidade em identificar, 

assimilar e aplicar o conhecimento 

para desenvolvimento e 

desempenho individual – 

reconhecer, compreender, discutir, 

aplicar, criatividade, pesquisar, 

recuperar e ampliar 
WANG et al (2014) Capacidade em identificar, assimilar e 

aplicar o conhecimento no ambiente, 

com ênfase no processo de ganhar o 

conhecimento externo que determina a 

inovação da organização  

Capacidade em identificar, 

assimilar e aplicar o conhecimento 

no ambiente, com ênfase no 

processo de ganhar o conhecimento 

externo que determina a inovação 

da organização 
TIAN E SOO (2018) Capacidade dinâmica com sentido de 

identificar, assimilar e aplicar o 

conhecimento no ambiente 

Variável dependente do processo de 

absorver, sendo os outcomes a 

transferência do conhecimento, 

inovação, desempenho financeiro. 

Entende que a ACAP 

organizacional deriva da 

capacidade e desempenho do 

indivíduo da organização 
Fonte: Elaborado pela autora  
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2.1.2. Capacidade de absorção individual 

 

Em essência, os indivíduos são considerados como homogêneos diante a firma, contudo 

desassociá-los da organização leva a uma dimensão de escolhas e ações (VOLBERDA et al., 

2005), experiências (LANE et al., 2006), cognição (ZAHRA; GEORGE, 2002; BLOOM, 1956) e 

motivação (SILVA; DAVIS, 2011; OJO; RAMAN, 2016). Em um nível individual de análise, é 

essencial que os membros da organização sejam considerados atores principais da criação do 

conhecimento e a chave para a reposição desse conhecimento (TIAN; SOO, 2018) 

Matusik e Heeley (2005) desenvolvem sua argumentação sobre o conceito de capacidade 

de absorção sob o ponto de vista externo e individual. Sob o ponto de vista externo, é a conversa 

entre os meios organizacionais e o mercado, bem como o quanto é afetado coletivamente essa 

conversa pelo componente indivídual.  Já sob o ponto de vista dos indivíduos, se entende pela 

influência de aspectos idiossincráticos das atividades organizacionais e seus indivíduos a um novo 

jeito de assimilar o conhecimento, baseando-se em técnicas e estilos já existentes. 

Os antecedentes da operação de absorção de Zahra e George (2002), compreendem as 

fontes de conhecimento e a experiência como alimento para o processo de exploração e explotação, 

sendo que entre essas fases ainda há de se falar em mecanismos de integração social, ou seja, da 

transferência entre indivíduos das melhores práticas (SZULANSKI, 1996). 

A habilidade da firma em absorver informação do ambiente externo é também a função sob 

a habilidade de absorver dos membros. O resultado de adquirir e aplicar o conhecimento vem de 

experiencias prévias em tarefas similares e resolução de problemas dos membros (MATSUKI; 

HEELEY, 2005). 

A ACAP individual possui características como objetivo e orientação cívica, virtudes, nível 

de aprendizado, percepção da organização com o comprometimento da aprendizagem, motivação, 

criatividade, comportamento, interação social e liderança que, de certa forma, inferem na potência 

e realização de absorção organizacional do conhecimento (SILVA; DAVIS, 2011; FLATTEN et 

al., 2011; TORTORIELLO, 2015; BREUNIG, 2016; HART et al., 2016; YAO; CHANG, 2017; 

TIAN; SOO, 2018). Assim, que para entender a capacidade organizacional, se faz imperioso 

examinar os membros da organização (VOLBERDA et al., 2005; TSENG et al., 2011). 
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Os indivíduos, atuando em diferentes papeis, transformam o conhecimento externo em um 

formato usável e explorável pela organização (TER WAL, CRISCUOLO, SALTER, 2011; 

WANG et al, 2014). Mesmo que haja maneiras de a organização desenvolver seu ambiente e 

aumentar a relevância para com o conhecimento externo, o papel de monitorar do gatekeepers 

(porteiros) o conhecimento e reconhecer a validade e valor de cada um é imprescindível 

(TERWAL; CRISCUOLO; SALTER, 2011). 

Fundamentalmente, a adição de conhecimento à organização, emanado internamente ou 

externamente, requer esforços como a expertise, habilidade e competência de seus membros para 

aplicar em produtos, processo, inovação e tecnologia (CRISCUOLO; SALTER; TER WAL, 2011; 

2014; WANG et al., 2014)  

Os estudos de Ter Wal et al. (2011), separaram em fases o conceito seminal de Cohen e 

Levinthal de 1990 – identificar, assimilar e aplicar -, e aplicaram os aspectos individuais do 

processo. Assim descobriram que pesquisar e identificar conhecimentos no ambiente externo é 

uma tarefa difícil e, portanto, faz-se necessário obter outras formas de capacidade de absorção para 

aumentar o efeito da exploração e explotação. Descobriram que os esforços individuais de 

assimilar o conhecimento externo em uma linguagem poderosa e fácil de compreender predizem 

inovação, e que a integração é um conceito principal para a teoria da visão baseada em 

conhecimentos (knowledge based view). A aplicação do conhecimento também esta relacionado 

ao poder de inovar, podendo ser uma dificuldade barreiras internas da organização. 

Entendeu-se que quando as três fases utilizadas em conjunto - identificar, assimilar e 

aplicar - o conhecimento na dimensão individual tem efeito no desempenho do membro, sendo 

uma estratégia importante para aquele que quer melhorar baseado no conhecimento externo. Assim 

reconhecer, compreender, discutir, aplicar, ter criatividade, pesquisar, recuperar e ampliar são 

verbos utilizados para compreender a capacidade de absorção individual (COHEN; LEVINTHAL, 

1990; DAGHFOUS, 2004; TERWAL et al., 2011; WANG et al., 2014). Consistente com a teoria 

e conceito seminal de Cohen e Levinthal (1990), a capacidade de absorver conhecimento externo 

não só é produto do indivíduo, mas também dos gatekeepers. 

Nessa pesquisa, a capacidade de absorção individual é o foco da análise.  Assim, ao 

ressaltar as características dos antecedentes individuais pode-se começar a pensar sobre uma 
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conexão com os outros constructos, como os domínios de aprendizagem – afetivo, cognitivo e 

psicomotor, que adiante são discutidos. 

 

2.2. DOMÍNIOS DE APRENDIZAGEM 

 

Em 1949, Benjamin Bloom e colaboradores expressaram o interesse em conceber 

classificações para objetivos educacionais, criando a “Taxonomia de Bloom” (BLOOM; 

ENGELHART; FURST; HILL; KRATHWOHL, 1956). Em essência, desenvolveram critérios 

para avaliações de aprendizagem de alunos em sala de aula. De acordo com Bloom et al. (1956), 

os processos de aprendizagem na área de educação foram estabelecidos sob três domínios: 

cognitivo, afetivo e psicomotor. 

Ao longo dos anos e aprofundamento dos estudos, Bloom et al. (1964) e outros autores 

esquematizaram os três domínios. Para o domínio cognitivo os objetivos foram relacionados às 

competências, habilidades intelectuais, memória etc., sendo desempenhados com nível maior de 

consciência pelo aprendiz e por isso, são mais fáceis de se identificar. O domínio afetivo (BLOOM 

et al., 1964) se relaciona aos interesses, valores e atitudes e são mais difíceis de estabelecerem 

objetivos para tais ações. O domínio psicomotor se relaciona às habilidades motoras e foi 

desenvolvido anos mais tarde por outros pesquisadores,  como Harrow (1972) e Simpson (1972), 

mas para efeito deste estudo, preferiu-se optar por Dave (1970), em razão de ser uma tipologia 

mais utilizada em outros estudos.  

Para Bloom et al.(1956) as vantagens da separação dos domínios é oferecer base para 

desenvolver ferramentas de avaliação, estimulação e aquisição de conhecimento educacional, bem 

como instigar os docentes a auxiliarem de forma eficaz e eficiente as competências peculiares de 

cada aluno em sala de aula.  

A Figura 03 mostra as fases de desenvolvimento dos domínios: 

 

 

 



28 
 

Figura 03. Linha cronológica domínios de aprendizagem – cognitivo, afetivo e 

psicomotor 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.2.1. Domínio cognitivo 

 

O domínio cognitivo está ligado ao domínio do conhecimento, aquisição, desenvolvimento, 

atitudes e habilidades, sendo reconhecido por ações específicas. Foi criado com o objetivo de 

entender como se desenvolve as formas mais elevadas de conhecimento, como a análise e 

avaliação na área educacional, dos processos, facilitando a troca de informações (BLOOM et al., 

1956). 

Existem seis níveis hierárquicos originários para o processo contínuo do domínio 

cognitivo, sendo do mais simples ao mais complexo: conhecimento, compreensão, aplicação, 

análise, síntese e avaliação (BLOOM et al., 1956). Tais niveis foram revisados com uma nova 

tipologia de Krathwohl (2002), resultando em verbos de aprendizagem: lembrar, entender, aplicar, 

analisar, sintetizar e criar. Ademais o novo dimensionamento proporcionou uma estrutura e ênfase 

dos conceitos mais abrangentes quanto o tipo de conhecimento aprendido e o publico alvo a que 

se aplica a teoria. 

O lembrar se refere aos objetivos do processo de aprendizagem sobre habilidades quanto a 

memória de ensinamentos previamente sabidos, como exemplo: datas, classificações, 

procedimentos etc. (BLOOM et al., 1956; KRATHWOHL et al., 2002; LEWIES; YATES; 

GOMOLKA, 1988). Entender é a habilidade de compreender o significado do ensinamento, ou 

D. Cognitivo - 

Bloom, Engelhart, 

Furst, Hill, & 

Krathwohl (1956) 

D. Afetivo - 

Krathwohl, Bloom, 

Masia (1964) 

D. Psicomotor - 

Dave (1970) 

Krathwohl (2002) 

Wall e Telles (2004) 
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seja, a capacidade de traduzir pela interpretação e explicação do conteúdo de forma que outros irão 

entender (BLOOM et al., 1956; LEWIES; YATES; GOMOLKA, 1988). 

A Figura 04 explicita os níveis do domínio cognitivo: 

Figura 04. Seis níveis hierárquicos do domínio cognitivo 

 

Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956); Krathwohl (2002) 

Aplicar é a habilidade do bom emprego ao ensinamento em situações específicas, 

necessitando maior grau de assimilação do assunto (BLOOM et al., 1956; KRATHWOHL, 2002). 

Analisar refere-se à interligação dos assuntos (MAYER, 2002). Para Stuart e Marcondes (2009) 

os dois últimos níveis de maior complexidade precisam de habilidades críticas do aprendiz. 

Sintetizar associa-se com a combinação e organização das partes do ensinamento para formar um 

só, criando material coeso e funcional (BLOOM et al., 1956; KRATHWOHL, 2002). A última 

categoria é sobre criticar  e criar o processo e o resultado em si a partir de critérios como: qualidade, 

consistência, entre outros, do aprendiz (MAYER, 2002). 

Wall e Telles (2004) esquematizaram os níveis hierárquicos do domínio cognitivo em 

objetivos e maneiras de atingí-los, como demonstrado no Quadro 02: 

 

 

 

 

 

6. CRIAR

5. SINTETIZAR

4. ANALISAR

3. APLICAR

2. ENTENDER

1. LEMBRAR
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Quadro 02. Objetivos cognitivos 

NÍVEIS OBJETIVOS VERBOS DE AÇÃO 

Lembrança Lembrar informações sobre: fatos, datas, 

palavras, teorias, métodos, classificações, 

lugares, regras, critérios, procedimentos 

etc. 

Definir, descrever, distinguir, 

identificar, rotular, listar, memorizar, 

ordenar, reconhecer, reproduzir etc. 

Entendimento Entender a informação ou o fato, captar seu 

significado, utilizá-la em contextos 

diferentes. 

Classificar, converter, descrever, 

discutir, explicar, generalizar, 

identificar, inferir, interpretar, prever, 

reconhecer, redefinir, selecionar, 

situar, traduzir etc. 

Aplicação Aplicar o conhecimento em situações 

concretas 

 

 

Aplicar, construir, demonstrar, 

empregar, esboçar, escolher, escrever, 

ilustrar, interpretar, operar, praticar, 

preparar, programas, resolver, usar etc. 

Análise Identificar as partes e sua inter-relações Analisar, calcular, comparar, 

discriminar, distinguir, examinar, 

experimentar, testar, esquematizar, 

questionar etc. 

Síntese Combinar parte não organizadas para 

formar um todo 

Compor, construir, criar, desenvolver, 

estruturar, formular, modificar, 

montar, organizar, planejar, projetar 

etc. 

Criação Julgar / criar o valor do conhecimento Criar, criticar, comparar, defender, 

detectar, escolher, estimar, explicar, 

julgar, selecionar etc. 

Fonte: Wall e Telles (2004); Krathwolh (2002) 

2.2.2. Domínio afetivo 

 

Bloom et al. (1964) descrevem e aprofundam os estudos sobre o domínio afetivo, 

relacionando-o com postura, sentimentos e emoções, na área afetiva como comportamento, 

emoção, responsabilidades, valores, atitudes, interesses, entre outros. Está associado ao apreço 

pela beleza, verdade e conhecimento (KRATHWOHL, 2002). 

Esse domínio envolve cinco níveis, dispostos hierarquicamente de acordo com o grau de 

envolvimento dos indivíduos com o conhecimento que está sendo recebido. A Figura 05 sintetiza 

esses cinco níveis (BLOOM et al., 1964), 
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Figura 05. Cinco níveis hierárquicos do domínio afetivo 

Fonte: Bloom et al. (1964) 

 

O primeiro nível– receptividade -, é sobre o comportamento do aprendiz, ou seja, estar ou 

não a disposição para recepcionar o conhecimento que lhe apresentado, o grau de sensibilização 

do indivíduo; o segundo nível -  resposta -, se relaciona quanto a participação e envolvimento de 

quem aprende, não só aprendendo, mas também reagindo a situação de aprender (BLOOM et al. 

1964). 

A valorização é o comportamento interiorizado e consciente de dar valor ao conhecimento, 

se comprometendo ao processo de aprender, escolhe, aprova e apoia sua decisão. A organização é 

descrita por formação de um sistema de valores, como exemplo uma conduta fiel ao valor que 

escolheu buscar. No último nível – caracterização -, o sistema de valor já está interiorizado, estável 

e é super consciente, está em todos os atos, é típico do aprendiz (BLOOM et al., 1964). Wall e 

Telles (2004) esquematizaram os níveis hierárquicos do domínio afetivo em objetivos e maneiras 

de atingí-los, como demonstrado no Quadro 03. 

 

 

 

 

 

5. CARACTERIZACAO

4. ORGANIZACAO

3. VALORIZACAO

2. RESPOSTA

1. RECEPTIVIDADE
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Quadro 03. Objetivos afetivos 

NÍVEIS OBJETIVOS VERBOS DE AÇÃO 

Recepção Dar-se conta de fatos, predisposição 

para ouvir, atenção seletiva 

Dar nome, destacar, identificar, localizar, selecionar, 

usar etc. 

Resposta Envolver-se (participar) na 

aprendizagem, responder a estímulos, 

apresentar ideais, seguir regras 

Adaptar-se, ajudar, apresentar, estudar, falar, 

selecionar, escrever, discutir etc. 

Valorização Atribuir valores a objetos e 

comportamentos 

Aproximar, completar, diferenciar, dividir, iniciar, 

justificar, propor etc. 

Organização Atribuir prioridades aos valores, criar 

um sistema de valores 

Adaptar, alterar, combinar, concordar, defender, 

generalizar, explicar, formular, inter-relacionar, 

modificar, relacionar, preparar etc. 

Caracterização Adotar sistema de valores e praticá-lo Agir, cooperar, desempenhar, modificar, influenciar, 

integrar, questionar, propor, ético, verificar, revisar 

etc. 

Fonte: Wall e Telles (2004) 

2.2.3. Domínio psicomotor 

 

O domínio psicomotor foi posteriormente desenvolvido. Mandarino (2012) relaciona tal 

domínio com a habilidade em realizar uma ação. Requer prática para precisão, procedimento, 

técnica etc. Pode também ser sobre respostas naturais ou autônomas, como os reflexos do 

indivíduo. 

Bloom não chegou a definir níveis e hierarquias para esse domínio. Contudo, outros autores 

como Dave (1970), Harrow (1972) e Simpson (1972) cumpriram com esse papel, do qual o mais 

utilizado atualmente é a categorização de 1970 de Dave, envolvendo cinco níveis dispostos 

hierarquicamente de acordo com o grau de dificuldade da ação psicomotora. A Figura 06 retrata 

esses cinco níveis. 

 

 

 

 

 



33 
 

Figura 06. Cinco níveis hierárquicos do domínio psicomotor 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dave (1970) 

 

A imitação é o processo de analisar e padronizar a ação do conhecimento de outro indivíduo 

podendo obter qualidade inferior ao esperado já que pode não ter o mesmo nível de habilidade 

para replicar, mesmo com orientações (DAVE, 1970). A manipulação é a etapa onde a imitação já 

foi repetida inúmeras vezes e se adquire uma execução de ações específicas melhor, a partir de 

uma orientação. A precisão é a ampliação das habilidades dos níveis anteriores, refinando ações 

mais exatas e com menos erros. A articulação é a coordenação de várias ações em harmonia e a 

naturalização é o alto desempenho, ou seja, as ações se tornam naturais ao indivíduo e não é 

necessário raciocinar muito sobre agir. 

Os níveis de psicomotricidade se complementam e o estudo sobre o domínio psicomotor 

acaba por entender que as ações executadas são neuromusculares e exigem estado físico, 

requerendo técnicas em termos de distância, precisão, velocidade, procedimentos e execução 

(DAVE, 1970; HARROW, 1972; SIMPSON, 1972). 

O Quadro 04 retrata esses cinco níveis. 

 

 

 

5. NATURALIZACAO
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Quadro 04. Objetivos psicomotor 

NÍVEIS CAPACIDADES 

 

Recepção 
Dar nome, descrever, destacar, escolher, identificar, localizar, manter, 

perguntar, responder, seguir, selecionar, usar etc. 

 

 

Resposta 

 

Adaptar-se, ajudar, apresentar, desempenhar, discutir, escrever, estudar, falar, 

responder, selecionar etc. 

 

Valorização Aproximar, completar, convidar, demonstrar, diferenciar, dividir, 

explicar, iniciar, justificar propor etc. 

 

 

Organização 

Adaptar, alterar, combinar, comparar, completar, concordar, defender, explicar, 

formular, generalizar, identificar, integrar, inter-relacionar, modificar, ordenar, 

organizar, preparar, relacionar, sintetizar etc. 

 

 

Caracterização 

Agir, cooperar, desempenhar, generalizar, influenciar, integrar, modificar, ouvir, 

propor, questionar, resolver, revisar, ser ético, verificar etc. 

Fonte: Adaptado de Wall e Telles (2004) 

 

Para Micklich (2012) o processo de aprendizagem do ser humano é resultado da 

combinação dos três domínios de aprendizagem. Quanto maior é o afeto para entender, 

compreender o conhecimento (tácito ou explicito), maior é a cognição e consequente, a vontade 

em fazer por ação motora. Resolver problemas criativamente está interligado com o aprendizado, 

assim passa-se ao desempenho individual. 

 

2.3. DESEMPENHO INDIVIDUAL 

 

As organizações estão enfrentando mudanças complexas do ambiente, a capacidade de 

absorção possibilita uma melhor resposta para tal dinâmica (TZOKAS; KIM; AKBAR;AL-

DAJANI, 2015). Geralmente o desempenho individual no local de trabalho é medido com um 

simples indicador global: sucesso profissional ou o resultado de uma série de objetivos alcançados 

ligados a vendas, qualidade do serviço etc. (CHARBONNIER-VOIRIN e ROUSSEL, 2012). 

Contudo, a adaptabilidade do indivíduo também faz parte de seu desempenho. 

A Figura 07 mostra cronologicamente os conceitos escolhidos para discussão desse 

constructo. 
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Figura 07. Linha cronológica do desempenho individual 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Em 1990, o desempenho se tornou um constructo multidimensional, refletindo não só no 

nível organizacional, como também aspectos do comportamento, ações individuais requeridas para 

solução de problemas e alcance dos objetivos (CAMPBELL, 1999).  

O desempenho individual possui uma gama de conceitos. Um assunto relativamente novo 

no mundo acadêmico, dá suporte para criação de escalas com variáveis distintas. Por exemplo, 

para Hofmann, Jacobs e Gerras (1992), o conceito sobre desempenho individual foca-se em duas 

situações complementares: conceitos de experiência de trabalho, ou seja, senioridade - idade de 

trabalho - e como se relacionam com o desempenho no trabalho, e o segundo foco dos estudos é 

sobre a estabilidade do desempenho durante o tempo.  

Mapear o desempenho individual está ligado a mudanças intraindividuais, devendo-se 

entender que o desempenho cresce de acordo com o aprendizado do trabalho e o grau de 

familiaridade com a função dispendida (JACOBS, HOFMANN e KRISKA, 1990). 

O ambiente complexo, turbulento e instável requer um nível de adaptação que inclui a 

capacidade individual de lidar com situações emergenciais – habilidade de enfrentar os problemas 

e se adaptar com inovações (MOTT, 1972; CHARBONNIER-VOIRIN e ROUSSEL, 2012).  

O sucesso do desempenho individual implica no empregado ser hábil para lidar com 

incertezas e situações imprevisíveis que surgem da reestruturação organizacional, de novas e 

diferentes prioridades, dinamicidade do mercado, entre outros, requerendo rápida e fácil adaptação 

para tomar decisões inerente à ambiguidade e incerteza (EDWARDS; MORRISON, 1994). 

Mott (1972) 

Jacobs et al. (1990) 

Campbell et al. (1999) 

Han e William (2008) 

Charbonnier-Voirin; 

Roussel (2012) 
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Algumas escalas ao longo dos anos foram incorporando essas características do 

desempenho do indivíduo, como exemplo de Pulakos et al. (2000), primeiro modelo global para 

desempenho individual voltado a adaptação do indivíduo, no qual propôs oito dimensões de 

adaptação: lidar com incertezas e situações imprevisíveis, lidar com emergências e situações de 

crise, resolver problemas criativamente, lidar com estresse no trabalho, aprender novas tarefas, 

tecnologias e procedimentos, demonstrar adaptabilidade social e cultural e fisicamente ser 

orientado a adaptação. 

Outra escala sobre desempenho individual é de Han e Williams (2008) que para medir o 

constructo criaram cinco dimensões: lidar com emergências, resolver problemas criativamente, 

lidar com estresse do trabalho e lidar com incertezas, o que está ligado intrinsecamente com a 

atitude do empregado.  

As mudanças tanto do ambiente, como das formas de trabalho, como exemplo um trabalho 

flexível (home office), aderem à ideia da vontade do empregado em ser bem-sucedido. Suas 

atitudes devem responder às obrigações diversas para ter um bom desempenho (MENEZES; 

KELLIHER, 2017). 

Além do processo de melhoria do desempenho estar ligado com a atitude do empregado, 

também pode ser facilitado com a forma de aprendizado, que pode obter várias perspectivas, como 

a organização mobilizar-se para realizar objetivos individuais (MOTT, 1972). Como exemplo, 

conectado a um processo têm-se a importância com a aquisição, distribuição, interpretação e 

estoque de informação, bem como também pode ser percebido por feedbacks, experiências, 

resultados, erros inesperados etc. (HUBER, 1991; EDMONDSON, 1999; LANE;LUBATKIN, 

1998; ZAHRA; GEORGE, 2002)  

Mott (1972) distinguiu o desempenho  em três dimensões: a) produtividade em qualidade 

e quantidade (eficiência); b) adaptabilidade simbólica (antecipação de problemas e 

desenvolvimento de soluções com novos métodos e tecnologias) e comportamental (rapidez que 

são tomadas as decisões e quantos membros acatam as mudanças) - essa sub escala quer medir 

capacidade de antecipar problemas e adaptar-se a mudanças; c) flexibilidade (rapidez de adaptação 

e respostas comparado a colegas de trabalho). 
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Sobretudo, um dos principais componentes do desempenho e adaptação, se refere a 

habilidade do indivíduo em mudar o próprio comportamento diante novas demandas do ambiente 

(CHARBONNIER-VOIRIN; ROUSSEL, 2012). A habilidade em gerenciar as informações parte 

da capacidade do indivíduo em entendê-las e captar a importância que essa tem para a organização. 

O desempenho individual se encontra em atitudes de cada empregado e na sua capacidade em 

absorver as informações do ambiente externo e interno da organização (MOTT, 1972; LANE et 

al., 2006).  
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 3. INTERRELACIONAMENTO DOS CONSTRUTOS E HIPÓTESES DO 

ESTUDO 
 

3.1. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E DOMINIO DE APRENDIZAGEM 

 

Para Sun e Anderson (2010) as teorias sobre ACAP e aprendizagem organizacional (AO) 

estão interligadas, para confirmar tal afirmação responderam perguntas como: as teorias são 

subconjuntos, a ACAP é precursora ou consequência (outcome) da aprendizagem organizacional, 

as teorias podem ser separadas teórica e empiricamente ou, se a ACAP não seria um novo rotulo 

para aprendizagem organizacional, e se não seriam teorias redundantes (SUN;ANDERSON, 

2010). 

A análise dos autores (SUN; ANDERSON, 2010) revelaram a existência da relação entre 

as teorias, sendo a ACAP antecedente e consequente ao aprendizado organizacional. Em 1974, 

Hoover, evidenciou que existia uma necessidade em discutir a aprendizagem experiencial diante a 

ACAP e AO, fazendo com que essa aprendizagem por experiencia fosse a ponte da teoria e os 

conceitos de domínios de aprendizagem, que aqui passa a ser discutida. 

Para Hoover (1974) a aprendizagem experiencial tem qualidade e metodologia educacional 

de envolvimento pessoal por completo, tanto nos aspectos sentimentais (domínio afetivo), quanto 

nos cognitivos (domínio cognitivo) e na dimensão comportamental (dimensão psicomotora)1. 

Hoover (1974) complementa afirmando que a teoria de aprendizado experiencial consiste em uma 

aprendizagem holística porque deve integrar a cognição, o afeto e a psicomotricidade, havendo, 

no mínimo, o envolvimento dos três domínios.  

Hoover (1974) apresenta a Figura 08 que ilustra a aprendizagem por experiência, 

considerando-se as suas três dimensões. A cognição predomina em todas a combinações 

apresentadas, sendo uma dimensão primordial no processo educacional. Como pode haver 

variação por dimensão, também há em intensidade, sendo a maior intensidade quando todas as 

                                                           
1 Como o termo behavior é traduzido por comportamento e tem similaridade com aspectos psicomotores, utilizaremos 

a partir desta página o termo psicomotor para se referir a behavior. Dessa maneira, fica consonante com os três 

domínios de aprendizagem desenvolvidos para a Taxonomia de Objetivos Educacionais (Bloom et al. 1956) 
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dimensões (cognitivo, afetivo e psicomotor) se manifestam como um todo, como exemplo 

aprender a jogar futebol em uma partida real. 

Figura 08. Combinação de APEX com bases nas três dimensões 

Dimensões Alta Intensidade de 

APEX 

Baixa Intensidade de 

APEX 

Cognição Nula  X 

Afeto Nula X(?) 

Psicomotricidade Nula X(?) 

Cognição e Afeto XX  

Cognição e Psicomotricidade XX  

Cognição Afeto e Psicomotricidade XXX  

Fonte: Modificado a partir de Hoover (1974) 

Dessa forma, Hoover (1974) define aprendizagem por experiência (APEX) como: 

“APEX pode ser entendida como uma metodologia de educação 

segundo a qual a estrutura e as experiências individuais ou 

grupais são planejadas visando o desenvolver aprendizagem e 

capacidades perceptuais, reforçar a cognição, impactar emoções 

e atitudes e contribuir para o desenvolvimento de capacidades 

para se comportar de forma consistente com os insights 

decorrentes desses processos e experiências”. [Tradução livre]. 

Geraldine O’Neill (2010) depreende do conceito do autor, que há uma essência nas mesmas 

dimensões desenvolvidas pela Taxonomia de Bloom, destacando o desenvolvimento da teoria da 

aprendizagem experiencial em diversas disciplinas do conhecimento, como exemplo Cannon e 

Feinstein (2005), que utilizaram a taxonomia de Bloom para estudos da aprendizagem por 

experiência com novos gerentes em organizações, concluindo que iniciam a gestão com definições, 

princípios e conceitos, contudo que as aptidões necessárias para a dinâmica dos negócios são 

aprendidas com treinamento ou supervisão de um expert. 

Cannon e Feinstein (2005) comentam que a taxonomia revisada por Krathwohl (2002) 

compreende as dimensões cognitiva (conhecimento relativo aos domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor) e de conteúdo de conhecimentos (factual, conceitual, procedimental e meta-cognitivo) 

na aprendizagem.  
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O nível factual seria o conhecimento básico para resolver um problema, o conceitual é a 

capacidade de promover interrelacionamentos dos elementos básicos (princípios, modelos, 

estruturas). Já o nível procedimental seria o ‘como fazer’, os métodos e/ou critérios para uso de 

aptidões ou técnicas. O nível meta cognitivo consiste no conhecimento da própria cognição.  

O Quadro 05 apresenta uma visão de como seria o relacionamento entre essas duas 

dimensões, considerando-se apenas o domínio cognitivo. 

Quadro 05. Relacionamento entre as dimensões de processo e conteúdo – Domínio cognitivo 

Processo cognitivo(1) Dimensão do conteúdo de conhecimentos 

Factual Conceitual Procedimental Meta cognitivo 

Lembrando     

Compreendendo     

Aplicando     

Analisando     

Avaliando     

Criando     

(1) O modelo original de Bloom et al. (1956) considerava o processo cognitivo estático. Na revisão entendeu-se que 

como é um processo deveria incorporar a ideia de fluxo.  

Fonte: Modificado a partir de Cannon e Feinstein, 2005 
 

Cannon e Burns (1999), comentam que a Taxonomia de Bloom abordava primeiro o 

domínio cognitivo com a aquisição e manipulação de ideia, e logo, consideraram as questões 

relativas a sentimentos, momento então, que ficou reconhecido que o sucesso da aprendizagem é 

mais do que pensamento, e sua completude se da com a socialização e habilidade para a ação, onde 

Dave (1970) incluiu o sentido de habilidade em agir como domínio psicomotor.  

Cannon et al. (2013) utilizaram seus estudos para associar a ACAP com aprendizagem 

experiencial, concluindo que a decisão sobre as informações a serem absorvidas e processadas é 

um dos maiores problemas das organizações, acabando por desenvolver uma relação comprovada 

empiricamente dos domínios de aprendizagem com a teoria de ACAP. Nesse estudo, foram 

desenvolvidos dois modelos, o primeiro sobre tarefas para absorver conhecimento definidas na 
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aquisição (adquirir e identificar conhecimento), adaptação (conhecimentos em novas aplicações) 

e invenção (criação de novos conhecimentos), o segundo modelo envolveu as habilidades críticas 

relativas à absorção.  

A limitação desse artigo foi aplicar esses modelos somente na dimensão cognitiva, 

abarcando os níveis lembrança, recepção, percepção, compreensão, aplicação, análise, avaliação e 

criação, levados em conta no resultado que demonstrou grande correlação das teorias. 

Assim, decorrente dessas considerações, formula-se a seguinte hipótese que relaciona o 

domínio de aprendizagem com a capacidade de absorção individual. 

H01: O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos na ACAP individual 

A Figura 09 reflete esse relacionamento. 

Figura 09. Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e a ACAP individual 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

3.2. DOMÍNIO DE APRENDIZAGEM E DESEMPENHO INDIVIDUAL 

 

Gosenpud e Washbush (2010) relacionaram a aprendizagem e o desempenho e revelaram 

efeitos positivos entre esses dois conceitos. Contudo, algumas explicações foram associadas ao 

acaso, como exemplo o esforço maior ou menor do avaliado e outras relativas ao ambiente. Os 

estudos de Minbaeva et al. (2007), sobre a ACAP no âmbito individual argumentavam que a 

experiência associada à tarefa poderia influenciar o aprimoramento e o desempenho em outra 

atividade futura, gerando um conhecimento a priori (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Domínio de 

aprendizagem 

ACAP individual  
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Demais autores (ARGOTE; INGRAM, 2000; ARGOTE; MCEVILY; REAGANS, 2003;  

SZULANSKI, 1996) reconhecem que só a habilidade não é suficiente para a absorção do 

conhecimento, dado que a motivação e o comportamento são essenciais para a ACAP, 

demonstrando que mesmo um indivíduo com alta habilidade para aprender uma ativada pode ter 

baixas motivações para realiza-la, devendo ser analisado o desempenho como um processo de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, esses autores citam os estudos desenvolvidos porque analisaram o 

desempenho em processo de aprendizagem.   

Assim, com base nessas considerações, como mostrado na Figura 10, formula-se a seguinte 

hipótese que relaciona o domínio de aprendizagem com o desempenho individual 

H02: O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos no desempenho individual 

Figura 10.  Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e o desempenho individual 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.3. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E DESEMPENHO INDIVIDUAL 

 

Flatten, Greve e Brettel (2011), demonstraram em seu estudo que as alianças estratégicas 

são pontos importantes que mediam o relacionamento entre as dimensões ACAP e o desempenho 

organizacional. Para esses autores, a ACAP gera vantagem competitiva e é a aplicação dos 

conhecimentos externos, internamente, com fins comerciais (ZAHRA; GEORGE, 2002; LANE et 

al., 2006), concluindo que o desempenho é uma consequência da capacidade em absorver. 

O desempenho organizacional é aprimorado pela pratica de explotação (GEORGE, 

ZAHRA, WHEATLEY; KHAN,2001), tornando capaz de adquirir e assimilar conhecimento 

futuro, motivando mudanças comportamentais inovadoras e a combinação dos conhecimentos para 

Domínio de 

aprendizagem 

Desempenho 

individual  
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criação de novos produtos que gerarão valor, maior desempenho e vantagem competitiva. Dentre 

as hipóteses desse estudo, uma delas é que a ACAP se relaciona positivamente com o desempenho. 

Demais estudos avaliam a relação entre ACAP, tecnologia e capabilidade de 

relacionamento com os consumidores como contribuintes para o desempenho organizacional dado 

que se cria produtos ao conhecer informações externas e internas (TZOKAS; KIM; AKBAR; AL-

DAJANI, 2015). 

Assim, a ACAP organizacional deriva da ACAP individual, sendo que o desempenho 

individual deverá, então, ser consequência da ACAP individual. À luz do relacionamento com base 

nas teorias de domínio de aprendizagem e ACAP, apresentado em parágrafos anteriores, conclui-

se também, que a ACAP é consequência dos três domínios de aprendizagem.  

Ainda, vale dizer que o uso da ACAP como variável latente mediadora foi estudada por 

autores como Francalanci e Morabito (2008) que relacionaram tecnologia da informação com 

desempenho organizacional, entendendo e mediando o resultado, pela teoria baseada em recursos, 

de que a ACAP é capabilidade dinâmica valiosa embutida em processos, rotinas e por isso é uma 

condição de dependência de caminho, bem como pelos autores Wang et al. (2014), que 

desenvolveram um modelo de inovação em sistemas de informações, suportado pela mediação da 

ACAP. 

Com base nesses estudos que consideram a ACAP como variável latente mediadora, o 

presente estudo também considera que a ACAP seja uma variável mediadora ao relacionar a ACAP 

individual com o desempenho individual. Assim, formula-se a seguinte hipótese: 

H03: A ACAP individual provoca efeitos positivos no desempenho individual; 

Decorrente dessas três hipóteses enunciadas, complementa-se com a quarta hipótese que 

insere no modelo a ACAP individual como uma variável mediadora entre o domínio de 

aprendizagem e o desempenho individual. 

H04: A ACAP individual exerce um papel mediador entre o domínio de aprendizagem e o 

desempenho individual.   

A Figura 11 representa o relacionamento entre os domíniosde aprendizagem, a ACAP 

individual e o desempenho individual.   
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Figura 11. Relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP individual como 

variável latente mediadora e o desempenho individual 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

4.1. AMOSTRA E COLETA DOS DADOS 

 

Por meio do software G*Power 3 (FAUL et al., 2007) foi estimada a amostra mínima em 

68 casos para se atingir um poder estatístico de 0,8, com um nível de significância de 0,05 e um 

tamanho do efeito médio de 0,15 e dois preditores,  conforme visualizado na Figura 12.  

G*Power consiste em um software utilizado para análise do poder estatístico em pesquisas 

no âmbito comportamento, social e biomédico. Segundo Faul et al. (2007) o poder de um teste 

estatístico diz respeito à probabilidade de a hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a própria é, 

de fato, falsa (Erro tipo II).  

 

Figura 12.  Planejamento da amostra 

 

Fonte: G*Power (2016) 
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A amostra selecionada para a pesquisa foi de advogados associados ou contratados por lei 

trabalhista em escritórios de advocacia da cidade de São Paulo – SP, no período de março a abril 

de 2019. Foram obtidas 109 respostas, superando o mínimo exigido pelo cálculo ao se utilizar o 

GPower. 7 informantes que não trabalhavam em escritórios de São Paulo foram descartados, 

resultando em 102 informantes válidos. 

A aplicação do questionário teste foi feito com 9 advogados conhecidos de outros estados 

a fim de não prejudicar a amostra final, momento o qual se concluiu alterações na escrita das 

perguntas objetivando facilidade no entendimento e disposição dessas questões em quatro secções 

definitivas. A aplicação final foi feita por meio eletrônico e físico.  

Foi enviado e-mail para mais de 1500 advogados, resultado de um mailing de sistema de 

endereços, bem como endereços fornecidos por pessoas influentes do curso de graduação do 

Direito da instituição de ensino Mackenzie. 

Ademais, contatos por whatsapp também foram feitos. Esses foram angariados de grupos 

de advogados da OAB de São Paulo. Mais de 250 advogados foram contatados em conversas 

privadas, momento o qual foi explicado, por mensagens e telefonemas, a pesquisa para legitimação 

e convencimento para que respondessem. 

Durante o prazo da pesquisa, ficou resolvido que a aplicação física também era necessária 

para complementar o número necessário de respostas, assim, a pesquisadora foi em escritórios e 

cursos de pós-graduação em Direito abordar os advogados para que respondessem na hora a 

pesquisa impressa. Dessa maneira, todos os meios de aplicação surtiram efeito, resultando em 102 

informantes válidos para a análise final. 

 

4.2. MENSURAÇÃO 

 

Para a mensuração dos dados da pesquisa, a escala para capacidade de absorção individual 

e de desempenho individual basearam-se em estudos de outros autores, sendo adaptadas ao 

contexto desta pesquisa – escritórios de advocacia da cidade de São Paulo. Para os domínios de 

aprendizagem - cognitivo, afetivo e psicomotor, não foi identificada escala que tivesse as 

características inerentes a este estudo, âmbito organizacional, assim aos indicadores identificados 
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para essas três escalas foram desenvolvidas questões com base no conjunto dos níveis de 

conhecimento de cada um dos três domínios de aprendizagem. Todas as cinco escalas utilizadas – 

capacidade de absorção individual, domínios cognitivo, afetivo e psicomotor e desempenho – 

foram pré testadas e aplicadas anteriormente em outras dissertações. 

Visando reduzir o viés do método (PODSAKOFF, MACKENZIE E LEE, 2003), os 

indicadores dos constructos no questionário ficaram misturados, bem como  o número de pontos 

da escala variaram entre cinco e sete. Os adjetivos utilizados para as respostas também ficaram 

diferentes de acordo com a formulação de cada item e as respostas foram anônimas (Apêndice B).   

Quanto as variáveis de controle, visando caracterizar o perfil dos informantes e da própria 

organização, foram incluídas no questionário: porte do escritório, atuação, sexo, idade, tempo no 

escritório, cargo. 

4.2.1. ACAP individual 

 

A mensuração da capacidade de absorção individual sofreu adaptação da escala 

desenvolvida por Wang, Liu, Feng e Wang (2014), com cinco pontos e não traduzida literalmente, 

procurando manter o conteúdo dos indicadores. O estudo focou no papel dos indivíduos em 

identificar, assimilar e utilizar conhecimento externo (definição de Cohen e Levinthal, 1990).  

O Quadro 06 apresenta os itens da escala de ACAP individual associados com os três 

componentes da capacidade de absorção individual definidos por Cohen e Levinthal (1990). 
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Quadro 06. Itens associados à escala de ACAP individual 

AQUISIÇÃO 

CIIS01 
Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua aplicação em 

situações diversas de minha vida: Discordo/Concordo 

CIIS02 
Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos obtidos em 

áreas diferentes é: Baixa/Alta 

CIIS03 
Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de informações, com o 

objetivo de meu aprimoramento profissional é: Baixa/Alta 

ASSIMILAÇÃO 

CAIS01 
O compartilhamento de meus novos conhecimentos com outras 

pessoas de meu relacionamento é: Baixo/Alto 

CAIS02 
Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha iniciativa 

para discutir com outras pessoas um novo conhecimento adquirido é: Baixa/Alta 

CAIS03 
Minha capacidade para recuperar algum conhecimento de minha 

memória ou em arquivo físico, que seja necessário para uso futuro: Baixa/Alta 

CAIS04 
Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho hábito de me 

manter atualizado: Discordo/Concordo 

APLICAÇÃO 

CEIS01 
Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplicá-los com 

criatividade é: Baixa/Alta 

CEIS02 
Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado nas atividades profissionais é: Baixa/Alta 

CEIS03 
A forma de como aplicar melhor os meus conhecimentos nas 

atividades profissionais é: Baixa/Alta 

Fonte: Elaborado partir de Wang, Liu, Feng, e Wang (2014) 

 

4.2.2. Domínios de aprendizagem  

 

A mensuração dos domínios de aprendizagem cognitivo e afetivo são baseados na 

taxonomia desenvolvida por Bloom et al. (1956; 1974), também mediante uma escala de sete 

pontos. Quanto ao domínio psicomotor, foi adaptada uma escala referente às categorias por Dave 

(1970). Os Quadros 07, 08 e 09 apresentam as escalas para os três domínios.  
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Quadro 07. Itens associados ao domínio cognitivo 
LEMBRANCA 

DCREM01 Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de maior parte de um conhecimento. 

DCREM02 Consigo lembrar com precisão de quem me passou determinado conhecimento. 

DCREM03 Se recebo algum conhecimento posso descrevê-lo com detalhes. 

AVALIAÇÃO 

DCEVA01 Faço uma classificação dos prós e contras ao opinar sobre algum assunto: 

DCEVA02 Ao relatar algum tipo de situação profissional apresento as conclusões: 

DCEVA03 Em novas situações de minha vida profissional, aplico os conhecimentos que adquiro: 

COMPREENSÃO 

DCUND02 
Ao fazer uma leitura de um pequeno texto consigo reproduzir seu conteúdo com minhas 

próprias palavras: 

DCUND03 Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele: 

DCUND05 Ao receber um novo conhecimento consigo relacioná-lo com outros que já conheço: 

APLICAÇÃO 

DCAPP01 Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica: 

DCAPP02 Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros. 

DCAPP03 Se recebo um conhecimento tecnico identifico a melhor forma de aplicá-lo 

ANÁLISE 

DCANA02 Identifico o que é ou não importante ao tentar solucionar um problema 

DCANA03 Verifico soluções anteriores (de problemas semelhantes), ao resolver algum problema. 

DCANA04 Verifico o ponto de vista de alguém com base no que conheço dessa pessoa 

Fonte: Elaborado pela autora 

Nota: Os indicadores do nível ‘Criação’ não compõem a escala nesta dissertação porque não se ajustaram em análises 

feitas em outros dissertações com as mesmas características.   

 

Quadro 08. Itens associados com o domínio afetivo 

 
RECEPÇÃO 

DAREC02 Tenho uma posição participativa quando estou recebendo novos conhecimentos de alguém: 

DAREC03 Sinto-me bem quando estou em algum processo de aprendizagem: 

DAREC05 Gosto de ouvir sobre as experiências dos outros: 

VALORIZAÇÃO 

DAVAL01 
Sempre procuro apresentar argumentos para convencer as pessoas ao participar de 

discussões. 

DAVAL03 Mesmo que discorde da opinião geral, sou capaz de aceitar o posicionamento do grupo. 

RESPOSTA 

DARES01 Emito opiniões quando estou em grupos de discussões: 

DARES02 
Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu participo com boa 

vontade: 

DARES03 Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma atividade: 

DARES04 
Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro utilizar exemplos para me fazer 

entendido: 

ORGANIZAÇÃO 

DAORG01 Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam 

DAORG03 Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 

Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: Os indicadores do nível ‘Caracterização’ não compõem a escala nesta dissertação porque não se ajustaram em 

análises feitas em outros dissertações com as mesmas características. 
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Quadro 09. Itens associados com o domínio psicomotor 

IMITAÇÃO 

DPIMI01 
Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum de meus cinco sentidos, sou 

capaz de reproduzi-lo: 

DPIMI04 
Se eu tiver que aprender uma atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu 

aprendo sem problemas: 

NATURALIZAÇÃO 

DPNAT01 
Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex:dirigir, cozinhar), eu 

assimilo com facilidade: 

DPNAT02 
Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), procuro 

aprimorá-lo: 

DPNAT03 
Procuro ser CRIATIVO em atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) para 

executá-las: 

MANIPULAÇÃO 

DPMAN01 Poderia aprender a tocar violão apenas olhando em um manual, sem ajuda de ninguém. 

DPMAN02 Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias. 

DPMAN04 Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um manual com detalhes 

PRECISÃO 

DPPRE01 
Se aprendo uma nova atividade que exija ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), avalio que 

posso executá-la naturalmente: 

DPPRE02 
Quando aprendo uma nova atividade que envolve ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), 

consigo ensinar para outras pessoas: 

DPPRE04 
Procuro ser ATENTO a todas as atividades que exijam ações motoras (ex: dirigir, cozinhar) 

que executo: 

Fonte: Elaborado pela autora 
Nota: Os indicadores do nível ‘Articulação’ não compõem a escala nesta dissertação porque não se ajustaram em 

análises feitas em outros dissertações com as mesmas características.   

 

4.2.3. Desempenho individual 

 

A escala de desempenho individual foi obtida a partir do estudo desenvolvido por Mott 

(1972). Consiste em auto avaliação do desempenho individual. Embora haja possibilidade e 

tendência para uma superestimação (MOTT, 1972), ainda é possível ter uma avaliação adequada, 

quando as respostas são anônimas, possuindo as dimensões de produtividade, adaptabilidade e 

flexibilidade, onde os informantes se auto avaliam tendo como referência seus colegas de trabalho.  

O Quadro 10 apresenta os itens dessa escala.  
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Quadro 10. Itens associados com o desempenho individual 

DI1 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que o meu 

desempenho, nos últimos seis meses, foi: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 

DI2 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que meu 

nível de produção, nos últimos seis meses, foi: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 

DI3 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

qualidade do meu trabalho, nos últimos seis meses, foi: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 

DI4 

Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que 

utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, 

equipamentos), nos últimos seis meses, como: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 

DI5 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

minha capacidade de administrar conflitos na empresa é: Baixa/Alta 

DI6 
Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão 

para me adaptar a mudanças na empresa é: Baixa/Alta 

DI7 

Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

RAPIDEZ com que me adapto as mudanças organizacionais 

é: 

Muito Lenta/Muito 

Rápida 

DI8 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha 

REAÇÃO perante a crises, prazos, recursos, problemas é: 

Tot. Controlável/Tot. 

Incontrolável 

DI9 

Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

QUALIDADE da minha resposta em situações de urgência 

das tarefas que executo é: 

Abaixo do 

esperado/Acima do 

esperado 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Dias Semedo (2015) 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Os resultados são apresentados por etapas, sendo a primeira etapa referente a amostra que 

envolve o perfil dos advogados informantes e do escritório, a segunda etapa mostra a descrição 

dos indicadores relativos as variáveis latentes, classificados de acordo com as dimensões e 

constructos do estudo – capacidade de absorção individual, domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor e desempenho individual. A terceira etapa refere-se à avaliação do modelo estrutural 

e de mensuração envolvendo as três variáveis latentes da pesquisa: capacidade de absorção 

individual, domínio de aprendizagem e desempenho. 

5.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

5.1.1 Perfil dos informantes 

 

Como mencionado no capítulo de procedimentos metodológicos, o estudo obteve 102 

informantes válidos para a análise, sendo as questões sobre o perfil do escritório e advogados 

delimitadas em: a) porte do escritório; b) atuação; c) sexo; d) idade; e) escolaridade; f) tempo do 

escritório e; g) cargo.  

As opções de resposta das perguntas das variáveis de controle nesse primeiro momento 

levaram em conta a aplicação original do questionário. Para fins de análise descritiva as respostas 

foram realocadas em categorias diferentes. 

Gráfico 01. Porte do escritório 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A maioria dos advogados (58%) trabalham em escritórios de micro e pequeno porte na 

cidade de São Paulo – Gráfico 01. A maior atuação (78%) – Gráfico 02, é com direito e clientes 

nacionais, contudo há escritórios que praticam no ambiente nacional e internacional. 

Gráfico 02. Atuação 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A maioria dos advogados que responderam a pesquisa são de sexo masculino (56%) – 

Gráfico 03, contudo não há grande diferenca diante o número de mulheres que responderam o 

questionário (46%). 

Gráfico 03. Sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como demonstrado no Gráfico 04, a maior faixa etária dos informantes é de 24 a 29 anos 

(28%) e as duas seguintes, ambas com 18%, complementam a faixa anterior de advogados acima 

de 42 anos (`42 a 47 anos` e `acima de 47 anos`).  
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Gráfico 04. Idade  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 05 corresponde ao cargo do advogado, sendo a maior parte dos respondentes 

`diretor` (30%), o que se pode explicar a faixa etária de `42 a 47 anos` e `mais de 47 anos` 

abarcando a porcentagem de respostas com 36%. O segundo cargo mais respondido foi o advogado 

pleno (25%), o terceiro cargo foi o de advogado júnior (20%), que conferem com a faixa etária de 

24 a 29 anos. 

Gráfico 05. Cargo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 06. Tempo de escritório 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Gráfico 06 mostra o tempo de escritório, sendo as mais citadas de `1 a 3 anos` (28%), 

ate 1 ano (24%) e mais de 11 anos (25%). A faixa e o cargo podem explicar o tempo de escritório, 

quando se analisa que mais de 50% estão ate 3 anos no escritório, possuem de 24 a 29 anos (28% 

- gráfico 04) e cargos júnior e pleno (mais de 50% - gráfico 05), bem como se analisa para os 

advogados que estão há mais de 11 anos (25%), com cargos de diretor (30% - gráfico 05) e idade 

superior a 42 anos (36% - gráfico 04).  

Já o Gráfico 07 mostra que a maioria dos informantes possuem pós-graduação (49%). 

Gráfico 07. Escolaridade 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5.1.2. Análise descritiva dos indicadores associados com os três objetivos específicos  

 

As tabelas a seguir demonstram os resultados dos indicadores individualmente dos 

constructos estudados: capacidade de absorção, domínios cognitivo, afetivo e psicomotor e 

desempenho individual.  Em vez de se apresentar as tabelas com todos os pontos da escala, 

preferiu-se apresentar as médias e os desvios padrões e o percentual de concordância associado 

aos indicadores.  

5.1.2.1. Objetivo específico sobre capacidade de absorção 

 

O objetivo específico da ACAP referiu-se ao grau de mensuração dos efeitos dos 

indicadores desse constructo.  A escala de 5 pontos baseada em Wang et al. (2014), envolveu as 

dimensões estudadas de acordo com os autores Cohen e Levinthal (1990) com: adquirir, assimilar 

e aplicar (quadro 06). A Tabela 02 mostra os indicadores relacionados com a capacidade absorção 

individual com seus valores da média, desvio padrão e concordância. 
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Tabela 02. Indicadores capacidade de absorção individual (Base: 102 informantes) 

Código Questão Concordância Média Desvio Padrão 

AQUISIÇÃO / IDENTIFICAÇÃO 

CIIS01 Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua 

aplicação em situações diversas de minha vida: 

 

83,3 4,22 ,74 

CIIS02 Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos 

obtidos em áreas diferentes é: 84,3 4,10 ,71 

CIIS03 Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de 

informações, com o objetivo de meu aprimoramento 

profissional é: 
91,2 4,47 ,68 

ASSIMILAÇÃO 

CAIS01 O compartilhamento de meus novos conhecimentos 

com outras pessoas de meu relacionamento é: 91,2 4,41 ,68 

CAIS02 Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, 

minha iniciativa para discutir com outras pessoas um 

novo conhecimento adquirido é: 
85,3 4,24 ,84 

CAIS03 Minha capacidade para recuperar algum conhecimento 

de minha memória ou em arquivo físico, que seja 

necessário para uso futuro: 
75,5 4,04 ,90 

CAIS04 Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho 

hábito de me manter atualizado: 82,3 4,31 ,75 

APLICAÇÃO 

CEIS01 Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para 

aplicá-los com criatividade é: 85,3 4,23 ,77 

CEIS02 Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um 

novo conhecimento aplicado nas atividades 

profissionais é: 
88,2 4,33 ,67 

CEIS03 A forma de como aplicar melhor os meus 

conhecimentos nas atividades profissionais é: 88,2 4,27 ,66 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em primeira análise, percebeu-se que grau de concordância das respostas foi acima de 80%, 

revelando um nível de concordância expressivo nesse constructo.  A média total da concordância 

dos indicadores foi de 4,26 em uma escala de 5 pontos, e o desvio padrão de todas as respostas foi 

inferior a um, mostrando certa homogeneidade em termos das respostas atribuídas pelos advogados 

participantes da pesquisa.  

As maiores porcentagens de concordância estipulam que os advogados constumam 

procurar conhecimento em várias fontes de informação, podendo ser exemplos as jurisprudências, 

jornais, livros etc. (CIIS03) e que há um alto compartilhamento desses conhecimentos entre os 

colegas de profissão (CAIS01).  
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Considerando o quadro todo, a pergunta CAIS03 (média 4,04), sobre a assimilação de 

conhecimento e quando se faz necessário recuperá-lo para uso futuro, obteve 75,5% de 

concordância, sendo a única com baixa concordância, podendo ser um dos motivos a quantidade 

de informação, novas jurisprudências que embasam casos atuais, deixando obsoleto os demais 

conehcimentos antigos.  

Apesar da média baixa do CAIS03, pode-ser entender que a profissão do advogado está 

inteiramente ligada a capacidade de absorver o conhecimento, tanto tácito, quanto explicito. A 

habilidade em adquirir, assimilar e aplicar independe do perfil do respondente, resultando em uma 

profissão baseada na exploração e explotação do conhecimento para se ter desempenho individual 

superior. A presença dos componentes da ACAP se encontra na profissão da advocacia. 

5.1.2.2. Objetivo específico sobre domínios de aprendizagem  

 

As Tabelas 03, 04 e 05, associam-se aos três domínios de aprendizagem e apresentam 

respectivamente as médias, desvio padrão e concordância de cada indicador associado seu 

respectivo nível hierárquico. A escala dos domínios foi de 7 pontos. 
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Tabela 03. Indicadores do domínio cognitivo de aprendizagem (Base: 102 informantes) 

Código Questões Concordância Média Desvio Padrão 

LEMBRANÇA 

DCREM01 Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de 

maior parte de um conhecimento: 78,4 5,39 1,23 

DCREM02 Consigo lembrar com precisão de quem me passou 

determinado conhecimento: 76,4 5,32 1,42 

DCREM03 Se recebo algum conhecimento posso descrevê-lo com 

detalhes: 79,4 5,42 1,18 

AVALIAÇÃO 

DCEVA01 Faço uma classificação dos prós e contras ao opinar sobre 

algum assunto: 82,3 5,81 1,20 

DCEVA02 Ao relatar algum tipo de situação profissional apresento as 

conclusões: 90,1 5,90 1,00 

DCEVA03 Em novas situações de minha vida profissional, aplico os 

conhecimentos que adquiro: 87,3 5,96 1,08 

COMPREENSÃO 

DCUND02 Ao fazer uma leitura de um pequeno texto consigo 

reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras: 95,1 6,37 ,86 

DCUND03 Após participar de algum tipo de evento sou capaz de 

elaborar um resumo sobre ele: 87,2 6,03 1,28 

DCUND05 Ao receber um novo conhecimento consigo relacioná-lo 

com outros que já conheço: 
88,2 5,87 1,06 

APLICAÇÃO 

DCAPP01 Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma 

situação específica: 89,2 5,88 1,00 

DCAPP02 Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combiná-

lo com outros: 91,2 6,05 1,00 

DCAPP03 Se recebo um conhecimento técnico identifico a melhor 

forma de aplicá-lo: 87,2 5,88 1,09 

ANÁLISE 

DCANA02 Identifico o que é ou não importante ao tentar solucionar 

um problema: 90,3 6,08 1,08 

DCANA03 Verifico soluções anteriores (de problemas semelhantes), 

ao resolver algum problema: 86,3 5,77 1,20 

DCANA04 Verifico o ponto de vista de alguém com base no que 

conheço dessa pessoa: 66,6 5,07 1,50 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tabela 03 sobre o domínio cognitivo de aprendizagem, entende-se que a necessidade de 

15 indicadores para a aplicação da pesquisa.  

Os indicadores das respostas sobre lembrança (DCREM01, média 5,39; DCREM02, média 

5,32; DCREM03, média 5,42) e sobre verificar o ponto de vista de outra pessoa (DCANA04, 
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média 5,07) possuem os menores índices de concordância, revelando que alguns advogados não 

possuem capacidade em recordar conhecimentos, podendo justificar desta maneira, a grande 

quantidade de conhecimento que adere durante a rotina e o fato de que os advogados estão abertos 

a aceitar o ponto de vista de pessoas que não conhecem, avaliando a opnião de outro profissional 

simplesmente com base em sua argumentação e oratória. 

Os demais indicadores encontram-se com a concordância maior que 80%. A média das 

respostas que concordam foi de 5,78 em uma escala de 7 pontos, e o desvio padrão de todas, exceto 

DCUND02 – com média 6,37 - foi maior que 1, revelando que a maioria dos advogados possuem 

habilidades cognitivas para utilizar o conhecimento adquirido quando se faz necessário. 

As respostas com maiores médias (tabela 03) podem ser aplicadas na profissão do 

advogado ao passo que o advogado consegue, a partir do conhecimento anterior, identificar o que 

é importante para a criação da tese de defesa (DCANA02), combinando-o com outros a fim de 

fortalecer o argumento (DCAPP02), podendo resumir as ideias e fazer um resumo que sintetiza a 

peça (DCUND02; 03) e analisado de acordo com soluções baseadas em problemas anteriores 

(DCANA03), sendo uma prática importante para a profissão, utilizando-se de jurisprudência e 

casos anteriores para embasar a argumentação do processo.  

A maioria dos advogados conseguem analisar, compreender e aplicar os conhecimentos. 
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Tabela 04. Indicadores do domínio afetivo de aprendizagem (Base: 102 informantes) 

Código  Questões Concordância Média Desvio Padrão 

RECEPÇÃO 

DAREC02 Tenho uma posição participativa quando estou 

recebendo novos conhecimentos de alguém: 89,2 5,91 1,10 

DAREC03 Sinto-me bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem: 89,2 6,20 1,13 

DAREC05 Gosto de ouvir sobre as experiências dos outros: 93,2 6,21 1,14 

VALORIZAÇÃO 

DAVAL01 Sempre procuro apresentar argumentos para convencer 

as pessoas ao participar de discussões: 84,3 5,79 1,31 

DAVAL03 Mesmo que discorde da opinião geral, sou capaz de 

aceitar o posicionamento do grupo: 84,3 5,82 1,28 

RESPOSTA 

DARES01 Emito opiniões quando estou em grupos de discussões: 
84,3 5,78 1,39 

DARES02 Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade: 93,1 6,33 1,01 

DARES03 Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma 

atividade: 83,3 5,63 1,41 

DARES04 Quando participo de alguma atividade em grupo, 

procuro utilizar exemplos para me fazer entendido: 84,3 5,83 1,17 

ORGANIZÃO 

DAORG01 Posso mudar minha opinião se houver argumentos que 

me convençam: 94,2 6,44 ,85 

DAORG03 Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e 

dentes: 89,2 5,92 1,08 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 04 possui 11 indicadores referentes as categorias recepção, valorização, resposta 

e organização, com o percentual de concordância, média e desvio padrão. Verifica-se que o 

resultado quanto aos indicadores do domínio afetivo de aprendizagem obteve todas as respostas 

acima de 80% de concordância, com média de 5,98 em uma escala de 7 pontos, e o desvio padrão 

maior que 1, tendo uma amostra heterogênea. Somente o indicador DAORG01, média 6,44, possui 

um desvio padrão menor que 1, com respostas homogêneas. 

Isso demonstra que a maioria dos advogados costuma apresentar-se em posições de 

participação, de receptividade em adquirir e compreender a importância de novos conhecimentos 

e por isso se organizam e participam de ações que promovam o aprendizado por meio do afeto. 
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Tabela 05. Indicadores do domínio psicomotor de aprendizagem (Base: 102 informantes) 

Código Questões Concordância Média Desvio Padrão 

IMITAÇÃO 

DPIMI01 Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum 

de meus cinco sentidos, sou capaz de reproduzi-lo: 85,4 5,67 
1,25 

DPIMI04 Se eu tiver que aprender uma atividade que exija ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu aprendo sem problemas: 79,5 5,56 
1,38 

NATURALIZAÇÃO 

DPNAT01 Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras 

(ex:dirigir, cozinhar), eu assimilo com facilidade: 76,4 5,65 
1,33 

DPNAT02 Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras 

(ex: dirigir, cozinhar), procuro aprimorá-lo: 76,5 5,58 
1,34 

DPNAT03 Procuro ser CRIATIVO em atividades que exijam ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar) para executá-las: 65,6 5,02 
1,53 

MANIPULAÇÃO 

DPMAN01 Poderia aprender a tocar violão apenas olhando em um 

manual, sem ajuda de ninguém: 26,5 3,15 
1,96 

DPMAN02 Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias: 
40,2 3,71 

2,05 

DPMAN04 Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um 

manual com detalhes: 55,9 4,45 
1,81 

PRECISÃO 

DPPRE01 Se aprendo uma nova atividade que exija ações motoras (ex: 

dirigir, cozinhar), avalio que posso executá-la naturalmente: 64,7 5,03 
1,57 

DPPRE02 Quando aprendo uma nova atividade que envolve ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar), consigo ensinar para outras 

pessoas: 
85,3 5,75 

1,26 

DPPRE04 Procuro ser ATENTO a todas as atividades que exijam ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar) que executo: 77,4 5,46 
1,49 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao domínio psicomotor, a Tabela 05, com 11 indicadores mostra a 

porcentagem de concordância, média e devio padrão, possuindo somente dois indicadores com 

concordância maior que 80% - DPPRE02, média 5,75 e DPIMI01, média 5,67, respectivo a 

aprendizagem de uma nova atividade motora e a capacidade de ensinar outras pessoas e a utilização 

dos cinco sentidos na reprodução de um treinamento. Os demais indicadores todos tiveram 
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concordância baixa, assumindo possivelmente menor efeito sobre o desempenho individual e a 

capacidade de absorção. 

Os indicadores correspondentes a auto aprendizado (DPMAN 01, média 3,15; DPMAN02, 

média 3,71; DPMAN04, média 4,45) obtiveram as menores taxas de concordância, sendo abaixo 

de 60%, podendo ser um motivo a falta de conexão que os respondentes poderiam ter feito das 

questões sobre instrumento musical, com a profissão.  A média das respostas em uma escala de 7 

pontos, foi de 5 e o desvio padrão de todas as respostas foi maior que 1, sendo o desvio padrão do 

indicador DPMAN02 maior que 2. 

A ação motora aprendida por si só, com as menores médias na pesquisa, deixa de ser 

percebida como foco na profissão de advogado, dado que se utiliza mais o conhecimento mental e 

a digitação, extra isso, pode-se perceber ação de gesticulação em audiências e reuniões para 

legitimar a fala e a oratória, concluindo-se não haver muita movimentação física na profissão. 

5.1.2.3. Objetivo específico sobre desempenho individual  

 

A Tabela 06 sobre o desempenho individual possui padrão de respostas diferentes, com 

escala de 5 e 7 pontos (DI9). Algumas questões têm particularidades nas respostas, como as DI6 - 

média 4,27, DI7 - média 4 e DI9 - média 5,65, não havendo respostas que discordassem, somente 

neutra e de concordância. A taxa de concordância da DI4 - média 3,67, foi a mais baixa da tabela 

e ela avalia a forma que utilizou o recurso da empresa comparado aos colegas de trabalho. 

A média somada das respostas com escalas de 5 pontos (retirou-se DI9 com escala de 7 

pontos) ficou em 3,96, e o desvio padrão de todas as respostas foi abaixo de 1, possuindo 

homogeneidade nas respostas. 
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Tabela 06.  Indicadores do desempenho individual do advogado (Base: 102 informantes) 

Codigo Questões Concordâcia Media Desvio Padrao 

DI1 Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que o meu 

desempenho, nos últimos seis meses, foi: 

69,6 
3,81 ,71 

DI2 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que meu 

nível de produção, nos últimos seis meses, foi: 

66,7 
3,79 ,76 

DI3 Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

qualidade do meu trabalho, nos últimos seis meses, foi: 

73,5 3,88 
,72 

DI4 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que 

utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, 

equipamentos), nos últimos seis meses, como: 

59,8 3,67 

,73 

DI5 Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a minha 

capacidade de administrar conflitos na empresa é: 

86,3 
4,21 ,69 

 

DI6 Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão 

para me adaptar a mudanças na empresa é: 

86,3 4,27 

,69 

DI7 Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

RAPIDEZ com que me adapto as mudanças organizacionais 

é: 

74,5 4 

,71 

DI8 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha 

REAÇÃO perante a crises, prazos, recursos, problemas é: 

77,4 4,10 
 

DI9 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

QUALIDADE da minha resposta em situações de urgência 

das tarefas que executo é: 

100 

5,65 

,91 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: O indicador DI9 possui uma escala de 7 pontos, por isso resultou em 100% de concordância, uma vez que todas 

as respostas foram acima da opção 4 de resposta. 

 

As perguntas foram baseadas em comparabilidade ao colega de trabalho a fim de retirar o 

viés da auto-avaliação preponderante a respostas positivas. As respostas relativas aos `últimos 6 

meses` foram a de menor média, podendo ser uma explicação a alta rotatividade de emprego que 

existe na profissão do advogado.  

A resposta de até 3 anos de escritório possui 51% (gráfico 06) do total de informantes, 

assim, comparar-se ao colega em pouco tempo de convívio torna-se complicado. Ademais, essa 

justificativa reitera o não saber gerir do escritório podendo resultar na má gestão das pessoas 

internas, por falta de treinamento ou mesmo saber como treinar, assim, o pouco tempo dado na 

questão para comparar pode ter influenciado o resultado. 
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5.2. AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL E DE MENSURAÇÃO 

 

Aqui, apresenta-se a análise que envolve simultaneamente os três constructos, visando 

responder a principal questão da dissertação: O domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) provoca efeitos no desempenho de um advogado, ao ser mediado pela sua 

capacidade de absorção individual? 

Para responder, a análise foi desenvolvida em duas partes: a) foi avaliado se o modelo de 

mensuração mostrava validade discriminante, convergente e confiabilidade; b) foi verificado se o 

modelo estrutural atendia aos critérios de ajustes relativos aos coeficientes estruturais, efeitos 

diretos e indiretos. 

Os dados foram processados, avaliados e legitimados pela técnica de modelagem de 

equações estruturais (MEE), com estimação pelo método Partial Least Squares (PLS - mínimos 

quadrados parciais), utilizando-se o software SmartPLS 3.0 (RINGLE et al., 2015). Essa prática 

caracteriza-se por dois componentes básicos: o modelo de medida ou de mensuração e o modelo 

estrutural (HAIR JR. et al. , 2009). 

Segundo Hair Jr et al. (2005) a técnica Partial Least Squares (MEEPLS) é adequada ao 

modelo proposto e apresenta como vantagem o fato de permitir analisar de forma simultânea as 

relações (caminhos) entre as variáveis, sendo menos exigente em pressupostos de normalidade 

multivariada e multicolineraridade. Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade 

discriminante, o modelo permite vários testes, como o bootstrapping com a opção “Individual 

Changes", que resulta em valores de t de Student para cada coeficiente padronizado (path coefficients), 

devendo ser os valores de t superiores a 1,96 e os coeficientes significantes ao nível de 5%. 

O modelo desenvolvido envolveu cinco variáveis latentes de segunda3 ordem e uma de 

terceira ordem. A variável latente de terceira ordem é a capacidade de aprendizagem derivada dos 

três domínios de aprendizagem. As de segunda ordem são: capacidade de absorção individual, 

domínio cognitivo, domínio afetivo, domínio psicomotor e desempenho individual (JARVIS et al., 

2003; WETZELS et al., 2009 ). A ACAP individual foi incluída como uma variável mediadora na 

                                                           
3 A modelagem das variáveis de segunda ordem seguiu as recomendações de Wetzels, Odekerken- Schroder e Van 

Oppen (2009) com a repetição dos indicadores da variável latente de primeira ordem na variável latente de segunda 
ordem, no SmartPLS. 
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relação da variável latente de terceira ordem (domínio de aprendizagem) e o desempenho 

individual.  

Os valores de referência para efeitos de validação das análises são apresentados no Quadro 

11: 

Quadro 11. Valores de referência das estatísticas de ajuste das análises 
 
Estatísticas Valor de referência Autores 

VALIDADE CONVERGENTE 

Cargas fatoriais Maior que 0,7 (t>1,96) Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Cargas fatoriais Maiores do que as cargas 

cruzadas 

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) 

R2 2% - pequeno; 13% médio; 26%- grande (Cohen, 1988) 

f2 – Tamanho do efeito 0,02 – pequeno; 0,15 – médio; 0,35 – grande (Cohen, 1998) 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hair Jr. et al. (2005); Cohen (1998) e Fornell (1981) 

A validade convergente adotou-se análises de três critérios: as cargas fatoriais significantes 

(t> 1,96) e preferencialmente superiores a 0,7; as cargas fatoriais maiores do que as cargas 

cruzadas; e a variância média extraída (average variance extracted - AVE) maior do que 0,5 (HAIR 

et al., 2005) 

A validade discriminante utilizou-se de dois critérios: as cargas fatoriais cruzadas (cross 

loadings) menores que as cargas fatoriais e raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre 

as variáveis latentes. Ainda, importante dizer que essa validade garante o quanto um constructo se 

destingue dos demais (HAIR Jr. et al., 2005). Segundo Fornell e Larcker (1981) a raiz quadrada 

da AVE deve ser maior que as intercorrelações dos outros constructos, bem como as cargas 

fatoriais (cross loadings) do constructo deve ser maior do que a carga dos outros (HAIR Jr. et al., 

2009, p. 593). 

A confiabilidade da consistência interna pode ser obtida pelo R2, Alfa de Cronbach (AC), 

e confiabilidade composta. No contexto de PLS-PM e equações estruturais, a confiabilidade 
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composta (composite reliability) é uma medida mais apropriada do que o AC e atende ao critério 

adotado proposto por Hair Jr. et al. (2005; 2009), isto é, maior que 0,7.  

O modelo estrutural é aceito quando o coeficiente de explicação das variáveis latentes 

independentes, na variável latente dependente, é feito pelo R2, deixando-se ajustar o modelo 

confirmando os altos valores obtidos, ou seja, mostra a capacidade em explicar o impacto das 

variáveis latentes exógenas na variável latente endógena.  

A magnitude dos efeitos das variáveis é representada pelos coeficientes e pela significância 

estatística, e as setas que ligam os constructos mostram os coeficientes padronizados de caminho 

e, dentro dos construtos de cada VL apresentam-se os R2 desde que a variável latente seja 

endógena. 

A Tabelas 07, 08 e 09 mostram as cargas cruzadas, bem como os valores de t de Student 

para cada indicador relativos aos constructos.  

Tabela 07. Cargas cruzadas – Capacidade de absorção individual 

Capacidade de absorção individual 

 
Indicador Aquisição Assim-Transf. Aplicação 

 CIIS01 0,762 0,477 0,459 

 CIIS02 0,814 0,657 0,629 

 CIIS03 0,758 0,420 0,564 

 CAIS01 0,518 0,787 0,532 

 CAIS02 0,464 0,772 0,648 

 CAIS03 0,523 0,713 0,467 

 CAIS04 0,566 0,786 0,582 

 CEIS01 0,681 0,549 0,805 

 CEIS02 0,484 0,576 0,778 

 CEIS03 0,618 0,702 0,920 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 08. Cargas cruzadas – Domínios cognitivo e afetivo 

 
Domínio cognitivo DomínioAfetivo 

Indicadores Aplicação _DC Compreensão Lembrança Indicadores Recepção Valor - Resposta 

DCAPP01 0,893 0,353  DAREC03 0,837 0,499 

DCAPP02 0,814 0,567  DAREC05 0,848 0,549 

DCAPP03 0,900 0,546  DARES02 0,735 0,211 

DCEVA03 0,900 0,799  DAORG03 0,349 0,609 

DCUND05 0,908 0,792  DARES01 0,384 0,808 

DCEVA01 0,548 0,799  DARES03 0,442 0,761 

DCUND02 0,460 0,796  DAVAL01 0,451 0,809            

DCUND03 0,382 0,793 0,314  

DCREM01 0,616 0,378 0,870  

DCREM02 0,390 0,258 0,747  

DCREM03 0,625 0,383 0,902  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 09. Cargas cruzadas – Domínio psicomotor e desempenho 

Domínio psicomotor  Desempenho   

Indicadores 
Imitação 

Precisão Manipulação Indicadores Flexibilidade Produtividade 

DPIMI01 0,698 0,397 

 

  

DPIMI04 0,874 0,565     DI1 0,909 0,376 

DPNAT01 0,859 0,448     DI2 0,840 0,403 

DPNAT02 0,788 0,471     DI3 0,835 0,352 

DPPRE01 0,810 0,621     DI4 0,697 0,309 

DPPRE04 0,838 0,602     DI6 0,184 0,650 

DPMAN01 0,397 0,720     DI7 0,290 0,744 

DPMAN02 0,458 0,847     DI8 0,333 0,827 

DPMAN04 0,582 0,813     DI9 0,464 0,776 

DPNAT03 0,588 0,813 

 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela análise das Tabelas 07,08,09 identificam-se que a cargas fatoriais relativas aos 

indicadores das cinco variáveis latentes de primeira ordem foram consideradas adequadas, com 

exceção da DAORG03 (0,609), DPIMIO1 (0,698), D14 (0,697) e D16 (0,650). Entretanto, todas 

muito próximas de 0,7. Essa constatação indica que o modelo de mensuração atendeu aos critérios 

de validade discriminante e convergente (quadro 11). Pode ser verificado que para todas as 

variáveis latentes, as cargas fatorais dos indicadores de uma dimensão são maiores do que os 

indicadores das outras dimensões para a mesma variável latente, revelando a validade 

discriminante. Além disso, todas cargas fatorais se revelaram significantes ao nível de 0,05, porque 

os valores de t superaram 1,96.  

As Tabelas 10, 11 e 12 apresentam os indicadores de validade e confiabilidade, para as 

variáveis latentes de primeira e de segunda ordens. Verifica-se que as correlações entre as 

variáveis latentes são menores do que as raízes quadradas das AVE´s o que revela validade 

discriminante e confiabilidade no modelo (quadro 11). 
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Tabela 10. Matriz de correlações entre as variáveis latentes de primeira ordem (Validade 

discriminante e confiabilidade) 

 

Variável latente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Aquisição 0,778            

2. Assim-transf. 0,676 0,765           

3. Aplicação 0,713 0,731 0,877          

4. Lembrança 0,624 0,623 0,560 0,843         

5. Compreensão 0,574 0,578 0,547 0,410 0,796        

6. Aplicação_DC 0,725 0,702 0,848 0,658 0,588 0.884       

7. Recepção 0,541 0,642 0,598 0,338 0,625 0,532 0,809      

8. Valor-Resposta 0,278 0,337 0,378 0,233 0,405 0,296 0,543 0,751     

9. Imitação-Precisão 0,554 0,528 0,556 0,503 0,448 0,736 0,362 0,209 0,813    

10. Manipulação 0,421 0,300 0,350 0,408 0,273 0,451 0,206 0,235 0,642 0,799   

11. Produtividade 0,344 0,325 0,413 0,278 0,319 0,348 0,254 0,119 0,302 0,293 0,824  

12. Flexibilidade 0,414 0,515 0,427 0,283 0,334 0,446 0,246 0,122 0,371 0,250 0,438 0,752 

AVE 0,605 0,585 0,700 0,710 0,634 0,781 0,654 0,564 0,661 0,639 0,679 0,566 

Confiabilidade composta 0,821 0,849 0,874 0,879 0,838 

0,947 

0,849 0,837 0,921 0,876 0,893 0,838 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota 1: Os valores da diagonal são as raizes quadradas das AVE´s 

Nota 2: Todas as correlações são significantes ao nível de 1% 
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Tabela 11. Matriz de correlações entre as variáveis latentes de segunda ordem (Validade 

discriminante e confiabilidade) 

 

Variável latente 1 2 3 4 5 

1. Domínio cognitivo 0,834     

2. Domínio afetivo 0,531 0,879    

3. Domínio psicomotor 0,668 0,333 0,901   

4. Capacidade de absorção 0,855 0,591 0,581 0,897  

5. Desempenho 0,483 0,254 0,669 0,536 0,847 

AVE 0,696 0,772 0,811 0,804 0,717 

Confiabilidade composta  0,872 0,871 0,895 0,925 0,835 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota 1: - Os valores da diagonal são as raizes quadradas das AVE´s 

Nota 2: - Todas as correlações são significantes ao nível de 1% 

 

Tabela 12. Matriz de correlações entre as três variáveis latentes (Validade discriminante e 

Confiabilidade) 

 

Variável latente 
Domínio de 

aprendizagem 

Capacidade 

de absorção 

Desempenho 

individual Critério 

Domínio de aprendizagem 
0,814 

  

Capacidade de absorção 
0,832 0,897 

  

Desempenho individual  0,482 0,536 0,847 
 

AVE 
0,663 0,804 0,717 >0,5 

Confiabilidade composta 0,852 0,925 0,835 >0,7 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontra-se a raiz quadrada da AVE. Para que haja a validade discriminante 

é necessário que a correlação entre as variáveis latentes seja menor do que esse valor da diagonal principal. 

 

Pela Tabela 12 também se verifica que a correlação entre as variáveis latentes de segunda 

ordem é menor do que as raízes quadradas das AVE´s, exceto para capacidade de absorção cuja 

correlação foi um pouco maior do que a raiz da AVE do domínio de aprendizagem.  Portanto, em 

razão da conceituação téorica utilizada para o modelo, considerou-se adequada.  
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A Tabela 13 apresenta os efeitos diretos e indiretos do modelo. O efeito direto entre o 

dominio de aprendizagem e o desempenho individual (H02), não considerando-se a inclusão da 

capacidade de absorção como variável mediadora (figura 11) é dado pelo coeficiente estrutural, 

resultando em 0,486, significante ao nível de 1% (t value = 5,87).O Quadro 12 apresenta os 

critérios para a classificação dos efeitos diretos e indiretos.  

 

Tabela 13. Efeitos diretos e indiretos 

Efeitos Coef. estrutural Valor-p R2 

(Direto) Domínio de aprendizagem > capacidade de absorção 0,835 0,000 0,698 

(Direto) Domínio de aprendizagem > desempenho individual  0,486 0,000 0,236 

(Direto) Capacidade de absorção > desempenho individual  0,427 0,003 0,287 

Domínio de aprendizagem > desempenho individual ao ser mediado 

pela capacidade de absorção 

0,131 0,455 0,292 

(Total) Domínio de aprendizagem >Desempenho individual 0,488 0,000 0,292 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota 1: - Valores-p estimados por bootstrapping com 2000 repetições 

Nota 2: - Efeito total: 0,835 x 0,427 + 0,131 = 0,488. 

 

Quadro 12. Critérios para classificação de efeitos diretos e indiretos 

 

Efeito direto Efeito indireto Mediação 

Significante (p<0,05) Não Significante (p>0,05) Não há mediação 

Significante (p<0,05) Significante (p<0,05) Mediação parcial 

Não Significante (p>0,05) Significante (p<0,05) Mediação total 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 13 demonstra o resultado da pesquisa em relação as variáveis domínio de 

aprendizagem e desempenho individual. 
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Figura 13. Hipótese H02 – Domínio de aprendizagem > Desempenho individual 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 14 apresenta os resultados da análise ao se incorporar a variável latente 

capacidade de absorção como mediadora entre o domínio de aprendizagem e o desempenho 

individual, contudo mostrando o resultado do domínio de aprendizagem na capacidade de 

absorção sem haver o desempenho individual na relação (H01) e o resultado da capacidade de 

absorção no desempenho individual sem haver o domínio de aprendizagem (H03).  

Nota-se que a ausência da relação entre o domínio de aprendizagem e o desempenho 

individual, resulta em um efeito da capacidade de absorção no desempenho individual de 0,536 e 

explicando 28,7% do desempenho individual, ressaltando a importância da capacidade de 

absorção para resolver problemas de forma criativa e inovadora. 
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Figura 14. H01 – Domínio de aprendizagem > Capacidade de absorção / H03 - Capacidade de 

absorcao > Desempenho individual 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela Figura 15 verifica-se que a inserção da capacidade de absorção como variável latente 

mediadora no modelo (H01 e H03), revelou que a mediação ficou evidenciada. Nota-se que o 

coeficiente estrutural entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual mediado pela 

capacidade de absorção ficou reduzido para 0,131 (p-value de 0,455). A análise pelo 

bootstrapping indicou que esse valor não era significante ao nível de 5% e, portanto, conclui-se 

que o efeito da capacidade de absorção no modelo como uma variável mediadora foi constatado. 

Dessa forma, confirma-se a hipótese de que a capacidade de absorção exerce um efeito mediador 

total entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual.  
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Figura 15. H04 - Modelo completo com a capacidade de absorção como variável mediadora 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 14 sintetiza os valores dos coeficientes de explicação associados com cada uma 

das variáveis latentes do modelo, todos significantes ao nível de 1%. 
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Tabela 14. Valores dos coeficientes de ajuste – R2 

Variável latente R quadrado R quadrado ajustado 

Cap_Absorção 0,698 0,690 

Aplicação - ACAP 0,828 0,826 

Assim_transf 0,826 0,824 

Aquisição 0,757 0,755 

D_Cognitivo 0,878 0,862 

Aplicação - DC 0,872 0,872 

Compreensão 0,542 0,538 

Lembrança 0,674 0,669 

D_Afetivo 0,414 0,408 

Recepção 0,758 0,756 

Valor - Resposta 0,784 0,782 

D_Psicomotor 0,718 0,716 

Imitação - Precisão 0,906 0,905 

Manipulação 0,716 0,712 

Desempenho 0,292 0,277 

Produtividade 0,766 0,763 

Flexibilidade 0,670 0,667 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota: - Valores de R2 significantes a 1% 
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6. CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES, IMPLICAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

O conceito fundamental, no campo da ciência da administração, utilizados para o 

desenvolvimento dessa dissertação foi a capacidade de absorção, restringindo a avaliação dos 

efeitos, na teoria de Cohen e Levinthal (1990) e no âmbito individual, como mediadora da relação 

entre os constructos domínio de aprendizagem, baseado na Taxonomia de Bloom, e desempenho 

individual em escritórios de advocacia da cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 

Foram estabelecidos três objetivos específicos, que apontaram a intensidade dos itens dos 

três constructos estudados, finalizando a análise com o cruzamento e consolidação dos dados, para 

alcançar o objetivo geral. 

Ademais, as hipóteses estipuladas foram: H01: O domínio de aprendizagem provoca efeitos 

positivos na ACAP individual; H02: O domínio de aprendizagem provoca efeitos positivos 

desempenho individual; H03: A ACAP individual provoca efeitos positivos desempenho 

individual; H04: A ACAP individual exerce um papel mediador entre o domínio de aprendizagem 

e o desempenho individual.  

A abordagem metodológica se perfez com método quantitativo de pesquisa, tendo 102 

informantes validos, advogados em escritórios de São Paulo. Quanto ao questionário, utilizou-se 

três escalas, sendo: a medição da ACAP baseou-se na teoria seminal Cohen e Levinthal (1990) e 

Wang et al. (2014), envolvendo as dimensões: aquisição/identificação, assimilação e aplicação dos 

conhecimentos no âmbito individual. A segunda escala, de domínio de aprendizagem foi 

desenvolvida com base em conta a Taxonomia de Bloom (1956; 1964) e Dave (1970). Por último, 

a escala de desempenho individual foi embasada nos estudos de Mott (1972), usando questões que 

comparavam o desempenho do informante aos seus colegas de trabalho. 

Na análise da capacidade de absorção com as variáveis de controles que todas obtiveram 

média maior que 3, em uma escala de 5 pontos, independe do cargo que possui, do grau de ensino, 

da idade, sexo e o tempo que está no escritório, mostrando-se presente a capacidade de absorção 

na profissão do advogado. 

Quando analisado os itens de desempenho individual, percebeu-se que todas as variáveis 

de controle se encaixaram no padrão de concordância alta, as menores médias (por volta de 3, em 
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uma escala de 5 pontos) foram dos itens DI1, DI2, DI3, DI4 – comparação de requisitos com 

colegas de trabalho, nos últimos 6 meses, como dito anteriormente, o grande fluxo de rotatividade 

pode ter influenciado no resultado. Não ter convívio com os colegas por um tempo razoável afeta 

a capacidade de julgar o desempenho quando comparado a outras pessoas (até 3 anos de escritório 

obteve 51% de resposta). 

Quanto aos domínios de aprendizagem e as variáveis de controle, a variável sexo e tempo 

de escritório não inferem respostas discrepantes entre si. Nas demais variáveis – idade, ensino e 

cargo -, os itens com média mais baixa foram os de domínio psicomotor, nível manipulação 

(DPMAN01;02;04). Os cargos `advogados junior e pleno` possuem as respostas baixas em itens 

como verificar o ponto de vista do colega, descrever novo conhecimento, aprender nova atividade. 

Os demais itens e cargos possuíram médias por volta de 5, em uma escala de 7 pontos. 

Percebe-se que quanto ao domínio para aprender, os advogados junior e pleno responderam 

com opções menores, podendo ser uma justificativa a falta de experiência e prática de mercado 

diante aos demais advogados com mais tempo de profissão. 

Além disso, a análise do modelo estrutural confirmou e atendeu a validade discriminante, 

convergente e o nível de confiabilidade, sendo um modelo robusto que atendeu e explicou as 

hispoteses testadas. As cargas fatoriais foram significantes ao nível de 5% e a correlação das 

variáveis latentes de primeira e segunda ordem foram menores do que as raízes quadradas das 

AVE`s. 

A capacidade de absorção obteve três fatores divididos de acordo com o conceito estudado 

de adquirir, assimilar e aplicar (COHEN; LEVINTHAL, 1990). O domínio cognitivo restou-se em 

fatores de aplicação, compreensão e lembrança (KRATHWOHL, 2002); o domínio afetivo com 

fatores de recepção, valor - resposta (BLOOM et al. 1964); e domínio psicomotor restou-se em 

um fator de imitação - precisão, manipulação (DAVE, 1970). O desempenho dividiu-se em fator 

flexibilidade e produtividade (MOTT, 1972). 

O resultado dos cálculos no modelo estrutural comprovou as hipóteses, tendo efeitos 

positivos em todas, contudo em graus diferentes. Ainda, vale citar que a ACAP neste estudo, 

cumpriu o que lhe foi atribuído, ou seja, o papel de mediadora ao aumentar a interação dos 
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constructos de domínio de aprendizagem e desempenho individual ao solucionar problemas de 

forma inovadora, como mostrado a seguir: 

H01. Dominio de aprendizagem e ACAP, efeito direito, com 0,836; 

H02. Dominio de aprendizagem e Desempenho individual, efeito direito, com 0,486; 

H03. Capacidade de absorção e Desempenho individual, efeito direto, com 0,536; 

H04. Efeito do domínio de aprendizagem no desempenho individual ao ser mediado pela 

capacidade de absorção, com 0,131.  

Entende-se que ao estudar os três constructos em conjunto, a ACAP puxou para si carga de 

interferência no interrelacionamento, ou seja, a ação de conhecer, memorizar, explorar o 

conhecimento, alinhar e somá-lo com experiências prévias (BLOOM et al., 1956; HOOVER, 

1974), cria novas fontes do conhecimento que serão alimentadas, caso seja o desejado e, o 

advogado possua vontade (BLOOM et al., 1964) em produzi-la por acão motora (DAVE, 1970) 

para resolver os problemas criativamente e de forma rápida e inovadora (MOTT, 1972; 

HAN;WILLIAN, 2008).  

Aprender, se adaptar e ter a capacidade em absorver de novas fontes do saber restou 

comprovado empiracamente que surte efeito em ser um profissional com maior desempenho 

(COHEN; LEVINTHAL, 1990; TER WAL et al., 2011; WANG et al.¸2014). Aplicando na 

profissão do advogado, como propôs a presente pesquisa, percebe-se que as premissas em 

demonstrar paixão, compreender melhor a matéria, criar logica nas argumentações, possuir melhor 

oratória, boa escrita, entre outras práticas ligadas com o aprendizado e a absorção de conhecimento 

fazem um advogado mais preparado para solucionar os problemas do mercado dinâmico dos 

escritórios de advocacia. 

A partir da pesquisa, foi possível notar que a capacidade de absorção provoca efeito 

mediador na relação de domínio de aprendizagem e desempenho individual. Portanto, considera-

se que o objetivo principal foi alcançado. O efeito direto da relação domínio de aprendizagem e 

desempenho individual foi de 0,486, e o efeito indireto foi de 0,131, quando mediado pela 

capacidade de absorção. 
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Quanto a limitação da pesquisa, necessário se faz dizer que o pesquisador não obteve 

contato direto com todos os colaboradores, somente aos questionários aplicados fisicamente, tendo 

uma amostra por conveniência válida para o grupo de advogados pesquisados.  

Acrescenta ainda, que os resultados obtidos podem não representar a percepção real dos 

informantes, uma vez que possam ter sido receosos em responder fielmente as questões por haver 

alguns indicadores de autoavaliação.  

Sugere -se para estudos futuros aplicação e avaliação das variáveis contemplando técnicas 

projetivas, a aplicação do estudo com advogados em empresas, esclarecendo aos mercado de 

advogados que praticas que desenvolvem a capacidade de absorção e os domínios de aprendizagem 

no dia a dia do profissional, podem ser maneiras de solucionar problemas mais rápido, 

criativamente e com inovação.  
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APÊNDICES 

 

A) E-MAIL DE APRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Olá,   

Link: https://goo.gl/forms/NQ5epXhINtJ9vGsi1 

Meu nome é RACHEL HORTA, sou mestranda do curso de Administração de Empresas 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie e preciso da sua ajuda para concluir minha pesquisa 

sobre o desempenho do advogado.  

Os advogados dos escritórios mais admirados do país também estão participando da pesquisa, o 

que resultará em dados sobre a forma de competir no mercado ao estudar o ambiente interno 

do escritório. 

Desde já agradeço sua atenção, 

Rachel 

https://goo.gl/forms/NQ5epXhINtJ9vGsi1
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B) QUESTIONÁRIO 

 

COD CONSTRUTO Nº/SEÇÃO QUESTÃO ESCALA Nº ESCALA 

- - 1ª EM GRUPO... - - 

DCANA04 
DCOG 

6 
Verifico o ponto de vista de alguém com base no que 

conheço dessa pessoa 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DAORG03 
DAFE 

7 
Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DAVAL01 
DAFE 

8 
Sempre procuro apresentar argumentos para convencer as 

pessoas ao participar de discussões. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DAVAL03 
DAFE 

9 
Mesmo que discorde da opinião geral, sou capaz de aceitar o 

posicionamento do grupo. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCEVA01 
DCOG 

10 
Faço uma classificação dos prós e contras ao opinar sobre 

algum assunto: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCUND03 
DCOG 

11 
Após participar de algum tipo de evento sou capaz de 

elaborar um resumo sobre ele: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DAREC05 
DAFE 

12 Gosto de ouvir sobre as experiências dos outros: 
Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPPRE02 

DPSI 

13 

Quando aprendo uma nova atividade que envolve ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar), consigo ensinar para outras 

pessoas: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCEVA02 
DCOG 

14 
Ao relatar algum tipo de situação profissional apresento as 

conclusões: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DARES01 
DAFE 

15 Emito opiniões quando estou em grupos de discussões: 
Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DARES03 
DAFE 

16 
Emito opiniões ou sugestões quando participo de alguma 

atividade: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DARES04 
DAFE 

17 
Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro 

utilizar exemplos para me fazer entendido: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPIMI01 
DPSI 

18 
Se recebo algum treinamento que exija a utilização de algum 

de meus cinco sentidos, sou capaz de reproduzi-lo: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DAREC03 
DAFE 

19 
Sinto-me bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

- - 2ª NO TRABALHO...     
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CIIS03 
ACAP 

20 
Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de informações, 

com o objetivo de meu aprimoramento profissional é: Baixa/Alta 5 

DI5 
DESE 

21 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

minha capacidade de administrar conflitos na empresa é: Baixa/Alta 5 

DI6 
DESE 

22 
Comparado aos meus colegas de trabalho, minha propensão 

para me adaptar a mudanças na empresa é: Baixa/Alta 5 

DAORG01 
DAFE 

23 
Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me 

convençam 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCUND02 
DCOG 

24 
Ao fazer uma leitura de um pequeno texto consigo 

reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DARES02 
DAFE 

25 
Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DI3 
DESE 

32 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

qualidade do meu trabalho, nos últimos seis meses, foi: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 5 

DI1 
DESE 

33 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que o meu 

desempenho, nos últimos seis meses, foi: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 5 

DI4 

DESE 

34 

Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio a forma que 

utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, 

equipamentos), nos últimos seis meses, como: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 5 

DI2 
DESE 

35 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que meu 

nível de produção, nos últimos seis meses, foi: 

Muito Inferior/Muito 

Superior 5 

DI7 

DESE 

36 

Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

RAPIDEZ com que me adapto as mudanças organizacionais 

é: 

Muito Lenta/Muito 

Rápida 5 

DI8 
DESE 

37 
Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha 

REAÇÃO perante a crises, prazos, recursos, problemas é: 

Tot. Controlável/Tot. 

Incontrolável 5 

DI9 

DESE 

38 

Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que a 

QUALIDADE da minha resposta em situações de urgência 

das tarefas que executo é: 

Abaixo do 

esperado/Acima do 

esperado 7 

- - 3ª CONHECIMENTO E VOCÊ     

CEIS02 
ACAP 

39 
Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado nas atividades profissionais é: Baixa/Alta 5 

CAIS02 

ACAP 

40 

Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha 

iniciativa para discutir com outras pessoas um novo 

conhecimento adquirido é: Baixa/Alta 5 

CEIS03 
ACAP 

41 
A forma de como aplicar melhor os meus conhecimentos nas 

atividades profissionais é: Baixa/Alta 5 

CEIS01 
ACAP 

42 
Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplica-los 

com criatividade é: Baixa/Alta 5 
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CIIS02 
ACAP 

43 
Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos 

obtidos em áreas diferentes é: Baixa/Alta 5 

CAIS03 

ACAP 

44 

Minha capacidade para recuperar algum conhecimento de 

minha memória ou em arquivo físico, que seja necessário 

para uso futuro: Baixa/Alta 5 

CAIS01 
ACAP 

45 
O compartilhamento de meus novos conhecimentos com 

outras pessoas de meu relacionamento é: Baixo/Alto 5 

CAIS04 
ACAP 

46 
Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho hábito 

de me manter atualizado: Discordo/Concordo 5 

CIIS01 
ACAP 

47 
Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua 

aplicação em situações diversas de minha vida: Discordo/Concordo 5 

DCAPP02 
DCOG 

48 
Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combina-lo 

com outros. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCREM01 
DCOG 

49 
Mesmo passado um longo período, consigo lembrar de maior 

parte de um conhecimento. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCREM02 
DCOG 

50 
Consigo lembrar com precisão de quem me passou 

determinado conhecimento. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCREM03 
DCOG 

51 
Se recebo algum conhecimento posso descreve-lo com 

detalhes. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPNAT02 
DPSI 

52 
Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras 

(ex: dirigir, cozinhar), procuro aprimorá-lo: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCEVA03 
DCOG 

53 
Em novas situações de minha vida profissional, aplico os 

conhecimentos que adquiro: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCAPP03 
DCOG 

54 
Se recebo um conhecimento tecnico identifico a melhor 

forma de aplicá-lo 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPNAT01 
DPSI 

55 
Ao aprender um novo conhecimento que exija ações motoras 

(ex:dirigir, cozinhar), eu assimilo com facilidade: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCUND05 
DCOG 

56 
Ao receber um novo conhecimento consigo relacioná-lo com 

outros que já conheço: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DAREC02 
DAFE 

57 
Tenho uma posição participativa quando estou recebendo 

novos conhecimentos de alguém: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCAPP01 
DCOG 

58 
Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma 

situação específica: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

- - 4ª OUTRAS SITUAÇÕES     

DCANA02 
DCOG 

59 
Identifico o que é ou não importante ao tentar solucionar um 

problema 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPIMI04 
DPSI 

60 
Se eu tiver que aprender uma atividade que exija uma ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu aprendo sem problemas: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 
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DPMAN01 
DPSI 

61 
Poderia aprender a tocar violão apenas olhando em um 

manual, sem ajuda de ninguém. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPPRE01 
DPSI 

62 
Se aprendo uma nova atividade que exija ações motoras (ex: 

dirigir, cozinhar), avalio que posso executá-la naturalmente: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPMAN02 
DPSI 

63 
Se tocasse violão, com certeza criaria novas melodias. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPPRE04 
DPSI 

64 
Procuro ser ATENTO a todas as atividades que exijam ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar) que executo: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPMAN04 
DPSI 

65 
Ao aprender uma atividade física, seria capaz de escrever um 

manual com detalhes 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DCANA03 
DCOG 

66 
Verifico soluções anteriores (de problemas semelhantes), ao 

resolver algum problema. 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

DPNAT03 
DPSI 

67 
Procuro ser CRIATIVO em atividades que exijam ações 

motoras (ex: dirigir, cozinhar) para executá-las: 

Discordo Tot./Concordo 

Tot. 7 

 



94 
 

C) CRONOGRAMA 
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