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RESUMO 

 

Baseado nas trocas de conhecimento presentes no cotidiano de uma Big Four, o estudo tem como 
objetivo mensurar os efeitos do domínio de aprendizagem no desempenho dos funcionários de uma 
empresa de auditoria e consultoria, quando mediado pela capacidade de absorção do conhecimento 
de cada um. Com base na taxonomia de Bloom para analisar domínio de aprendizagem (cognitivo, 
afetivo e psicomotor), o trabalho traz contribuições por relacionar o construto e trazer novas 
perspectivas no âmbito organizacional. Optou-se por pesquisar capacidade de absorção (ACAP) 
no nível individual, tendo em vista uma menor concentração dessa abordagem nas bases teóricas. 
Constatou-se que a capacidade de absorção individual, considerando suas dimensões (aquisição, 
assimilação, transformação e explotação) tem um papel mediador entre domínio de aprendizagem 
e desempenho. A pesquisa é quantitativa, exploratória-descritiva, e foi aplicada em 103 
funcionários de uma empresa multinacional de auditoria e consultoria em São Paulo. O contexto 
foi escolhido devido a recorrência de transferência de novos conhecimentos, tendo em vista que os 
funcionários são os principais ativos do conhecimento nas rotinas diárias. Foi feita análise dos 
indicadores de cada dimensão relacionada às diferentes variáveis e também as análises do modelo 
de mensuração e estrutural. Além disso, confirmou-se a principal hipótese: ACAP apresentou 
efeitos positivos no desempenho, e com isso, media a relação das variáveis domínio de 
aprendizagem e desempenho. Como contribuições práticas, destaca-se a relevância da capacidade 
de absorção individual nas rotinas organizacionais e sua combinação com os domínios de 
aprendizagem para alcançar melhor desempenho. 

Palavras-chave: capacidade de absorção individual, domínio de aprendizagem, desempenho 
individual.  

  

 

  



ABSTRACT 

Based on the knowledge exchanges present in the daily life of a Big Four, the study aims to measure 
the effects of the learning domains on the performance of employees at an audit and consulting 
company, when that performance is mediated by the individual knowledge absorptive capacity. 
Using Bloom's taxonomy to analyze learning domains (cognitive, affective and psychomotor), the 
work brings contributions by relating the construct and bringing new perspectives in the 
organizational scope. It was decided to investigate absorptive capacity (ACAP) at the individual 
level, in view of a lower concentration of this approach in the theoretical bases. Individual 
absorptive capacity, considering its dimensions (acquisition, assimilation, transformation and 
exploitation), has a mediating role between learning domains and performance. The research is 
quantitative, exploratory-descriptive, and was applied to 103 employees of a multinational audit 
and consulting company in São Paulo. The context was chosen due to the recurrence of transfer of 
new knowledge, since employees are the main assets of knowledge in daily routines. We analyzed 
the indicators of each dimension related to the different variables. Measurement and structural 
model were analyzed. In addition, it was possible to confirm the formulated hypothesis: ACAP 
presented positive effects in the performance. Thus, it mediates the relation of the variables learning 
domain and performance. Regarding practical contributions, we emphasize the relevance of 
individual absorptive capacity in organizational routines and its combination with learning domains 
to achieve better performance. 
 

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

 

O tema central desta dissertação consiste em verificar se existe efeito mediador de capacidade 

de absorção individual entre domínio de aprendizagem e o desempenho individual, tendo como 

lócus de pesquisa funcionários de uma empresa multinacional de auditoria e consultoria. A 

motivação para o estudo do tema está relacionada à identificação com a linha de pesquisa do 

orientador e com o interesse da pesquisadora em compreender a conexão dos conceitos trazidos 

com a prática do dia a dia organizacional. 

Entende-se que empresas que estão preocupadas em investir em seu capital humano, seja 

diretamente, com treinamentos, palestras, workshops, ou indiretamente, diminuindo barreiras para 

troca de informações e novos conhecimentos internamente, aumentam suas chances de aumentar 

seu desempenho e criar vantagem competitiva (BRANDÃO; BORGES-ANDRADE; 

GUIMARÃES, 2012). 

O ambiente organizacional influencia ações de indivíduos que participam do processo de 

transferência de conhecimento, e isso faz com que a empresa seja responsável por promover o 

conhecimento e sua manutenção. Por isso, estudos relacionados à capacidade de absorção 

individual são relevantes para o âmbito organizacional, em que os indivíduos tornam-se recipientes 

de conhecimentos tácitos ou explícitos, que são imprescindíveis para o surgimento e abertura de 

novos conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990; TSOUKAS, 2002). 

 Contudo, desafios relacionados à gestão do conhecimento tem sido um impedimento para 

o pleno aproveitamento das empresas com relação aos seus funcionários. Alguns fatores no 

percurso do indivíduo até o conhecimento, como ambiente organizacional, particularidades do 

indivíduo, componentes da informação, fazem com que o processo de absorção do conhecimento, 

e por sua vez o aprendizado, sejam impactados de forma favorável ou não favorável (SIMONIN, 

1999; SZULANSKI, 1999).  

A partir da definição de capacidade de absorção de Cohen e Levinthal (1990), Zahra e George 

(2002) entenderam que era possível incluir mais um processo, além dos propostos pelos autores 

seminais. Dessa forma, apresentaram a capacidade de absorção do conhecimento em quatro 

dimensões principais, sendo aquisição, quando ocorre o primeiro contato com o conhecimento; 

assimilação, etapa em que já é esperado um entendimento dos componentes e o indivíduo já é capaz 

de aplicar nos processos. A transformação e explotação (exploitation) categorizam o processo final, 



quando já é possível notar massa crítica para aplicação do conhecimento adquirido, transformá-lo 

em novos conhecimentos e implementá-lo internamente em rotinas e processos.  

A partir das dimensões de Zahra e George (2002) é possível afirmar que quando um indivíduo 

tem um nível de conhecimentos prévios correlatos, a possibilidade de aplicar novos conhecimentos 

adquiridos aumenta. Este fato ocorre porque o armazenamento de conhecimento está associado em 

estabelecer conexões com conceitos já existentes, tornando mais fácil sua utilização, envolvendo 

também os processos de domínio de aprendizagem (cognitivo afetivo e psicomotor) (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; BLOOM, 1956).  

Estudos considerados neste trabalho para domínios de aprendizagem (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) foram os desenvolvidos por Bloom et al. (1956) e outros pesquisadores no final da 

década de 1950, na área de psicologia.  

Os estudos de Bloom et al. (1956) demonstram que há tempos os ensinamentos visam se 

concentrar em transferência de informações e lembranças, que é algo limitado se comparado ao 

desenvolvimento da aprendizagem em si. 

A premissa do estudo é que o processo de compartilhamento de conhecimento é mais 

complexo do que se acreditou por muito tempo. Além de transferir um conjunto de informações, é 

necessária uma intensidade nas conexões entre emissor e receptor. Ou seja, exige um nível de 

relações cognitivas, afetivas e psicomotoras, que irão motivar e incentivar o indivíduo na 

conectividade da relação de transferência do conhecimento (SZULANSKI, 1999). 

E com isso, atrelado ao fato de que o desempenho está relacionado com as atitudes dos 

indivíduos entre si e com as práticas internas da organização, tanto a capacidade de absorção, 

quanto domínio de aprendizagem são fatores relevantes em todo o percurso de alcançar um 

desempenho satisfatório. Ademais, nas práticas organizacionais em que os funcionários que 

participaram da pesquisa estão submetidos, a troca e compartilhamento de conhecimento é 

constante, e faz parte da trajetória e requisito para crescimento. Ou seja, quanto mais tempo os 

indivíduos estão na empresa, mais conhecimento terão que organizar e compartilhar.  

Em função da discussão até o presente momento sobre os conceitos abordados nessa 

pesquisa, enuncia-se o problema de pesquisa. 

  



1.1 Problema de pesquisa 

A capacidade de absorção individual provoca efeitos mediadores na relação entre o domínio de 

aprendizagem e o desempenho individual? 

Decorrente do problema de pesquisa apresentado, define-se o objetivo geral. 
 

1.2 Objetivo Geral 
 

Avaliar os efeitos do domínio de aprendizagem no desempenho individual tendo como 
variável mediadora a capacidade de absorção do conhecimento individual.  

A partir desse objetivo geral enunciam-se os quatro objetivos específicos. 

1.2.1 Objetivos específicos 

1. Avaliar a intensidade da capacidade de absorção individual; 
2. Avaliar a intensidade dos três domínios de aprendizagem; 
3. Avaliar a intensidade de desempenho individual 
4. Relacionar estatisticamente os três conceitos envolvidos 

Figura 1 – Relação entre os conceitos de acordo com o objetivo geral 

 

 

 

 
 
 

1.3 Estrutura do projeto 
 

Esse projeto está apresentado em cinco capítulos principais: Introdução, fundamentação 

teórica, procedimentos metodológicos, discussão e análise dos resultados, e, por fim, conclusões, 

limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

Na introdução abordou-se temas relacionados a capacidade de absorção individual, domínio 

de aprendizagem e desempenho. Ademais, neste capítulo foram delimitados o problema de 

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

trabalho. 

Domínios de 
Aprendizagem

Capacidade de 
absorção do 

conhecimento 
individual

Desempenho 
individual



O capítulo da fundamentação teórica envolve os conceitos a serem estudados e analisados, 

sendo eles capacidade de absorção individual, domínio de aprendizagem e desempenho. As 

abordagens mais relevantes sobre os temas são descritas a fim de trazer um contexto do estado da 

arte de cada conceito, além da relação entre eles.  

O capítulo dos procedimentos metodológicos apresenta detalhes da pesquisa: como foi 

realizada a coleta de dados, o método, caracterização da amostra da investigação, além das técnicas 

escolhidas para análises dos dados com as devidas justificativas. 

O quarto capítulo, de descrição e análise dos resultados, são apresentados quadros e tabelas 

para demonstrar os resultados obtidos ao aplicar as técnicas de análise dos dados, ressaltando 

pontos de destaque para cada construto. Já no quinto e último capítulo são apresentadas as 

conclusões das análises feitas, limitações do trabalho e propostas para pesquisas futuras. 

 

 

  



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  Capacidade de absorção 

 

Para efeito deste estudo, o conceito de capacidade de absorção será apresentado em dois 

níveis: o organizacional e o individual, conforme os autores na linha do tempo demonstrada na 

figura 2. O nível organizacional, porque é a partir desse nível que esse conceito ficou evidenciado 

na literatura de estratégia. O nível individual, em razão do foco deste estudo.  

Figura 2 – Linha do tempo de Capacidade de Absorção 

 

 

 

2.2.4 Capacidade de absorção organizacional  

 

De acordo com o artigo seminal de Cohen e Levinthal (1990), a capacidade de absorção 

(ACAP) é definida como a habilidade da organização em reconhecer valor em novos 

conhecimentos externos, assimilá-los, e aplicá-los para fins comerciais. Além disso, os autores 

afirmam que os conhecimentos prévios, ou seja, já existentes no indivíduo, podem facilitar o 

aprendizado de novos conhecimentos relacionados. 

Anos mais tarde, Zahra e George (2002) renovaram o conceito, definindo capacidade de 

absorção como conjunto de rotinas e processos organizacionais que possibilitam a empresa a 

adquirir, assimilar, transformar e explotar (exploitation) o conhecimento para formar uma 

capacidade dinâmica. Esses quatro processos foram consolidados em duas dimensões: a capacidade 

de absorção potencial (PACAP) e a capacidade de absorção realizada (RACAP). 



A dimensão PACAP está associada à capacidade de adquirir e assimilar conhecimentos 

gerados externamente, enquanto RACAP associada com a capacidade de transformar e explotar 

esses conhecimentos previamente adquiridos. Essas quatro capacidades, adquirir, assimilar, 

transformar e explotar, apresentam papéis diferentes, porém complementares  (VAN DEN 

BOSCH; VAN WIJK; VOLBERDA, 2003; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

A capacidade de absorção potencial, PACAP, ocorre primeiro pois trata-se da aquisição e 

assimilação de determinado conhecimento. A primeira etapa é o momento que se identifica e se 

adquire o conhecimento, onde ocorre o primeiro contato com determinado conjunto de 

informações, o que irá determinar os resultados consequentes da aplicação daquele conhecimento 

(ZAHRA; GEORGE, 2002). A segunda etapa, está relacionada com a assimilação do conhecimento 

obtido, que é quando rotinas e processos auxiliam a entender, interpretar e internalizar as 

informações obtidas. A assimilação requer compreensão, o que muitas vezes depende de 

capacidades específicas dos indivíduos, tanto para entender a informação, quanto para difundi-la 

(JANSEN; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005; SZULANSKI, 1999; ZAHRA; GEORGE, 

2002).   

A segunda dimensão, capacidade de absorção realizada, RACAP, irá determinar o destino do 

conhecimento adquirido e assimilado, tratando-se de sua transformação e explotação (ZAHRA; 

GEORGE, 2002). A transformação está relacionada com refinar e desenvolver rotinas que possam 

facilitar a integração do conhecimento já existente e assimilado, com o novo conhecimento 

adquirido. Essa integração ocorre quando o conjunto de informações que formam o conhecimento 

é filtrado e remanejado, de maneira que as informações possam ser excluídas ou reinterpretadas 

(VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; DE BOER, 1999; ZAHRA; GEORGE, 2002). Como última 

etapa, a explotação (exploitation), permite a utilização do conhecimento transformado, por meio 

de rotinas sistêmicas. Segundo Zahra e George (2002) reflete a habilidade da organização de 

incorporar o conhecimento em suas operações. 

Portanto, tanto PACAP quanto RACAP coexistem de forma independente na organização. 

No entanto, é necessário que exista uma complementação entre elas para um retorno favorável e 

até mesmo vantagem competitiva (VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; DE BOER, 1999; ZAHRA; 

GEORGE, 2002). Dessa forma, existem fatores internos e externos à organização que irão 

colaborar para a oscilação de ACAP, sendo que quanto mais turbulento o ambiente, mais a 

organização deve se preocupar em criar estratégia para combinar os recursos com o conhecimento 



dos indivíduos  (EASTERBY-SMITH et al., 2008; LANE; KOKA; PATHAK, 2006; VAN DEN 

BOSCH; VAN WIJK; VOLBERDA, 2003). 

A figura 3 representa as dimensões de capacidade de absorção, de acordo com Zahra e George 

(2002). A figura representa a entrada de fontes de novos conhecimentos e experiências, que passam 

pelo processo de capacidade de absorção potencial, e capacidade de absorção realizada, resultando 

em conhecimentos internos que podem gerar inovação e vantagem competitiva. 

 

Figura 3 – Modelo capacidade de absorção 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Zahra e George (2002) 

 

Somado ao fato de que conhecimentos correlatos auxiliam na utilização de novos 

conhecimentos, Van Den Bosch, Volberda e Boer (1999), desenvolveram um modelo de 

coevolução de ACAP que aplica a influência do ambiente e do caminho de um conhecimento 

específico. Com isso, pode-se envolver a transferência do conhecimento, e suas especificidades, 

pois pode ser considerado o processo inicial de como ocorre a capacidade de absorção (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990; SZULANSKI, 1999).  

Em seu estudo sobre transferência do conhecimento, Szulanski (1999) considera como uma 

interação social que promove aprendizado, podendo derivar resultados positivos ou não. Seu 

envolvimento com ACAP é devido ao momento em que os indivíduos se tornam recipientes do 

conhecimento no processo, fazendo com que ACAP organizacional se desenvolva por meio das 

interações. No entanto, fatores no ambiente organizacional podem facilitar ou dificultar tanto a 

transferência como também a capacidade do indivíduo em absorver o que está sendo transferido 

(SIMONIN, 1999; SZULANSKI, 1999; WHINSTON, LIHUI LIN, XIANJUNG GENG, 2005). 

 Os fatores do ambiente podem interferir tanto no processo, como na pré-disposição dos 

participantes a transmitir e receber o conhecimento a ser compartilhado. O que irá definir questões 

como essas, envolve a capacidade da empresa em visualizar o conhecimento como recurso e 
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promover em seu ambiente organizacional comportamentos, embasados em processos, que 

favoreçam a transferência de conhecimento e experiências (FAYE; LORTIE; DESMAIRAIS, 

2008; SIMONIN, 1999; WHINSTON, LIHUI LIN, XIANJUNG GENG, 2005).  

Alguns exemplos de fatores do ambiente organizacional que influenciam o processo de 

transferência de conhecimento, de acordo com Cyr e Choo (2010), são cultura, valores e atitudes 

promovidos internamente, o ambiente como espaço físico e estrutura organizacional. Ou seja, se a 

capacidade de absorção somada ao incentivo da transferência de conhecimento entre os indivíduos 

estiver integrada com o nível estratégico da empresa, certamente a organização irá se empenhar 

para ajustar seu fluxo de processos para auxiliar a dinâmica esperada. Sendo assim, o papel do 

indivíduo nesse processo de transferir a absorver conhecimento é imprescindível (MINBAEVA; 

MÄKELÄ; RABBIOSI, 2017; SZULANSKI, 1999). 

 

2.1.2 - Capacidade de absorção individual 

 

A capacidade de absorção (ACAP) organizacional depende da individual pois as unidades 

internas da empresa são compostas por grupos de indivíduos, que em conjunto, devem apresentar 

um nível elevado de capacidade de absorção, para que o nível de ACAP da empresa como um todo, 

seja alto também. Contudo, a capacidade de absorção da empresa não será a soma de ACAP de 

seus funcionários; antes é necessário determinar os aspectos de ACAP que são claramente 

organizacionais (COHEN; LEVINTHAL, 1990; TSAI, 2001). 

Embora muitas discussões sejam feitas em torno de ACAP ser uma habilidade da organização 

de absorver o conhecimento do ambiente, é possível aplicar o conceito aos indivíduos. Pois são 

capazes de encontrar valor em novos conhecimentos, absorver, transformar e utilizar, adequando 

às necessidades da empresa onde concentram sua força de trabalho. Da mesma forma, para Cohen 

e Levinthal (1990), quanto mais indivíduos qualificados e treinados, maior será a base de 

conhecimento da empresa e mais facilidade para acessar novos conhecimentos externos. De 

maneira que os indivíduos irão compartilhar o conhecimento assimilado e transformado entre 

colegas, e difundi-lo na organização (exploitation) (COHEN; LEVINTHAL, 1990; JANSEN; 

VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005; ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Estudos a nível individual das ciências comportamentais e cognitivas, segundo Cohen e 

Levinthal (1990), afirmam que o nível de conhecimentos prévios correlatos do indivíduo, 



influenciam na possibilidade de aplicar novos conhecimento adquiridos. Este fato ocorre porque o 

armazenamento de conhecimento está associado em estabelecer conexões com conceitos já 

existentes, tornando mais fácil sua utilização (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Retomando aspectos da transferência do conhecimento, além das características do próprio 

conhecimento, que podem influenciar capacidade de absorção individual, existe um fator no 

processo de transferência do conhecimento que independe de esforços gerenciais: as características 

particulares de cada indivíduo (COHEN; LEVINTHAL; LEVINTBAL, 1990; CYR; WEI CHOO, 

2010; SZULANSKI, 1999). Os indivíduos, para Szulanski (1999), são recipientes do 

conhecimento, e sua capacidade de absorção vai variar conforme suas habilidades em explotar as 

fontes de conhecimento externas.  

Embora a organização tenha sua visão do processo, muitas vezes não é a mesma visão que 

um indivíduo, em particular, apresenta. Uma das definições de transferência do conhecimento, de 

acordo com Cyr e Choo (2010) é um comportamento em que um indivíduo, voluntariamente, provê 

a outro indivíduo acesso à informações e experiências que ele possui. De acordo com Tian e Soo 

(2018), o comportamento do indivíduo pode variar, sendo influenciado por motivação intrínseca, 

que é presente no próprio indivíduo, ou extrínseca, relacionada ao retorno esperado com relação ao 

ambiente (resultados e recompensas). O processo pode ter um resultado diferente dependendo da 

disposição das partes em compartilhar e receber o conhecimento a ser transferido. (CYR; WEI 

CHOO, 2010; SZULANSKI, 1999; WHINSTON, LIHUI LIN, XIANJUNG GENG, 2005). 

Sendo assim, os mecanismos de integração social, de acordo com Vega-Jurado et al. (2008), 

estão diretamente ligados com a transferência do conhecimento e capacidade de absorção do 

indivíduo. Pois sendo aplicado como parâmetros organizacionais, representam modelos de 

antecedentes de capacidade de absorção (VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; 

FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008). 

 Para além disso, esses mecanismos de integração social diminuem as barreiras nas trocas 

internas de informação, aumentando o compartilhamento de conhecimento entre os indivíduos, e 

por sua vez, absorção do conhecimento (VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; 

FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008). Os mecanismos demonstram um importante papel na 

capacidade de absorção dos indivíduos, pois ao mesmo tempo que permitem um aumento na 

propagação do conhecimento, eles facilitam a combinação do novo conhecimento com habilidades 



e experiências existentes por meio das interações organizacionais (SZULANSKI, 1999; VEGA-

JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008). 

Ademais, Ter Wall, Criscuolo e Salter (2011) ressaltam a relevância do papel dos indivíduos 

no processo de assimilação do conhecimento adquirido, que pode ser o responsável em agregar 

valor nas demais fases da capacidade de absorção. Dessa maneira, destaca-se não somente a 

relevância do indivíduo no processo de transferência de conhecimento como um todo, mas seu 

papel de filtrar as informações e encaminhá-las dentro da organização de maneira correta  (TER 

WAL; CRISCUOLO; SALTER, 2011). 

 Portanto, a capacidade de absorção dos indivíduos deve ser considerada um importante 

fator para o alcance de vantagem competitiva. O investimento da organização com mecanismos 

que possam influenciar uma melhora dessa capacidade torna-se válido devido ao impacto que pode 

acarretar em suas rotinas e processos, que envolve também aspectos do domínio cognitivo 

(MINBAEVA; MÄKELÄ; RABBIOSI, 2017; VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; 

FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008;TER WAL; CRISCUOLO; SALTER, 2011). 

 

 

 

 

  



2.2  Domínio de aprendizagem 

 

No que se refere a taxonomia dos objetivos educacionais, também conhecida como 

taxonomia de Bloom, é uma a classificação dos domínios de aprendizagem. Essa taxonomia 

originou-se de um trabalho da Associação Norte Americana de Psicologia, que organizou um 

projeto em que seus membros, liderados por Benjamin S. Bloom, definissem uma taxonomia dos 

objetivos de processos educacionais (LOMENA, 2006). De acordo com Bloom et al. (1974) essa 

definição e classificação auxiliou para aprimorar a comunicação entre os professores e 

pesquisadores da área. Dessa forma, a figura abaixo demonstra as pesquisas, por meio das quais o 

capítulo foi embasado. 

Figura 4 – Linha do tempo de Domínio de aprendizagem 

 

Bloom estruturou e liderou o processo e, juntamente com seus colaboradores, identificou os 

três domínios dos quais trabalhariam no projeto: cognitivo, afetivo e psicomotor. Esses três 

domínios trouxeram conformidade para o desenvolvimento do projeto, conduzindo para melhorias 

que aprimoraram pesquisas na área de educação. O domínio cognitivo é baseado no conhecimento, 

domínio afetivo é baseado em atitudes, e o domínio psicomotor envolve habilidades relativas aos 

movimentos e domínio desses movimentos para executar uma ação (FOREHAND, 2012). 

Um dos fatores que contribuíram para a importância da taxonomia de Bloom foram as 

significantes contribuições acadêmicas, sendo que um dos desafios na literatura da área 

educacional era a carência de conformidade com relação ao vocabulário utilizado para os objetivos 

educacionais (CONKLIN, 2005). A taxonomia trouxe uma padronização de linguagem necessária, 

e ao longo do tempo foi utilizada, condensada, expandida e reinterpretada por diversos autores 

(FOREHAND, 2012). 

Por fim, segundo Micklich (2012), a combinação dos três domínios de aprendizagem resulta 

no processo de aprendizagem dos indivíduos, partindo do ponto de que o domínio afetivo é a 



abertura para o início do processo. Quanto mais envolvimento afetivo para receber determinado 

conhecimento, mais envolvimento cognitivo ele terá, e, com isso, mais incentivo para realizar a 

ação (psicomotor). Dessa maneira, vale ressaltar que os processos relacionados à tomada de decisão 

e resolução de problemas estão interligados com o processo de aprendizagem. 

 

2.2.1  Domínio Cognitivo 

 

No domínio cognitivo, segundo Bloom et al. (1979), os objetivos estão relacionados à 

lembranças e formação das competências e habilidades intelectuais. De acordo com Pimentel e 

Pimentel (2006), a taxonomia iria facilitar a troca de informações no processo de geração do 

conhecimento, e por isso, foi feita uma lista de processos cognitivos, do mais simples (o próprio 

conhecimento), ao mais complexo (análise do conhecimento).  

Os níveis do domínio cognitivo, além de estarem presentes no âmbito educacional, podem 

facilmente ser aplicados no âmbito organizacional, já que envolvem a necessidade de 

conhecimentos prévios adquiridos para aplicação e análise de novas informações. O que é comum 

em situações de treinamento e preparação de funcionários recém contratados (MAYER 2002). 

Figura 5 – Níveis do Domínio Cognitivo 

 
Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1956). 

  

No primeiro nível,  Conhecimento refere-se a definição dos objetivos, categorizando 

habilidades de relembrar as informações que foram adquiridas previamente (FOREHAND, 2012; 

WILSON, 2014). Ou seja, recordar informações de datas, períodos, regras, teorias e metodologias 
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que já estão assimiladas (BLOOM et al., 1956). Por exemplo, quando um funcionário novo é 

contratado e submetido a um treinamento. 

No nível Compreensão, é preciso criar um sentido lógico para o novo conhecimento, ou seja, 

entender o significado do conhecimento proposto. A Aplicação, terceiro nível, refere-se na 

habilidade de usar e implementar o conhecimento em situações concretas, fazendo necessário um 

nível maior de assimilação. O nível Análise, é preciso investigar as partes que compõem o todo, 

para entender como elas estão relacionadas entre si e também com a estrutura, ou seja, identificar 

inter-relações (WILSON, 2014; MAYER, 2002). Por exemplo, o mesmo funcionário submetido a 

um treinamento, começa a colocar em prática o que foi aprendido em forma de rotinas, e entende 

o processo do início ao fim.  

O quinto nível, Síntese, está relacionado em reestruturar as partes que compõem o todo a fim 

de reorganizar os elementos em uma nova estrutura (BLOOM et al., 1974; MAYER, 2002). Por 

exemplo, o funcionário que aperfeiçoa o que aprendeu no treinamento por meio de inovação dos 

processos. 

A última categoria, Avaliação, juntamente com o anterior, Síntese, envolvem mais processos 

cognitivos, e por isso podem ser considerados mais complexos. Contudo, o último nível envolve  a 

habilidade de julgar e criticar o valor do conhecimento ou informações em questão, com base em 

critérios previamente delimitados (WILSON, 2014; MAYER, 2002).  

 Em meados de 2001, Lori Anderson, aluno de Benjamin Bloom, juntamente com outros 

pesquisadores, como David Krathwohl, publicaram uma revisão do trabalho de Bloom referente ao 

domínio cognitivo, com uma atualização significativa da taxonomia dos objetivos educacionais. 

Novamente foram reunidos especialistas com intuito de reestruturar a taxonomia, e ocorreram 

mudanças importantes em três áreas: terminologia, estrutura e ênfase (FOREHAND, 2012; 

WILSON, 2014).  

As mudanças referentes à terminologia são, basicamente, os níveis passarem de substantivos 

para verbos, conforme apresentado na Figura 6. Mudanças de estrutura estão relacionadas ao 

aumento de uma dimensão, ou seja, considera-se agora o tipo de conhecimento a ser aprendido, e 

a dimensão do processo cognitivo usado para o aprendizado. Mudanças relacionadas a ênfase estão 

associadas com o público alvo que a revisão alcançou, sendo maior do que o público da taxonomia 

original (FOREHAND, 2012). Pois as melhorias apresentadas, que ajustaram consideravelmente a 



ferramenta, promoveram uma representação clara dos objetivos educacionais para diversos 

públicos (KRATHWOHL et al., 2002). 

Figura 6 – Revisão da taxonomia de Bloom 

 
Fonte: Adaptado de Krathwohl et al. (2002) 

Sendo os verbos distribuídos do mais simples (Lembrar) até o nível mais complexo (Criar), 

são considerados objetivo e de fácil entendimento na área educacional, de acordo com Krathwohl 

et al. (2002), e irão delimitar o que é esperado dos discentes com relação ao seu aprendizado e o 

que serão capazes de fazer com aquele conhecimento adquirido.  

Desse modo, os objetivos do domínio cognitivo podem ser determinados com auxílio dos 

exemplos do quadro 1, que apresentam as capacidades a serem adquiridas em cada nível (WALL; 

TELLES, 2004). 

Quadro 1 – Capacidades a serem adquiridos no domínio cognitivo 

Níveis Capacidades 
 

Lembrar 
Definir, descrever, distinguir, identificar, rotular, listar, memorizar, ordenar, 
reconhecer, reproduzir etc. 

 
 

Entender 
Classificar, converter, descrever, discutir, explicar, generalizar, identificar, inferir, 
interpretar, prever, reconhecer, redefinir, selecionar, situar, traduzir etc. 

 
 

Aplicar 
Aplicar, construir, demonstrar, empregar, esboçar, escolher, escrever, ilustrar, 
interpretar, operar, praticar, preparar, programar, resolver, usar etc. 

 
Analisar 

Analisar, calcular, comparar, discriminar, distinguir, examinar, experimentar, testar, 
esquematizar, questionar etc. 

 
Sintetizar 

Compor, construir, criar, desenvolver, estruturar, formular, modificar, montar, 
organizar, planejar, projetar etc. 

 
Criar 

Avaliar, criticar, comparar, defender, detectar, escolher, estimar, explicar, julgar, 
selecionar etc. 

Fonte: Adaptado de Wall e Telles (2004) 
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2.2.2  Domínio Afetivo 

 

Assim como o domínio cognitivo, o domínio afetivo foi hierarquizado, enfatizando 

sentimentos e emoções e abrangendo elementos como comportamentos, atitudes, responsabilidades 

e valores (WILSON, 2014; BLOOM et al., 1977). Podendo ser considerada mais complexa, essa 

categoria envolve a maneira em que os indivíduos irão lidar com questões que moldarão seu 

comportamento e pensamento. Por exemplo, quanto mais avanço em um determinado 

conhecimento, mais as competências irão se relacionar com habilidades cognitivas e intelectuais, 

consolidando o novo conhecimento adquirido (WILSON, 2014).  

Desse modo, os níveis compreendidos pelo domínio afetivo, de acordo com Krathwohl et al. 

(2002), são: Recepção, Resposta, Valorização, Organização, Caracterização, conforme demonstra 

a figura 7. É possível notar que alguns níveis originalmente, segundo Krathwohl et al. (2002), estão 

no gerúndio, sendo “receiving, responding, valuing, organization e characterization”, justamente 

para dar a ideia de que essas são fases constantes e em acontecimento. Além disso, os níveis passam 

de motivação externa (Recepção) para motivação interna (Caracterização), sendo que motivações 

internas são níveis de mais complexidade (WILSON, 2014; BARBOSA, 2008). 

Figura 7 – Níveis do domínio Afetivo 

 
Fonte: Adaptado de Bloom et al. (1977) 

O nível inicial, Recepção (receiving) está relacionado com a disposição do indivíduo 

aprendiz em razão das escolhas de estímulos que dará atenção, ou seja, a sensibilidade com relação 

a um estímulo (WILSON, 2014; BLOOM, 1977).  
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Em sequência, o nível Resposta está relacionado com atenção ativa do aprendiz para um 

determinado estímulo e sua motivação para aprender. Nesse nível, além da sensibilidade, o 

indivíduo terá uma ação diante do acontecimento (WILSON, 2014). 

O nível Valorização refere-se com a assimilação de um valor e a confirmação consciente do 

mesmo. É quando o aprendiz aceita e dá preferência a uma ideia que aprova. (BLOOM et al., 1977) 

O quarto nível – Organização, está relacionado a criação de um sistema de valores. Quando 

o aprendiz verifica que as situações vão requerer mais de um valor aplicável, é necessário que 

conceitue os valores dos quais se identifica e irá reforçar (BLOOM et al., 1979). 

 Por último, o nível Caracterização é a integração dos valores na filosofia de vida do 

aprendiz. Ou seja, passa a ser um comportamento consistente, onde suas ações, conscientes, estarão 

atreladas aos valores escolhidos para formar seu sistema (no nível Organizar) (WILSON, 2014; 

BLOOM et al., 1977). 

Assim como o domínio cognitivo, o domínio afetivo apresenta um resumo das capacidades 

a serem adquiridas no processo de aprendizagem, conforme o quadro 2. 

Quadro 2 – Capacidades a serem adquiridas no domínio afetivo 

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) 

 

2.2.3  Domínio Psicomotor 

 

 Embora o domínio psicomotor não tenha sido aprofundado pela taxonomia de Bloom, vem 

sendo bastante usado como objeto de estudo. Isso porque complementa e está ligado aos outros 



dois domínios de maneira interativa, incluindo a utilização das habilidades motoras e coordenação. 

(MANDARINO, 2012). 

Esse domínio, de acordo com Wilson (2014), está relacionado com atividades em que os 

músculos são usados para expressar ou interpretar conceitos e informações. Portanto, envolve a 

codificação física de uma informação, com a combinação de habilidades físicas e processos 

cognitivos. 

 Embora a categorização do domínio psicomotor não tenha sido aprofundada por Bloom e 

seus colaboradores, foi desenvolvida por outros pesquisadores. Entre eles, Dave (1970), criou cinco 

categorias, conforme figura abaixo, que é mais aplicável com relação ao âmbito organizacional.  

 

Figura 8 – Níveis do domínio psicomotor 

 
Fonte: Adaptado de Dave (1970) 

  

O nível da Imitação, caracteriza uma padronização do comportamento de outro indivíduo por 

meio da observação. E embora haja interesse por parte do aprendiz em imitar, Dave (1970) afirma 

que nesse nível o desempenho tende a ser inferior, isso porque ainda não existe uma habilidade 

necessária para replicar o que foi aprendido. Para aumentar o desempenho, o aprendiz deve repetir 

o que aprendeu constantemente, levando para a discussão do próximo nível da taxonomia, a 

manipulação. 

 O nível da Manipulação está relacionado em realizar ações por meio de instruções e prática, 

e segundo Dave (1970), é a capacidade adquirida pelo aprendiz em seguir o instrutor praticando e 

seguindo orientações do processo de aprendizagem. 
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 O terceiro nível, da Precisão, segundo Dave (1970) é quando o aprendiz aperfeiçoa a 

atividade, e a torna mais exata, deixando pouco erros aparentes. Ou seja, é uma ampliação do 

conhecimento que adquiriu, fazendo com que se tornasse assimilada. 

 O nível de Articulação, está relacionado com a coordenação de ações, fazendo com que 

haja harmonia e consistência interna. Nesse nível o aprendiz internaliza o que foi aprendido, para 

em seguida, naturalizar (DAVE, 1970). 

 A última categoria, de Naturalização, caracteriza um desempenho de alto nível, quando a 

atividade se torna natural e é preciso pouco raciocínio sobre ela (DAVE, 1970). 

 O quadro 3 demonstra as capacidades propostas pelo domínio psicomotor no final do 

processo de aprendizagem. 

Quadro 3 – Capacidades a serem adquiridas no domínio psicomotor 

Níveis Capacidades 

Imitação Copiar, replicar, repetir, aderir. 

Manipulação Recriar, construir, executar, implementar. 

 
Precisão Demonstrar, completo, show, perfeito, calibrar, controle. 

 
Articulação Construir, resolver, combinar, coordenar, integrar, adaptar, desenvolver, 

formular, modificar. 
 

Naturalização 

 
Design, especificar, gerenciar, inventar, além de gerenciar. 

Fonte: Adaptado de Dave (1970) 

 

 

  



2.3 Desempenho Individual 

 

As discussões presentes na literatura abordam fatores internos da organização que 

apresentam relação direta com o desempenho individual dos funcionários, como a motivação e o 

ambiente organizacional (MILNE, 2007). Além disso, o network também está relacionado com o 

desempenho, devido sua relação com o compartilhamento de conhecimento, gerando confiança 

entre os indivíduos (CROSS; CUMMINGS, 2004). 

Dentro na organização, tendo indivíduos como protagonistas, formam-se diversos grupos 

relacionais, estruturados ou não, que fazem com que haja interação entre si, trocando informações 

e formando novos conhecimentos. Com isso, empresas que sabem alcançar uma continuidade 

equilibrada desse movimento e que investem no desempenho individual de seus funcionários, 

podem melhorar o ambiente organizacional, causando impactos relevantes no desempenho da 

empresa (CROSS; CUMMINGS, 2004; RICHARD et al., 2009). 

É sabido que fatores relacionados às interações sociais e profissionais são complexas, pois 

são regadas de fatores pessoais e determinantes do indivíduo, como identidade, motivação interna 

e pertencimento (RANDEL; JAUSSI, 2003). Ademais, segundo Randel e Jaussi (2003), fatores 

relacionados às diferenças demográficas de um grupo em uma empresa podem afetar o desempenho 

individual, pois indivíduos que representam uma minoria em um grupo, estão sujeitos a se sentirem 

inferiores. 

Baseado na ideia de que indivíduos precisam de um esforço conjunto de fatores para seu 

desempenho individual, Milne (2007) afirma que sistemas de recompensa interno podem auxiliar 

a organização a motivar seus funcionários e alcançar maior produtividade. No entanto, é preciso 

encontrar um sistema que reconheça não somente o valor da cooperação entre os indivíduos, mas 

também as particularidades no desempenho individual (MILNE, 2007). 

Além disso, a habilidade de cada indivíduo em ser mais flexível e lidar com situações 

adversas da organização, agregam fatores relevantes para que a empresa possa verificar seu 

desempenho individual (RANDEL; JAUSSI, 2003). Por exemplo, um indivíduo que possui 

habilidade de lidar com ambientes turbulentos e com rápida mudança, estará sujeito a um melhor 

desempenho, pois irá absorver e assimilar o conhecimento mais rapidamente (TER WAL; 

CRISCUOLO; SALTER, 2011). 



No entanto, deve-se considerar um conjunto de fatores para avaliar o desempenho dos 

indivíduos, sendo que essa avaliação poderá ser um desafio se os indicadores não estiverem bem 

delimitados, como estratégia de motivação dos funcionários, metas e competências, e a integração 

da equipe (MILNE, 2007; RICHARD et al., 2009). Fatores como esse podem ser utilizados para 

avaliar e acompanhar o desempenho dos indivíduos, de modo que possam ser gerenciados e 

implementados. 

 

  



2.4  Relação entre os construtos e hipóteses 

2.4.1 - ACAP e Aprendizagem organizacional (AO)  

Desde a origem do conceito de ACAP, Sun e Anderson (2010) comentam que tem sido 

relacionado com a aprendizagem organizacional (AO), embora Cohen e Levinthal (1990) e outros 

autores não tenham discutido ou articulado a diferença ou o relacionamento entre os dois conceitos. 

Formulam as seguintes questões:  

1) ACAP é um subconjunto de AO?  
2) ACAP é precursora de AO? 
3) ACAP é uma consequência (outcome) de AO?  
4) ACAP e AO são intercambiáveis?  
5) ACAP e AO podem ser significativamente separadas teórica e empiricamente?  
6) A ACAP não seria somente um novo rótulo para AO?  
7) ACAP não seria um exemplo de redundância? 
 
Com base nesse conjunto de questões esses autores desenvolvem o estudo com o objetivo de 

examinar o relacionamento entre a ACAP e a AO, examinam a literatura sobre os dois conceitos. 

Discutem o desenvolvimento teórico da ACAP, apresentam desenvolvimentos recentes 

principalmente associados com a capabilidade dinâmica (dynamic capabilities) (DC) e 

compartilham as afinidades de ACAP com AO. Posteriormente, comparam a rede nomológica dos 

dois conceitos para identificarem se ambos compartilham antecedentes e consequentes críticos. 

Sugerem um link teórico entre a ACAP sob a perspectiva da DC, com base em  Zahra and George 

(2002), e o modelo de AO proposto por Crossan et al. (1999), envolvendo os quatro processos de 

aprendizagem: intuição, interpretação, integração e institucionalização.  

A análise desses autores revela a existência de estudos que relatam a ACAP como 

antecedente de AO; ACAP como consequência de AO; ACAP e AO avaliadas como recursivas ou 

mesmo a análise empírica do relacionamento entre ACAP e AO. Entretanto, Hoover (1974) 

evidenciava a necessidade de discutir o que definiu como a aprendizagem experiencial 

(experiential learning), cujas considerações são apresentadas a seguir. 

A aprendizagem experiencial (APEX) é um conceito eminentemente qualitativo e não pode 

ser rigidamente definido segundo a teoria de aprendizagem (Hoover, 1974). APEX tem a qualidade 

de um envolvimento pessoal por completo (whole-person) tanto em aspectos de sentimentos como 



cognitivos em aprendizagem (Rogers, 1969). Hoover (1974) acrescenta que a dimensão 

comportamental (behavior) pode ser incluída nessa definição.  

Assim, na perspectiva de Hoover (1974), a APEX é conceituada como uma metodologia de 

educação que envolve o indivíduo de forma holística incluindo-se a cognição, os sentimentos 

(afetos) e comportamentos (behavior). Esse autor comenta que a conceituação de APEX por ele 

desenvolvida difere da utilização comum do termo experimental (experiential) que é utilizado em 

muitos laboratórios de treinamento em literatura.  

Portanto, o autor esclarece que para desenvolver a conceituação de APEX tal que possa ser 

utilizada experimentalmente, os pesquisadores de APEX necessitam de um delineamento e 

definição efetivos dos componentes relacionados com os domínios cognitivo, afetivo e 

comportamental [psicomotor]1. Complementa afirmando que APEX consiste em uma 

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

Para ele, a aprendizagem individual, consciente e percebendo o ambiente tem, no mínimo, 

algum nível de envolvimento com essas três dimensões de aprendizagem. Por isso, quando os 

termos ‘aprendizagem afetiva’ (affective learning) ou aprendizagem de aptidões (skill learning), 

são usadas, eles se referem mais à uma técnica ou uma abordagem do que um estado psicológico 

puro de aprendizagem individual.   

Hoover (1974) cita que a literatura tinha apresentado os benefícios da combinação entre as 

dimensões cognitiva e afetiva. Da mesma forma, experiências de alta intensidade podem existir 

pela combinação das dimensões cognitivas e psicomotoras em situações que envolvam habilidades 

práticas ou ‘aprender-fazendo’ (learning-by-doing). Como exemplo cita treinamentos para 

motoristas ou para pilotos.  

Embora Hoover (1974) apresente esses dois exemplos e os relacione apenas com as 

dimensões cognitivas e psicomotoras, não se pode esquecer que a dimensão afetiva está, também, 

sempre presente na APEX. Por exemplo, um aprendiz de motorista precisa administrar seu medo 

(afeto) em aprender a dirigir. Simultaneamente precisa conhecer os procedimentos de manuseio do 

veículo e legislação (cognição) além de adquirir a habilidade para utilizar os componentes do 

veículo de forma adequada e síncrona (psicomotricidade). Em outras palavras, embora possa haver 

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 à behavior. Dessa maneira, fica consonante com os três 
domínios de aprendizagem desenvolvidos para a Taxonomia de Objetivos Educacionais (Bloom et al. 1956)



uma predominância maior de uma ou outra dimensão em momentos distintos do processo de 

aprendizagem, as três dimensões se manifestam em qualquer processo de aprendizagem, dado que 

qualquer ser humano é uma composição de cognição, afeto e psicomotricidade.  

A figura 9 é apresentada por Hoover (1974),que ilustra o APEX considerando-se as suas três 

dimensões. Destaca-se que a cognição tem predomínio em todas a combinações apresentadas que, 

na opinião dele, refletia-se como uma dimensão primordial no processo educacional. Como APEX 

varia por dimensão, também varia em intensidade. Desde que a APEX é um processo holístico, 

segue que a sua intensidade e a sua força decorrem da predominância de uma ou outra dimensão. 

Assim, a mais alta intensidade é quando todas as dimensões se manifestam como um todo. Logo, 

baixa intensidade estaria associada em situações nas quais o aprendiz estaria menos envolvido em 

uma ou outra dimensão.  

Figura 9 – 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).  

Sem alguma experiência (sensação e percepção), não há contato com o ambiente, de acordo 

com Hoover (1974). Qualquer nível de contato envolve a recepção e o processamento de 

informações (cognição), reação emocional (afeição) e algum grau de ação ou reação 

(psicomotricidade). 

Dessa forma, Hoover (1974) define 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]. 



Entende-se pelo texto de Hoover (1974) que a APEX tem em sua essência as mesmas 

dimensões desenvolvidas para o estudo sobre a taxonomia de objetivos educacionais desenvolvida 

por Bloom e colaboradores na década dos anos 1950 e 1960 (O’Neill e Murphy, 2010).  

Com isso, Cannon e Feinstein (2005) desenvolveram estudos sobre a APEX aplicados em 

contextos diferentes. Alguns desses estudos relacionaram a capacidade de absorção com a APEX 

e suas três dimensões, já citando a Taxonomia de Bloom nesses estudos, cujos comentários são 

apresentados a seguir. A maior parte dessas publicações podem ser acessadas no site da ABSEL 

(https:// absel.org), cujo acesso é aberto.  

Cannon e Feinstein (2005) também comentam que os novos gerentes iniciam sua gestão 

equipados, basicamente, com conhecimentos factuais (definições, princípios, conceitos) sobre as 

operações dos negócios. Embora muitos deles tenham uma larga experiência, em geral, não 

possuem um profundo entendimento de aplicações do dia-a-dia das atividades de gestão e nem 

sobre a dinâmica dos negócios. Destacam que as aptidões (skills) necessárias para o entendimento 

da dinâmica dos negócios são aprendidas mediante um breve treinamento ou sob a supervisão de 

algum expert na organização.  

Com base em Gentry et al. (1979), Cannon e Feinstein (2005) afirmam que a taxonomia de 

objetivos de Bloom contribui para explicar a APEX e, por extensão, para o desenvolvimento de 

uma teoria normativa que serve de guia para o desenvolvimento de exercícios experienciais. 

Estabelecem que deve ser feita a distinção entre processo e conteúdo. Processo refere-se a como 

alguém soluciona problemas. Conteúdo consiste no conhecimento necessário para tornar o 

processo significativo.  

Além disso, os autores Cannon e Feinstein (2005) comentam que a taxonomia de Bloom 

revisada, de Anderson e Krathwohl (2001), compreende duas dimensões de aprendizagem: a 

dimensão cognitiva de processo (cognitive process dimension) e a dimensão de conteúdo de 

conhecimentos (content dimension of knowledge).  

A dimensão cognitiva de processo refere-se aos níveis de conhecimento relativos aos 

domínios cognitivo, afetivo e psicomotor conforme desenvolvido para a taxonomia de Bloom. A 

dimensão de conteúdo de conhecimentos é estabelecida em quatro níveis de conhecimento: factual, 

conceitual, procedimental e meta-cognitivo (CANNON E FEINSTEIN, 2005).  

O nível factual consiste em conhecimentos básicos necessários para a solução de um 

problema (terminologia, detalhes específicos). O nível conceitual refere-se à capacidade de 



promover inter-relacionamentos entre elementos básicos (classificações, princípios, teorias, 

modelos, estruturas). O nível procedimental refere-se ao ‘como fazer’, métodos, critérios para uso 

de aptidões, algoritmos ou técnicas (cálculos, elaboração de uma análise SWOT). O nível meta 

cognitivo consiste no conhecimento da própria cognição (conhecimento estratégico, modelos de 

negócios, implementação de programas, autoconhecimento). O Quadro 4 apresenta uma visão de 

como seria o relacionamento entre essas duas dimensões, considerando-se apenas o domínio 

cognitivo (Cannon & Feinstein, 2005). 

 

Quadro 4 – 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 como estático. Na revisão entendeu-se 
que como é um processo deveria incorporar a ideia de fluxo. Portanto, algo contínuo e não estático.  
Fonte: - Modificado a partir de (CANNON E FEINSTEIN, 2005). 
 

Cannon, Feinstein, e Friesen (2010), desenvolvem uma estrutura (framework) para 

compreender os papeis complementares das dimensões cognitivas (BLOOM et al., 1956; 

ANDERSON et al., 2001), afetiva (BLOOM et al., 1964) e psicomotora (DAVE, 1970). 

Esses autores, com base em artigo anterior publicado em 1999 (CANNON E BURNS, 1999), 

comentam que a taxonomia de Bloom abordava o domínio cognitivo associando-o com aquisição 

e manipulação de ideia. Depois, incluíram as questões relativas a sentimentos, valores e atitudes 

[domínio afetivo]. Foi reconhecido que o sucesso da aprendizagem é mais do que pensamento. 

Envolve socialização e moldagem à cultura. Mais ainda, foi entendido que não é somente a 

cognição, valores e atitudes explicam um desempenho efetivo, mas é necessária a habilidade para 

a ação [domínio psicomotor]. Assim, no modelo da taxonomia de Bloom, foi introduzido o terceiro 



domínio, o psicomotor (DAVE, 2016) relativo à habilidade de desenvolver um conjunto específico 

de habilidades.  

Foi desenvolvido um estudo por Cannon et al. (2013), no qual associaram a capacidade de 

absorção e a APEX. Em considerações iniciais eles argumentam que um dos maiores problemas 

das organizações não é a absorção de conhecimento em si, mas a decisão sobre qual informação 

deve ser absorvida e processada. Dessa maneira, nesse estudo, eles associaram a aprendizagem 

individual com a APEX, aplicado à aprendizagem organizacional e a ACAP. 

Como base no modelo de Lane, Koka, e Pathak (2006), relativo à reificação da ACAP, 

Cannon et al. (2013), desenvolveram suas argumentações associadas aos três domínios de 

aprendizagem e a ACAP. 

Em 2014, em outro artigo, Cannon et al. (2014) apresentaram uma situação envolvendo a 

gerência de uma pessoa recém graduada em escola de negócios. O contexto da aplicação do modelo 

foi uma rede de alimentação (food-service). Os problemas a serem solucionadas eram 

principalmente relativos à redução de ineficiência, aumento da lealdade dos consumidores e o 

desenvolvimento de uma nova linha de restaurantes com foco no atendimento a turistas. Nessa 

aplicação eles conseguiram evidenciar a associação entre os domínios de aprendizagem e a ACAP. 

No modelo desenvolvido as tarefas para absorção (absorptive tasks) foram definidas como 

aquisição (aquisitive), adaptação (adaptative) e invenção (inventive). A aquisição refere-se à 

identificação e aquisição de conhecimento disponível relevante. A adaptação refere-se à adaptação 

dos conhecimentos a novas aplicações. A invenção relaciona-se com a criação de novos 

conhecimentos (CANNON et al., 2014). Um segundo modelo envolveu as habilidades críticas 

(critical absorptive skills) relativas à absorção. No exemplo, os autores aplicaram-no apenas para 

o domínio cognitivo. Portanto, as habilidades críticas envolvidas foram a lembrança, a recepção, a 

percepção, a compreensão, a aplicação, a análise, a avaliação e a criação. Todas essas atividades 

os autores associaram com as tarefas para absorção e revelaram fortes evidências do 

relacionamento entre a ACAP e os domínios de aprendizagem. 

Assim, decorrente dessas considerações, formula-se a seguinte hipótese:  

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

Abaixo, a Figura 10 reflete esse relacionamento. 

 



Figura 10 – Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e a ACAP individual.  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

  



2.4.2. Domínio de aprendizagem e desempenho individual 

O estudo de Gosenpud e Washbush (2010) relacionou a aprendizagem e o desempenho e 

revelou efeitos positivos entre esses dois conceitos. Em primeiro lugar eles referem-se aos estudos 

anteriores que não identificaram relações lineares entre a aprendizagem e desempenho e 

apresentam algumas explicações sobre o porquê desses resultados. Algumas das explicações estão 

associadas com o acaso, o esforço maior ou menor de quem está sendo avaliado e outras relativas 

ao ambiente, ao momento da aplicação do teste, a fatores psicoemocionais, o tipo de teste etc. 

Minbaeva and Rabbiosi (2017), desenvolveram um estudo sobre a ACAP no âmbito 

individual. Dentre as argumentações desenvolvidas no artigo, comentam que a experiência 

associada a alguma tarefa pode influenciar a aprimorar o desempenho em alguma outra atividade 

posterior. Seria o que pode ser definido como conhecimento a priori, conforme comentado por 

Cohen and Levinthal (1990). 

Minbaeva and Rabbiosi (2017) revelam que, embora a habilidade possa ser um componente-

chave para a ACAP, ela não é suficiente. Argumentam que tanto a habilidade como a motivação 

[domínio afetivo] são fatores essenciais na influência de comportamentos [domínio psicomotor]. 

Acrescentam que indivíduos com alta habilidade para aprender podem apresentar resultados abaixo 

do esperado caso suas motivações para realizar as atividades sejam baixas ou ausentes [domínio 

afetivo]. Nesse sentido, esses autores citam os estudos desenvolvidos por Argote e Ingram (2000),  

Argote et al. (2003) e Szulanski (1996) que analisaram o desempenho em processo de 

aprendizagem.   

Assim, com base nessas considerações formula-se a seguinte hipótese: 

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

 

A Figura 11 representa o relacionamento entre os domínios e o desempenho individual 

Figura 11 – Relacionamento entre os domínios de aprendizagem e o desempenho individual.  

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 



2.4.3. Capacidade de absorção e desempenho 

O estudo de Flatten et al. (2011) com objetivo de avaliar o relacionamento entre a ACAP e o 

desempenho em pequenas e médias empresas (PMEs), indica que as alianças estratégicas mediam 

o relacionamento entre ACAP, suas dimensões e o desempenho organizacional. Para esses autores, 

a partir dos estudos de Zahra e George (2002), dado que o propósito da ACAP é a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos externamente para fins comerciais e gere vantagem competitiva, Lane 

et al. (2006) concluem que o desempenho torna-se uma consequência da ACAP. 

George et al. (2001), informam que a ACAP aprimora o desempenho das firmas mediante a 

explotação (exploitation) de competências específicas internas e externas existentes. Pela 

aprendizagem a partir da experiência, a firma torna-se mais capaz para adquirir e assimilar 

conhecimentos no futuro. A ACAP também motiva mudanças pela promoção de comportamentos 

inovadores e a combinação de conhecimentos torna-se uma forma importante para a criação de 

novos produtos, que devem se traduzir em agregação de valor para as firmas e, consequentemente, 

contribuindo para melhores desempenhos. Dentre as hipóteses desse estudo, uma delas é que a 

ACAP se relaciona positivamente com o desempenho. 

Tzokas et al. (2015), avaliaram a conexão entre a ACAP, a tecnologia e a capabilidade de 

relacionamento consumidores contribuem para o desempenho de geral das organizações. Destacam 

que um fator importante para o desempenho da firma é o seu programa de desenvolvimento de 

novos produtos (PDN). Justificam essa afirmação pelo fato de que a criação de novos produtos 

envolve a combinação de conhecimentos externos e internos e ilustram citando Nonaka e Takeuchi 

(1995), Cohen e Levinthal (1990), entre outros. 

Assim, dado que a ACAP organizacional é derivada da ACAP individual, conforme já 

comentado anteriormente, deduz-se que o desempenho individual deverá ser consequência da 

ACAP individual. Além disso, com base no relacionamento entre o domínio de aprendizagem e a 

ACAP, apresentado em parágrafos anteriores, conclui-se que a ACAP é consequência dos três 

domínios de aprendizagem.  

Francalanci e Morabito (2008), apresentam um estudo no qual inserem a ACAP como 

variável latente mediadora ao relacionarem a integração de tecnologia de informação (TI) com o 

desempenho organizacional. Comentam que Cohen e Levinthal (1990) identificaram que pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) pode atuar como um gargalo e impedir inovações, caso as firmas falhem 

em desenvolver suas habilidades para aprendizagem. Assim, de acordo com essa análise, destacam 



que a literatura baseada em recursos (resource-based view) considera a ACAP como uma 

capabilidade estrategicamente valiosa, dado sua condição de ser específico à firma e socialmente 

embutida em rotinas, processos, cultura das organizações. Por esse conjunto de características os 

autores consideraram a ACAP como uma variável mediadora em sua análise.  

Wang et al. (2014), suportados pela ACAP, desenvolveram um modelo associado com a 

inovação em sistemas de informações (SI) por empregados, tendo como variável mediadora a 

ACAP. Nesse estudo a ACAP individual foi operacionalizada de acordo com as três etapas 

elaboradas por Cohen e Levinthal (1990): identificação, assimilação e aplicação de conhecimentos. 

Avaliaram que a ACAP entraria na análise como uma variável mediadora para explicar a inovação 

em uso de inovações em sistemas de informações. Da mesma forma, neste estudo, considera-se 

que a ACAP seja uma variável mediadora ao relacionar a domínio de aprendizagem com o 

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

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

A Figura 12 representa o relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP 

individual e o desempenho individual.   

 

Figura 12 - Relacionamento entre os domínios de aprendizagem, a ACAP individual como variável 

latente mediadora e o desempenho individual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

  



3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo serão apresentados e descritos os procedimentos que caracterizaram a 

pesquisa, como o tipo, o método de coleta, a população, a amostra, as hipóteses de pesquisa e a 

forma de mensurar e analisar os dados. 

Este trabalho tem como abordagem escolhida a quantitativa, tratando-se de um estudo 

exploratório e descritivo do tipo survey. Esse tipo de pesquisa, segundo Creswell (2010), apresenta 

uma descrição quantitativa que busca testar teorias objetivas e examinar a relação das variáveis.  

Com relação ao estudo exploratório, Malhotra (2001) afirma que a exploração traz 

entendimentos sobre a natureza de um problema, possíveis hipóteses e outras opções para serem 

consideradas. 

 

3.1 Lócus da investigação, amostra e coleta dos dados 

O projeto teve como lócus de pesquisa uma empresa multinacional de auditoria e consultoria, 

caracterizada como BigFour2. A empresa já tem mais de um século de atuação e conta com cerca 

de duzentos funcionários no mundo e cinco mil funcionários no Brasil, com a sede em São Paulo. 

A empresa foi escolhida devido sua consolidação no mercado e por sua cultura que considera 

o conhecimento adquirido por seus funcionários como um ativo. Além disso, a recorrência no 

compartilhamento de conhecimento tácito por meio de treinamentos e nas rotinas da empresa, 

também influenciaram na escolha dos funcionários como objeto de estudo. 

Como forma de filtrar o nível dos funcionários para organizar a abrangência de respostas e 

análise, foram considerados funcionários com até 7 anos de empresa. Isso porque quanto maior for 

o tempo de empresa, mais ativo esse indivíduo estará no processo de transferir conhecimento. Da 

mesma forma que quanto menos tempo de empresa o indivíduo tiver, maior é sua participação 

como receptor de novos conhecimentos, pois na maioria dos casos, a partir do quarto ano o 

funcionário é considerado analista sênior pela empresa, sendo capaz de ministrar treinamentos e 

compartilhar seu conhecimento com analistas menos experientes. No entanto, os analistas com 

mais de um ano de empresa já são capazes de transmitir o conhecimento adquirido, devido a 

quantidade de informações recebidas em apenas um ano.  

Nomenclatura utilizada como referência para as quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e 
consultoria do mundo.



A figura 13 abaixo resume as informações principais relacionadas à amostra e coleta de 

dados. 

Figura 13 – Informações relacionadas à obtenção dos dados de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

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 (Cohen,1988) e dois preditores,  conforme visualizado na Figura 

14.  

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 da hipótese nula ser rejeitada, assumindo que a própria é, 

de fato, falsa (Erro tipo II).  

•
•

•
•

•
•

•
•



Figura 14 – Gpower: Amostra mínima 

Figura XXX - Planejamento da amostra 
Fonte: G*Power (2016). 

 

A coleta dos dados aconteceu após a reunião de aprovação do questionário com a gerência 

de gestão de pessoas da empresa, com devida formalização via e-mail. Foram obtidas 109 

respostas, superando o mínimo exigido pelo cálculo ao se utilizar o GPower.  Constatou-se que 6 

respondentes haviam sido contratados há mais de 7 anos,  resultando em 103 informantes válidos. 

A aplicação do questionário teste foi feito com 5 analistas da empresa, momento o qual se 

concluiu alterações na escrita das perguntas, e na ordem exposta no questionário online, 

objetivando facilidade no entendimento e disposição dessas questões em quatro seções definitivas. 

A aplicação final foi feita por meio do questionário online (google docs) que foi disponibilizado 

por meio de um link no site institucional da empresa, entre janeiro e março de 2019. 

 

 



3. 2 Operacionalização das variáveis 

Para a mensuração dos dados a escala para capacidade de absorção individual e para o 

desempenho individual foram baseadas em estudos desenvolvidos por outros autores, mas 

adaptadas ao contexto desta pesquisa. Para os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor não foi 

identificada nenhuma escala que tivesse as características inerentes a este estudo. Todas as que 

foram identificadas referiam-se aos estudos no contexto de estudantes visando a avaliação de 

objetivos educacionais. Por essa razão, para essas três escalas foi desenvolvido um conjunto 

próprio de questões, procurando-se contemplar cada um dos níveis dos três domínios de 

aprendizagem com um conjunto de itens que permitisse a mensuração.  

O teste das cinco escalas foi feito com 120 alunos de cursos de graduação em Administração 

de Empresas. A partir desse pré-teste foi feita uma análise fatorial para identificar aderência dos 

itens aos três domínios e seus respectivos níveis de conhecimento. A partir dos itens resultantes, o 

questionário foi objeto de utilização em quatro dissertações de mestrado e apresentou um relativo 

grau de consistência da escala em termos de validade e confiabilidade. Por essa razão, neste estudo 

são utilizadas as mesmas escalas daqueles estudos. (LACERDA, 2017; BRENO, 2017; 

ANDRADE, 2017; SANTOS, 2017) 

 

3.2.1 ACAP individual 
 

Desenvolvida por Wang et al. (2014), para a mensuração da capacidade de absorção 

individual foi utilizada uma adaptação da escala com cinco pontos e nove indicadores. O estudo 

desenvolvido por esses autores focou-se no papel dos indivíduos em identificar, assimilar e utilizar 

conhecimento externo, visando compreender a ACAP. A variável ACAP foi introduzida no modelo 

como mediadora. Para o desenvolvimento do questionário os autores se utilizaram dos mesmos 

elementos da definição de Cohen e Levinthal (1990) – aquisição, assimilação e utilização do 

conhecimento externo.  

A escala não foi literalmente traduzida. Os itens da escala original foram adaptados, mas 

procurou-se manter o mesmo tipo de conteúdo de cada item, já que na escala original o contexto 

da aplicação era para profissionais que trabalhavam com Business Inteligence. Visando reduzir o 

viés do método (commom method bias) (PODSAKOFF et al., 2003), os itens de todo o questionário 

ficaram misturados, bem como  o número de pontos da escala que variaram entre cinco e sete. Os 



adjetivos utilizados para as respostas também ficaram diferentes de acordo com a formulação de 

cada item.   

O Quadro 5 apresenta os itens relativos à escala de ACAP individual associados com os três 

componentes da capacidade de absorção individual. 

Quadro 5 – Itens associados à escala de ACAP individual 
MNEMÔNICO QUESTÃO ESCALA 

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 

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 aplica-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 et al. (2014). 

 

3.2.2 Domínios de aprendizagem  

A análise dos domínios de aprendizagem cognitivo e afetivo são baseados na taxonomia 

desenvolvida por Bloom et al., (1956; 1979), mediante uma escala de seis pontos. Quanto à 

mensuração do domínio psicomotor, foi adaptada uma escala referente às categorias desse domínio 

proposta por Dave (2016). Os Quadros 6, 7 e 8 apresentam as escalas para os três domínios.  

 

 

Quadro 6 – Itens associados ao domínio cognitivo – Escala de seis pontos (Discordância > 

Concordância) 



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 
DCAPP01 Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica: 
DCAPP02 Ao receber um novo conhecimento sou capaz de combina-lo com outros. 
DCAPP03 Se recebo um conhecimento técnico identifico a melhor forma de aplicá-lo 
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: 
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 descreve-lo com detalhes. 

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: 

 
 

Quadro 7 – Itens associados com o domínio afetivo – Escala de seis pontos (Discordância > 
Concordância) 

DAORG01 Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam 
DAORG03 Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 
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: 
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: 

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. 

Quadro 8 – Itens associados com o domínio psicomotor – Escala de seis pontos (Concordância > 
Discordância) 

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: 

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 

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: 



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: 

 

 

3.2.3. Desempenho individual 

Essa escala foi obtida a partir do estudo desenvolvido por Mott (1972). Consiste em uma 

escala de auto avaliação desenvolvida para mensuração de desempenho individual. Embora o autor 

avalie que há uma tendência para uma superestimação, ainda assim ele entende que é possível ter 

uma adequada avaliação do desempenho, quando as respostas são anônimas. Essa escala possui 

três dimensões – produtividade, adaptabilidade e flexibilidade – Dez itens são considerados na 

escala e os informantes se auto avaliam tendo como referência seus colegas de trabalho.  O Quadro 

9 apresenta os itens dessa escala.  

Quadro 9 – Itens associados com o desempenho individual – Escala com 5 pontos 

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 

 

3.2.4. Variáveis de controle 

Visando caracterizar o perfil dos informantes as variáveis sexo, tempo de empresa, formação 

acadêmica, setor de trabalho e nível de escolaridade foram incluídas no questionário.  



4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados é feita em duas partes. Primeiro, a descrição da amostra, 

demonstrando o perfil dos respondentes e a descrição dos indicadores das variáveis latentes 

associados com os objetivos específicos. Seguindo para a segunda etapa, em que o modelo de 

mensuração e modelo estrutural das variáveis será avaliado envolvendo todas elas: capacidade de 

absorção individual, domínio cognitivo, domínio psicomotor, domínio afetivo e desempenho 

individual.  

 

4.1 Descrição da amostra 

 Nesse estudo foram obtidos 103 questionários (online) válidos para análise, sendo todos os 

respondentes funcionários da mesma empresa, em diferentes áreas internas.  

 As questões iniciais estavam relacionadas ao perfil de cada respondente, com o objetivo de 

traçar informações pessoais para análise, tais como: nível de ensino, sexo, idade, formação, área e 

tempo de empresa. 

O Tabela 1 apresenta o resumo dos dados referentes ao perfil da amostra. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra 

Sexo  Ensino  
Masculino 59% Graduação 77% 
Feminino 41% Pós-Graduação 23% 
Idade  Área  
21 a 25 45% Administração 8% 
26 a 30 43% Consultoria 91% 
Mais de 30 13% Auditoria 1% 
Formação  Tempo de empresa  
Administração 17% Ate 1 ano 58% 
Contabilidade 27% 1 a 3 anos 17% 
Direito 22% 4 a 6 anos 19% 
Economia 5% Até 7 anos 5% 
Outro 29%   

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
Base: 103 respondentes 

 



 Portanto, podemos observar que a amostra ficou distribuída de maneira em que 59% dos 

respondentes são do sexo masculino, 77% estão no nível de ensino superior, 45% está entre 21 e 

25 anos de idade, 29% tem outra formação que não as mais recorrentes em Big Four, 91% está na 

área de Consultoria e 58% tem até um ano que está na empresa. 

 

4.2  Análise descritiva dos indicadores 

 As tabelas presentes neste tópico representam informações relativas aos construtos 

abordados, sendo estes capacidade de absorção, domínio de aprendizagem e desempenho, com o 

objetivo de resumir os dados para análise. Os indicadores são apresentados de acordo com a análise 

descritiva mediante a utilização do software estatístico SPSS, v.13. Dessa forma, as tabelas foram 

elaboradas da seguinte maneira:  

a) primeira coluna o “Indicador”, apresenta o mnemônico acompanhado da 

questão presente no questionário, agrupadas no respectivo nível;  

b) segunda e terceira coluna, respectivamente, apresentam “Média” e 

“Desvio padrão” de cada indicador. 

c) A última coluna, a depender da escala dos indicadores, irá apresentar o 

valor médio alcançado das respostas positivas de cada indicador. 

4.2.1 Objetivo específico 1: Avaliar a intensidade da capacidade de absorção individual. 

 

O primeiro objetivo específico estava relacionado ao grau da capacidade de absorção dos 

indivíduos que responderam o questionário. Para análise, utilizou-se a escala de Wang et al. (2014), 

que envolvem três dimensões: 1) identificação; 2) assimilação e transformação e 3) aplicação de 

conhecimentos.  

A tabela 2 demonstra os valores das médias associadas aos indicadores, bem como a 

porcentagem de respostas positivas para escala específica (Concordo/Alta). 

 
 

Tabela 2 – Percentuais relacionados aos indicadores de capacidade de absorção individual  
(Escala 5 pontos) 



INDICADOR Média Desv. 
Padráo 

% Concordância 

AQUISIÇÃO 
   

CIIS01 - Confio em meus conhecimentos para reconhecer a sua 
aplicação em situações diversas de minha vida: 

4,02 0,67 79 

CIIS02 - Minha capacidade para aplicar os meus conhecimentos 
obtidos em áreas diferentes é: 

3,84 0,72 71 

CIIS03 - Minha iniciativa para pesquisar várias fontes de 
informações, com o objetivo de meu aprimoramento profissional 
é: 

4,14 0,73 86 

ASSIMILAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO 
   

CAIS01 - O compartilhamento de meus novos conhecimentos 
com outras pessoas de meu relacionamento é: 

4,21 0,81 83 

CAIS02 - Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha 
iniciativa para discutir com outras pessoas um novo conhecimento 
adquirido é: 

3,98 0,83 78 

CAIS03 - Minha capacidade para recuperar algum conhecimento 
de minha memória ou em arquivo físico, que seja necessário para 
uso futuro: 

3,84 0,97 64 

CAIS04 - Visando a ampliação de meus conhecimentos, tenho 
hábito de me manter atualizado: 

3,96 0,80 77 

APLICAÇÃO 
   

CEIS01 - Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para 
aplica-los com criatividade é: 

3,85 0,73 71 

CEIS02 - Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um 
novo conhecimento aplicado nas atividades profissionais é: 

4,08 0,72 82 

CEIS03 - A forma de como aplicar melhor os meus 
conhecimentos nas atividades profissionais é: 

4,00 0,69 79 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
Amostra: 103 

 

De acordo com os dados obtidos, nota-se que a maioria das respostas estão acima de 70%, o 

que demonstra uma média que confirma a utilização e aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

No entanto, o indicador ‘CAIS03’ embora demonstre uma média aceitável para uma escala de 5 

pontos (3,84), a porcentagem de concordância dos respondentes foi a mais baixa (64) e o desvio 

padrão indica heterogeneidade (0,97). Isso pode estar atrelado à falta de entendimento por parte 

dos respondentes com relação a questão aplicada. 

Destaca-se que o indicador ‘CAIS01’ obteve a maior média (4,21), podendo ser considerada 

alta para o tamanho da escala. O que indica um alto compartilhamento de conhecimento por parte 

dos respondentes, considerado algo positivo. 

 

4.2.2 Objetivo específico 2: Avaliar a intensidade dos três domínios de aprendizagem  



 
Para atender a análise do segundo objetivo específico, que era avaliar a intensidade do grau 

de predominância dos domínios de aprendizagem, as três tabelas descrevem a média, desvio padrão 

e percentual de concordância de cada indicador por nível. 

Verificou-se que a soma do percentual de concordância dos 37 indicadores das três tabelas é 

62%. No entanto, a soma dos percentuais de concordância do domínio cognitivo é de 80%, sendo 

muito superior aos outros domínios.   

Destaca-se na tabela 3 a dimensão ‘lembrança’ do domínio cognitivo, que apresentou as 

menores médias e as menores porcentagens de concordância. Sendo as maiores médias as dos 

indicadores ‘DCANA02’ (5,83) e ‘DACANA03’ (5,87). O que demonstra que os respondentes 

variam entre as dimensões de domínio cognitivo, e embora a dimensão ‘lembrança’ tenha 

demonstrado níveis baixos, esse fator não influenciou as demais dimensões. 

 
Tabela 3 - Percentuais relacionados aos indicadores de domínio Cognitivo (Escala 7 pontos) 

INDICADOR Média Desv. Padrão % Concordância 

LEMBRANÇA 
   

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

4,84 1,33 63 

DCREM02 - Consigo lembrar com precisão de quem me 
passou determinado conhecimento: 

4,73 1,55 56 

DCREM03 - Se recebo algum conhecimento posso 
descreve-lo com detalhes: 

4,79 1,24 60 

ANÁLISE 
   

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

5,83 1,09 88 

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

5,87 1,13 86 

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

5,08 1,54 73 

AVALIAÇÃO 
   

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

5,70 1,30 81 

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

5,50 1,21 86 

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

5,76 0,93 90 

COMPREENSÃO 
   



DCUND02 - Ao fazer uma leitura de um pequeno texto 
consigo reproduzir seu conteúdo com minhas próprias 
palavras: 

5,80 1,07 90 

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

5,43 1,27 83 

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

5,72 0,95 88 

APLICAÇÃO 
   

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

5,44 0,98 84 

DCAPP02 - Ao receber um novo conhecimento sou capaz 
de combina-lo com outros: 

5,72 0,93 91 

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

5,67 1,00 89 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
Amostra: 103 

 

 Vale ressaltar também, que a dimensão ‘lembrança’ apresentou um maior desvio padrão, o 

que indica heterogeneidade das respostas, enquanto a dimensão ‘aplicação’ apresentou respostas 

mais homogêneas. Uma possível explicação para este fato é de que a maioria dos respondentes está 

na empresa há um ano, o que faz com que os conhecimentos sejam mais aplicados e menos 

assimilados. 

Com relação aos indicadores de domínio afetivo, verifica-se na tabela 4, que todos os 

indicadores apresentaram médias superiores a 5, indicando que os respondentes avaliaram como 

tendo um alto domínio afetivo envolvido em suas decisões.  

Tabela 4 - Percentuais relacionados aos indicadores de domínio afetivo (Escala 7 pontos) 
INDICADOR Média Desv. Padrão % Concordância 

RECEPÇÃO 
   

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

5,70 1,14 84,4 

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

6,26 0,98 96,2 

 DAREC05 - Gosto de ouvir sobre as experiências 
dos outros: 

6,35 0,89 94,2 

RESPOSTA 
   

DARES01 - Emito opiniões quando estou em grupos 
de discussões: 

5,37 1,23 76,7 



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

6,54 0,67 99 

DARES03 - Emito opiniões ou sugestões quando 
participo de alguma atividade: 

5,61 1,05 84,4 

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

5,78 1,24 88,3 

VALORIZAÇÃO 
   

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

5,58 1,19 86,5 

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

5,84 1,20 84,5 

ORGANIZAÇÃO 
   

DAORG01 - Posso mudar minha opinião se houver 
argumentos que me convençam: 

6,26 0,96 93,2 

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

5,37 1,26 72,8 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
Amostra: 103 

 

Destaca-se, por exemplo, a alta avaliação do indicador ‘DARES02’, tanto da média (6,54) 

quanto da porcentagem de concordância (99), o que indica que os respondentes apresentam uma 

prática de ajuda mútua para com os colegas. 

 No que se refere aos indicadores referentes ao domínio psicomotor presentes na tabela 5, é 

possível perceber um baixo nível na dimensão ‘manipulação’, tanto nas médias quanto na 

porcentagem de concordância. O que indica que os respondentes avaliaram como tendo baixa 

capacidade para executar ações práticas específicas, destacando o indicador ‘DPMAN01’ que 

apresentou a menor média (3,68) indicando uma maior dificuldade de aprender sozinho. 

 
Tabela 5 - Percentuais relacionados aos indicadores de domínio psicomotor (Escala 7 pontos) 

INDICADOR Média  Desv. 
Padrão 

% Concordância 

IMITAÇÃO 
   

DPIMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a 
utilização de algum de meus cinco sentidos, sou 
capaz de reproduzi-lo: 

5,48 1,21 80 



DPIMI04 - Se eu tiver que aprender uma atividade 
que exija uma ação motoras (ex: dirigir, cozinhar) eu 
aprendo sem problemas: 

5,27 1,44 73 

MANIPULAÇÃO 
   

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

3,68 1,99 34 

DPMAN02 - Se tocasse violão, com certeza criaria 
novas melodias: 

3,59 2,00 36 

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

4,75 1,72 56 

PRECISÃO 
   

DPPRE01 - Se aprendo uma nova atividade que exija 
ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), avalio que 
posso executá-la naturalmente: 

4,83 1,44 63 

DPPRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que 
envolve ações motoras (ex: dirigir, cozinhar), consigo 
ensinar para outras pessoas: 

5,90 1,14 89 

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

5,50 1,29 82 

NATURALIZAÇÃO 
   

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

5,55 1,28 81 

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

5,59 1,24 85 

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

4,93 1,50 63 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
Amostra: 103 

 Contudo, verifica-se que o indicador ‘DPPRE02’ da dimensão ‘precisão’ apresentou a 

maior média (5,90), o que indica que, no que se refere a ensinar conhecimentos que envolva ação 

motora, os respondentes avaliaram que são capazes de ensinar para outras pessoas quando 

aprendem. 

 
4.2.3 Objetivo específico 3: Avaliar a intensidade de desempenho 
 

 A fim de responder e analisar o terceiro objetivo específico, que era avaliar a intensidade 

de desempenho, a tabela 6 apresenta os indicadores de desempenho individual utilizados na 



aplicação do questionário. Os indicadores estão divididos conforme o tamanho e tipo de sua escala, 

sendo os oito primeiros de 5 pontos, e o último de 7 pontos, com tipos variados, sendo 

superior/inferior, alta/baixa, rápido/lento, controlável/incontrolável, acima do esperado/abaixo do 

esperado.  

 As médias referentes aos indicadores de escala de 5 pontos ficaram em torno de 3,9, 

destacando apenas o indicador ‘DI6’ (4,25) que se refere a propensão dos respondentes em se 

adaptar às mudanças. Isso pode ser explicado devido alterações nos processos que ocorrem na 

empresa ao longo do ano, que fazem os indivíduos terem que, automaticamente, se adequarem para 

alcançar suas metas internas.  

Tabela 6: Percentuais relacionados aos indicadores de desempenho individual 

 INDICADOR Média Desv. 
Padrão 

% Inferior % Neutro % Superior 

Indicadores - Escala 5 pontos 

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

nos últimos seis meses, foi: 
3,56 0,68 2,9 42,7 54,3 

DI2 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio que meu nível de 

produção, nos últimos seis meses, foi: 
3,51 0,68 2,9 47,6 49,5 

DI3 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio que a qualidade do meu 

trabalho, nos últimos seis meses, foi: 
3,57 0,67 2 43,7 54,3 

DI4 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio a forma que utilizei os 
recursos da empresa (dinheiro, pessoas, 
equipamentos), nos últimos seis meses, 

como: 

3,42 0,85 9,7 46,6 43,7 

 
Méd. Des.Pad. % Baixa % Neutro % Alta 

DI5 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio que a minha capacidade 
de administrar conflitos na empresa é: 

3,72 0,76 2,9 32 65,1 

DI6 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, minha propensão para me 
adaptar a mudanças na empresa é: 

4,25 0,71 0 15,5 84,5 
 

Méd. Des.Pad. % Lento % Neutro % Rápido 
DI7 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio que a RAPIDEZ com 

que me adapto as mudanças 
organizacionais é: 

3,88 0,74 1,9 28,2 69,9 

 
Méd. Des.Pad. % 

Incontrolável 
% Neutro % Controlável 



DI8 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio que minha REAÇÃO 

perante a crises, prazos, recursos, 
problemas é: 

3,89 0,70 2,9 21,4 75,7 

Indicador - Escala 7 pontos  

Méd. Des.Pad. 
% Abaixo 

do 
esperado 

% Neutro % Acima 
do esperado 

DI9 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio que a QUALIDADE da 

minha resposta em situações de 
urgência das tarefas que executo é: 

5,19 0,95 2,9 21,4 75,7 

Fonte: Dados de pesquisa (2019) 
Amostra: 103 
 

No que se refere ao indicador ‘DI9’ que apresenta uma escala de 7 pontos, 75,7% 

responderam que consideram a qualidade da resposta em situações de urgência acima do esperado 

se comparado com os colegas. O que demonstra uma confiança, por parte dos funcionários, em seu 

conhecimento. 

 

4.3 Análise de variância segundo variáveis de controle 
 

Com objetivo de identificar se as respostas associadas às variáveis diferiram, em média, 

segundo as variáveis de controle: área de atuação, tempo de empresa, formação acadêmica, nível 

de instrução, idade e sexo, foram executas análises de variâncias. A discussão a seguir destaca 

apenas as variáveis cujas médias foram consideradas diferentes ao nível de 5% de significância. 

Como poderá ser verificado, foram muito poucas as variáveis cujas médias foram diferentes 

segundo os grupos. Portanto, pode-se concluir que essa constatação não interferiu nas análises 

feitas para a modelagem de equações estruturais. 

 

4.3.1 Análise segmentada por área de atuação 

A análise de variância de todas as variáveis do modelo ao serem segmentadas pela área de 

atuação permitiu identificar que apenas para a variável  “DCAPP03 - Se recebo um conhecimento 

técnico identifico a melhor forma de aplicá-lo” houve a significância ao nível de 5%. Isto é, o valor 

médio atribuído pelos consultores (5,72) foi maior do que a média atribuída pelo pessoal 

administrativo (5,00). Ressalta-se, contudo que nesse segundo grupo havia apenas 8 informantes. 



Tabela 7 – Segmentação por área de atuação 

Variáveis Significância 
Média 

Consultoria Administrativo 

DCAPP03 - Se recebo um conhecimento técnico 
identifico a melhor forma de aplicá-lo 0,049 5,72 5,00 

Fonte: Dados de pesquisa 

A constatação pode ser explicada devido ao fluxo de conhecimentos técnicos na área de 

consultoria ser mais intenso na empresa em detrimento às rotinas administrativas. Ademais, na área 

administrativa as informações são cotidianas e padronizadas, levando mais tempo para mudar se 

comparadas à área de consultoria. 

4.3.2 Análise segmentada por tempo de empresa 

Com relação ao tempo de empresa dos funcionários, foi identificada apenas a variável “C06 

– Sou receptivo à novas ideias” com significância ao nível de 5%, em que os colaboradores com 

até 1 ano de empresa, apresentaram a média mais alta (3,07) em comparação aos demais. 

Tabela 8 – Segmentação por tempo de empresa 

Variáveis Significância 
Média 

Ate 1 ano 1 a 3 anos Mais de 6 anos 
CO6 - Sou receptivo à novas ideias: 0,039 3,07 2,33 2,60 

Fonte: Dados de pesquisa 

O fator que contribui para explicação dessa análise é que funcionários com menos de um 

ano de empresa estão mais disponíveis a serem aceitos. Ou seja, naturalmente estarão mais 

receptivos à novas ideias do que funcionários que, de certa maneira, apresentam mais tempo 

fazendo parte das decisões internas da organização. 

 

4.3.3 Análise segmentada por formação acadêmica  

 No que diz respeito à formação acadêmica somente a variável “DI4 - Comparado aos meus 

colegas de trabalho, avalio a forma que utilizei os recursos da empresa (dinheiro, pessoas, 

equipamentos), nos últimos seis meses, como”, apresentou significância à nível de 5%. 

Tabela 9 – Segmentação por formação acadêmica 

Variáveis Significância Média 
Administração Ciências Contábeis Direito Outro 



DI4 - Comparado aos meus colegas de 
trabalho, avalio a forma que utilizei os 
recursos da empresa (dinheiro, pessoas, 
equipamentos), nos últimos seis meses, 
como: 

0,037 3,59 3,18 3,17 3,69 

Fonte: Dados de pesquisa 

 Nota-se na tabela 1 deste trabalho (p.45), “caracterização da amostra”, que a segmentação 

“outro” da variável formação acadêmica apresentou uma participação de 29% dos respondentes da 

pesquisa. Pode-se considerar que este foi um fator determinante para demonstrar a maior média 

(3,69).  

 

4.3.4 Análise segmentada por nível de instrução 

Após a segmentação pelo nível de instrução (Graduação e Pós-Graduação), a análise de 

variância permitiu identificar que, para as variáveis abaixo, houve significância ao nível de 5%.   

Tabela 10 – Segmentação por nível de instrução 

Variáveis Significância Média 
Graduação Pós- Graduação 

CAIS01 - O compartilhamento de meus novos conhecimentos com outras 
pessoas de meu relacionamento é: 0,048 4,13 4,50 

CAIS02 - Com o objetivo de ter uma melhor compreensão, minha 
iniciativa para discutir com outras pessoas um novo conhecimento 
adquirido é: 

0,001 3,84 4,46 

CEIS01 - Minha habilidade de utilizar conhecimentos, para aplica-los 
com criatividade é: 0,038 3,77 4,13 

CEIS02 - Minha capacidade para reconhecer a utilidade de um novo 
conhecimento aplicado nas atividades profissionais é: 0,048 4,00 4,33 

CO4 - Gosto de apresentar novas ideias nas minhas realizações pessoais 
ou profissionais: 0,042 4,03 4,38 

DI8 - Comparado aos meus colegas de trabalho, avalio que minha 
REAÇÃO perante a crises, prazos, recursos, problemas é: 0,028 3,81 4,17 

Fonte: Dados de pesquisa 

 Nota-se que as médias mais altas pertencem a segmentação “Pós-Graduação”, que é um 

indicativo de que este grupo de respondentes apresenta maior confiança em seu conhecimento e 

em seu trabalho. Além disso, aqueles que apresentam um maior nível de formação geralmente 

ocupam cargos mais altos do que aqueles que são recém-formados. Sendo assim, estão mais 

expostos a novos conhecimentos e a sua transformação. 

 



4.3.5 Análise segmentada por Idade e Sexo 

 A análise de variância referente a segmentação referente a Idade e Sexo apresentou cinco 

variáveis com significância ao nível de 5%, cada uma, conforme segue abaixo.  

 Nota-se que os respondentes com mais de 30 anos apresentaram médias superiores na 

maioria das variáveis, sendo que representam 13% (p.45) de participação na pesquisa. Destaca-se 

a variável “DCEVA-02”, que apresentou a maior média (6,00), indicando que funcionários com 

mais de 30 anos demonstram ter mais experiência. 

Tabela 11 – Segmentação por Idade 

Variáveis Significância 
Média 

21 a 25 26 a 30 Mais de 30 

DARES03 - Emito opiniões ou sugestões 
quando participo de alguma atividade: 0,007 5,30 5,98 5,46 

DCANA04 - Verifico o ponto de vista de 
alguém com base no que conheço dessa pessoa: 0,04 5,50 4,77 4,62 

DCEVA02 - Ao relatar algum tipo de situação 
profissional apresento as conclusões: 0,006 5,09 5,77 6,00 

DI3 - Comparado aos meus colegas de trabalho, 
avalio que a qualidade do meu trabalho, nos 
últimos seis meses, foi: 

0,024 3,59 3,43 4,00 

DI7 - Comparado aos meus colegas de trabalho, 
avalio que a RAPIDEZ com que me adapto as 
mudanças organizacionais é: 

0,03 4,04 3,66 4,08 

Fonte: Dados de pesquisa 

Na tabela 12 com relação à segmentação por sexo, verificou-se que as mulheres 

apresentaram maiores médias em três variáveis em comparação aos homens. Sendo que as variáveis 

em que os respondentes do sexo masculino apresentaram médias maiores sugerem uma associação 

cultural, em que os homens se fazem representar como mais autoconfiantes, e as mulheres sociáveis 

e coletivistas.  

Tabela 12 – Segmentação por Sexo 

Variáveis Significância 
Média 

Feminino Masculino 
CAIS01 - O compartilhamento de meus novos 
conhecimentos com outras pessoas de meu 
relacionamento é: 

0,047 4,40 4,08 

CEIS03 - A forma de como aplicar melhor os meus 
conhecimentos nas atividades profissionais é: 0,040 4,17 3,89 



CIIS01 - Confio em meus conhecimentos para 
reconhecer a sua aplicação em situações diversas de 
minha vida: 

0,041 3,86 4,13 

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

0,005 5,76 5,66 

DCANA04 - Verifico o ponto de vista de alguém com 
base no que conheço dessa pessoa: 0,033 4,69 5,34 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

4.4 Análise do modelo de mensuração e estrutural 

Neste capítulo é apresentada a análise que relaciona simultaneamente o domínio de 

aprendizagem, a capacidade de absorção e o desempenho individual. Responde-se, portanto, à 

principal questão desta dissertação, cuja formulação foi a seguinte: 
 

Questão principal: A capacidade de absorção individual provoca efeitos mediadores na relação 

entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual? 

A fim de responder à questão, a análise foi desenvolvida em duas etapas. A primeira, 

consistia em avaliar se o modelo de mensuração revelava validade discriminante, validade 

convergente e confiabilidade. A segunda etapa, foi verificar se o modelo estrutural atendia aos 

critérios de ajuste relativos aos coeficientes estruturais, efeitos diretos e indiretos. 

O processamento e avaliação dos dados foram por meio da técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) com estimação pelo método Partial Least Squares (PLS - mínimos 

quadrados parciais), utilizando-se o software SmartPLS 3.0 (RINGLE et al., 2015).  

A MEE é uma técnica de análise multivariada de dados quantitativos que combina aspectos 

de regressão múltipla (verificando relações de dependência) e análise fatorial (conceitos não 

medidos - fatores - com múltiplas variáveis) para estimar uma  séria de relações de dependência 

inter-relacionadas simultaneamente (HAIR Jr. et al., 2009). A MEE é uma abordagem estatística 

abrangente para testar hipóteses, envolvendo relações entre construtos observáveis e variáveis 

latentes (HOYLE, 1995). 

MEE é uma técnica que permite separar relações para cada conjunto de variáveis 

dependentes, fornecendo a técnica de estimação apropriada e mais eficiente para uma série de 



equações de regressão múltipla separadas estimadas simultaneamente. Caracteriza-se por dois 

componentes básicos: (a) o modelo de medida ou de mensuração e; (b) o modelo estrutural (HAIR 

Jr. et al., 2009). 

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais com Partial Least Squares (MEEPLS) 

foi adotada uma vez que este algoritmo é menos exigente em pressupostos de normalidade 

multivariada e muticolinearidade. Segundo Hair Jr. et al. (2005) esta técnica é adequada ao modelo 

proposto nesta investigação e apresenta como vantagem, em relação à análise de regressão 

múltipla do SPSS, o fato dela permitir analisar de forma simultânea as relações (caminhos) entre 

as variáveis. Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade discriminante, o 

modelo permite o teste de bootstrapping no SmartPLS com a opção “Individual Changes", que 

apresenta valores de t de Student para cada coeficiente padronizado (path coefficients). Quando os 

valores de t são superiores a 1,96, os coeficientes são significantes ao nível de 5%. 

O modelo desenvolvido envolveu cinco variáveis latentes de segunda3 ordem e uma de 

terceira ordem. 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 variável latente de terceira ordem é a capacidade de aprendizagem derivada dos 

três domínios de aprendizagem.  A capacidade absorção individual foi incluída no modelo como 

uma variável mediadora entre a 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 10.  

 
Quadro 10 – 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) 

3 A modelagem das variáveis de segunda ordem seguiu as recomendações de Wetzels et al. (2009) com a repetição 
dos indicadores da variável latente de primeira ordem na variável latente de segunda ordem, no SmartPLS. 



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) 

 

Para a validade convergente foram adotadas análises de três critérios, como proposto por 

Hair Jr. et al. (2005):  

1) Cargas fatoriais significantes (t> 1,96) e preferencialmente superiores a 0,7;  

2) Cargas fatoriais maiores do que as cargas cruzadas;  

3) Variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) maior do que 0,5. 

Para a validade discriminante foram utilizados dois critérios:  

1) as cargas fatoriais cruzadas (cross loadings) menores que as cargas fatoriais; 

2) raiz quadrada da AVE maior que as correlações entre as variáveis latentes. 

 A validade discriminante garante o quanto um construto é distinto de outros (HAIR Jr. et 

al.., 2005). Segundo o critério de Fornell e Larcker (1981) a raiz quadrada da AVE deve ser maior 

que as intercorrelações entre os demais construtos, bem como as cargas fatoriais (cross loadings) no 

construto deve ser maior de que a carga nos demais construtos (HAIR Jr. et al.., 2009, p. 593). 

A confiabilidade da consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de Cronbach, pela 

confiabilidade composta e pelo R2. No contexto de equações estruturais e PLS-PM, a 

confiabilidade composta (Composite Reliability) é uma medida mais apropriada do que o Alpha de 

Cronbach e atende ao critério adotado proposto por Hair Jr. et al. (2005; 2009), isto é, maior que 

0,7.  

Quando o modelo estrutural demonstra ajuste aceitável e as estimativas de caminhos 

representando cada uma das hipóteses são significantes na direção prevista, ele é considerado 

adequado (HAIR Jr. et al., 2009). 

O coeficiente de explicação de cada Variável Latente Independente (VLI) na Variável 

Latente Dependente (VLD) é feito pelo cálculo do R2, que apresenta o ajuste do modelo ao se 

confirmar os altos valores obtidos para o R2, ou seja, o quanto o modelo investigado é capaz de 

explicar o impacto das variáveis latentes exógenas na variável latente endógena.  

A magnitude dos efeitos é representada pelos coeficientes e pela significância estatística 

desses coeficientes, que foram obtidos por meio do algoritmo PLS-PM. Nas setas que ligam um 



construto ao outro estão os coeficientes padronizados de caminho e dentro dos construtos de cada 

VL apresentam-se os R2 desde que a variável latente seja endógena. 

Validade discriminante e convergente  

A Tabelas 13, 14 e 15 apresentam as cargas cruzadas, bem como os valores de t de Student 

para cada um dos indicadores relativos ao domínio de aprendizagem, capacidade de absorção e 

desempenho individual. 

Tabela 13 – Cargas cruzadas – Capacidade de absorção individual 
Capacidade de absorção individual 

Indicador Aquisição Assim-Transf. Aplicação 

CIIS01 0,692 0,385 0,302 

CIIS02 0,739 0,469 0,406 

CIIS03 0,621 0,357 0,260 

CAIS01 0,262 0,556 0,360 

CAIS02 0,282 0,683 0,450 

CAIS03 0,517 0,700 0,277 

CAIS04 0,526 0,771 0,291 

CEIS01 0,418 0,432 0,710 

CEIS02 0,402 0,366 0,830 

CEIS03 0,320 0,396 0,842 

Fonte: Dados de pesquisa 
Tabela 14 – Cargas cruzadas – Domínios cognitivo e afetivo 

Domínio Cognitivo Domínio Afetivo 
Indicadores Aplicação-DC Compreensão Lembrança  Indicadores Recepção Valor - Resposta 
DCAPP01 0,822 0,464 0,612    
DCAPP02 0,809 0,381 0,509 DAREC03 0,612 0,081 
DCAPP03 0,826 0,182 0,348 DAREC05 0,791 0,185 
DCEVA03 0,801 0,257 0,415 DARES02 0,743 0,275 
DCUND05 0,880 0,226 0,535 DARES01 0,229 0,783 
DCEVA01 0,282 0,697 0,192 DAORG03 0,175 0,706 
DCUND02 0,289 0,724 0,325 DARES03 0,303 0,851 
DCUND03 0,279 0,853 0,299 DAVAL01 0,043 0,653 
DCREM01 0,504 0,322 0,863    
DCREM02 0,423 0,154 0,810    
DCREM03 0,562 0,412 0,863       

Fonte: Dados de pesquisa 



 

 

Tabela 15 – Cargas cruzadas – Domínio psicomotor e desempenho 
Domínio psicomotor Desempenho 

Indicadores Imitação - 
Precisão Manipulação Indicadores Flexibilidade Produtividade 

DPIMI01 0,650 0,226 DI1 0,497 0,934 
DPIMI04 0,821 0,414 DI2 0,516 0,872 
DPNAT01 0,725 0,338 DI3 0,468 0,924 
DPNAT02 0,696 0,350 DI4 0,343 0,729 
DPPRE01 0,857 0,559 DI6 0,638 0,223 
DPPRE04 0,681 0,381 DI7 0,744 0,422 
DPMAN01 0,485 0,788 DI8 0,733 0,421 
DPMAN02 0,209 0,628 DI9 0,705 0,398 
DPMAN04 0,286 0,683     
DPNAT03 0,458 0,776       

Fonte: Dados de pesquisa 

Pela análise das Tabelas 13, 14 e 15 nota-se que a cargas fatoriais relativas aos indicadores 

das cinco variáveis latentes de primeira ordem foram consideradas significativas, pois todas estão 

acima ou muito próximas de 0,7, com exceção do indicador CAIS01 (0,556). Essa constatação 

indica que o modelo de mensuração atendeu aos critérios de validade discriminante e convergente. 

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.  

Destaca-se na tabela 13 os indicadores CEIS02 (0,830) e CEIS03 (0,842), que 

demonstram uma carga maior da dimensão ‘Aplicação’ em razão das outras. E na tabela 14, a 

‘Aplicação-DC’, referente ao domínio cognitivo, também apresentou cargas mais altas. Já com 

relação a tabela 15, no que se refere ao desempenho, os indicadores relacionados à produtividade 

demonstraram cargas mais altas. 

As Tabelas 16, 17 e 18 apresentam os indicadores de validade e confiabilidade, para a 

variáveis latentes de primeira e de segunda ordens. Por essas tabelas 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. 

Tabela 16 - 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 0,686            

2. Assim-transf. 0,593 0,682           

3. Aplicação 0,478 0,500 0,796          

4. Lembrança 0,444 0,553 0,222 0,846         

5. Compreensão 0,339 0,376 0,206 0,362 0,761        

6. Aplicação_DC 0,633 0,541 0,623 0,592 0,372 0,828       

7. Recepção 0,186 0,166 0,376 0,065 0,380 0,217 0,720      

8. Valor-

Resposta 
0,350 0,354 0,227 0,266 0,264 0,321 0,266 0,752     

9. Imitação-

Precisão 
0,201 0,176 0,362 0,254 0,161 0,456 0,179 0,194 0,742    

10. Manipulação 0,293 0,135 0,138 0,346 0,129 0,417 0,025 0,249 0,522 0,722   

11. Produtividade 0,287 0,244 0,309 0,196 0,094 0,181 0,174 
-

0,015 
0,245 0,126 0,868  

12. Flexibilidade 0,352 0,363 0,453 0,215 0,206 0,379 0,337 0,091 0,236 0,043 0,530 0,706 

AVE 0,47 0,465 0,634 0,715 0,579 0,686 0,518 0,565 0,551 0,521 0,754 0,499 
Confiabilidade 

composta 0,726 0,774 0,838 0,883 0,804 0,916 0,761 0,837 0,879 0,812 0,924 0,799 
          

Nota 1: Os valores da diagonal são as raízes quadradas das AVE’s 
Nota 2: Todas as correlações são significantes ao nível de 1% 

Tabela 17 - Matriz de correlações entre as variáveis latentes de segunda ordem 

(Validade discriminante e confiabilidade) 

Variável latente 1 2 3 4 5 

1. Domínio cognitivo 0,785     

2. Domínio afetivo 0,393 0,788    

3. Domínio psicomotor 0,471 0,261 0,756   

4. Capacidade de absorção 0,710 0,428 0,310 0,825  

5. Desempenho 0,356 0,192 0,228 0,500 0,871 

AVE 0,617 0,621 0,572 0,681 0,758 

Confiabilidade composta  0,824 0,761 0,796 0,865 0,862 
Nota 1: Os valores da diagonal são as raízes quadradas das AVE’s 
Nota 2: Todas as correlações são significantes ao nível de 1% 



 
Tabela 18 – Matriz de correlações entre as três variáveis latentes 

(Validade discriminante e Confiabilidade) 

Variável latente 
Domínio de 

aprendizagem 
Capacidade de 

absorção 
Desempenho 

individual 

Domínio de aprendizagem 0,756   

Capacidade de absorção 0,673 0,825  
Desempenho individual 0,367 0,500 0,871 

AVE 0,572 0,681 0,758 

Confiabilidade composta 0,796 0,865 0,862 

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. 

 

Efeitos diretos e indiretos 

A Tabela 19 apresenta os efeitos diretos e indiretos do modelo. O efeito direto entre o 

domínio de aprendizagem e o desempenho individual (H01), sem considerar a inclusão da 

capacidade de absorção como variável mediadora (Figura 15, p.66) é dado pelo coeficiente 

estrutural, resultando em 0,359, significante ao nível de 1% (t value = 5,87).O Quadro 11 apresenta 

os critérios para a classificação dos efeitos diretos e indiretos.  

 

Tabela 19 – Efeitos diretos e indiretos 

Efeitos Coef. estrutural Valor-p R2 ajustado f2 Effect size 

(Direto) Domínio de aprendizagem > capacidade de absorção 0,670 0,000 0,449/ 0,447 ----- 

(Direto) Domínio de aprendizagem > desempenho individual  0,359 0,000 0,129/0,125 ----- 

(Direto) Capacidade de absorção > desempenho individual  0,500 0,000 0,250/ 0,235 0,156 

(Indireto) Domínio de aprendizagem > desempenho individual  0,311 0,000 0,252/0,237 0,002 

(Total) Domínio de aprendizagem >ACAP> Desempenho 

individual + Dominio de aprendizagem > Desempenho 

0,359 0,000 0,252/237 ----- 

Nota 1: Valores-p estimados por bootstrapping com 2000 repetições 
Nota 2: Efeito total: 0,673*0,62+ 0,057 = 0,368 
Nota 3: Primeiro valor do R  é sem ajuste 
 

 



Quadro 11 – 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 
 

 

Figura 15 – Hipótese H01 – Domínio de aprendizagem > Desempenho individual 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

  



A Figura 16 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 (H02). 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 0,500 e explicando 25,0% do desempenho individual. 
 

Figura 16 – H02 – Domínio de aprendizagem > Capacidade de absorção 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

  



Pela Figura 17 verifica-se que a inserção da capacidade de absorção como variável latente 

mediadora no modelo (H03 e H04), foi revelado que a mediação foi total. Nota-se que o coeficiente 

estrutural entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual mediado pela capacidade 

de absorção ficou reduzido para 0,057 (p-value =0,522). A análise pelo bootstrapping indicou que 

esse valor não era significante ao nível de 5% e, portanto, conclui-se que existe o efeito total da 

capacidade de absorção no modelo como uma variável mediadora. Dessa forma, confirma-se a 

hipótese de que a capacidade de absorção exerce um efeito mediador entre o domínio de 

aprendizagem e o desempenho individual.  
 

Figura 17 – H03 - Modelo completo com a capacidade de absorção como variável mediadora 

 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

  



A tabela 20 sintetiza os valores dos coeficientes de explicação associados com cada uma 
das variáveis latentes do modelo, todos significantes ao nível de 1%. 

Tabela 20 – Valores dos coeficientes de ajuste – R2 
  R quadrado R quadrado ajustado 
Aplicação 0,665 0,662 
Aplicação-DC 0,852 0,850 
Aquisição 0,645 0,641 
Assim_transf 0,732 0,729 
C_Absorção 0,452 0,447 
Compreensão 0,343 0,337 
D_Afetivo 0,325 0,318 
D_Cognitivo 0,807 0,805 
D_Psicomotor 0,586 0,582 
Desempenho 0,252 0,237 
Flexibilidade 0,804 0,802 
Imitação - Precisão 0,873 0,872 
Lembrança 0,657 0,653 
Manipulação 0,627 0,623 
Produtividade 0,710 0,707 
Recepção 0,418 0,413 
Valor - Resposta 0,822 0,820 

Nota: Valores de R2 significantes a 1% 
 

 

  



5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 
 

Utilizaram-se como base para essa pesquisa os conceitos teóricos de capacidade de 

absorção, domínio de aprendizagem e desempenho. A análise sobre o conceito de capacidade de 

absorção e desempenho, limitou-se ao nível individual, e a taxonomia de Bloom foi utilizada para 

o conceito de domínio de aprendizagem. A pesquisa foi feita com funcionários de uma empresa 

multinacional do ramo de auditoria e consultoria, localizada em São Paulo. O objetivo principal foi 

avaliar os efeitos do domínio de aprendizagem no desempenho individual, tendo como variável 

mediadora a capacidade de absorção do conhecimento. 

Foram estabelecidos quatro objetivos específicos, que consistiam em avaliar a intensidade 

dos três conceitos: capacidade de absorção, domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) e desempenho individual, separadamente; e por último: relacionar estatisticamente os 

três conceitos envolvidos. Além disso, formularam-se três hipóteses: se o domínio de aprendizagem 

provoca efeitos positivos na capacidade de absorção individual; se o domínio de aprendizagem 

provoca efeitos positivos no desempenho individual; e se a capacidade de absorção individual 

provoca efeitos positivos no desempenho individual. Todas as hipóteses foram mensuradas por 

modelagem de equações estruturais. 

Ademais, para responder os objetivos e hipóteses da pesquisa, utilizou-se abordagem 

quantitativa, sendo o nível de análise os funcionários com até 7 anos de empresa. Para 

operacionalização das variáveis utilizou-se a escala adaptada de Wang et al. (2014) para capacidade 

de absorção, a taxonomia de Bloom (1956; 1979) e escala de Dave (1970) para os domínios de 

aprendizagem, e por fim, a escala de Mott (1972) para desempenho individual. 

Verificou-se com este estudo que a capacidade de absorção provoca efeitos mediadores 

entre o domínio de aprendizagem e o desempenho individual, atingindo o objetivo geral do 

trabalho. No que tange os objetivos específicos, pode-se concluir que todas as variáveis 

apresentaram um alto nível de concordância na maioria dos indicadores, demonstrando 

predominância nas práticas internas dos funcionários.  

Com relação a capacidade de absorção, verificou-se que as dimensões de aquisição e 

assimilação/transformação estão mais presentes em detrimento da dimensão de aplicação. E 

também, a dimensão de aquisição apresentou maior concordância. Isso pode estar atrelado ao fato 

de que a maioria dos participantes da pesquisa estão na empresa há menos de um ano, fazendo com 



que o processo de capacidade de absorção seja mais intenso na recepção do conhecimento do que 

em sua assimilação ou aplicação. 

Ao analisar o domínio cognitivo, foi percebido que a dimensão ‘lembrança’ foi a menor, 

e a dimensão ‘aplicação’ demonstrou uma maior concordância. Isso explica que em suas práticas 

diárias os funcionários tendem a aplicar o que lhe foi passado, sem acessar, necessariamente, sua 

lembrança. Isso pode estar atrelado ao tempo de empresa, pois quanto menos tempo de empresa o 

funcionário tem, menos conhecimento prévio sobre o trabalho a ser feito ele adquiriu. 

No que se refere ao domínio afetivo, todas as dimensões demonstraram uma alta 

concordância, o que indica que este domínio está presente e pode influenciar as decisões dos 

respondentes. Além disso, destaca-se a dimensão ‘recepção’, que indica que os respondentes estão 

dispostos e sensíveis a atender a novos estímulos externos. 

O domínio psicomotor, em geral, apresentou uma baixa concordância e também médias 

menores com relação aos outros domínios (cognitivo e afetivo), o que pode indicar pouca 

intensidade psicomotora nas práticas diárias dos respondentes, ou falta de entendimento das 

questões. 

Por fim, o desempenho individual demonstrou que grande parte dos indivíduos se 

considera mais propensa a se adaptar a mudanças em comparação aos colegas, e, além disso, a 

maioria confia na qualidade de seu trabalho. 

Encerrando as considerações de cada uma das variáveis, destaca-se que por ser de grande 

interesse das organizações que os funcionários apresentem um alto desempenho, considera-se 

relevante que haja incentivos internos na qualidade das transferências de conhecimento, bem como 

da capacidade de absorção individual. Ademais, tendo em vista que existe a mediação total de 

ACAP entre domínio de aprendizagem e desempenho individual, é sugerido que as empresas 

invistam em práticas internas que promovam conhecimento, levando em consideração aspectos 

cognitivos, afetivos e psicomotores dos funcionários, que estejam atrelados a melhorar e facilitar 

o processo de adquirir, assimilar, transformar e aplicar conhecimentos.  

A figura 18 auxilia no entendimento da contribuição acadêmica dessa pesquisa, que foi 

comprovar que a capacidade de absorção individual media a relação do domínio de aprendizagem 

e desempenho. Dessa maneira, pesquisadores podem aproveitar esse conhecimento para analisar 

outras hipóteses em contextos diferentes nessa área de pesquisa. 



Na prática, as empresas podem se valer desse conhecimento para incrementar os processos 

e testarem nova práticas nas rotinas, tendo em vista que os colaboradores são ativos importantes 

para o funcionamento da empresa. Os experientes, que fazem os processos funcionarem, transferem 

constantemente conhecimento e aprendizado para os novos, que são o futuro da empresa.  

Figura 18 – Contribuição e pesquisas futuras 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como exemplo para o embasamento da figura 18, utilizou-se a própria empresa 

pesquisada, que ministra treinamentos aos novos funcionários e faz com que apliquem os 

conhecimentos adquiridos na prática do dia a dia. Por isso, em pesquisas futuras, sugere-se que 

para o desempenho individual as questões sejam mediante avaliação de pares ou líderes 

responsáveis pelos funcionários, de forma que não haja autoavaliação.  

Como limitações foram listados alguns fatores:   

1) Tamanho da amostra, que poderia ser maior. 

2)  O autopreenchimento do questionário pelos funcionários, que pode ter influenciado 

principalmente a parte do desempenho individual, pois em se tratando de uma 

autoavaliação, pode acontecer um superdimensionamento dos resultados. 

3) Tamanho do questionário e a forma de aplicação (online), por ter sido mais de 

cinquenta questões aplicadas via questionário online, pode ter sido um fator que 

influenciou o interesse dos respondentes em ler atentamente as questões, além de que 

o preenchimento eletrônico é menos controlado.  
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