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RESUMO 

 

“Como uma Universidade Corporativa em Rede pode gerenciar a curva de aprendizagem, 
efetivando a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho?”. Tal problematização 
provocou o gatilho necessário para constituir o objetivo geral desta tese: propor um Framework 
para a gestão da curva de aprendizagem efetivando a transferência da aprendizagem para a 
prática do trabalho. A literatura mapeada sobre o tema e suas interrelações não evidenciam 
como a aceleração da curva de aprendizagem pode efetivar a aplicabilidade de um 
conhecimento (conceito da transferência de aprendizagem) após ações de TD&E. Além disso, 
focam suas ações unilateralmente em treinamento, não avançando para ações de 
desenvolvimento e educação). Sabe-se que, para gerenciar a curva e possibilitar a transferência, 
é importante compreender o processo de desempenho competente, o qual abrange condições 
externas e internas, os próprios CHAs, e as motivações dos colaboradores. Os elementos 
supracitados traduziram-se nos objetivos específicos deste estudo: a) identificar os elementos 
constitutivos e agentes envolvidos para se processar o desempenho competente; b) compreender 
o Modelo de Universidade Corporativa em Rede e seus processos estruturantes; c) identificar 
ações de aprendizagem que possibilitam a gestão da curva de aprendizagem; d) identificar o 
processo de avaliação multinível e a sua relação com a efetivação da transferência de 
aprendizagem para a prática do trabalho; e) validar o framework de gestão da curva de 
aprendizagem efetivando a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho em uma 
organização brasileira. Para responder à pergunta-chave evidenciada na primeira frase deste 
resumo, foi necessário debruçar-se sobre as teorias que alicerçam os estágios de evolução de 
um Sistema de Educação Corporativa, o qual dá à luz o Modelo de Universidade Corporativa 
em Rede. Este último, o mais recente, contemporâneo e emergente da Sociedade do 
Conhecimento. Além disso, foi necessário buscar em teorias de ensino e aprendizagem, 
premissas importantes na educação de alunos profissionais adultos, dando destaque aos 
conceitos de curva de aprendizagem e transferência de aprendizagem para a prática de trabalho. 
Ao se deparar com novas funções e responsabilidades, há a necessidade de desenvolver novas 
competências, habilidades e atitudes (CHAs) para alcançar o desempenho competente na nova 
tarefa. Essa problemática foi resolvida por meio do Framework Ponte TAP. Isto é, ao 
desenvolver CHAs, foi preciso gerenciar a amplitude e a profundidade da curva dos 
profissionais, antes durante e depois das ações educacionais, até que a aprendizagem seja 
processada a partir da transferência de aprendizagem para a prática do trabalho. O Framework 
Ponte TAP foi constituído por quatro camadas essenciais para o planejamento, execução e 
gestão das ações educacionais, a saber: a) desenvolvimento humano e organizacional e o 
processo “desempenho competente”; b) Universidade Corporativa em Rede e seus processos 
estruturantes; c) gestão da curva de aprendizagem por meio de ações de aprendizagem; d) 
processo de avaliação multinível e a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho. 
O framework foi validado em uma organização brasileira de tecnologia e demonstrou ser 
efetivo, alcançando resultados que confirmam a aceleração da curva de aprendizagem e 
efetivação da transferência de aprendizagem para a prática de trabalho. Pode-se destacar três 
vieses contributivos do framework: a) contribuição teórica, que ficou evidente a partir do 
diálogo teórico-empírico entre universidade acadêmica e universidade corporativa, com 
discussões colaborativas, integrando conhecimentos estruturados aos conhecimentos 
embasados na experiência, o que, segundo David Kolb, resulta no real percurso de 
desenvolvimento profissional; b) contribuição para a ação, a partir da continuidade do Programa 
de Integração na organização e também pela rede colaborativa, que se estabeleceu entre mais 
de 20 stakeholders, os quais atuaram, de forma ativa, em cada uma das camadas de aplicação. 
Além da própria aceleração da curva de 12 meses para 3 meses; e) e contribuições práticas, uma 



 

 

vez que o framework é compatível com quaisquer análises que envolvam gestão da curva de 
aprendizagem e transferência de aprendizagem para a prática do trabalho, não sendo único e 
exclusivo do público e ambiente em que foi aplicado. Além disso, esse framework pode ser 
aplicado em redes internas e externas de aprendizagem, sendo uma importante ferramenta para 
profissionais e pesquisadores da área. 
 
Palavras-chave: Transferência de aprendizagem para a prática do trabalho. Universidade 
Corporativa em Rede. Desempenho competente. Curva de aprendizagem. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

"How can a Corporate Corporate University manage the learning curve, effectively transferring 
learning to work?" Such problematization provoked the necessary trigger to constitute the 
general objective of this thesis: to propose a Framework for the management of the learning 
curve, effecting the transfer of learning to work practice. The literature mapped on the subject 
and its interrelations, do not show how the acceleration of the learning curve can effect the 
applicability of a knowledge (concept of learning transfer) after TD&E actions. Moreover, they 
focus their actions unilaterally on training, not advancing. for development and education 
actions). It is known that to manage the curve and enable the transfer it is important to 
understand the competent performance process, which covers external and internal conditions, 
the CHAs themselves, and the motivations of the employees. The above elements translated 
into the specific objectives of this study: (a) identify the constituent elements and agents 
involved to process competent performance; b) understand the Network Corporate University 
Model and its structuring processes; c) identify learning actions that enable the management of 
the learning curve; d) identify the multilevel evaluation process and its relation to the effective 
transfer of learning to work practice; e) validate the learning curve management framework by 
effecting the transfer of learning to work practice in a Brazilian organization. To answer the 
key question highlighted in the first sentence of this summary, it was necessary to address the 
theories that underlie the stages of evolution of a Corporate Education System, which gives 
birth to the Corporate Network University Model. The latter, the latest, contemporary and 
emerging Knowledge Society. In addition, it was necessary to seek in teaching and learning 
theories, important premises in the education of adult professional students, highlighting the 
concepts of learning curve and transfer of learning to work practice. When faced with new roles 
and responsibilities, there is a need to develop new skills, abilities and attitudes (CHAs) to 
achieve competent performance in the new task. This issue has been resolved through the TAP 
Bridge Framework. That is, when developing CHAs, it was necessary to manage the breadth 
and depth of the professionals' curve, before and after the educational actions, until learning is 
processed from the transfer of learning to work practice. The Ponte TAP framework consisted 
of four essential layers for the planning, execution and management of educational actions, 
namely: a) human and organizational development and the “competent performance” process; 
b) Network Corporate University and its structuring processes; c) learning curve management 
through learning actions; d) multilevel assessment process and transfer of learning to work 
practice. The framework was validated in a Brazilian technology organization and proved to be 
effective, achieving results that confirm the acceleration of the learning curve and the effective 
transfer of learning to work practice. One can highlight three contributory biases of the 
Framework. Theoretical contributions that were evident from the theoretical-empirical 
dialogue, academic university-corporate university, with collaborative discussions, integrating 
structured knowledge with knowledge based on experience, which according to David Kolb 
results in the real course of professional development. Contribution to the action, from the 
continuity of the Integration Program in the organization, as well as by the collaborative 
network that was established among more than 20 stakeholders, who acted actively in each of 
the application layers. In addition to the acceleration of the curve itself from 12 months to 3 
months. And practical contributions, since the Framework is compatible with any analysis 
involving learning curve management and transfer of learning to work practice, not being 
unique and unique to the audience and environment in which it was applied. In addition, this 
framework can be applied to internal and external learning networks, being an important tool 
for professionals and researchers in the field. 
 



 

 

Keys-words: Transfer of learning to work practice. Corporate University Network. Competent 
performance. Learning curve. 
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SEC Sistema de Educação Corporativa 

SESu Secretaria de Educação Superior 

SU Stakeholder University  

SUCEG Seminário de Universidades Corporativas e Escolas de Governo.  

TD&E Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

TICs Tecnologia da Informação e Comunicação 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UC  Universidade Corporativa 

UCR Universidade Corporativa em Rede 

USP Universidade de São Paulo 

  



 

 

GLOSSÁRIO  

 

Aluno profissional adulto (APA): Colaborador que é submetido a ações educacionais 

no trabalho, diante da perspectiva Andragógica (Educação para adultos). 

 

Curva de aprendizagem: Representa os níveis dos resultados encontrados em uma 

aprendizagem, destacando a eficiência alcançada durante as diferentes etapas de ações de 

treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) corporativa. 

 

Desempenho competente: O desempenho no trabalho consiste em um conjunto de 

comportamentos relacionados às tarefas, papéis, regras, metas, padrões de eficiência e 

eficácia estabelecidos no ambiente organizacional. O conceito de desempenho 

“compreende os conceitos de conhecimentos, habilidades, atitudes (os saberes) e 

motivações (o querer fazer), os quais são disposicionais por exprimirem não apenas 

ocorrências, mas relações entre comportamentos, condições e motivos”, e as condições 

de trabalho (poder fazer). O desempenho competente se aproxima de padrões ou atende 

a critérios de excelência organizacional, respeitando a aplicação com frequência e a longo 

prazo. 

 

FRAMEWORK PONTE TAP: O termo “ponte” significa estrutura natural ou 

construída pelo homem que interliga duas porções de terra por sobre a água. Pode 

interligar, ainda, pontos de difícil acesso, como os dois lados de um precipício. O termo 

“TAP” se refere ao constructo transferência de aprendizagem para a prática, que remete 

a um movimento fluido e dinâmico de um estado a outro. A proposição deste modelo 

congrega o significado da "ponte" ao termo “TAP”, dando a ideia de movimento de um 

ponto a outro, a partir de uma série de ações educacionais estratégicas para possibilitar e 

efetivar a transferência de aprendizagem após ações de aprendizagem, pela gestão da 

curva de aprendizagem. 

 

Transferência de aprendizagem para a prática do trabalho: Grau em que os 

aprendizes aplicam, de modo efetivo e constante, os conhecimentos, competências, 

comportamentos ou atitudes – adquiridos em ações educacionais de TD&E – em seu 

contexto de trabalho. 

 



 

 

Sistema de Educação Corporativa: Busca desenvolver competências humanas e 

organizacionais a partir de ações de TD&E, na tentativa de alcançar os objetivos 

estratégicos organizacionais. O SEC emerge vinculado à área de Gestão de Pessoas, uma 

vez que as ações de educação corporativa consistem em um sistema de desenvolvimento 

de pessoas balizado por gestão de competências. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os estudos contemporâneos acerca das organizações e seus partícipes têm evocado a 

importância do conhecimento no cotidiano organizacional. Dado que o conhecimento faz parte 

da constituição humana, desde os primórdios, e diferencia-se conforme cada época histórica, 

torna-se fundamental compreender o seu conceito, processo de construção, produto e 

aplicabilidade, no contexto organizacional (WIIG, 1997; NONAKA; VON KROGH; 

VOELPEL, 2006; VENZIN; VON KROGH; ROOS, 1998; DALKIR, 2005; FREIRE; 

SPANHOL, 2012; FREIRE; SPANHOL, 2014). 

Apesar de o conhecimento no contexto organizacional, há décadas, fazer parte da 

rotina dos colaboradores, permeando as relações, os processos e os projetos subjacentes, este 

constructo não havia sido tratado como tal, e tampouco recebido a importância merecida, tanto 

na ciência como nas organizações. Sendo o expressivo interesse pelo constructo “conhecimento 

organizacional” mais evidente no início da década de 1990, quando as organizações 

contemporâneas foram impelidas a criar estratégias que valorizassem e enaltecessem o capital 

intelectual, para se constituírem competitivas, inovadoras e sustentáveis. Muitos são os 

paradigmas e epistemologias relacionados à compreensão do constructo conhecimento 

organizacional. Com o intuito de identificar as diversas nuances acerca do termo, ao longo do 

tempo, os autores Freire e Spanhol (2014) realizaram uma revisão sistemática da literatura.  

O conhecimento na idade Moderna possibilitou a liberdade dos pensadores para 

tracejar a visão antropocentrista, a qual coloca o homem como centro do conhecimento e dá 

ruptura ao teocentrismo. Após esse momento histórico, surgem as fábricas e a Revolução 

Industrial do século XVIII, estendendo a relação capital-trabalho e equiparando o valor do saber 

intelectual ao saber experiencial. Se outrora o saber fazer estava associado aos escravos, neste 

instante, esta competência passa ser fundamental também ao intelecto (o saber que sabe). O 

conhecimento científico se associa ao método, com os estudos de Descartes, e à técnica, por 

meio dos estudos de Galileu, visto que este conhecimento valoriza as relações indivíduo-objeto. 

Percebe-se, também, a expansão do setor fabril e o aumento acelerado de produção, o que acaba 

por pressionar a relação capital-trabalho. Nesta fase, nota-se o surgimento de novas tecnologias.  

No século XX, com o crescimento dos serviços e da importância do setor terciário, 

nasce a sociedade pós-industrial. As tecnologias de informação e comunicação (TICs), nesse 

novo contexto, balizaram o crescimento de diversos setores e intensificaram os processos 
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operacionais. As TICs passaram a ser o condutor nas esferas econômicas, sociais e de negócios 

e impactaram no crescimento desenfreado das organizações, constituindo-se como um novo 

mercado global – o de tecnologia e sistemas de informação e comunicação. Nesse cenário, o 

termo conhecimento recebeu novos enlaces e responsabilidades, repercutindo na economia e na 

própria sociedade. Definiu-se, desta maneira, uma sociedade pautada em uma variabilidade de 

aprendizagens organizacionais, com a exigência de novos conhecimentos e habilidades 

cognitivas, e competência na gestão desses conhecimentos gerados (FREIRE; SPANHOL, 

2012; FREIRE; SPANHOL, 2014).  

Diante dessas transformações, observou-se que os colaboradores capacitados passaram 

a serem vistos como ativos organizacionais, uma vez que seus saberes e competências agregam 

valor distintivo à organização, tornando-a mais sustentável e competitiva. Demarca-se com 

veemência, neste instante, a constituição da Sociedade do Conhecimento. 

Para além de uma moda ou tendência no universo dos negócios, nessa nova sociedade, 

o conhecimento traduz-se enquanto constructo multidimensional e complexo, o que incumbe a 

busca por meios para a sua gestão. Nesse contexto, surgem questões relacionadas à Gestão do 

Conhecimento (GC), de modo a descomplexificar os seus processos de criação, aquisição, 

compartilhamento, armazenamento e disseminação intra e interorganizações.  

Segundo Freire e Spanhol (2014), são duas as possíveis dimensões de análise do 

conhecimento organizacional: processo e produto. A abordagem que evidencia apenas a 

dimensão “processo” abrange os processos sociais de comunicação, focalizando nas 

interrelações. Esta abordagem contempla métodos, técnicas e ferramentas, que promovem e 

facilitam o compartilhamento do conhecimento. Na abordagem que compreende o 

conhecimento apenas como “produto”, são gerenciados os resultados do processo de 

comunicação do conhecimento, ou seja, é uma abordagem de codificação pautada em 

documentos explicitados e, assim, registrados. Desse modo, utilizam-se tecnologias para a 

criação, armazenamento, recuperação e reutilização do conhecimento organizacional, tornando-

se importante para a construção da memória da organização.  

A discussão bimodal “processo e produto” é compreendida pela disciplina da 

Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC). A organização, ao observar o conhecimento 

enquanto produto, pode mapeá-lo e identificá-lo com maior precisão. E, ao percebê-lo enquanto 

processo, terá maiores subsídios para gerenciá-lo, diminuindo incertezas no processo de 

compartilhamento de conhecimento entre pessoas, entre sistemas ou entre pessoas e sistemas 

(FREIRE; SPANHOL, 2014).   
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A presente tese pauta-se na dimensão adotada pela área EGC, a qual compreende que 

a construção do conhecimento organizacional envolve diversos processos, para gerar resultados 

de valor à organização e ao seu ecossistema. 

Entretanto, para compreender em profundidade estas relações de processos e produtos 

de conhecimento organizacional, faz-se necessário fundamentar o constructo nas teorias de 

aprendizagem, seja ela no nível individual, de grupo ou organizacional. A aprendizagem e o 

conhecimento são fenômenos que caminham juntos a partir de processos de reforço mútuo, 

sendo a aprendizagem responsável pela criação de um novo conhecimento, e este é um resultado 

que impacta no processo de novas aprendizagens (STEIL, 2002; LAREWCE; MAUWS; DICK, 

2005; BERENDS; LAMERS, 2010). 

Desta forma, respeitando-se a dimensão bimodal do conhecimento organizacional, 

percebendo-o enquanto processo e produto, identifica-se a complexidade de sua 

institucionalização, ao se ter que gerenciar o processo de aprendizagem, desde as etapas de 

intuição e interpretação do indivíduo, a integração em grupo, até alcançar a institucionalização 

no nível organizacional. Para se processar a institucionalização, faz-se necessária a aplicação 

do conhecimento adquirido, ou seja, a transferência da aprendizagem para a prática de trabalho 

deve ter sido efetivada (OLIVA, 2014; NONAKA; VON KROGH; VOELPEL, 2006; 

DALKIR, 2005). O conceito de transferência da aprendizagem consiste no grau em que os 

aprendizes aplicam, em seu contexto do trabalho, de modo efetivo e constante, os 

conhecimentos, competências, comportamentos ou atitudes adquiridos em processos de 

treinamento, desenvolvimento e educação. Esse conceito é de ordem complexa e 

multidimensional (VELOSO et al., 2015). 

Assim, nesta tese, compreende-se que o constructo “transferência de aprendizagem 

respeita o processo do desempenho competente, o qual, a partir da soma das condições 

ambientais, os CHAs adquiridos e as motivações e metas imbricadas dos indivíduos, resulta na 

aplicação competente do desempenho na rotina do trabalho (ABBAD; FREITAS; PILATI, 

2006; BRANDÃO, 2006). 

O processo de Aprendizagem Organizacional (AO) institucionaliza o conhecimento 

organizacional criado a partir da aprendizagem individual até alcançar a dimensão 

organizacional (LAREWCE; MAUWS; DICK, 2005; WILSON; GOODMAN; CRONIN, 

2007; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; CROSSAN; MAURER; WHITE, 2011). Como 

destacam Alves, Steil e Santos (2012), a AO é um processo de mudança no repertório do 

comportamento, ou melhor, como sentenciam Crossan, Lane e White (1999), a AO só se efetiva 

quando há aplicação do conhecimento adquirido.  
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Para melhor compreender a relação da AO com o conhecimento organizacional, esta 

tese optou por seguir as diretrizes do framework 4is, elaborado por Crossan, Lane e White 

(1999), que descreveram o processo de Aprendizagem Organizacional embasados em quatro 

premissas (Figura 1).  

 

Figura 1 – Framework da Aprendizagem Organizacional. 

 

 

Fonte: Crossan, Lane e White (1999) apud Moscardini e Klein (2015). 

 

Para os pesquisadores Crossan, Lane e White (1999), há quatro premissas que devem 

ser respeitadas para aplicar o conhecimento organizacional. A primeira delas se refere à tensão 

entre os conceitos de exploration e exploitation, os quais somente ocorrem em nível 

organizacional. A exploration é compreendida pela busca de novos métodos e conhecimentos, 

por parte da organização, que sente a necessidade de criar novas formas e técnicas para um 

conhecimento ainda ser explorado. A exploitation diz respeito ao aproveitamento de tudo que 

a organização já aprendeu para se agregar valor. A segunda premissa levantada pelas autoras é 

a de que aprendizagem é multinível, ocorrendo na dimensão individual, de grupo e 

organizacional. Para as autoras, sem a aprendizagem nos diferentes níveis não há renovação 

estratégica e sustentabilidade organizacional.  

Por conseguinte, a terceira premissa destacada se refere aos 4is. A aprendizagem 

inicia-se no nível de intuição, passando pelos níveis de interpretação e integração, alcançando 

a institucionalização, em seu contexto do trabalho, prevê que a cognição afeta a ação e vice-

versa. Sendo assim, há mudança cognitiva e comportamental do aprendiz (indivíduo, grupo e 
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organização), quando o processo de 4is é concretizado. Desse modo, os resultados de 

aprendizagem devem impactar na transferência de conteúdos aprendidos em ações 

educacionais, para a prática do trabalho. Este é um constructo que deve ser compreendido e 

assegurado por ações de ensino e aprendizagem em organizações, para garantir a 

institucionalização do conhecimento aprendido. 

Complementar a esses elementos, em razão de tamanha complexidade abarcada em 

um processo de aprendizagem, é importante considerar que os efeitos da aprendizagem podem 

ser mensurados em diferentes momentos e em diferentes níveis, como já ressaltado por Crossan, 

Lane e White (1999), a partir do conceito de curvas de aprendizagem. Uma curva, por exemplo, 

demonstra os níveis dos resultados encontrados em uma aprendizagem durante ações formais 

ou informais, destacando a eficiência alcançada durante as diferentes etapas de ações de 

educação corporativa. As curvas são singulares a cada indivíduo, mesmo que em condições 

semelhantes. Porém, apesar de não serem coincidentes, se assemelham a partir de tendências 

gerais (CAMPOS, 2014). Ao se examinar uma curva de aprendizagem, é possível verificar se 

ela se aproxima ou não das tendências gerais. Daí a importância de se gerir a curva de 

aprendizagem. 

Desse modo, se aplicada de forma correta, a análise de uma curva de aprendizagem é 

um recurso que visa o aprimoramento da aprendizagem do indivíduo, do grupo e 

organizacional, promovendo a transferência dessa aprendizagem para a prática do trabalho, de 

maneira mais efetiva e em menor espaço de tempo.  

Na dimensão organizacional, a curva de aprendizagem pode ser definida como um 

modelo utilizado para representar a aprendizagem a nível de indivíduo, grupo e organização 

(SCHILLING et al., 2003). Ellis em 1965 já afirmava que curvas de aprendizagem individuais 

se traduziam em um tipo de transferência de aprendizagem, com a transformação de unidades 

anteriores para uma unidade atual, como também por meio do processo de “aprender a 

aprender”. Os indivíduos, nesse sentido, transferem seus aprendizados prévios (assimilando e 

processando tipos específicos de informações) para um novo conjunto de saberes.  

No universo do Sistema de Educação Corporativa (SEC), pelo entendimento desta 

tese, as quatro premissas de Crossan, Lane e White (1999), somadas à gestão da curva de 

aprendizagem (SCHILLING et al., 2003) e  a efetivação da transferência da aprendizagem para 

a prática (VELOSO et al. 2015), descrevem os desafios que devem ser gerenciados pela área 

de Gestão de Pessoas, e principalmente pela área de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional (DHO), em suas ações de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E).  
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As ações de TD&E, também chamadas pelas organizações brasileiras de capacitação, 

consistem em ações que podem ser classificadas entre treinamento, desenvolvimento e 

educação, com objetivos de instrução ou formação, sendo um dos subprocessos de 

responsabilidade da área de Gestão de Pessoas e DHO (CHIAVENATTO, 2014, 2010, 2004; 

BERGUE, 2007; DUTRA, 2009; SOUZA, 2013). 

Por meio de uma revisão recente, pode-se constatar que os estágios de evolução do 

SEC propostos pela literatura científica1 ainda não esclarecem como gerenciar a curva de 

aprendizagem, de maneira a promover a transferência do que foi aprendido para a prática do 

trabalho do aluno profissional adulto2. 

Meister (1999), por exemplo, pesquisadora que cunhou o termo “universidade 

corporativa”, não responde com clareza a esses desafios. O modelo mais contemporâneo 

encontrado na literatura (FREIRE et al., 2016a), denominado de Universidade Corporativa em 

Rede (UCR), mesmo avançando sobre os demais, ao interrelacionar as teorias de Gestão do 

Conhecimento, Aprendizagem Organizacional e Andragogia (educação para adultos), para 

fundamentar a plataforma de ações de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, 

como também destacar grupos colaborativos, redes de aprendizagem e capital relacional, ainda 

assim não responde especificamente ao desafio da gestão da curva de aprendizagem, com foco 

na promoção da transferência da aprendizagem para a prática do trabalho.  

Sabendo-se que o Modelo UCR, sobremaneira, busca criar um ambiente inteligente de 

educação continuada, não necessariamente físico, que gerencie e institucionalize uma cultura 

de aprendizagem, utilizando-se da Gestão do Conhecimento como principal ferramenta 

estratégica (FREIRE et al., 2016b), faz-se necessário compreender como ocorre a gestão da 

curva de aprendizagem com foco na transferência de aprendizagem,  para que tal modelo possa 

ser validado como modelo efetivo de um Sistema de Educação Corporativa (SEC). Assim, 

delineou-se o seguinte problema de pesquisa: como uma Universidade Corporativa em Rede 

pode gerenciar a curva de aprendizagem em novos CHAs, efetivando a transferência de 

aprendizagem para a prática do trabalho? 

 

 

 
1 Com o intuito de conhecer o que consta na literatura acerca da educação corporativa e qual a sua classificação e 
modelos, realizou-se uma busca na base de dados Scopus no ano de 2019, por esta ser uma base multidisciplinar 
que congrega documentos a nível internacional. 
2 Neste estudo, adotar-se-á a expressão aluno profissional adulto (APA) para se referir ao colaborador que é 
submetido a cursos de capacitação, conforme pontua Fonseca (2006). 
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1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral propor um framework para gestão da curva de 

aprendizagem efetivando a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para se chegar ao objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar os elementos constitutivos e agentes envolvidos para se processar o 

desempenho competente; 

b) compreender o Modelo de Universidade Corporativa em Rede e seus processos 

estruturantes; 

c) identificar ações de aprendizagem que possibilitam a gestão da curva de 

aprendizagem; 

d) identificar o processo de avaliação multinível e a sua relação com a efetivação 

da transferência de aprendizagem para a prática do trabalho; 

e) validar o framework de gestão da curva de aprendizagem efetivando a 

transferência da aprendizagem para a prática do trabalho em uma organização 

brasileira. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Por trás de um tema de pesquisa, há um pesquisador com histórias e trajetórias 

profissionais particulares, que justificam a escolha pelo objeto de estudo em questão. Esta tese 

é reflexo de diversas experiências construídas, ao longo da minha3 formação como psicóloga e 

mestre e, no presente momento, na construção do “ser doutora”. A decisão por construir minha 

carreira com foco na ciência e no universo acadêmico iniciou-se a partir do primeiro contato 

com a experiência de bolsista de iniciação científica, durante o Curso de Graduação em 

Psicologia. Foram três anos de mergulho profundo, com estudos científicos e seus meandros. 

A aproximação com as técnicas e metodologias de pesquisa, a aquisição da linguagem oral e 

 
3 Por se tratar de vivências pessoais, optei por apresentar esse item em primeira pessoa. 
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escrita e as primeiras experiências de apresentações de trabalhos oriundos dos estudos 

realizados no laboratório de pesquisa do qual eu fazia parte estreitaram a minha relação 

enquanto pessoa e profissional com as minúcias, complexidades e diversidade da ciência.  

Outra importante decisão, realizada ainda na minha graduação, foi a escolha pela a 

área de pesquisa da Psicologia. Nas inserções em estágios obrigatórios e/ou não obrigatórios 

com vieses em Psicologia Organizacional e do Trabalho, optei por dar continuidade aos meus 

estudos na referida área. Ao me deparar com o fim da graduação e a possível inserção no 

mercado de trabalho, busquei no meu repertório quais as competências adquiridas ao longo do 

curso universitário e também quais as oportunidades de trabalho e inserção que eu teria a partir 

da identificação de tais competências. Sem titubear, iniciei meu percurso no mestrado stricto 

sensu um mês após a minha formatura, inserindo-me no Programa de Pós-graduação em 

Psicologia, na área de concentração Psicologia Organizacional e do Trabalho e linha de 

pesquisa Formação Profissional, Desenvolvimento de Carreira e Inserção no Trabalho. Durante 

o mestrado, dediquei-me aos estudos da educação acadêmica e a relação desta com o 

desenvolvimento de carreira. 

Concomitante à realização do mestrado, realizei uma pós-graduação lato sensu em 

Gestão Estratégica de Pessoas, com intuito de adquirir maior embasamento prático e 

mercadológico e aliar a prática aos meus estudos teóricos balizados na ciência. Ao final do 

mestrado, optei por mudar de programa de pós-graduação, pois acreditava que era necessário 

abrir meu leque de conhecimentos, além de ampliar os níveis e dimensões de análise – não 

somente mais do indivíduo, como de costume na área da Psicologia, mas também alcançar as 

dimensões grupais e organizacionais.  

Iniciei minha trajetória no Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, no ano de 2016, e busquei me familiarizar com os constructos trabalhados no 

referido programa, a fim de me localizar e, até mesmo, encontrar um tema de pesquisa que 

desse continuidade aos meus estudos e que, principalmente, eu me identificasse e me 

reconhecesse como pesquisadora. Sendo assim, apresento nesta tese o fruto das diversas 

elucubrações entre orientanda e orientadora e entre pesquisadora e bases de dados científicos, 

acerca dos possíveis temas a se trabalhar em uma tese de doutorado. 

Certamente, os aspectos citados repercutiram, e ainda repercutem diretamente, na 

trajetória que ora percorro, o que impactou no resultado que aqui será apresentado. 

A educação e a aprendizagem fazem parte da vida do ser humano desde a sua 

constituição, sendo operacionalizadas de diversas maneiras, ao longo do desenvolvimento da 

vida.  Sendo assim, optei por dar continuidade aos meus estudos na área de educação, mas desta 
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vez com um viés diferente. Trato, aqui, a educação corporativa e suas relações com a gestão da 

curva de aprendizagem e efetivação da transferência de aprendizagem de ações de TD&E e de 

um Sistema de Educação Corporativa, para a prática do trabalho. 

Assim, busca-se propor um framework de gestão da curva de aprendizagem efetivando 

a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho em Sistemas de educação 

corporativa. Utilizar-se-á como base o modelo contemporâneo de educação corporativa 

encontrado na literatura científica: a Universidade Corporativa em Rede (FREIRE et al., 

2016a). 

Com o aprofundamento na literatura das temáticas ora descritas, foram identificados 

elementos que corroboram a relevância e justificativa do estudo e os possíveis caminhos 

teóricos e metodológicos a seguir. 

Quanto ao objeto de estudo, a educação é percebida como um agente institucional 

responsável pelo desenvolvimento dos sujeitos, das organizações e das sociedades (FREITAS, 

2005). Similarmente às transformações do mercado de trabalho, a educação acompanhou tais 

modificações, configurando-se de diferentes formas, e pela diversificação dos modelos 

organizacionais que a fundamentam. Segundo Freitas (2005), a universidade corporativa pode 

ser citada como exemplo de um novo formato de educação.  

As mudanças e as novas exigências do mercado contemporâneo impelem a educação 

a uma atuação diferencial na formação dos indivíduos. Quartiero e Bianchetti (2005) 

mencionam que a educação, aliada ao mundo do trabalho, vem sofrendo metamorfoses 

significativas, desde a década de 1940, no século XX. Todavia, para os mesmos autores, não se 

pode comparar com as transformações que a educação/mundo do trabalho vem passando 

atualmente. Verifica-se, no entanto, demarcações que, anteriormente, eram bem fixadas, como 

a própria especificidade das funções de cada instituição: a escola propiciava o ensino e a 

aprendizagem e a empresa se configurava enquanto contexto de aplicabilidade dos conteúdos 

aprendidos na escola. No locus atual, tais delimitações são mais fluidas e, por vezes, se 

entrelaçam. Nesse contexto de mudanças, ao Brasil é incumbida a obrigação de rever suas 

políticas organizacionais, quais sejam: o poder público, o empresariado e a academia. 

No que diz respeito ao poder público nacional, com as vicissitudes de democratização 

do acesso à educação, este – o poder público – percebe-se diante de um impasse, haja vista a 

incapacidade de oferecer educação para toda a população, de forma quantitativa e qualitativa, 

requerida por vezes pelos próprios processos produtivos do mercado contemporâneo, os quais 

impõem expectativas de maior qualificação dos sujeitos. O empresariado, por sua vez, diante 

da incongruência do que é ensinado nas instituições escolares e do que é encontrado no mercado 
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de trabalho, busca re(definir) e (re)orientar o que é passado, de modo a promover conexão com 

o que as características do mercado demandam. Percebe-se que a formação básica já não é 

suficiente para o aprimoramento da carreira do sujeito, sendo o indivíduo compelido a 

complementar seus estudos, dentro e fora da educação formal e da organização, a partir de 

perspectivas de formação continuada, a qual enfatiza a importância de aprendizagem constante 

(SILVA, 2016). Meister (1999) destaca que o maior surto de universidades corporativas (UCs) 

e interesse por essas formações ocorreu ao final da década de 1980, início de 1990, com a 

observação da redução visceral do prazo de validade do conhecimento. Freire et al. (2016a, 

2016b) confirmaram a percepção de Meister, 16 anos depois.  

A falta de conexão entre empresa e mundo acadêmico também suscitou na criação e 

expansão do Sistema de Educação Corporativa, a fim de controlar a manutenção da 

aprendizagem e disseminação desta no âmbito individual, organizacional e social. Denuncia-se 

que a educação formal deixa lacunas na formação dos sujeitos, uma vez que há exigência de 

um novo perfil de trabalhador (YAGUI, 2006). Todavia, a UC tem como papel central na busca 

pela diminuição da distância entre a organização e a academia, onde as universidades 

acadêmicas devem abranger em seus currículos escolares o fomento à prática profissional 

(JEMIELNAK; GREENWOOD, 2015; WALTON, 2005) e as UCs responsáveis por conectar 

os conteúdos com o trabalho e cotidiano do trabalhador (ABEL; LI, 2012). Assim, constata-se 

a necessidade de se estabelecer um diálogo promissor entre universidades acadêmicas e 

corporativas (FREIRE, 2010; MACEDO, 2001; SANTIAGO, 2007; RAMOS, 2001; MUNNO, 

2000). Já para Capiello e Pedrini (2017), há dois fatores que podem explicar o surgimento de 

universidades corporativas: as organizações necessitam gerenciar a aquisição e retenção de 

novos conhecimentos, a fim de garantir a sua vantagem competitiva. Como também as UCs 

podem representar um terreno neutro, estabelecendo um campo entre os dois sistemas: 

organizações e instituições de ensino.  

Busca-se delinear os limites e as relações existentes entre o mundo do trabalho e o 

mundo acadêmico com enfoque na qualificação humana. De acordo com Quartiero e Bianchetti 

(2005), não se pode, na contemporaneidade, assumir uma postura dicotômica e polarizada entre 

o eixo do trabalho e o eixo do ensino, ainda para os autores (p. 12), “afirmar que na academia 

só se teoriza e que na empresa só se visa ao lucro é querer furtar-se ao exercício da necessária 

análise que ultrapassa posicionamentos redutores”, visto a necessidade de argumentos mais 

robustos acerca do que é responsabilidade de uma instituição ou de outra. É notório que a 

própria sociedade que se tem hoje é outra, traduzindo-se em uma Sociedade do Conhecimento, 

sendo assim, o conhecimento deixou de ser o locus em sua excelência estrita da educação. Têm-
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se aí novos conceitos em vigor, os quais são privilegiados e alavancados através da universidade 

corporativa, a saber: organizações estendidas, organizações de aprendizagem (learning 

organization) e organizações qualificantes. 

Para Meister (1999), cada vez mais as organizações estão incorporando ações de 

educação corporativa em suas práticas e processos e, apesar de sua aparição ainda ser um tanto 

quanto embrionária – visto que houve surto de UCs somente na década de 1990 –, tal 

implementação assegura e garante a própria sobrevivência da organização no futuro (SILVA; 

FREIRE, 2017).  

As UCs foram/são derivadas dos chamados Centros de Treinamento e 

Desenvolvimento de Recursos Humanos das empresas (QUARTIERO; CERNY, 2005). 

Importa frisar que a Jeanne C. Meister – autora reconhecida por Quartiero e Bianchetti (2005) 

como guru das UCs – aprofundou o entendimento do que, de fato, é a UC. À guisa de conceituar 

a universidade corporativa, Meister (1999, p. 29) a compreende como “um guarda-chuva 

estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comunidade, a fim 

de cumprir as estratégias empresariais da organização”. Esmiuçando o conceito, pode-se 

entender a UC como um espaço de educação, não necessariamente físico, que gerencia e 

institucionaliza uma cultura de aprendizagem contínua, potencializando o CHA 

(Conhecimento, Habilidade e Atitude) coletivo e organizacional, vinculado às estratégias 

empresariais, de modo a manter a organização competitiva no mercado atual (QUARTIERO; 

CERNY, 2005) e, no caso de organizações públicas, manterem-se efetivas e sustentáveis. Neste 

caso, é preciso ultrapassar a lógica da “semana de boas-vindas”, adotando atividades 

multidisciplinares e multidirecionais.  

Destaca-se que tais ações aumentam significativamente os fatores relacionados à 

motivação do trabalhador, visto que, com os espaços de formação lhe são passados ativos 

intangíveis, como as próprias crenças e valores, que fundamentam a cultura organizacional 

(VIANNA, 2004 apud QUARTIERO; CERNY, 2005), além de, claro, potencializar o 

desenvolvimento das carreiras dos colaboradores, principalmente na esfera subjetiva e no 

desdobramento do conhecimento tácito em conhecimento explícito dos sujeitos (SILVA, 2016). 

A virada do século – ano 2000 – foi marcada pela assunção da área de Gestão de 

Pessoas por processos estratégicos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento do capital 

intelectual das pessoas. Esse contexto denuncia o surgimento de estudos voltados à gestão de 

talentos, empresas que aprendem, entre outros, buscando-se superar ações únicas e exclusivas 

a treinamentos, evidenciando, assim, a Aprendizagem Organizacional e o compartilhamento do 
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conhecimento, os quais são oportunizados nas redes de relacionamentos, internos ou externos, 

existentes na organização (FREIRE, et al., 2016a, 2016b). 

Estudos brasileiros e internacionais acerca dos modelos do Sistema de Educação 

Corporativa demonstram intimidade com o surgimento da Sociedade do Conhecimento, à luz 

da disciplina Gestão do Conhecimento (DANIEL, 2017; NASCIMENTO, 2016; PARREIRA, 

2013; MONTEIRO, 2009; ANICETO, 2008; PULCINELI, 2002; PEREIRA, 2001; SILVA; 

FREIRE, 2017; FREIRE et al., 2016a; FREIRE et al., 2016b; PRINCE; STEWART, 2002), da 

Teoria de Aprendizagem Organizacional (BENEDICTO, 2014; SANTOS, 2009; PARREIRA, 

2013; PEREIRA, 2011; TRAJANO, 2010; MALHEIROS, 2009; VIVAS, 2008; RAPOSO, 

2006; PULCINELI, 2002; IANOTTA; GATTI, D’ASCENZOM, 2016; LUNA-AMAYA et al., 

2011; FARIAS DA COSTA; OLIVEIRA; MOREIRA DE SOUZA, 2010; ALLEN, 2009; 

DEALTRY, 2003; PRINCE; STEWART, 2002) e de Organizações que aprendem (RAPOSO, 

2006; MUNNO, 2000). 

Nos estudos contemporâneos, é percebida a importância da Andragogia e da 

Aprendizagem transformativa, ambas ciências focalizadas na educação para adultos 

(BENEDICTO, 2014). A importância de se considerar o talento humano de quaisquer níveis 

(operacional, tático, estratégico) na estrutura organizacional também foi mencionada em 

algumas pesquisas (SILVA; FREIRE, 2017; FREIRE et al., 2016a, 2016b; LUNA-AMAYA et 

al., 2016).  

Por que investigar universidades corporativas? Quais os desafios implicados? Tais 

problematizações são encontradas no estudo de Rhéaume e Gardoni (2015). Entre os benefícios 

citados das UCs, apontou-se que as universidades corporativas apresentam soluções específicas 

aplicadas aos problemas cotidianos da organização (LUNA-AMAYA et al., 2016), além de 

fomentar um ambiente focado em inovação, colaboração e compartilhamento de conhecimento 

formando multicomunidades de aprendizagem (RHÉAUME; GARDONI, 2016; IANOTTA et 

al., 2016; JEMIELNAK; GREENWOOD, 2015). 

A importância de uma cultura de compartilhamento de conhecimento (DANIEL, 2017; 

TRAJANO, 2010), que impacta diretamente na capacidade de inovação de uma organização, é 

fundamental. Assim, torna-se necessário identificar não só os elementos facilitadores e 

inibidores (barreiras) para o compartilhamento de conhecimento (DANIEL, 2017; PARREIRA, 

2013) como também a gestão da curva de aprendizagem (SCHILLING et al., 2003) e a  

transferência da aprendizagem para a prática do trabalho (VELOSO et al., 2015; ABBA;, 

BORGES-ANDRADE, 2014). O estudo de Nascimento (2016) enfatiza que universidades 

corporativas estão relacionadas a mudanças. Todavia, há resistência a mudanças (RAMOS, 
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2001), as quais são mais visíveis e sensíveis devido ao caráter doutrinário das universidades 

corporativas, o qual está relacionado à própria estrutura da UC estabelecida pela organização 

(PEREIRA, 2001; BRAUER, 2004; RAMOS, 2001). Desse modo, problematiza-se a rigidez de 

estrutura e planejamento estratégico, ressaltando-se a necessidade de uma abordagem flexível 

de aprendizagem. Considera-se, nesse contexto, que a aprendizagem deve fazer parte do 

planejamento estratégico de uma organização (RHÉAUME; GARDONI, 2016; SANTOS, 

2009). 

O papel da liderança, do poder, e da autoridade também foram citados, os quais, em 

doses mal utilizadas, podem evocar resistência a mudanças (TAYLOR et al., 2010). E, no caso 

das UCs, é importante que a organização e seus colaboradores estejam abertos ao novo 

(DEALTRY, 2006). 

Entre os impactos positivos, a partir da implementação de UCs, encontram-se a 

melhoria de produtividade dos colaboradores (HAJOJ, 2015) e a necessidade de especializações 

específicas. Assim, surge a demanda por gestão de competências (PEREIRA, 2011; 

TRAJANO, 2010; FREIRE, 2010; MACK, 2008; ANICETO, 2008; SANTIAGO, 2007), sendo 

necessária a realização de diagnóstico de competências essenciais (MACK, 2008), processo 

este no qual as lideranças são importantes (FREIRE, 2010), além de utilização de curvas de 

aprendizado como contribuinte para transferência de aprendizagem (ELLIS, 1965; 

SCHILLING et al. 2003). 

Os estudos em si trazem a evolução do Sistema de Educação Corporativa, 

caracterizando desde os centros de treinamento até as universidades corporativas. Diante dos 

elementos levantados nesta seção, observou-se, de modo geral, que a universidade corporativa 

se baseia nas teorias de Aprendizagem Organizacional, Gestão do Conhecimento e 

aprendizagem para adultos (andragogia). A UC promove, dessa maneira, aprendizagem baseada 

nas práticas do universo dos negócios (BAGLIOLI FILHO, 2002), importando-se com a 

transferência da aprendizagem, ao contar com um corpo docente altamente qualificado, que 

vivencia na prática o que transmite, sendo uma aprendizagem coletiva, com compartilhamento 

de valores. Busca-se promover uma formação humana, que deixe de lado seus contornos 

enrijecidos e privilegie o entrelaçamento entre a educação e o trabalho, potencializando a 

aprendizagem contínua.  

Apesar de já haver avanços na compreensão das características, função e impactos de 

UCs nas organizações, no campo teórico, ainda pouco se fala da gestão da curva de 

aprendizagem e o processo de transferência de aprendizagem, ou seja, de que modo o aluno 

profissional adulto aplica o que aprendeu em seu contexto de trabalho. Além disso, apesar de 
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os estudos fazerem menção à  curva de aprendizagem (CAMPOS, 2014), ainda assim, não 

fazem relação direta com a transferência de aprendizagem, estando, em sua maioria sob a 

perspectiva da administração e da economia com enfoque nas indústrias e fábricas por meio do 

aumento da produtividade em tarefas repetitivas e redução de custos (ANZANELLO; 

FOGLIATO, 2007; BRITO; SANCHEZ, 2007). A universidade corporativa é um tema 

emergente, necessário, podendo se constituir como um ambiente que potencializa a 

transferência de aprendizagem do aluno profissional adulto, com a gestão do processo de 

aprendizado, no caso desta tese, as curvas de aprendizagem. 

Diante disso, emergem algumas questões que demonstram as lacunas inerentes ao tema 

de pesquisa, a saber: quais os fatores relacionados à transferência de aprendizagem? Como essa 

transferência é potencializada e efetivada? Posto isso, constata-se a importância e atualidade do 

tema, justificando a relevância de se aprofundar a intersecção dos assuntos evidenciando 

proposições para um modelo contemporâneo de universidade corporativa, em uma tese de 

doutorado.  

 

1.4 INEDITISMO 

 

Em uma tese de doutorado, exige-se a originalidade do tema de pesquisa a ser 

estudado. Esse grau de ineditismo e complexidade deve superar superficialidades, garantindo a 

contribuição científica e social de um tema que ainda não foi mapeado pela ciência. 

Retoma-se, neste momento, a constatação realizada na contextualização e justificativa 

desta tese, onde se afirma que os modelos de educação corporativa localizados na literatura 

ainda não revelam a preocupação com o conhecimento aplicado, sem foco na gestão da curva 

de aprendizagem – foco este que será dado nesta tese. 

Diante dos elementos levantados nos estudos brasileiros e nos estudos internacionais, 

observou-se, de modo geral, que apenas o estudo de Leimbach (2010) propõe uma gestão da 

transferência de aprendizagem a partir das onze atividades elencadas pelo autor; todavia, apesar 

do avanço, não propõe relação com a curva de aprendizagem. De modo geral, os estudos 

brasileiros analisam aspectos que abrangem as ações educacionais de TD&E em um sentido 

mais amplo. Já nos estudos internacionais, a relação com o processo de transferência de 

aprendizagem para a prática é bastante significativa, nas sugestões de uso de jogos, tecnologias 

de modo geral, entre outras estratégias. 

Constatou-se, no universo deste estudo, que há poucas pesquisas que levantam os 

fatores que influenciam ou inibem a transferência da aprendizagem, além de não haver 
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pesquisas nacionais que utilizam curvas de aprendizados em sistema de educação corporativa, 

como um importante fator para que a transferência de aprendizagem seja efetivada. É preciso 

investigar como os impactos de ações de capacitação têm efeitos perceptíveis e duradouros no 

comportamento do indivíduo (ROUSSEL, 2014), o que abre espaço para a discussão de uma 

melhor estruturação do processo de transferência de aprendizagem, na tentativa de superar 

práticas não institucionalizadas (BOUZGUENDA, 2013).  

As estratégias de pesquisa para verificação do ineditismo da tese serão apresentadas a 

seguir. 

No caso da literatura brasileira, utilizou-se a Bliblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), no período de janeiro de 2019, para identificar documentos produzidos 

por mestres e doutores que versam sobre os temas-foco desta tese. O portal BDTD foi elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e reúne um comitê 

técnico-consultivo (CTC), que é composto por representantes do IBICT, do Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Educação (MEC), o qual é representado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Secretaria de 

Educação Superior (SESu), e de três universidades (USP, PUC-RIO e UFSC). Esse portal 

congrega teses e dissertações repercutindo na visualização e disseminação desses documentos. 

Para configurar a busca, foram utilizadas as estratégias descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estratégias de busca no BDTD. 
Descritor Resultados Finalidade 

“Transferência de 
aprendizagem” And “curva 
de aprendizagem” 

0 Observação primária de como as teses e dissertações 
brasileiras vêm trabalhando na intersecção dos 
constructos “transferência de aprendizagem” e “curva de 
aprendizagem”. 

“Transferência de 
aprendizagem” And 
“Educação Corporativa” 

1 Observação primária de como as teses e dissertações 
brasileiras vêm trabalhando na intersecção dos 
constructos “transferência de aprendizagem” dentro de 
sistemas de “educação corporativa”. 

“Curva de aprendizagem” 
And “Educação Corporativa” 

0 Observação primária de como as teses e dissertações 
brasileiras vêm trabalhando na intersecção dos 
constructos “curva de aprendizagem” dentro de sistemas 
de “educação corporativa. 

“Transferência de 
aprendizagem” And 
“Modelo” 

11 Observação primária em relação a modelos de 
transferência de aprendizagem em teses e dissertações 
brasileiras. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Conforme explanado no Quadro 1, utilizou-se inicialmente o descritor “Transferência 

de aprendizagem”, seguido de “Curva de aprendizagem”, o que culminou em nenhum resultado 

de pesquisa. 

Devido à falta de resultados, optou-se por incluir o termo “educação corporativa”. 

Assim, utilizaram-se os descritores “transferência de aprendizagem” e “educação corporativa, 

os quais geraram apenas um documento na busca, como também “curva de aprendizagem” e 

“educação corporativa”, em que não houve resultados.  O documento retratado é o trabalho de 

dissertação “Percepção de gerentes das transferências de aprendizagens dos funcionários 

obtidas por meio da educação corporativa em situações de trabalho”, defendida por Ana Paula 

Galvão, em 2009. A partir da inserção de sujeitos em um contexto de organizações, cada vez 

mais competitivas, novos desafios são delineados com a exigência de novos perfis profissionais. 

As aprendizagens adquiridas e transferidas podem resultar em novos comportamentos, 

importantes para a manutenção da vantagem competitiva. Assim, iniciam-se nas organizações 

investimentos da área de TD&E nesse processo de aprendizagem dos colaboradores. Este 

reconhecimento por parte dos gestores é constatado no estudo de Galvão (2009), sendo a 

aprendizagem identificada como um processo constante de agregação de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, no qual a sua aplicação se torna importante e necessária.  

Na tentativa de ampliar o escopo de estudos analisados e identificar modelos de 

transferência de aprendizagem concebidos no contexto brasileiro, utilizou-se o descritor 

“transferência de aprendizagem” somado a “modelo”. Assim, obtiveram-se onze documentos, 

os quais estão explicitados no quadro apresentado no Apêndice A desta tese. Anterior à 

explanação dos principais tópicos abordados nas pesquisas identificadas, apresenta-se na Figura 

2 a distribuição dos doze documentos encontrados no BDTD. 

 



38 

 

Figura 2 – Distribuição dos documentos encontrados no BDTD. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Pode-se observar a recenticidade do tema no campo brasileiro, sendo mapeadas 

pesquisas entre 2008 e 2018, o que configura exatamente a última década. Este fato já denuncia 

a emergência do tema no campo científico e a importância de tratá-lo mais aprofundadamente. 

De onze estudos focados em modelos de transferência de aprendizagem para a prática, 

nove são dissertações de mestrado. Além disso, do total (11) de pesquisas, apenas duas são 

puramente qualitativas, sendo duas quanti e quali e as demais quantitativas. 

Entre os principais temas analisados nesses documentos, identificou-se a utilização de 

técnicas de transferência de aprendizagem (SIMÕES, 2018) para compor modelo de 

transferência de aprendizagem indutiva. Além disso, houve análises acerca da influência da 

transferência de aprendizagem no comprometimento organizacional (GIACOMASSA, 2013), 

ampliando a dimensão de análise do nível do indivíduo para a dimensão organizacional 

(LEOPOLDINO, 2012; GIACOMASSA, 2013).  

Dentre os modelos analisados considerados clássicos na literatura pelos autores, 

destacaram-se: o Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS) (MELO, 2014; 

AZEVEDO, 2013) IMPACT (MELO, 2014; AZEVEDO, 2013; FORTUNA, 2016), o modelo 

Kirkpatrick (AZEVEDO, 2013), modelo de Hamblin (AZEVEDO, 2013) e o modelo Meyer e 

Allen (GIACOMASSA, 2013). Para Azevedo (2013), esses modelos se complementam quando 

se trata de avaliação de treinamento, nas seguintes variáveis: comportamento no cargo, 

aprendizagem, desempenho, suporte à transferência de aprendizagem e trabalho. No entanto, é 
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importante destacar que o único modelo que trata especificamente da transferência de 

aprendizagem para a prática é o de Kirkpatrick. 

Analisaram-se também possíveis fatores que afetam a transferência de aprendizagem, 

como o componente afetivo (GIACOMASSA, 2013), desenho do curso e ambiente de trabalho 

(SILVA, 2014), suporte organizacional (MELO, 2014; LEOPOLDINO, 2012), apoio gerencial 

(MELO, 2014), aumento de autonomia (MELO, 2014), prática e experiência, socialização, 

externalização/codificação do conhecimento, internalização, combinação,  infraestrutura 

tecnológica, treinamento, incentivo público/financeiro e cultura de compartilhamento 

(MOREIRA, 2008), oferta, liberação, indisponibilidade, qualidade e transferência do 

conhecimento (AZEVEDO, 2013) 

A relação com a Gestão do Conhecimento foi encontrada nos estudos de Moreira 

(2008) e Lemos (2008). Lemos, por exemplo, ressalta a importância do constructo 

"conhecimento organizacional" nas organizações, mencionando as mudanças ocorridas ao final 

do século XX, a partir da valorização de ativos intelectuais. Nesse cenário, a transferência de 

conhecimento é um dos aspectos mais relevantes da Gestão do Conhecimento, principalmente 

no que se refere ao conhecimento tácito, o qual é difícil de se estruturar e codificar.  

No campo de ensino e aprendizagem, quando o assunto é o aprendente, entende-se que 

o aluno é protagonista do seu processo de transferência de aprendizagem (SILVA, 2014), além 

disso, é importante ressaltar os fatores idiossincráticos (LEMOS, 2008), respeitando, assim, as 

singularidades dos indivíduos. Ações educacionais a distância também foram alvo de 

investigações (MELLO, 2017; GIACOMASSA, 2013). Os resultados evidenciam, ainda, 

características dos aprendentes, apontando que as reações positivas às ações instrucionais se 

relacionam com a idade dos participantes, com o uso de determinadas estratégias de 

aprendizado em detrimento de outras. Os alunos fazem mais uso de estratégias cognitivas se 

comparada às estratégias autorregulatórias. Ainda nesse sentido, o estudo de Leopoldino (2012) 

indica que a aprendizagem individual informal é mais expressiva que a formal, tendo impacto 

positivo na aprendizagem organizacional, além disso, poucas modalidades de aprendizado a 

nível de indivíduo foram consideradas relevantes, sendo indicador de baixa variabilidade dos 

mecanismos de aprendizado empregados de forma efetiva, ficando um alerta para estudos 

futuros. 

A necessidade por estudos que debrucem esforços sobre estratégias de aprendizagens 

a partir do uso de métodos estatísticos robustos, sistematizando conhecimentos acerca das ações 

educacionais ofertadas, foi indicada no estudo de Mello (2017). 
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A transferência de aprendizagem no setor público também foi alvo das pesquisas 

(BRANTES, 2012). Os resultados apontaram quatro níveis de competências do servidor: 

estagnado, conservador, engajado e pioneiro.  Ainda com relação às competências, sugere-se 

que as "hard skills" são mais facilmente transferidas, trazendo resultados efetivos na prática 

(SILVA, 2014). O estudo de Brantes (2012) também analisa o desenvolvimento de pessoas pela 

ótica das competências. 

De modo geral, observou-se que, apesar de os estudos fazerem menção à transferência 

de aprendizagem, muitos deles trataram em suas pesquisas o impacto de ações instrucionais 

(MELO, 2014); AZEVEDO, 2013; FORTUNA, 2013; MELLO, 2017), o que difere do 

processo de aplicabilidade de um conhecimento na prática do trabalho (conceito de 

transferência de aprendizagem).  

As dissertações e teses brasileiras mapeadas e apresentadas trouxeram diversos 

elementos a serem considerados ao se estudar transferência de aprendizagem. Contudo, não 

estabelecem relação direta ou indireta com o constructo “curva de aprendizagem”, denunciando 

uma lacuna de pesquisa a ser preenchida. 

Com o intuito de ampliar o número de documentos analisados e verificar de que modo 

esse tema se manifesta em um contexto internacional, buscaram-se, no indexador Scopus4, 

publicações acerca dos temas estudados. Optou-se por esta base de dados pelo fato de oferecer 

uma variabilidade de áreas do conhecimento em suas buscas, além de ser uma base 

especializada internacionalmente, representando a disseminação dos temas investigados neste 

estudo, em uma abrangência maior. A Scopus configura-se como a maior base da literatura 

científica, sendo revisada por pares. No Quadro 2, apresentam-se as estratégias de busca 

utilizadas. 

 

Quadro 2 – Estratégias de busca na SCOPUS. 
Descritor Resultados Finalidade 

“Learning 
transfer” And 
“Learning 
curve” 

21 Observação primária de como os estudos internacionais 
interseccionam os constructos “transferência de 
aprendizagem” e “curva de aprendizagem”. 

“learning 
transfer” And 
“corporative 
education” 

0 Observação primária de como os estudos internacionais 
interseccionam os constructos “transferência de 
aprendizagem” dentro de sistemas de “educação 
corporativa”. 

 
4 Disponível em: www.scopus.com  

http://www.scopus.com/
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“learning 
curve” And 
“corporative 
education” 

0 Observação primária de como os estudos internacionais 
interseccionam dos constructos “curva de aprendizagem” 
dentro de sistemas de “educação corporativa. 

“learning 
transfer Model” 

3 Observação primária em relação a modelos de transferência 
de aprendizagem em uma base internacional. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

A iniciar pelos documentos encontrados na busca “learning transfer” e “learning 

curve”, foram encontrados 21 resultados, os quais foram aprofundados no Apêndice B desta 

tese. 

A partir da distribuição do total de publicações encontradas, pôde-se constatar que o 

primeiro estudo encontrado é datado no ano de 1944, surgindo novas publicações apenas 52 

anos depois, mantendo aí uma crescente publicação, o que revela a emergência e 

contemporaneidade dos temas pesquisados (Figura 3). 

 

Figura 3 – Distribuição publicações por ano na base de dados Scopus. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base na Scopus. 

 

Os estudos, em sua maioria, versam sobre: a) correlação da transferência da 

aprendizagem no desenvolvimento de atividades motoras (MURET; DINZE, 2018);  b) 

estimulação transcraniana a partir da transferência de aprendizagem somatossensorial, com o 

modelo de aprendizagem perceptiva em níveis de processamento (HIRTZ et al., 2018);  c) 
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investigação da transferência de aprendizagem perceptual da função tátil de dedos treinados 

para não treinados em um padrão que traduz a sobreposição entre as representações dos dedos 

no sistema somatossensorial (DEMPSEY-JONES et al., 2016); d) entendimento do transtorno 

do desenvolvimento da coordenação  ao processo de aprendizagem motora, examinando o 

aprendizado do início de uma nova tarefa motora por meio de jogos (SMITS-ENGELSMAN et 

al., 2015); e) tratamento de neuroplasticidade ativada por computador, o qual oferece um novo 

design para terapia em adultos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) 

(COWLEY et al., 2016). Este último estudo, porém, não trouxe evidências de transferência de 

aprendizagem. Também foi identificado um estudo com enfoque na investigação de 

dispositivos de substituição sensorial virtual que podem ser projetados no auxílio de 

deficiências visuais, convertendo estímulos visuais em estímulos táteis (ARNOLD; AUYRAY, 

2014).  

Encontraram-se estudos focados em compreender o processo de aprendizado em 

máquinas (VERMA et al., 2018; WISTUBA; SCHILLING; SCHIMIDT-THIEME, 2018), uma 

vez que estas têm sido difundidas e apresentam resultados bem-sucedidos nos mais diversos 

domínios, como nas redes neurais, por exemplo. Selecionar algoritmos e otimizar 

hiperparâmetros são atividades que precisam ser observadas ao se aplicar o aprendizado de 

máquinas ao mundo real. Dentre os benefícios oriundos da aprendizagem de máquinas, destaca-

se a “função de aquisição de transferência”, a qual pode ser utilizada para metadados 

(WISTUBA; SCHILLING; SCHIMIDT-THIEME, 2018), ou, ainda, a transferência de 

aprendizagem, geração de dados sintéticos, aprendizado semisupervisionado e aprendizagem 

individual (VERMA et al., 2018). 

Seguindo a aplicação da transferência em artefatos tecnológicos, há estudos que 

investigam a melhoria no desempenho e aumento de satisfação do usuário pós-treinamento em 

ambientes virtuais para ambientes reais (COOPER et al., 2017). O uso de tecnologias 

educacionais pelos alunos e sua relação com a transferência de aprendizagem foi constatado a 

partir do contraste entre a teoria de transferência ampla e a teoria de transferência específica. 

Tais modelos utilizam funções mentais que alteram ao reduzir taxas de erros para novas tarefas, 

concluindo que as abordagens podem ser utilizadas para identificar componentes maleáveis de 

funções cognitivas, como raciocínio espacial ou funções executivas, por exemplo.  

(KOEDINGER; YUDELSON; PAVLIK, 2016). 

O uso de softwares de modelagem de sólidos adequados também foi evidenciado na 

pesquisa de Rutkowski e Kremer (2005). Alguns critérios relacionam-se a facilidade de 

aprendizado, materiais educacionais incorporados ao software, problemas de curva de 
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aprendizagem, desempenho de software, entre outros. Para os autores, além de decidir pelo 

software mais adequado, o indivíduo tomador de decisão deve se preocupar com o aprendizado 

conceitual dos tópicos de modelagem de sólidos e com a transferência do aprendizado 

conceitual.  

As estratégias de ensino e aprendizado trazem resultados relevantes, sendo constatado 

no estudo de Cooper et al. (2017) que os sujeitos que receberam treinamentos simulados 

virtualmente tiveram um desempenho significativamente maior e mais ágil na tarefa real do que 

aqueles que já receberam o treinamento no ambiente real, demonstrando ser uma importante 

estratégia para transferência de aprendizagem. A realidade virtual também está presente no 

estudo Carlson et al. (2015), a proposta dos autores é utilizar a realidade virtual como potencial 

ferramenta para diminuir fatores impeditivos de aprendizado, buscando efetivar a transferência. 

Melo e Miranda (2015) também empregam o uso da aprendizagem digital em seu estudo. 

Baeck et al. (2016) perceberam que, ao diversificar a utilização de exemplos no 

processo de aprendizado, os participantes conseguem ter maior nível de generalização de um 

aprendizado. Já o estudo de Smits-Engelsman (2015) evidencia a utilização de jogos, e aponta, 

entre os resultados da sua pesquisa, que o desempenho melhorou significativamente após 

submissão das crianças aos jogos. Houve melhorias nas tarefas independentemente da 

complexidade. Os resultados oferecem um retrato coerente do processo de aprendizado em uma 

escala de tempo médio em crianças iniciantes a jogos de computador ativos. As crianças 

aprendem, retêm o conhecimento e demonstram evidências de transferência de aprendizagem, 

sendo a taxa de aprendizado semelhante entre as crianças com ou sem transtornos motores. O 

estudo de Lange-Kuttner (2008) também concluiu a importância de jogos no aprendizado de 

crianças.  

Ampliando esse entendimento, Grosskopf (2003) afirma que os jogos que visam à 

competição, direcionam a aprendizagem. As mudanças individuais a cada rodada são 

consistentes e aceleram curvas de aprendizado. Abordou-se também a combinação entre reforço 

e aprendizagem direcional, a qual impacta positivamente a transferência de aprendizagem. 

Entende-se que a evolução da universidade corporativa, bem como sua natureza 

emergente em práticas de desenvolvimento, denuncia a importância de algumas ferramentas de 

gerenciamento tradicionais serem ampliadas e combinadas a novos modelos de gestão do 

processo de aprendizagem, na tentativa de atender aos desafios inerentes à educação 

corporativa: formação de alunos profissionais adultos (DEALTRY, 2002). Bailey (2004) 

também destaca a necessidade de métodos que exijam que os trabalhadores sejam agentes de 

mudanças em suas práticas. São necessárias mudanças significativas no estilo intelectual 
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referentes aos paradigmas convencionais, demonstrando o papel da utilização de simulações, 

uso de pensamento, metagestão para acelerar a construção das habilidades essenciais do aluno 

no processo de transferência de aprendizagem estratégico. 

A aquisição de competências também foi evidenciada no estudo de Thompson, 

Gentner e Loewnstein (2000), no qual investigou-se a habilidade de negociação entre alunos de 

curso de mestrado em Administração. Com relação à curva de aprendizagem especificamente, 

Argote (1996) apresentou uma visão geral do constructo na literatura, discutindo se o 

conhecimento adquirido por meio do "aprender fazendo" é cumulativo, como preconizado pelo 

modelo clássico de curva de aprendizagem; ou, ainda, se a aprendizagem organizacional 

evidencia esquecimento ou depreciação no seu processo. Jones e Batalla (1944) evidenciaram 

que as curvas de aprendizado de crianças foram praticamente idênticas durante o treinamento e 

após a transferência do experimento. 

Dentre os fatores que obstam a produtividade, no setor da indústria, por exemplo, 

destacam-se custos, alto turnover e demissões (CARLSON et al., 2015). Para superar barreiras 

de aprendizado, Melo e Miranda (2015) investigaram os efeitos de abordagens instrucionais no 

processo de aquisição de conhecimento e transferência de aprendizagem de conteúdos 

referentes a circuitos elétricos em Física.  

Quanto aos três documentos encontrados na busca por modelo de transferência de 

aprendizagem, identificaram-se os seguintes artigos: “Understanding the Process of Transfer of 

Training in a Military Context: Marching Into New Roles” (DIRANI, 2017); “Learning transfer 

model: A research-driven approach to enhancing learning effectiveness” (LEIMBACH, 2010); 

“A Markov-based recommendation model for exploring the transfer of learning on the Web” 

(HUANG et al. 2009). 

Dirani (2017) apontou que, durante vinte anos, houve estudos que se dedicaram à 

avaliação de sistemas de transferência, incluindo as dimensões individuais, grupais e 

organizacionais. Todavia, há pouco espaço para o processo de transferência e os fatores a ele 

associados.  A literatura acerca de transferência de aprendizagem tem se preocupado com a sua 

compreensão e com a identificação de fatores que afetam a transferência. O estudo de Dirani 

(2017) evidenciou variáveis que promovem a transferência, como o apoio de supervisores e 

pares, ambiguidade de função, mudança negativa, estresse no trabalho, aspectos motivacionais, 

relevância do conteúdo do treinamento, intervenções pós-treinamento, autoeficácia, entre 

outros. Analisaram-se os modelos existentes acerca de "transferência de aprendizagem", bem 

como o Inventário de Sistema de Transferência de Aprendizagem, os quais dão suporte para 

profissionais da área de desenvolvimento de pessoas na tarefa de analisar se houve ou não 
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aprendizado. Com as entrevistas e autorrelatos de militares, pôde-se compreender o contexto e 

a cultura de aprendizagem militar. Entre os resultados, estão os princípios de aprendizagem 

para adultos, motivação para transferência, envolvimento individual e organizacional, papel de 

colegas e líderes. 

Leimbach (2010) busca determinar as evidências associadas aos benefícios do 

processo de transferência de aprendizagem para melhorar a transferência após o treinamento. 

A pesquisa busca consolidar uma estrutura para implementar soluções que aumentem a eficácia 

das iniciativas para o desenvolvimento de pessoas. Para isso, foi realizada uma meta-análise, 

buscando identificar o percentual de melhoria das atividades a partir da transferência de 

aprendizagem. Os resultados indicam onze atividades específicas de transferência 

demonstrando impacto positivo e tangível de eficácia. As onze atividades específicas dividem-

se em prontidão do aprendiz (1. Motivação para aprender, 2. Intenção de uso; 3. Alinhamento 

entre objetivos de carreira; 4. Autoeficácia), design da transferência de aprendizagem (5. 

Atividades práticas e modelagem de funções; 6. Definição de metas de aprendizado; 7. 

Aplicação e revisão) e Alinhamento organizacional (8. Gestão do suporte; 9. Apoio de pares; 

10. Conexão no trabalho e 11. Cultura organizacional). O autor busca auxiliar na simplificação 

de modelos complexos de transferência de aprendizagem mapeados na literatura, a fim de 

possibilitar a implementação de um modelo de transferência, avaliando o impacto das 

atividades de transferência na melhoria do desempenho. 

Aplicar conhecimento em diversas situações configura-se uma habilidade primordial 

a ser desenvolvida por aprendentes. Em um mundo que se caracteriza pela tecnologia e 

aprendizagem baseada em web, com cursos não sequenciais, e pela falta de orientação eficaz 

entre os indivíduos, tal necessidade tornou-se ainda mais emergente. Nesse cenário, o estudo 

de Huang et al. (2009) propõe um modelo de transferência de aprendizagem baseado na Web, 

com a criação de um sistema de aprendizado sequencial para auxiliar os alunos na obtenção da 

transferência efetiva. Os autores embasaram-se na cadeira de Markov, além de utilizarem a 

abordagem de entropia para propor caminhos de aprendizado recomendáveis. Os resultados 

apontam que se pode oferecer caminhos confiáveis elevando os níveis de realização, aquisição 

de conhecimento, integração e transferência de aprendizagem. O estudo também identificou 

benefícios para professores a partir de ideias e ferramentas para projetar cursos on-line bem-

sucedidos. 

Os estudos nacionais já revelam uma agenda de pesquisas com foco na transferência 

de aprendizagem, apesar de não a aprofundar. Já os estudos internacionais trazem avanços mais 

significativos em relação ao processo da transferência de aprendizagem para a prática do 
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trabalho, relacionando, ainda que timidamente, às curvas de aprendizagem como citado em 

alguns estudos.  

Percebeu-se, de modo geral, que as ações educacionais se voltam apenas ao 

treinamento, não evoluindo para o desenvolvimento e a educação. A literatura encontrada dá 

vazão ao problema de pesquisa levantado nesta tese. 

Estudar a gestão da curva de aprendizagem aliada à transferência de aprendizagem faz 

com que a atenção não recaia somente ao “depois” da ação educativa (transferência de 

aprendizagem para a prática), mas sim tangencie o início, o meio e o fim de um processo de 

aprendizagem (gestão da curva de aprendizagem), assegurando a efetivação do processo de 

desempenho competente. 

Este estudo torna-se pertinente e inédito,  visto que buscará propor um modelo de 

gestão da curva de aprendizagem para efetivar a transferência de aprendizagem para a prática 

do trabalho em sistema de Educação Corporativa, oferecendo aos profissionais da área de 

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Humano e Organizacional, bem como aos interessados 

pelo tema, o suporte necessário para a realização de ações de TD&E em um Sistema de 

Educação Corporativa voltadas para este processo. Afirma-se, dessa maneira, que o tema de 

investigação é contemporâneo, denunciando a sua emergência e seu ineditismo no campo 

científico e social.  

 

1.5 ADERÊNCIA DO TRABALHO AO PPGEGC 

 

Considera-se que esta tese é aderente à área de concentração “Gestão do 

Conhecimento” e à linha de pesquisa “Gestão do Conhecimento, Empreendedorismo e 

Inovação Tecnológica” do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento, da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGEGC/UFSC), por abranger 

cinco importantes dimensões: a) a interdisciplinaridade do estudo; b) modelo de universidade 

corporativa contemporâneo embasado na Gestão do Conhecimento; c) o objeto de pesquisa 

deste estudo; d) projetos desenvolvimentos pelo Núcleo ENGIN/UFSC; e) trabalhos já 

desenvolvidos nesse programa de pós-graduação. 

A iniciar pela interdisciplinaridade do tema de pesquisa. O objeto de estudo desta tese 

abrange questões interdisciplinares envolvendo áreas do conhecimento como a Psicologia e a 

Pedagogia, com o intuito de compreender a abordagem Andragógica, metodologias ativas, e os 

modelos e teorias de aprendizagem e de aprendizagem para o trabalho do aluno profissional 

adulto. Também pode contar com o apoio da área de Administração, Sistemas de Tecnologia 
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da Informação, Economia e Engenharia de Produção no que tange, por exemplo, ao 

entendimento de Sistemas de educação corporativa e curvas de aprendizagem. Consolidou-se 

dessa maneira, um caminho metodológico com diversos olhares e pressupostos sobre os 

constructos que são foco desta tese. 

A interdisciplinaridade proporciona uma melhor compreensão da realidade, 

repercutindo na maior articulação entre os domínios das ciências e do conhecimento. Sem 

dúvida, é de comum acordo na literatura que a interdisciplinaridade ocupa um papel 

significativo no avanço da ciência no que diz respeito a estudos complexos que não devem ser 

incumbidos a uma só disciplina do conhecimento. Minayo (1993) faz uma forte crítica à 

fragmentação do conhecimento. Sobre esse assunto, Fleury e Fleury (1994) destacam que, “em 

um mundo de crescente complexidade, a necessidade de ser um eterno aprendiz constitui hoje 

o maior desafio para as pessoas e organizações”. É importante que os colaboradores estejam 

comprometidos e sejam direcionados para a construção da autonomia, fomentando 

conhecimentos que impliquem aprendizagem. Tal obrigação é impelida à interdisciplinaridade 

(PACHECO; TOSTA; FREIRE, 2010). Esse desafio, há mais de vinte anos, segundo Fleury e 

Fleury, já não era fácil de ser enfrentado, visto a exigência de mecanismos de flexibilidade, 

inteligência, além da criação de uma postura de questionamento acerca de premissas, 

pensamentos, comportamentos etc. Ainda para os autores, “é um mundo assustador, mas 

desafiador, este com que se deparam pessoas e organizações, no limiar do século XXI”, o que 

denuncia a importância de múltiplos olhares sobre um mesmo fenômeno (PACHECO; TOSTA; 

FREIRE, 2010). 

Além disso, o Modelo de Universidade Corporativa em Rede emergiu na Sociedade 

do Conhecimento e preconiza o diálogo entre as três áreas de concentração do PPGEGC: 

Gestão, Mídia e Engenharia do conhecimento. Sendo a Gestão responsável pelos processos de 

identificação e viabilização do compartilhamento de conhecimento, a Mídia e a Engenharia 

contribuem com a sociedade do conhecimento, na medida em que instrumentalizam, com 

métodos, técnicas e ferramentas, o armazenamento deste conhecimento, a construção de um 

observatório de conhecimento e a manutenção da memória organizacional (FREIRE et al., 

2016ab). A Engenharia do conhecimento tem o objetivo de desenvolver sistemas baseados em 

conhecimento de maneira controlável e sistemática. Tal sistematização é fundamentada em 

modelos de conhecimento que evidenciem o reuso, a padronização, a representação semântica 

de conhecimentos, além de auxiliar na identificação de conhecimento crítico. A Gestão do 

Conhecimento auxilia no atendimento das diversas expectativas e interesses dos partícipes da 

cadeia de valor da organização e, a partir de seus processos de criação de conhecimento, auxilia 
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a concepção de ações estratégicas que impactem na efetiva transferência de aprendizagem para 

a prática. A UCR é contemporânea e demonstra a insipidez de trabalhos que envolvam este 

tema, sendo este o ineditismo desta tese. 

Considera-se também objeto de estudo do presente projeto a gestão da curva de 

aprendizagem e o processo de transferência de aprendizagem para a prática do trabalho, os quais 

buscam em primazia a aplicabilidade do conhecimento na prática, sendo coerente com os temas 

de pesquisas do PPGEGC. Pretende-se, dessa maneira, colaborar com a compreensão dos 

pontos considerados importantes pelo programa, considerando as transformações da sociedade 

atual e a transição da era industrial para a era do conhecimento, onde o conhecimento aplicado 

agrega valor aos resultados organizacionais. Neste trabalho, considera-se o conhecimento 

enquanto processo e produto abrangente às três dimensões do EGC: Gestão, Mídia e 

Engenharia. 

Outro fator que comprova a aderência ao PPGEGC são os projetos desenvolvidos pelo 

Núcleo de Estudos Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento para a Inovação 

(ENGIN). Nos anos de 2016 e 2017, foram realizados dois projetos relacionados ao Modelo de 

Universidade Corporativa em Rede: o projeto de “Alinhamento da Academia Nacional da 

Polícia Rodoviária Federal ao Modelo Universidade Corporativa em Rede, capacitando tal 

academia a institucionalizar uma cultura de aprendizagem em rede”, e o projeto com a Escola 

Nacional de Gestão Agropecuária “ENAGRO em Rede” conjuntamente com o Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Além disso, em 2017, aconteceu o primeiro 

Seminário de Universidade Corporativa e Escola de Governo (SUCEG). Este seminário 

objetivou evocar discussões sobre os modelos mais contemporâneos para a gestão de 

universidades no contexto de UCs e Escolas de Governo. Em conjunto com o SUCEG também 

houve o Seminário Internacional da Rede de Universidades e Academias de Segurança Pública 

(RUASP/SC), que contou com o apoio da Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina. 

Ambos os eventos foram idealizados pelo Núcleo ENGIN. No presente ano (2019), haverá a 

segunda edição do SUCEG. 

A última dimensão que revela a aderência do projeto ao EGC é o próprio tema da 

proposta de tese. Ao buscar pela temática “transferência de aprendizagem”, em conjunto com 

o termo “Curva de aprendizagem”, na base de dados5 de teses e dissertações do programa, não 

foram encontrados resultados. Ao buscar separadamente o constructo de transferência de 

 
5 Disponível em:  < http://btd.egc.ufsc.br > 

http://btd.egc.ufsc.br/
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aprendizagem, foi encontrado um trabalho, o que não ocorreu com o termo “curva de 

aprendizagem”. 

O estudo encontrado é uma dissertação de mestrado intitulada "Modelo de maturidade 

do Sistema de Educação Corporativa", de Rodrigo Kraemer, defendida em 2018. O estudo 

sinaliza a emergência por desenvolvimento de pessoas, a qual tem levado as organizações a 

investirem em treinamento, desenvolvimento e educação de forma intensiva. Segundo o autor, 

unidades organizacionais estratégicas de educação foram criadas, evoluindo de departamentos 

de treinamento para potencializadores de transferência integrada de conhecimento e inovação, 

intra e entre organizações. O autor identificou estágios do Sistema de Educação Corporativa, 

analisando a maturidade de cada estágio, a fim de auxiliar e orientar gestores. Esse modelo a 

partir dos níveis de maturidade – não iniciado, iniciado, em andamento, prontidão e maduro –

permitiu a classificação da maturidade de cada estágio identificado na literatura. Este estudo foi 

desenvolvido em coparceria com o laboratório ENGIN. 

Esta tese avança esse estudo, na medida que propõe a gestão da curva de aprendizagem 

para efetivar a transferência para a prática de trabalho, e também em razão do seu caráter 

inédito, demonstra a necessidade de investigação e articulação entre os temas, no 

PPGEGC/UFSC e no ENGIN, núcleo este do qual a pesquisadora faz parte.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

De modo a guiar a leitura desta tese, apresenta-se o desencadeamento dos temas 

trabalhados.  Este capítulo 1 revela a gênese do tema de pesquisa, a partir da sua 

contextualização e sinalização de uma agenda de interesse. Também apresenta o problema de 

pesquisa, os objetivos, elementos teóricos e as principais lacunas encontradas, evidenciando a 

justificativa, o ineditismo e a finalidade deste estudo. Buscou-se alinhar a contextualização e o 

tema de pesquisa com o programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

da Universidade Federal de Santa Catarina, na seção de aderência ao PPGEGC, além de 

apresentar a estruturação deste trabalho. 

O capítulo 2, estruturado em seis seções, apresenta a fundamentação teórica e a 

evolução conceitual dos temas abordados. Inicialmente, a área de Gestão de Pessoas e seus 

processos são caracterizados, dando ênfase especial ao processo de desenvolvimento humano 

em ações de TD&E, o qual lançou a importância de se gerenciar o processo de desempenho 

competente. Posteriormente, apresenta os estágios de evolução do Sistema de Educação 

Corporativa, bem como os fatores constituintes de cada um deles. Em seguida, são apresentadas 
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as teorias de aprendizagem que balizam os constructos curva de aprendizagem e transferência 

de aprendizagem, elucidando os fatores facilitadores e inibidores imbricados neste processo. 

Por fim, são feitas considerações teóricas para a proposição do Framework Ponte TAP. 

O capítulo 3 expõe o método e os procedimentos metodológicos, caracterizando o 

estudo, as etapas da pesquisa e os instrumentos e análise dos dados. O capítulo 4 apresenta o 

Framework Ponte TAP. Por fim, no capítulo 5, são feitas discussões e as considerações finais 

deste trabalho.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As organizações contemporâneas têm sido alvo de diversos desafios e expectativas em 

amplas dimensões (individuais, organizacionais e interorganizacionais) abrangendo até mesmo 

a sociedade. Nesse cenário, a dimensão pessoas recebe novos entendimentos e implicações 

acerca da sua importância no contexto de negócios.  

Vivencia-se, neste momento, a Sociedade do Conhecimento (NONAKA; KONNO, 

1998; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002), na qual as pessoas são encaradas como 

parceiras e colaboradoras das organizações, ocupando um papel estratégico (DEMO et al., 

2011). Se outrora as práticas de Recursos Humanos vislumbravam suas ações de recrutamento 

e seleção (R&S), e treinamento e desenvolvimento (T&D), para garantir a homogeneidade das 

pessoas, na contemporaneidade, as singularidades estão sendo realçadas e incentivadas. As 

pessoas, nesta ótica, compõem o capital humano das organizações, sendo detentoras de seus 

CHAS (conhecimentos, habilidades e atitudes) específicos, constituindo elementos 

determinantes para a manutenção do caráter competitivo organizacional. Esses aspectos 

revelam novos enlaces para a área de Gestão de Pessoas, exigindo ações mais específicas para 

a diversidade abarcada e contempladas nas/pelas organizações. 

Busca-se, desta maneira, superar a abordagem cartesiana de divisões de trabalho, 

agregando ações que integrem e causem um efeito sinérgico no grupo e, consequentemente, na 

organização. Neste sentido, o papel dos líderes democráticos torna-se fundamental, uma vez 

que estes se tornam incentivadores, superando práticas de controle e autocracia (DEMO et al., 

2011). Tais mudanças refletem na compreensão do capital humano como elemento-chave para 

a agregação de valor organizacional. Para Chiavenato (2004), o capital humano depende de três 

dimensões basilares, as quais precisam atuar em conjunto indissoluvelmente: talentos, estrutura 

organizacional e cultura organizacional.  

Os talentos precisam ser conquistados, mantidos, retidos, aplicados, desenvolvidos, 

motivados e recompensados, os quais só serão possíveis se a estrutura organizacional e a cultura 

permitirem, de modo democrático e incentivador, o seu desenvolvimento. Já quanto à estrutura, 

nos moldes contemporâneos, pela ótica das organizações, percebeu-se que a estrutura e as 

formas de trabalho se tornaram mais flexíveis e resilientes. Os processos de decisão tornaram-

se mais ágeis e com enfoque nas exigências do mercado, incitando cada vez mais a autonomia 

e o empreendedorismo dos trabalhadores. Salienta-se a velocidade com que as organizações 

permanecem ou não em determinados mercados, sejam locais ou globais, como também a alta 
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competitividade em níveis nacional e internacional, exigindo um aprimoramento contínuo do 

quadro de pessoal. 

Seguindo as percepções e o conjunto de expectativas das pessoas em seus 

relacionamentos com as organizações, constata-se que elas estão cada vez mais autônomas e 

protagonistas em suas escolhas de carreiras. A busca por transparência nos projetos e processos 

organizacionais, a contínua busca por atualização, a aquisição de novas competências auxilia 

na manutenção da competitividade pessoal, profissional e organizacional e delineiam uma 

cultura promissora de aprendizagens. Nesse cenário, a Gestão de Pessoas assume novas 

premissas e responsabilidades, que são: 

a) o desenvolvimento organizacional (DO) está diretamente aliado à capacidade 

de desenvolver pessoas e ser desenvolvida por elas;  

b) a Gestão de Pessoas necessita de uma integração, onde os objetivos e 

expectativas organizacionais e pessoais sejam atendidos e sustentados 

conjuntamente; 

c) precisa haver maior clareza acerca de quanto a organização pode contribuir no 

desenvolvimento de um colaborador e de quanto este colaborador pode 

contribuir no desenvolvimento da organização. 

Na atualidade, pode-se afirmar que se deve abarcar, nas práticas organizacionais, não 

só as pessoas que têm vínculo formal com a organização, mas também todas aquelas que fazem 

parte do ecossistema da organização. 

No contexto da Sociedade do Conhecimento, novas implicações e atribuições são 

impelidas à área de Gestão de Pessoas, fazendo com que a área se torne cada vez mais 

descentralizada. Nos anos 2000, essa área assumiu responsabilidades estratégicas, superando 

rotinas operacionais. Segundo Freire et al. (2016a), neste novo cenário, a área tornou-se 

responsável pelo desenvolvimento do capital intelectual, tendo o dever de alinhá-lo com as 

estratégias organizacionais; o desenvolvimento humano e organizacional (DHO). Além disso, 

constata-se que o foco de atenção passou a ser a capacidade absortiva dos conhecimentos 

oportunizados em redes que enfoquem o tratamento, a integração, o compartilhamento e a 

exploração de ativos de conhecimento. 

   

2.1 O DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL E SEUS DESAFIOS  

 

As novas exigências oriundas da globalização, das revoluções tecnológicas e dos 

fatores sócio-históricos, inerentes aos percursos e transformações do universo dos negócios, faz 
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com que os colaboradores competentes não continuem competentes permanentemente, uma vez 

que as habilidades se tornam obsoletas com o passar dos anos. O contexto econômico, social e 

cultural incumbe mudanças que afetam em novas aprendizagens (ROBBINS; JUDGE, 

FORMAL, 2010), o que justifica a necessidade constante de atualizações. O processo de 

desenvolvimento objetiva em primazia o treinamento, o desenvolvimento e a educação dos 

colaboradores, estimulando-os à contínua aprendizagem, produção e compartilhamento de 

conhecimento, e a aplicação destes com a construção de novas competências necessárias ao 

crescimento profissional e organizacional (FIUZA et al., 2011; AMARO, 2008; APPEL, 

BINTENCOURT, 2008; TRAJANO, 2010; FREIRE, 2010). 

Muitos são os modelos de capacitação adotados pelas organizações.  Neste ínterim, 

percebe-se com maior vigor a importância de processos de desenvolvimento de pessoas que 

vislumbrem a aprendizagem, a mudança, a cultura e o desenvolvimento em uma dimensão 

organizacional (CAMPOS, 2014; TANURE; EVANS; CANÇADO, 2010; HOMEM; 

OLTRAMARI; BESSI, 2009). 

O desenvolvimento organizacional (DO) envolve uma série de intervenções com 

enfoque em mudanças planejadas, com o intuito de melhorar a eficácia organizacional e 

aumentar o bem-estar dos colaboradores, pois sem este não se alcançam resultados efetivos 

(TANURE; EVANS; CANÇADO, 2010; CAMPOS, 2014. Tais intervenções valorizam o 

crescimento humano e organizacional, evidenciam processos colaborativos e participativos e 

um espírito investigativo. A abordagem contemporânea de DO coloca em ênfase as maneiras 

subjetivas como as pessoas enxergam o ambiente. O foco está em como os sujeitos 

compreendem o ambiente organizacional. Neste sentido, o agente de mudança pode direcionar 

o desenvolvimento organizacional enfatizando a colaboração (BIANCHI; QUISHIDA; 

FORONI, 2017; TAYLOR et al., 2010). Os valores que embasam o DO são: 

 

a) respeito pelas pessoas: as pessoas devem ser vistas como responsáveis, 

conscientes e dedicadas no/pelo seu trabalho; 

b) confiança e apoio: clima de confiança, autenticidade, abertura e apoio são 

considerados eficazes e propiciam um ambiente saudável; 

c) equalização do poder: a autoridade e o controle hierárquico não devem ser 

enfatizados em uma organização eficaz; 

d) confrontação: os problemas devem ser confrontados de modo aberto e 

transparente; 
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A competência humana para o trabalho pode, assim, ser definida como o resultado 

sinérgico de três componentes: conhecimento, habilidade e atitude (CHA), os quais, em 

conjunto, conferem a realização dos objetivos individuais alinhados aos objetivos 

organizacionais. Nesse cenário, as competências humanas, a partir da combinação desses 

componentes, mobilizam os indivíduos no caminho do alcance dos propósitos da organização 

(MONTEIRO, 2009). Mas o que é o CHA? 

Desmembrando o CHA profissional, tem-se que o conhecimento é proveniente da 

educação formal e acadêmica, de cursos de aperfeiçoamento e por informações absorvidas com 

a aprendizagem e experiência profissional. Esse conhecimento deve ser reciclado, triado e 

renovado continuamente, transformando-se em capitais intelectuais. Na Sociedade do 

Conhecimento, a capacidade de aprender continuamente e de transferir aprendizagens é mais 

importante do que conteúdo propriamente dito (DRUKER, 1994; VELOSO et al., 2015). A 

habilidade concerne à capacidade de tornar o conhecimento produtivo, aplicando-o de maneira 

eficiente em prol do benefício profissional, organizacional e da sociedade. Assim, há a 

transformação de teorias e conceitos em ações concretas (know how – saber fazer). A atitude, 

por sua vez, representa a propensão de um indivíduo agir diante de uma situação específica, 

relacionando-se ao querer fazer, determinando o comportamento (ação). 

Com a investigação do tema, buscou-se algumas premissas e os seus elementos 

constitutivos na literatura que contextualizam, caracterizam e sintetizam o processo de 

desenvolvimento humano e a sua interrelação com o processo de desenvolvimento 

organizacional a partir do fomento das competências. No quadro a seguir, estão representadas 

as premissas que foram identificadas com seus respectivos elementos constitutivos e agentes 

envolvidos, nesta revisão da literatura: 

 

Quadro 3 – Síntese e diretrizes de Desenvolvimento humano e organizacional 
 

 Premissas identificadas Autor/Data 

Elementos 
constitutivos 

Necessidade de se revisar continuamente as formas de 
se gerir pessoas. 

(DUTRA, 2009; 
BIANCHI; 
QUISHIDA; 
FORONI, 2016) 

O desenvolvimento organizacional (DO) está 
diretamente aliado à capacidade de desenvolver 
pessoas e ser desenvolvida por elas. 

(CHIAVENATO, 
2002) 

A Gestão de Pessoas necessita de uma integração, 
onde os objetivos e expectativas organizacionais e 
pessoais sejam atendidos e sustentados 
conjuntamente. 

(CHIAVENATO, 
2002) 
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Necessidade de maior clareza acerca de quanto a 
organização pode contribuir no desenvolvimento de 
um colaborador e de quanto este colaborador pode 
contribuir no desenvolvimento da organização. 

(CHIAVENATO, 
2002) 

A Gestão de Pessoas deve abarcar, em suas práticas, 
não só as pessoas que têm vínculo formal com a 
organização, mas também todas aquelas que fazem 
parte do ecossistema da organização (ecossistema 
organizacional). 

(DUTRA, 2017; 
LOIOLA et al., 2014; 
CAMPOS, 2013) 

Interrelação entre pessoas, processos e objetivos.  (MARGUERITA; 
SECUNDO, 2009, 
2011) 

Área de gestão de pessoas é responsável pelo 
desenvolvimento do capital intelectual, tendo o dever 
de alinhá-lo com as estratégias organizacionais.  
 

(FREIRE et al. 
2016a) 

O foco de atenção passou a ser a capacidade absortiva 
dos conhecimentos oportunizados em redes que 
enfoquem o tratamento, integração, compartilhamento 
e exploração de ativos de conhecimento. 
Desenvolvimento de pessoas envolve: 
treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E), 
desenvolvimento individual e de carreira, 
desenvolvimento organizacional, Aprendizagem 
Organizacional, gestão de competências, aculturação 
e repatriação, e gestão de mudanças e integração. 

(CHIAVENATO, 
2014) 

Emergência de uma gestão com pessoas e não de 
pessoas. 

(FALCO; 
CASTANHEIRA, 
2012) 

Importância de se considerar a carreira. constructo 
multidimensional mediado e influenciado por 
aspectos mercadológicos, sociais e psicológicos 

(SILVA, 2016) 

Novas exigências nos perfis profissionais 
contemporâneos implicando em novos desafios, tanto 
para os colaboradores quanto para as organizações. 
É preciso ter em mente que os colaboradores 
competentes não continuam competentes, 
permanentemente, uma vez que as habilidades se 
tornam obsoletas com o passar dos anos. 

(ROBBINS; JUDGE; 
FORMAL, 2010) 

O contexto econômico, social e cultural incumbe 
mudanças que afetam em novas aprendizagens 

Formar está para além de informar. (CHIAVENATO, 
2014) 

Tríade: pessoas, processos e objetivos (MARGUERITA; 
SECUNDO; 2009, 
2011 

Construção de novas competências necessárias ao 
crescimento profissional e organizacional. 

(FIUZA et al., 2011; 
AMARO, 2008; 
APPEL; 
BINTENCOURT, 
2008; TRAJANO, 
2010; FREIRE, 
2010). 
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O desenvolvimento de pessoas deve considerar a 
aprendizagem, a mudança, a cultura e o 
desenvolvimento em uma dimensão organizacional. 

(CAMPOS, 2013; 
TANURE; EVANS, 
CANÇADO, 2010; 
HOMEM; 
OLTRAMARI; 
BASSI, 2009) 

Modelo de três etapas de Lewin:  
descongelamento, movimento, recongelamento 

KURT LEWIN 

Valores do desenvolvimento humano e 
organizacional: 
Respeito pelas pessoas; 
Confiança e apoio; 
Equalização do poder; 
Confrontação; 
Participação. 

(BIANCHI; 
QUISHIDA; 
FORONI, 2016; 
TAYLOR et al., 
2010) 

Gestão de competências dos colaboradores. (PEREIRA, 2011; 
TRAJANO, 2010; 
ANICETO, 2008; 
SANTIAGO, 2007; 
ROBBINS; JUDGE, 
FORMAL, 2010) 

Na Sociedade do Conhecimento, a capacidade de 
aprender continuamente e de transferir aprendizagens 
é mais importante do que conteúdo propriamente dito. 

(DRUKER, 1994; 
VELOSO et al., 
2015) 

É necessária a sistematização de atividades que 
potencializem práticas de aprendizagem, como  
resolução de problemas, experiências passadas, 
conhecimentos, entre outras. 

(EBOLI, 2004) 

Competências críticas; 
Competências relevantes; 
Competências complementares;  
Competências emergentes; 
Competências estáveis;  
Competências declinantes. 

(MONTEIRO, 2009; 
TRAJANO, 2010) 

Definir suas competências críticas, classificando-as 
em níveis empresariais, organizacionais e humanas. 

(EBOLI, 2004) 

Competências essenciais: 
aprender a aprender; comunicação e colaboração; 
criatividade e resolução de problemas; conhecimento 
tecnológico; conhecimento de negócios globais; 
desenvolvimento de liderança; autogestão de carreira. 
Tais competências devem ser incorporadas no 
desempenho competente do profissional. 

(MEISTER, 1999) 

 

 

 

 

Agentes envolvidos 

Desafio de se superar a visão mecanicista de pessoas, 
as colocando como centro e as empoderando. Pessoas 
são encaradas como parceiras, ocupando papel 
estratégico, na Sociedade do conhecimento 

 
(NONAKA, 
KONNO, 1999; 
NONAKA; 
TOYAMA; 
KONNO, 2002; 
DEMO et al., 2011) 

As pessoas compõem o capital humano e intelectual 
da organização, 

(MARGUERITA; 
SECUNDO, 2009, 
2011; FREIRE et al., 
2016) 



58 

 

Líderes democráticos superam práticas de controle e 
autocracia e devem desenvolver comportamentos 
autônomos e empreendedores 

(DEMO et al., 2011; 
MARGUERITA; 
SECUNDO, 2009, 
2011) 

Gestores de Pessoas – Parceiro estratégico, agente de 
mudanças, especialista administrativo e defensor dos 
colaboradores 

(CHIAVENATO, 
2002; SOUZA, 2013; 
WOOD JR, 2005) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Tais premissas contribuem para fomentar o processo de desempenho competente 

(ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014). 

Lacunas de competências ou déficits nos repertórios de CHAs no trabalho são 

descrições aderentes às necessidades de treinamento e educação. Tais necessidades 

manifestam-se nos diversos níveis (indivíduo, grupo, organização), mesmo que na maioria das 

vezes o foco seja o indivíduo. As necessidades podem surgir de fatores organizacionais ou ainda 

extraorganizacionais, como por exemplo, transformações econômicas, legais, tecnológicas, 

políticas, sociais, entre outras. No que tange ao ambiente interno, novos arranjos estruturais 

podem ocorrer gerando também necessidades de ações de TD&E (ABBAD; FREITAS, 

PILATI, 2006; MUNCK; MUNCK; SOUZA, 2011; BRANDÃO; BORGES-ANDRADE; 

GUIMARÃES, 2012; SILVA, CIPRIANO, FREIRE, 2018). 

As ações podem ter foco prospectivo, preventivo ou diagnóstico. Pode-se atuar de 

forma preventiva e prospectiva, ao se anteceder eventuais problemas que podem surgir, caso 

não ocorram investimentos nas ações educacionais. Por outro lado, também pode-se atuar de 

forma diagnóstica, quando já há uma lacuna de CHA instaurada.  

Em um cenário ideal, as ações educacionais deveriam traduzir em 100% de 

aprendizagem dos objetivos educacionais, com aplicação eficaz dos desempenhos, melhoria 

permanente, comprometimento e motivação para o trabalho, transferência de aprendizagem, 

melhoria do desempenho dos grupos, bem como maior índice de eficiência, eficácia e 

efetividade da organização. Para Abbad, Freitas e Pilati (2006), o elo que une tais efeitos em 

TD&E são as variáveis do ambiente organizacional. 

Todavia, é importante considerar que o conjunto de ações de TD&E é apenas um dos 

diversos fatores que impactam no desempenho do trabalho. Ações de diagnóstico ou 

prognóstico de necessidades auxiliam no julgamento de quanto ações de treinamento, 

desenvolvimento e educação podem ou não surtir os efeitos desejáveis. Nessas ações, é 

importante identificar quem realmente necessita de intervenções e em que especificamente.  As 

perguntas que devem ser feitas são: Quais os CHAs considerados críticos pretende-se 

desenvolver? Para quê? Por quê? Como? 
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Para realizar ações educacionais (em quaisquer um dos focos) coerentes e aderentes 

aos interesses de indivíduos e organização, é preciso que os profissionais responsáveis pela área 

de TD&E estejam relacionados ativamente com os stakeholders diversos, bem como com a 

governança organizacional.  

De acordo com o exposto, as ações de TD&E podem contribuir significativa e 

estrategicamente em três situações: 

a) mudanças provocadas por fatores externos à organização; 

b) mudanças internas organizacionais; 

c) lacunas de competências ou desvios de desempenhos identificados nos 

colaboradores em relação às atividades de trabalho. 

 

O último caso é o que mais tradicionalmente ocorre, através da percepção de lacunas 

de CHAs necessários ao desempenho competente. Mas o que é o desempenho competente?  

Ao falar de competências, é importante também apresentar o constructo “desempenho 

no trabalho” ou “desempenho competente”. O desempenho no trabalho consiste em um 

conjunto de comportamentos relacionados às tarefas, papéis, regras, metas, padrões de 

eficiência e eficácia estabelecidos no ambiente organizacional. Segundo Abbad e Borges-

Andrade (2014, p. 266), o conceito de desempenho “compreende os conceitos de 

conhecimentos, habilidades, atitudes (os saberes) e motivações (o querer fazer), os quais são 

disposicionais por exprimirem não apenas ocorrências, mas relações entre comportamentos, 

condições e motivos”  e as condições de trabalho (poder fazer). 

O desempenho competente se aproxima de padrões ou atende a critérios de excelência 

organizacional, respeitando a aplicação com frequência e a longo prazo. Desse modo, ações 

educacionais devem refletir em efeitos duráveis, trazendo melhorias no desempenho no uso dos 

CHAs aprendidos. Em síntese, para que o desempenho competente seja efetivado, é preciso 

reunir as condições ambientais, lacunas de CHAs e motivações individuais. Tais elementos, se 

bem gerenciados, traduzem-se no desempenho competente (Figura 5). 
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 Neste ínterim, o conceito de desempenho competente torna-se oportuno, sendo uma 

importante premissa considerada nesta tese. Este desempenho é expresso em comportamentos 

manifestados pelos colaboradores e pelas consequências de tais comportamentos na realização 

ou resultados de trabalho, e agrega valor tanto para quem o produz quanto para a organização 

que o recebe (BRANDÃO, 2006), sendo objeto de análise dos Sistemas de Educação 

Corporativa. 

 

2.2 MODELO UNIVERSIDADE CORPORATIVA EM REDE  

 

Com o desenrolar dos estágios de evolução do Sistema de Educação Corporativa, 

identifica-se desde o modelo de departamento de treinamento ao modelo mais contemporâneo, 

denominado UCR (FREIRE et al., 2016). Torna-se oportuno apresentar o Sistema de Educação 

Corporativa (SEC) e seus estágios evolutivos, haja vista que um SEC busca desenvolver 

competências humanas e organizacionais nas ações de TD&E com o intuito de alcançar os 

objetivos estratégicos organizacionais. Como mencionado, a área de Gestão de Pessoas (antigo 

RH) deixou de ser apenas uma unidade cartorial, assumindo uma dimensão estratégica e de 

desenvolvimento organizacional (BÚRIGO; LOCH, 2011). Assim, um SEC, de maneira geral, 

emerge vinculado à área de Gestão de Pessoas, uma vez que ações de educação corporativa 

consistem em um sistema de desenvolvimento de pessoas balizado por gestão de competências 

(EBOLI, 2005).  

No Quadro 4, a seguir, estão apresentadas as características de cada um dos estágios 

do SEC propostos por Freire et al. (2016).
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Quadro 4 – Quadro resumo: estágios de evolução do Sistema de Educação Corporativa. 
 Departamento 

de treinamento 

Plataforma e-

learning 

Educação 

corporativa 

Universidades 

corporativas 

Stakeholder 

university 

Universidade Corporativa em Rede 

Alcance Direcionado aos 

atores internos 

Direcionado aos 

atores internos 

Direcionado aos 

atores internos 

Direcionado aos 

atores internos e 

externos da 

cadeia produtiva 

Direcionado aos 

atores internos e 

externos amplos da 

cadeia produtiva 

Direcionado aos atores internos e 

externos amplos da cadeia produtiva 

Interconexão Baixa Média/Alta6 Média/Alta Média/Alta Alta  Alta 

Stakeholders Reconhecimento 

do capital 

humano 

Reconhecimento 

do capital 

humano 

Reconhecimento 

do capital 

humano 

Reconhecimento 

do capital 

humano 

Reconhecimento 

do capital humano 

e social 

Reconhecimento do capital humano, 

relacional e social 

Tecnologias 

de educação 

Baixo uso Alto uso Alto uso Alto uso Alto uso Alto uso 

Foco Estreito para a 

tarefa 

Estreito para a 

tarefa 

Estreito para a 

tarefa 

Tarefa, gestão e 

estratégia 

Tarefa, gestão e 

estratégia 

Tarefa, gestão e estratégia 

Nível Cursos livres Cursos livres Cursos livres Cursos livres Inclui a 

universidade 

acadêmica para 

certificação de 

disciplinas e cursos 

Inclui a universidade acadêmica para 

certificação de disciplinas e cursos 

 
6 As caixas tarjadas em laranja representam a evolução de um estágio para o outro. 
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Gestão do 

conhecimento 

Sem 

alinhamento 

entre estratégia 

de negócio e de 

aprendizagem 

Sem 

alinhamento 

entre estratégia 

de negócio e de 

aprendizagem 

Com 

alinhamento 

entre estratégia 

de negócio e de 

aprendizagem 

Com 

alinhamento 

entre estratégia 

de negócio e de 

aprendizagem 

Institucionaliza 

uma cultura de 

aprendizagem 

Com alinhamento 

entre estratégia de 

negócio e de 

aprendizagem. 

Institucionaliza 

uma cultura de 

aprendizagem. 

Alta interação dos 

atores com foco na 

integração de 

pesquisas, 

desenvolvimento 

de competência de 

GC. 

Atores fixos e de 

longo prazo. 

Utiliza a 

aprendizagem em 

Rede fundadas nas 

relações e 

interações por meio 

da colaboração. 

Com alinhamento entre estratégia de 

negócio e de aprendizagem. 

Institucionaliza uma cultura de 

aprendizagem. 

Alta interação dos atores com foco na 

integração de pesquisas, 

desenvolvimento de competência de 

GC. 

Atores fixos e de longo prazo, mas 

aberta a fluidez na entrada e saída dos 

atores. 

Utiliza a aprendizagem em Rede 

fundadas nas relações e interações por 

meio da colaboração 

GC como disciplina transversal às 

ações de UC 

UCR como formadora de memória em 

rede. 

 

Fonte: Freire et al. (2016b).
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A seguir, será apresentado e caracterizado cada um dos estágios que compõem o SEC. 

 
2.2.1 Treinamento  

 

 O primeiro estágio destacado foi o de Departamento de Treinamento, com foco 

restrito à tarefa, com baixa interconexão e uso de tecnologias de educação, e com alcance 

estreito para os atores internos da organização. Este estágio não privilegia o alinhamento entre 

a estratégia da organização e de aprendizagem (MALVEZZI, 1995; PEREIRA, 2001; HANKE, 

2006; GALVÃO, 2009).  

O treinamento em si a partir de uma perspectiva histórica está presente na vida do ser 

humano como uma ação que preserva a sua sobrevivência. À medida que o ser humano criava 

suas ferramentas, vestimentas e a sua própria linguagem, o treinamento passou a ser necessário 

e essencial no processo civilizatório. Nessa época histórica, o treinamento estava relacionado à 

transmissão de conhecimentos acerca de tarefas consideradas indispensáveis à existência. Por 

meio de sinais e palavras, a mensagem era enviada de um emissor a um receptor, estabelecendo 

um conhecimento, uma habilidade e/ou aprendizagem. A escrita era considerada privilégio de 

nobres, sendo assim, o conhecimento era transmitido por meio de instrução direta. Nesse 

sistema de aprendizagem, pessoas com experiência passavam seus conhecimentos aos novos. 

Durante a Idade Média, na Europa observou-se a criação de corporações de ofício, as 

quais proporcionaram uma nova forma de preparo dos indivíduos ao trabalho. Tais corporações 

eram compostas por pessoas com interesses em comum em determinado campo profissional e 

objetivava a oferta de bens e serviços à sociedade, com o auxílio mútuo entre os seus membros. 

Destaca-se que, nessas corporações de ofícios, era possível identificar três tipos de integrantes: 

os mestres, os artesãos e os aprendizes (RAMOS, 2001). Os mestres eram considerados 

experientes profissionais, gestores dos trabalhos nas corporações e detentores da matéria-

primeira e ferramentas utilizadas. Os artesãos, por sua vez, já haviam estado no estágio de 

aprendizes, porém não eram considerados qualificados como os mestres. Os aprendizes eram 

jovens medievais que serviam a um mestre por períodos estipulados, vivendo em sua casa como 

se fossem membros da família. Além disso, os aprendizes eram treinados individualmente e, 

quando desempenhavam padrões esperados, poderiam ser admitidos na corporação. Ao 

finalizar seu aprendizado, por volta dos 18 anos de idade, o indivíduo já teria obtido o 

conhecimento necessário para toda a extensão da sua vida profissional.  

No século XVIII surge a Revolução Industrial e, após a duração de oito séculos, o 

sistema de produção e ensino profissional das corporações de ofício declinou para seu desfecho. 
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Nesse novo cenário, os indivíduos passaram a atuar como “apêndice de máquinas”, com 

condições de trabalho insalubres, baixos salários, e jornadas longas de trabalho. A 

administração se pautava na prática e, pelo fato de as margens de lucro se manterem altas e 

estáveis, não era considerada a necessidade de melhorias gerenciais (RICHARDS, 1993; 

NICOLACI-DA-COSTA, 2002; NASCIMENTO, 2016; YAGUI, 2006; GOMES, 2004; 

MACEDO, 2001; VIVAS, 2008; RAPOSO, 2006; RAMOS, 2001; PULCINELI, 2002, 

GALVÃO, 2009; HANKE, 2006).  

Nas fábricas o treinamento era pouco ou não existia, o que fez com que as técnicas 

industriais buscassem espaço na educação formal. Observa-se nessa época a criação de escolas 

profissionais francesas a partir de 1795, como a Ècole Polytechnique, ou, ainda, a criação do 

Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, no ano de 1855, entre outras. O que pode ser destacado 

nesse momento é a preocupação em formar profissional de nível superior com o contexto de 

criação de tecnologias provenientes da Revolução Industrial. O cenário brasileiro também 

revelou essa tendência, a partir da criação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1874, e 

da Escola de Minas, em Ouro Preto, em 1876. 

O final do século XIX e começo do século XX apontam registros de criação de escolas 

técnicas de formação profissional de nível médio, além do estabelecimento de “escolas de 

fábricas”, estas consideradas o primeiro esforço organizado de treinamento nas empresas. Para 

Steinmetz (1967) as “escolas de fábricas” surgem com a superação do sistema de treinamento 

individual – característico das corporações de ofício –, uma vez que a era industrial requeria 

uma abrangência maior de formação de operários.  

A preparação e o treinamento dos trabalhadores, na própria empresa, tornaram-se mais 

reconhecidos com o advento da Administração Científica, no início do século XX. Nomes como 

Frederich Taylor e Henri Fayol foram e são considerados expoentes desse movimento. Para 

Taylor, os operários em quaisquer ofícios aprendem a executar o trabalho a partir da observação 

dos companheiros. Já Fayol focalizou sua atenção na formação dos líderes das empresas, 

considerando que um agente para ser considerado bom tecnicamente, comercialmente, 

administrativamente, entre outros, é preciso ter formação. O treinamento e o desenvolvimento 

de pessoas passam a ser encarados como necessidade nesse início da Administração como 

ciência. 

A perspectiva taylorista assume destaque na preparação do indivíduo para o trabalho, 

pois, segundo Taylor, para cada trabalho havia uma única maneira certa de desempenhá-lo. Sob 

esta ótica simplista e mecanicista, foi delineado o modelo de treinamento do século XX, em 

que treinar consistia em ensinar ao trabalhador como executar o seu trabalho, pela destreza de 
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se manusear as ferramentas e do conhecimento da operacionalidade das máquinas. Este sistema 

implicava maior produtividade e produção, não cedendo espaço para criatividade e autonomia 

dos operários. Têm-se os contornos de uma perspectiva de transferência de aprendizagem 

mecanicista (GALVÃO, 2009). 

O surgimento da Escola de Relações Humanas emergiu temas importantes no contexto 

do trabalho, no ano de 1930, e colocou em questão o pressuposto da Administração Científica, 

que acreditava que o desempenho se relacionava estritamente com o domínio da técnica, 

habilidades físicas e incentivos monetários. Para a Escola de Relações Humanas, o desempenho 

também se relaciona ao grau de interação de grupos, motivação e liderança. Tais elementos 

começaram a receber maiores atenções, sendo incluídos em programas de treinamentos das 

organizações (YAGUI, 2006). 

O Desenvolvimento Organizacional, nesse sentido, formaliza a capacitação 

profissional. O DO está intrinsecamente ligado à mudança organizacional, por meio de 

estruturas e comportamentos (MOTTA, 1998). As mudanças comportamentais são orientadas 

para o desenvolvimento da comunicação e criatividade, para a formação de equipes, e para a 

quebra de resistência às mudanças, além de valorizar aspectos humanos no trabalho.  

Outro aspecto importante a ser salientado é o conceito de capacitação profissional, que 

é significado por dois processos distintos, porém complementares: o treinamento e o 

desenvolvimento.  O desenvolvimento amplia o potencial do indivíduo que impacta na ascensão 

de sua carreira. Já o treinamento pode ser compreendido como um aperfeiçoamento específico 

individual, ligado à sua função (MALVEZZI, 1995; PEREIRA, 2001; HANKE, 2006). 

Apesar dos avanços teóricos nas dimensões do treinamento, ainda era visível o papel 

central da Administração Científica, em que as tarefas eram fragmentadas e repetitivas, tinham 

curta duração e pouca complexidade. A concepção de formação profissional, na qual o 

trabalhador não era percebido enquanto sujeito, mas sim como alguém manipulado para 

desempenhar tarefas, estendeu-se até o final dos anos 1970. O início dos anos de 1980 sinalizou 

mudanças radicais, as quais impactaram o mundo do trabalho. Delineou-se a competitividade 

nos negócios. O surgimento de novas tecnologias, a exigência dos consumidores, a diminuição 

do ciclo de vida dos produtos, entre outros aspectos, possibilitaram novas formas de 

organização e produção. Outro motor de mudança surgiu com a emersão do modelo japonês de 

administração, denotando desafios para as empresas ocidentais (ROBBINS; JUDGE; 

FORMAL, 2010). 

No início da década de 1990, identificou-se a aparição da tecnologia da informação, a 

qual reconfigurou significativamente estruturas e processos das organizações. Estabeleceu-se a 



67 

 

Era do Conhecimento, na qual o capital humano foi considerado o recurso mais importante, 

passando a ser mais valorizado. Com isso, o desenvolvimento de pessoas desloca-se para uma 

dimensão estratégica nas organizações, papel este que nunca havia alcançado outrora. 

 

2.2.2 Plataforma e-learning 
 

O segundo estágio proposto por Freire et al. (2016) foi o de Plataforma e-learning, 

com o alcance também nos atores internos e no capital humano, por meio de ações para tarefa 

sem necessariamente preocupar-se com o alinhamento estratégico. Todavia, observa-se um alto 

uso de tecnologias de educação e um aumento na interconexão com benefícios e impactos 

importantes no que tange à aprendizagem (MOTEIRO, 2009; TAYLOR, 2001; ROSEBARG, 

2006).  

Na busca de superar o mecanicismo de ações educacionais e de treinamento, as 

organizações passam a se inserir em um cenário que enfatiza a competitividade e o aumento de 

profissionais mais capacitados. Como pontuado no primeiro estágio do Sistema de Educação 

Corporativa, tradicionalmente as organizações buscavam nos mercados profissionais 

específicos para funções específicas. Todavia, no mundo globalizado, exige-se um profissional 

generalista que domine conhecimentos diversos, o que torna a tarefa de encontrar o profissional 

adequado ainda mais complexa (SEGURA et al., 2016). Ao lidar com essas novas demandas, 

as organizações buscaram novas estratégias, capacitando seus próprios colaboradores e 

encontrando, em ambientes virtuais de aprendizagem, um sistema de aprendizagem e trabalho 

colaborativo (MONTEIRO, 2009). Tais ambientes objetivam facilitar processos de educação 

que permitem a elaboração de cursos on-line, utilização de recursos interativos como chats, 

blogs, fóruns de conteúdo e comunidades de aprendizagem.  

Dentre o leque de estratégias de educação corporativa, o e-learning oportuniza 

desenvolver competências necessárias às especificidades das organizações. O e-learning é uma 

modalidade de educação a distância (EAD). O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9.394/1996) define a educação a distância como uma modalidade de educação em que há 

mediação didática e pedagógica no processo de ensino/aprendizagem, a partir de/mediada por 

tecnologias de informação e comunicação. Outra característica é a atemporalidade e a não 

necessidade de espaços físicos para que educandos e professores desenvolvam suas atividades.  

A educação a distância evoluiu ao longo do tempo. Taylor (2001) descreve as 

principais mudanças, classificando-as em cinco gerações: 
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a) a primeira geração diz respeito ao modelo por correspondência, realizado pela 

tecnologia impressa;  

b) a segunda geração se refere ao modelo multimídia, que se utiliza de tecnologias 

impressas, recursos de áudio e vídeo; 

c) a terceira geração consiste no modelo de teleducação, no qual são usadas 

tecnologias de telecomunicações que oportunizam a comunicação síncrona; 

d) a quarta geração condiz com o modelo de aprendizagem flexível, baseado em 

entregas on-line via internet; 

e) a quinta geração é o modelo inteligente de aprendizagem flexível, o qual surge 

na geração anterior. O objetivo desta geração consistiu em maximizar o uso de 

recursos da internet e web. 

 

A evolução da EAD e o suporte oferecido pelas tecnologias utilizadas modificaram-se 

ao longo das décadas. Em 1970, era mais recorrente o uso de livros, cartilhas e guias redigidos, 

além da aparição da televisão e do rádio. No ano de 1980, para além das tecnologias já 

descobertas e até então utilizadas, adiciona-se o uso de áudios e vídeos. Na década de 1990, as 

redes de satélite, correio eletrônico, internet, foram incorporados. Nesse período, surge a 

modalidade e-learning. 

Pode-se conceituar o e-learning como um ensino baseado em meios eletrônicos, em 

que há um sistema hospedado no servidor da organização que transmite informações e 

conteúdos aos alunos, a partir da internet ou intranet.  Para Rosenberg (2006), o e-learning não 

se limita a simples substituição de treinamentos em espaços físicos, pois, se este fosse o 

objetivo, a denominação correta seria e-training. Todavia, historicamente, essa modalidade de 

educação corporativa foi inicialmente marcada por cursos sem interatividade e com poucos 

aspectos didático-pedagógicos, passando a incluir e desenvolver a posteriori preceitos 

pedagógicos em espaços interativos, os quais estavam alinhados aos objetivos organizacionais. 

Assim, diminuíram-se algumas limitações, como a evasão de alunos, conteúdos desconectados 

com a realidade do sujeito, pouca atração em materiais e recursos didáticos, falta de verificação 

de grau de aprendizagem, entre outros aspectos.  

A modalidade e-learning sofreu resistências significativas quanto à sua efetividade na 

operacionalização da aprendizagem. No contexto brasileiro, por exemplo, havia dúvidas quanto 

à eficácia de uma aprendizagem somente com o uso de computadores ou, ainda, a percepção 

dos indivíduos em relação à distância física entre alunos e professores. Outra resistência 

sensível a essa modalidade é quanto ao novo perfil e papel de aluno requerido por atividades e-
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learning, uma vez que o indivíduo passa a ter papel central no seu processo de aprendizagem, 

deslocando esta responsabilidade única e exclusiva de um professor. Embora estas resistências 

tenham ocorrido, a difusão de e-learning nas ações educativas das organizações cresceu, 

expressivamente, ocorrendo investimentos notórios por parte das organizações, universidades 

e governo (PIMENTEL et al. 2002; MONTEIRO, 2009; MALHEIROS, 2009; EVANS, 

SPENCER, 2008).  

Com a percepção de que e-learning vai além da ideia de “cursos por correspondência”, 

buscou-se, nesse recurso educativo, um meio de capacitar tecnicamente os profissionais. Nota-

se que os próprios alunos demandam por um sistema de ensino que esteja ajustado às suas 

experiências e especificidades. Para Monteiro (2009), o e-learning configura-se como um 

“caminho sem volta” no contexto brasileiro. No ano de 2008, constatou-se que mais de 2,5 

milhões de pessoas já realizavam cursos a distância, no Brasil. O Anuário Brasileiro de 

Educação Aberta e a Distância (ABRAEAD)7, por exemplo, constatou que 1 a cada 73 

brasileiros estuda a distância, demonstrando a pertinência e abrangência do EAD. 

Eboli (2015) apresentou a 3ª Pesquisa Nacional Práticas e Resultados em Educação 

Corporativa, a qual foi realizada a partir da metodologia survey, no período de agosto a outubro 

de 2015. Nesse estudo, a autora investigou, junto a responsáveis de SECs de 948 organizações 

brasileiras, a percepção sobre essa modalidade da educação. Contatou-se que 80% da amostra 

total fizeram uso dessa modalidade de educação. Destas organizações, há apenas 27,1% de 

cursos estritamente a distância, sendo 59,1% exclusivamente presenciais e 13,8% de 

modalidade mista. A pesquisa revela que o conteúdo dos programas pautados em práticas de 

EAD focaliza aspectos técnicos (65,6%), em comparação a programas comportamentais 

(34,4%). Entre as razões que explicam o uso da modalidade EAD, estão: a) o aumento da 

 
7 Disponível em <http://www.abraead.com.br/ > 
8 Adventista; Amsted Maxion; Banco Bradesco; Banco Central do Brasil; Banco do Brasil; Belliz Company; 
Biofast; BM&FBOVESPA; Braskem; Bunge; Cacau Show; Caixa Econômica Federal; CETESB; Chesf; 
Cia.Hering; Cielo; Cigam Software Corporativo; Citi; CLARO; CNI; Companhia do Metropolitano de São Paulo; 
Companhia Paranaense de Energia; Construtora OAS; Construtora Queiroz Galvão; Coop - Cooperativa de 
Consumo; Correios Cosan Lubrificantes; CPFL energia; CPqD Dasa; DGB; Domínio ‐ Thomson Reuters; 
Eletrobras; Embraer Ericsson; Ernst Young; Filtros Tecfil; Finep; Fundação Oswaldo Cruz; General Electric; 
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flexibilidade de acesso (92,1%); b) redução de custos de viagens, hospedagem e transporte 

(85,5%); c) ampliação da base geográfica atendida (85,5%); d) aumento da escala de aplicação 

dos programas (81,6%); e) ampliação do acesso de públicos anteriormente não atendidos 

(57,9%); e) adequação às preferências de aprendizagem das novas gerações (53,9%); f) 

aumento da troca de conhecimento (48,7%); g) melhoria da imagem de inovação da organização 

(32,9%). 

Os benefícios do e-learning são diversos, como a otimização de tempo e espaço, a 

economia e a qualidade dessa ferramenta, por exemplo. Pode-se dizer também que o e-learning 

permite a capacitação de grandes equipes, sem que elas se desloquem, e com menos custos. 

Para Monteiro (2009), o termo “flexibilidade” sintetiza os benefícios do e-learning. Nos cursos 

presenciais, são observadas as dificuldades de disponibilidade dos colaboradores, ou seja, 

torna-se complexo reunir uma grande equipe de trabalho. Assim, a educação a distância 

possibilita flexibilidade no ritmo de aprendizado das pessoas e considera que a capacidade 

absortiva pode variar de colaborador para colaborador. O colaborador que não compreender de 

imediato o conteúdo pode revê-lo quantas vezes desejar, criando seu próprio ritmo de 

aprendizagem. A flexibilidade da educação corporativa incide em altas taxas de aprendizagem 

individual. 

A partir da rede, a comunicação tornou-se possível, onde os alunos trocam ideias, 

compartilhando saberes e experiências por meio de fóruns de debate. Assim, emergem 

comunidades virtuais de colaboração e aprendizagem. Barreiras relacionadas à timidez e 

insegurança são atenuadas nessas comunidades. Outra vantagem apontada pela literatura é a 

possibilidade de análise e geração de relatórios acerca da participação e desempenho dos 

colaboradores, além de gerar a avaliação deles sobre os cursos. Os professores e instrutores 

podem atualizar os conteúdos e os materiais utilizados de forma instantânea, fornecendo 

conteúdo novo e consistente para seus alunos e possibilitando-lhes o desenvolvimento de 

competências complexas e necessárias para construção de potencialidades pessoais e 

profissionais. Autonomia, autoestudo e autogestão do tempo e de carreira são mencionados por 

Abbad (2010) como vantagens do e-learning. 

Na tentativa de reunir alguns dos benefícios proporcionados pela modalidade e-

learning, construiu-se um quadro-resumo com elementos considerados pertinentes pela 

literatura sobre o tema (Quadro 5).  

 

 

 



71 

 

 

Quadro 5 – Caracterização da modalidade e-learning. 
 

Categorias de Análise Benefícios 

Recursos financeiros Redução de custos com viagens, tempo de 
deslocamento e infraestrutura.  
Ganhos com custo de oportunidade do aluno 
decorrente da menor duração do curso. 
Aumento do n. de alunos com baixo custo 
incremental. 

Gestão do curso Uniformidade e consistência na mensagem 
transmitida.  
Disponibilização de informações mais completas 
Facilidade e rapidez para atualização.  
Adoção de estruturas curriculares mais flexíveis. 
Treinamento de um grande número de pessoas 
simultaneamente. 
Aproveitamento dos padrões universais da internet. 

Dinâmica do grupo Integração de pessoas distantes geograficamente 
Construção de comunidades virtuais. 

Aluno Ritmo do curso adaptado ao aluno.  
Acesso de qualquer lugar e a qualquer hora. 
Postura ativa frente ao próprio processo de 
aprendizagem. 
Incentivo a uma maior participação do aluno. 
Estímulo ao desenvolvimento do pensamento 
crítico, comunicação escrita, resolução de 
problemas e do uso da informática e internet. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em Monteiro e Muri (2014). 

 

Tais aspectos devem ser considerados de maneira relativizada e no contexto das 

organizações que utilizam essa modalidade de educação. É importante mencionar que o e-

learning não visa substituir o ensino presencial, uma vez que esse tipo de ensino também possui 

vantagens importantes. A educação a distância e a presencial devem ser complementares e não 

excludentes (FISCHER; AMORIM, 2010). Essa constatação pôde ser verificada no estudo 

empírico de Silva, Sarsur e Vasconcelos (2016), que apontam que a capacitação presencial é 

enriquecida pela capacitação e-learning. 

A plataforma e-learning busca evidenciar as experiências prévias dos alunos e otimizar 

o tempo de realização de um curso, por exemplo, de acordo com as necessidades singulares de 

cada colaborador. Ressalta-se que cursos oferecidos em revistas que são acompanhadas por 

CD-ROM ou, ainda, tutorias disponíveis na internet não são caracterizados como educação a 

distância, sendo definidos apenas como estudos dirigidos. Um curso a distância deve incluir 
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conteúdo e planejamento, recursos interativos e comunicação sistemática entre aluno e 

tutor/professor.  

O Learning Management Systems (LMS), ou Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), consiste em plataformas pautadas em princípios didático-pedagógicos que auxiliam na 

promoção de ensino e aprendizagem virtuais. Nessas plataformas, são armazenados as 

informações e os objetos de aprendizagem, e são disponibilizadas as salas de aulas virtuais. O 

AVA deve considerar aspectos técnicos, pedagógicos e funcionais. A questão técnica concerne 

ao desenho e elaboração de sequências pedagógicas e objetos de aprendizagem, identificando 

e selecionando tarefas, tipos de interatividade e exercícios avaliativos. A questão pedagógica é 

realizada por um profissional educacional que compreenda os princípios didáticos e 

pedagógicos inerentes ao processo de aprendizagem. E, por fim, a questão funcional é a 

definição de qual programa será desenvolvido, levando em conta as especificidades do público-

alvo e dos objetivos de educação da organização. 

O aluno diante de um computador precisa receber estímulos que o faça interagir com 

os conteúdos ali apresentados. É importante, dessa forma, traçar uma estratégia de e-learning 

que busque aprofundar as diretrizes e desafios implicados neste tipo de educação. Há 

organizações que optam por terceirizar a elaboração de cursos, por acreditarem que não têm 

profissionais adequados para esta tarefa tão complexa (PEREIRA, 2010; MALHEIROS, 2009; 

EVANS; SPENCER, 2008). No entanto, para que a educação continuada possa atender às 

expectativas organizacionais e de educação, é necessário levar em consideração os seguintes 

critérios: 

a) os programas e cursos oferecidos devem atender as especificidades da 

organização; 

b) o público-alvo deve ser delimitado; 

c) as ações teórico-práticas devem estar bem articuladas; 

d) modalidades, estratégias e recursos devem estar bem articulados; 

e) os objetivos devem ser claros; 

f) o comprometimento do participante deve ser garantido. 

  

A divisão do conteúdo por módulos é uma característica marcante de ações de 

capacitação do e-learning, o que permite ao aluno acessar informações sequencialmente, de 

acordo com seu estilo de aprendizado.  

Há dois tipos de modalidades relacionados à simultaneidade de atividades: a 

modalidade assíncrona e a modalidade síncrona. A modalidade assíncrona ocorre quando os 
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alunos realizam atividades de acordo com a sua conveniência, sem depender da presença de 

professor e/ou de demais integrantes da turma de capacitação. Já a modalidade síncrona discorre 

sobre a determinação de dias e horários entre participantes e instrutores, realizando as atividades 

de modo presencial ou virtual (videoconferência, chats, etc.). As experiências consideradas 

bem-sucedidas em educação a distância comumente fazem uso das duas modalidades, dispondo 

de ações assíncronas e síncronas, dependendo dos objetivos tracejados.  

O papel do professor/instrutor/tutor em modalidade e-learning é essencial, pois auxilia 

na compreensão de responsabilidades, expectativas e gestão do tempo, além de facilitar, mediar 

e motivar a participação do aluno, respondendo e oferecendo feedbacks construtivos e 

possibilitando a transferência de aprendizagem. Esse professor também impacta no 

desenvolvimento de habilidades pessoais e técnicas para utilizar o ambiente e as ferramentas 

das quais ele dispõe, de forma adequada, bem como tem a responsabilidade de prover atividades 

que acomodem estilos de aprendizagem diversos, avaliando e revendo as práticas de ensino de 

acordo com o feedback recebido. O público-alvo mais abrangido por cursos de modalidade a 

distância é de nível operacional, com conteúdo de ampla variedade, relacionados a 

competências gerenciais, técnicas e instrumentais (MALHEIROS, 2009).  

A modalidade e-learning apresenta diversas possibilidades para ações de educação e 

aprendizagem em um SEC de uma organização. Apesar de limitações, como falhas 

tecnológicas, dificuldade de manejo por parte dos alunos desse tipo de recurso, falta de 

autodisciplina do aluno, falta de apoio e incentivo de líderes, e alto investimento inicial, ainda 

assim, o e-learning é uma ferramenta bastante promissora no século XXI no contexto da 

Sociedade do Conhecimento. Para superar tais limitações, a Andragogia – educação para 

adultos – apresenta-se como uma possível alternativa à resistência inerente a esse tipo de 

educação, facilitando o processo de transferência de aprendizagem. 

 

2.2.3 Educação Corporativa 
 

O terceiro estágio – educação corporativa –, como citado, é o mais característico do 

cenário brasileiro, sendo representado pela manutenção das especificidades dos estágios 

anteriores, mas com alinhamento estratégico entre as ações de aprendizagem e de negócios 

(FREIRE et al. 2016b).  

Por outro lado, há autores que não fazem a diferenciação, realizada nesta tese, entre 

educação corporativa e universidade corporativa (estágio posterior), considerando-as como 

sinônimos, ou, ainda, considerando a universidade corporativa como uma metáfora da educação 
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corporativa (EBOLI, 2005; ROCHA-PINTO et al., 2005.  Esta tese considera como momentos 

diferentes do SEC, a EC e a UC, sendo importante demarcar esta diferenciação. 

Dando início ao detalhamento do presente estágio, é importante considerar que a 

educação sempre esteve presente nas discussões acadêmicas e organizacionais.  No início do 

século XX, nos Estados Unidos da América (EUA), sob uma ótica neoliberal, surge a educação 

corporativa, tendo como foco treinamento, formação e desenvolvimento de pessoas. Para 

Meister (1999), houve cinco forças que impulsionaram e balizaram o aparecimento deste 

estágio de educação: 

 

• organizações não hierárquicas, flexíveis com processos decisórios 

descentralizados; 

• Era do conhecimento, onde a informação assume papel de destaque nas 

organizações; 

• obsolescência da validade dos conhecimentos, causada pela tecnologia e 

informação, incentivando a aprendizagem continuada; 

• empregabilidade como oferta de capacitação por parte das organizações, e maior 

produtividade e comprometimento por parte dos trabalhadores; 

• organizações passam a ser educadoras, considerando que a aprendizagem não se 

finda nos meios formais de educação, sendo uma necessidade para que os 

trabalhadores construam bases de conhecimento para a sua vida. 

 

As forças descritas operam na constatação das organizações de que as pessoas que 

adentram seus ambientes laborais não apresentam as competências necessárias para atuação, o 

que responsabiliza a instituição a complementar a formação desses indivíduos. Assim, um SEC 

assume a finalidade de desenvolver e instalar competências organizacionais e humanas, 

consideradas críticas para a consolidação das estratégias de negócios (GOMES, 2004) 

No ano de 1990, com a aparição e emergência de uma Sociedade do Conhecimento, 

houve o aumento da preocupação e debate acerca deste tema (ANICETO, 2008). A educação 

passa a ser protagonista na busca do alcance de competitividade e modernidade, 

compatibilizando as ações organizacionais com as exigências impelidas pelo universo social e 

de mercado.  A educação corporativa é, portanto, um instrumento que oferece capacitação para 

a força de trabalho por dois motivos: reconhece a complexidade inerente ao desenvolvimento 
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da administração e dos administradores e também atua como reforço em ações de 

autodesenvolvimento dos trabalhadores (MOSCARDINI; KLEIN, 2015).  

As organizações passam, dessa maneira, a adotar um sistema de educação com base 

estratégica para desenvolver efetivamente seus talentos. Nota-se, nesse instante, que o foco 

dado no estágio de treinamento à produtividade, nesse novo estágio, passa às pessoas, as quais 

ocupam papel estratégico em um contexto no qual o conhecimento é a força motriz da 

organização. Nesse contexto, o tema de educação corporativa é compreendido como um 

processo de ensino-aprendizagem continuado, possibilitando novas competências que 

constituem a base da vantagem sustentável e competitiva de uma organização, agregando valor  

 aos negócios. 

Observa-se, entre outros fatores, a busca por investir em qualificação profissional 

potencializa o crescimento de ações de treinamento dentro das organizações, a implementação 

de programas de desenvolvimento profissional, aumento de recursos financeiros, mas 

principalmente o surgimento de novas propostas de aprendizagem, a partir dos programas de 

educação corporativa (MEISTER, 1999).  Nesse novo estágio do SEC, o foco das ações 

educacionais deixa de ser o colaborador isolado e passa a ser o desenvolvimento da capacidade 

de aprendizagem da organização (SILVA; SARSUR; VASCONCELOS, 2016).  O Quadro 6 

retrata as principais diferenças entre o paradigma antigo de departamento de treinamento e o 

atual. 

 

Quadro 6 – Caracterização do antigo e atual paradigma de treinamento. 

 

Fonte: Meister (1999). 

 

 

 

Antigo paradigma de 

treinamento 

Atual paradigma de treinamento 

Local Local Físico. Ex. Prédio Aprendizagem disponível sempre que 
solicitada 

Conteúdo Atualizar qualificações Desenvolver competências básicas no 
ambiente de negócios 

Metodologia Aprender ouvindo Aprender agindo 

Público-alvo Funcionários internos Equipe de funcionários, clientes e 
fornecedores 

Corpo docente Professores/ consultores de 
universidades externas 

Gerentes Seniores internos e professores 
universitários e consultores 

Frequência Evento único Processo contínuo de aprendizagem 

Meta Desenvolver estoque de 
qualificação do indivíduo 

Solucionar problemas reais e melhorar o 
desempenho no trabalho 
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A Educação corporativa favorece o aprendizado e oportuniza condições para os 

colaboradores iniciarem seus processos de inovação e empreenderem. Assim, conceitua-se a 

educação corporativa como um acoplado de ações educacionais que a organização estabelece 

com o intuito de garantir que todos os partícipes de sua cadeia de valor possam desenvolver as 

competências necessárias para se concretizar a estratégia organizacional. Seguindo esta ótica, 

Moscardini e Klein (2015) diferenciam educação corporativa de universidades corporativas, 

considerando que uma UC consiste em um dos meios para se desenvolver estratégias de 

educação corporativa. 

A migração de centros de treinamento e desenvolvimento tradicionais para a educação 

corporativa ofereceu força e foco estratégico para ações de desenvolvimento das organizações, 

contemplando-as como um dos pilares de uma gestão de negócio bem-sucedida. Nesse 

contexto, são necessárias ações da área de Gestão de Pessoas na compreensão e implantação de 

Sistema de Educação Corporativa, integrando-o e sintonizando-o às demais políticas 

organizacionais, o que requer a construção e consolidação de parcerias com lideranças dos mais 

diversos setores da organização.  

Os perfis profissionais sofrem alterações constantemente, sendo direcionadas à 

aquisição de uma postura focada em autodesenvolvimento e aprendizagem contínua. Meister 

(1999) menciona sete competências, consideradas básicas, que os indivíduos devem 

desenvolver: aprender a aprender; comunicação e colaboração; raciocínio criativo e solução de 

problemas; conhecimento tecnológico; conhecimento de negócios globais; desenvolvimento de 

lideranças e autogerenciamento da carreira.  Estas competências individuais implicam as 

organizações em comprometer-se com a educação e desenvolvimento dos colaboradores 

identificados na sua cadeia de valor. 

Todavia, Eboli (1999) verificou que grande parte dos colaboradores não estavam sendo 

formados a partir dessas novas perspectivas nos sistemas formais de educação, incluindo 

universidades acadêmicas. A autora recomenda que as organizações devem desenvolver as 

competências individuais de seus trabalhadores pela identificação de competências essenciais 

e críticas para o sucesso organizacional. Freire et al. (2016b) corroboram o estudo de Eboli 

(1999), mencionando que, neste estágio do SEC, o foco ainda se restringe à tarefa. No entanto, 

já é possível notar o movimento crescente de organizações que visam transformar seus 

tradicionais centros de treinamento em centros de educação corporativa (ROCHA-PINTO et 

al., 2005; TRAJANO, 2010; NASCIMENTO, 2016; HAJOJ, 2015; GARRIDO, 2006). 
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Há também um movimento de discussão do papel da educação corporativa e das 

universidades acadêmicas. Para Rocha-Pinto et al. (2005), a educação corporativa não tem 

intenções de competir com universidades acadêmicas, haja vista seu foco nos negócios e no 

desenvolvimento de competências organizacionais, com objetivos delimitados diferentes da 

educação formal, no que tange ao desenvolvimento de pessoas. 

Para Eboli (1999), as organizações que desejam implantar educação corporativa 

devem fazer três questionamentos: Por que fazer? O que fazer? Como fazer? As organizações 

têm compromisso com o aumento da competividade e do valor que agregam ao mercado, a 

partir da valorização das pessoas. Devem também estimular e potencializar a inteligência 

organizacional, instaurando mentalidade e ações de aprendizagem contínua. A autora, diante 

dessas problematizações, delineia sete princípios norteadores para a efetividade de um Sistema 

de Educação Corporativa, os quais estão explicitados a seguir (Quadro 7). 

 

Quadro 7 – Princípios de sucesso de Educação Corporativa. 
Princípios Definição 

Competitividade Valoriza a educação como forma de desenvolver o capital intelectual dos 
colaboradores, transformando-os em fator de vantagem competitiva diante dos 
concorrentes, ampliando, assim, sua capacidade de competir. Significa buscar 
continuamente elevar o patamar de competitividade empresarial por meio da 
instalação, desenvolvimento e consolidação das competências críticas 
empresariais e humanas. 

Perpetuidade Entende a educação não apenas como um processo de desenvolvimento e 
realização do potencial existente em cada colaborador, mas também como um 
processo de transmissão da herança cultural, a fim de perpetuar a existência da 
empresa. 

Conectividade Privilegia a construção social do conhecimento, estabelecendo conexões e 
intensificando a comunicação e a interação. Objetiva ampliar a quantidade e 
qualidade da rede de relacionamentos com o público interno e externo. 

Disponibilidade Busca oferecer e disponibilizar atividades e recursos educacionais de fácil acesso 
e uso, fazendo com que a aprendizagem possa ocorrer a qualquer hora e em 
qualquer lugar. 

Cidadania Estimula o exercício da cidadania individual e corporativa, formando atores 
sociais capazes de refletir criticamente sobre a realidade organizacional, de 
construí-la e modificá-la e de atuar pautados por posturas éticas e socialmente 
responsáveis. 

Parceria Estabelece parcerias internas com líderes e gestores e parcerias externas com 
instituições educacionais a fim de desenvolver continuamente as competências 
dos colaboradores. 

Sustentabilidade Busca ser um centro gerador de resultados para a empresa, procurando sempre 
agregar valor ao negócio. Pode significar também a busca de fontes alternativas 
de recursos que permitam um orçamento próprio e autossustentável. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em Eboli (1999; 2004) e Rocha-Pinto et al. (2005). 
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Tais princípios são associados a um conjunto de ações que determinam escolhas 

organizacionais que possibilitam transformar escolhas estratégicas (competências 

organizacionais) em escolhas pessoais (competências humanas). 

Na pesquisa de Eboli (2015), mencionada na seção 2.2.2, identificou-se que sua 

primeira edição ocorreu em 2009, com 54 organizações respondentes, seguida, em 2012, com 

60 respondentes e, a mais recente, em 2015, com 94 organizações. Quando perguntado aos 

respondentes quais as tendências para os próximos cinco anos da educação corporativa, os 

participantes elencaram, em escala de maior a menor importância, os seguintes aspectos: 

desenvolvimento de lideranças (78%), ensino a distância (54%), aprendizagem colaborativa 

(64%), trilhas de aprendizagem (49%), avaliação e mensuração de resultados do SEC (57%), 

falar em público (24%), sensibilidade cross-cultural (26%), habilidade de comunicação escrita 

(23%), badges, que se refere a representações visuais que demonstram o cumprimento de 

diversas conquistas (14%) e phenomenal learning (13%). 

Quanto aos desafios que a educação corporativa sofrerá nos próximos cinco anos, 

elencou-se a atuação estratégica (80%) como o principal desafio a ser enfrentado. Em seguida, 

surgiram os seguintes elementos: avaliação e mensuração de resultados (71%), promoção de 

autodesenvolvimento dos colaboradores (42%), restrição orçamentária (47%), reconhecimento 

da importância do SEC pela organização (46%), escassez de pessoas qualificadas (35%), 

formação de profissionais técnicos e operacionais (23%), lacuna de pessoas formadas nas áreas 

de ciência, tecnologia e engenharia (15%), e o alto número de baby boomers, deixando o 

mercado ao mesmo tempo (14%). 

A pesquisa também indagou aos respondentes se houve investimento em ações de 

educação corporativa, dado o contexto econômico do Brasil, com restrições significativas na 

economia brasileira. Então, 45% participantes responderam que os investimentos aumentaram 

em seus sistemas de educação corporativa, justificando a necessidade estratégica no 

investimento de pessoas, 23% responderam que não aumentaram e nem diminuíram seus 

investimentos em ações de educação, e 32% reduziram seus investimentos argumentando as 

restrições orçamentárias como justificativa (EBOLI, 2015). 

Com a problematização de tarefas fragmentadas, padronizadas e desvinculadas a 

estratégia da organização, tornando-se complexas e integradas, onde os sujeitos pensam, 

decidem e executam simultaneamente, surgem as universidades corporativas como um meio de 

efetivar o alinhamento entre o desenvolvimento de pessoas e organizações. Para Meister (1999), 

as organizações que passam a adotar universidades corporativas em seu Sistema de Educação 

Corporativa olham para além de programas de educação de colaboradores, criando sistemas de 
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aprendizagem que reúnem e integram a cadeia de valor da organização. Esse contexto revela-

se desafiador para as organizações, uma vez que criar ambientes de aprendizagem torna-se mais 

complexo (GOMES, 2004), o que será mais bem detalhado na seção conseguinte. 

 

2.2.4 Universidade Corporativa  
 

O quarto estágio, por sua vez, foi o da universidade corporativa. Neste estágio, o 

alcance das ações amplia-se para os atores externos da cadeia produtiva. Outra mudança 

observada nesse momento é o foco do treinamento, agora não somente para a tarefa, mas 

também, o desenvolvimento da gestão e da estratégia. Esse estágio tem como propósito 

institucionalizar uma cultura de aprendizagem contínua. Freire et al. (2016b) reforçam que, 

nesse estágio, surgem as TICs e a demanda por conhecimentos aplicáveis em prazos curtos, 

impelindo a área de Gestão de Pessoas a ampliar o público-alvo, o uso de tecnologias, entre 

outros aspectos. 

As universidades corporativas podem ser conceituadas como um guarda-chuva 

estratégico para desenvolver e educar colaboradores e demais stakeholders da organização, 

cumprindo e alcançando as estratégicas organizacionais (MEISTER, 1999). Podem, ainda, ser 

entendidas como um sistema de desenvolvimento de pessoas balizado por gestão de 

competências, sendo o termo UC um dispositivo que causa impacto mercadológico na 

organização, uma vez que coloca as ações de educação em níveis mais altos. Além disso, se 

utiliza da geração, assimilação, difusão e aplicação do conhecimento organizacional, a partir de 

processos de aprendizagem ativa e contínua (EBOLI, 1999, 2005). Já Alperstedt (2001, 2003) 

comenta que o uso do termo “corporativo”, para compor a ideia de uma UC, significa que a 

universidade é de uma organização e os serviços educacionais não constituem seu principal 

foco. Já o termo “universidade” designa a educação para colaboradores, relacionado aos 

negócios organizacionais. A perspectiva de Alperstedt (2001) e de Eboli (2005) se assemelham, 

uma vez que afirmam que o termo “universidade” é carregado por artifícios meramente de 

marketing, não sendo este entendimento adotado nesta tese. 

As universidades corporativas também podem ser consideradas ferramentas 

estratégicas nas/das organizações (VIVAS, 2008). Com as constantes redefinições e 

reestruturações no ambiente organizacional – sintomas de um mercado global em constantes 

metamorfoses e exigências – a educação e o desenvolvimento dos colaboradores recebem 

maiores atenções, haja vista seus impactos na sustentabilidade e vantagem competitiva. Na 

década de 1990, percebem-se características que modificam a área de desenvolvimento de 
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pessoas, como a necessidade de reproduzir o ambiente em que o trabalhador irá desempenhar 

o que aprendeu, por exemplo, uma vez que, além do know-how, o colaborador deverá ter noção 

das razões pelas quais algo deve ou pode ser feito. A partir disso, treinamentos on the job 

training tornam-se cada vez mais necessários e populares (ALPERSTEDT, 2001). 

Outro aspecto a ser citado é a liberdade para o indivíduo pensar e realizar autocríticas, 

a partir da premissa de aprender a aprender (CAMPOS, 2014). Meister (1999) aponta que as 

mudanças no ambiente organizacional implicam cinco forças, que ocasionam a tendência 

estratégica da área de desenvolvimento de pessoas: a emergência de organizações não 

hierárquicas, porém flexíveis e enxutas; a consolidação da Economia do Conhecimento; a noção 

de prazo de validade do conhecimento; a empregabilidade; e a mudança da noção de educação 

no mercado global.  

Nesse contexto de reengenharia das organizações, o trabalho e a aprendizagem são 

considerados essenciais, enfatizando a capacidade de um indivíduo aprender. A Sociedade do 

Conhecimento sinaliza a importância da qualificação profissional. Na década de 2000, os 

empregos assumem contornos de um trabalho de conhecimento, a partir da combinação da 

especialização técnica com a capacidade de se trabalhar em equipes e com a reflexão crítica dos 

trabalhadores sobre suas práticas, as quais, nesse período histórico, eram orientadas para as 

necessidades dos clientes e para a mudança. O prazo de validade do conhecimento torna-se 

curto, com o intenso avanço da ciência e da disseminação mais ágil das informações. Tal 

constatação remete à atenção à aprendizagem contínua para organizações e indivíduos que 

desejam estar em constante atualização. A velha máxima do “manda quem pode e obedece 

quem tem juízo” tem cedido espaço para uma cultura de grupos colaborativos e de 

compartilhamento.  

É fato que, a partir desse momento a educação não é vista como algo que finda ao 

término de uma formação escolar, o desafio da permanente atualização faz com que as 

organizações se envolvam nesse processo, tornando-se entidades educadoras, eclodindo, assim, 

universidades corporativas no ambiente organizacional. 

As UCs, inicialmente, eram encontradas em setores industriais e de serviços, passando 

a serem identificadas em setores de saúde, telecomunicações, financeiros e de serviços públicos. 

Isto ocorreu por conta da crescente competitividade enfrentada por organizações de diferentes 

ordens.  

As UCs emergiram nos Estados Unidos, no ano de 1950, e a primeira universidade 

corporativa criada foi formada na empresa General Electric, situada em Crotonville. Tal UC 

concentrava-se, a princípio, no preparo de executivos para assunção de cargos estratégicos, 
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consistindo o primeiro programa delineado em um curso de 13 semanas de desenvolvimento de 

executivos. Contabilizou-se, no ano de 1985, cerca de 400 UCs no país, já em 1999, 

observaram-se aproximadamente 2.000 UCs (RAMOS, 2001; ALPERSTEDT, 2001; 

MEISTER, 1999; MELO et al., 2016; MACK, 2008).  Cabe destacar que também são notórias, 

nessa época, criações de universidades corporativas no Canadá, Europa e América Latina 

(ALPERSTEDT, 2001; VIVAS, 2008). Apesar de o conceito ser antigo, as aparições de 

universidades corporativas são recentes, havendo um surto em sua criação, somente ao final do 

século XX. 

No Brasil, as UCs vêm se multiplicando de forma progressiva. A UC pioneira no Brasil 

foi a da Escola Amil, do Grupo Amil, criada em 1987, com foco específico em serviços de 

saúde. Já em 1999, surge a Academia de Unidade de Serviços, do grupo Accor, atuando em 

setores como hotelaria, alimentos e consultoria. Em 1995, a UC da Brahma destaca-se como 

alavancadora da modernização da organização, posicionando a instituição em um dos setores 

mais concorridos da economia de indústria de alimentos e bebidas. A partir desse ano, surgem 

com maior veemência UCs brasileiras, todavia, foi nos anos 2000 que se intensificam as 

criações de universidades corporativas. Tal fato se deu pelo posicionamento de mercado nos 

âmbitos nacional e internacional, como também pelo aumento da busca por escolarização e 

melhorias de competências. A aplicação de recursos no setor produtivo, a percepção de 

melhoras na imagem organizacional para o público interno e externo, e a necessidade de se 

desenvolver e perpetuar conhecimento, diferenciando a organização, também são fatores que 

impulsionam a aceleração de UCs brasileiras (VIVAS, 2008; BAGLIOLI FILHO, 2002).  

Muitos foram os questionamentos e dúvidas acerca do papel da universidade 

corporativa e na sua consistência teórica e aplicável. A partir de uma linguagem comum, as 

atividades de ensino buscam promover programas de capacitação estratégicos. Além disso, o 

caráter intensivo e permanente passa a ser adotado em ações de educação, tornando-se agentes 

de mudanças na organização e aumentando o nível de qualificação de competências e 

conhecimentos (MEISTER, 1999). Esse cenário dá margem à interpretação dos colaboradores 

de que a organização está investindo em sua carreira e no incremento do seu currículo de 

validade não exclusiva de um emprego específico. 

Em universidades corporativas há fatores que devem ser considerados para a sua 

constituição: origem do investimento, espaço físico, créditos reconhecidos e outorgas de 

diplomas, composição do corpo docente e clientela (MEISTER, 1999). A origem do 

investimento relaciona-se à necessidade de investimentos significativos das organizações para 
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suas UCs. No entanto, Alperstedt (2001) comenta que o retorno de tais investimentos são de 

difícil medição, sendo estas iniciativas mais observadas em grandes organizações.  

Nota-se, também, que há o exercício de algumas organizações em driblar grandes 

necessidades de investimentos, como no caso de consórcios entre empresas não concorrentes, 

que compartilham necessidades de capacitação e treinamentos comuns. As estratégias para 

obtenção de recursos evoluem à medida que as UCs ampliam sua repercussão e maturidade nas 

organizações (MEISTER, 1999). 

Quanto ao espaço físico, há UCs que contam com instalações próprias, ou ainda há 

aquelas que são criadas em universidades acadêmicas, a partir da consolidação de parcerias. 

Por outro lado, há também universidades corporativas que não dispõem de arranjos físicos 

concretos, sendo baseadas em redes eletrônicas independentes em organizações virtuais. Há 

também UCs que mesclam atividades presenciais e a distância. Ocorrem, portanto, inúmeras 

possibilidades de se criar uma universidade corporativas, demonstrando a sua dinamicidade e 

fluidez – fato este não observado nos estágios de SEC anteriores. 

Os créditos e diplomas reconhecidos por universidades acadêmicas também são 

presentes, possuindo validade, com os acordos desenvolvidos entre a UC e a instituição de 

ensino superior. Assim, são estabelecidos critérios que assumem a validade dos programas 

desenvolvidos pela UC, em forma de créditos e/ou diplomas. Alperstedt (2001) cita American 

Council of Education – órgão dos EUA que defende interesses da educação superior –, que 

concedeu 7.000 créditos para programas de UCs no ano de 1995. Tal número triplicou do total 

de créditos concebidos em 1985. Na AT&T School of Business and Tecnology, estabeleceu-se 

parcerias com a University of Phoenix, a qual permite que os colaboradores tenham a 

oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, em um dos centros de aprendizagem da 

universidade, reconhecendo os créditos cursados. 

As organizações e suas UCs per se, na maioria das vezes, não dispõem de recursos e 

de poder necessários para a disponibilização de diplomas e créditos acadêmicos, os quais são 

credenciados por uma instituição de ensino superior. Tal demanda torna-se fértil na promoção 

de parcerias entre as instituições. 

A composição do corpo docente para ministrar ações de TD&E varia, uma vez que há 

UCs que entendem que apenas professores titulados podem lecionar aulas; outras já entendem 

que seus próprios executivos e consultores externos podem exercer esse papel, além de ter UCs 

que se utilizam de seus próprios colaboradores – após submetidos a treinamentos para aquisição 

de habilidades didáticas – para ministrar as aulas. Quanto à clientela, as UCs buscam atender 
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toda a cadeia de valor da organização, alcançando seus colaboradores, clientes, fornecedores, 

organizações parceiras e a comunidade que a cerca. 

É preciso considerar que a universidade corporativa não é única em si, ou seja, há 

diferentes tipos de UCs, as quais se modelam de acordo com as especificidades e arranjos 

organizacionais.   

Diante desses elementos, constata-se que as universidades corporativas diferem 

substancialmente dos tradicionais centros de treinamento e desenvolvimento – primeiro estágio 

do SEC descrito – das organizações.  

Alperstedt (2001), a partir de um critério duplo de diferenciação entre UCs e 

departamentos de treinamento, explora duas perspectivas de análise: longitudinal e transversal. 

O critério longitudinal foca especificamente na área de Recursos Humanos (atual Gestão de 

Pessoas), revelando a incorporação de uma gestão estratégica em suas práticas, no ano de 1990. 

Como explicitado na seção 2.1, referente à Gestão de Pessoas desta fundamentação teórica, o 

conceito de competência tornou-se base do modelo da área. Com o uso de novos instrumentos 

e técnicas em processo de recrutamento e seleção, buscou-se identificar pessoas com 

conhecimentos e habilidades passíveis de se transformar em “saber fazer” e “saber agir”. Outra 

mudança percebida foi nos sistemas de remuneração, uma vez que as organizações passaram a 

desenvolver seus próprios modelos de compensação a partir de níveis de competências. Os 

novos contornos dados aos processos de treinamentos passam a ser assumidos e praticados por 

UCs de diversas organizações de forma significativa e expansiva.  As mudanças observadas e 

sensíveis a este âmbito reorganizaram as funções e processos da área de Recursos Humanos, 

onde, com a análise de perspectiva longitudinal, as UCs podem ser compreendidas como a 

evolução dos estágios do SEC anteriores (ROBBINS; JUDGE; FORMAL, 2010).  

O critério de diferenciação transversal delineia as diferenças entre centros de 

treinamentos e UCs. Um departamento de treinamento em uma organização tem caráter reativo, 

descentralizado e de ampla audiência; já as universidades corporativas são proativas, 

centralizadas no encaminhamento de soluções de aprendizagem, de acordo com as 

especificidades organizacionais. O departamento de treinamento propõe programas, na medida 

que estes são considerados necessários, cujos tópicos de conteúdos abordados são, na maioria 

das vezes, genéricos com escopo tático voltado para habilidades técnicas e imediatas para o 

exercício de trabalho. Nas UCs, os programas educacionais são permanentes e orientados sob 

a visão de futuro, de modo a antecipar e gerar melhorias. Assim, têm escopo estratégico, não se 

restringindo a habilidades técnicas, abrangendo conhecimento de valores e cultura 

organizacionais (MEISTER, 1999; SANTOS, 2005; BAGLIOLI FILHO, 2002). 
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A terminologia “universidade corporativa” tornou-se tendência em organizações que 

se apropriam do termo e batizam seus antigos centros de treinamentos, sem necessariamente 

imputar-lhes as características e ações diferenciadoras que justifiquem sua nova “roupagem”. 

As UCs podem estar sendo indistintamente utilizadas, não sendo diferenciadas em um conjunto 

de parâmetros e regras, de estágios de SEC anteriores, nas organizações (ALPERSTEDT, 

2001). Uma das maiores dificuldades da organização consiste em esclarecer para seus 

colaboradores, o que vem a ser uma universidade corporativa (SANTOS, 2005). O 

pragmatismo, a ênfase em planejamento e resultados são características da UCs (VIVAS, 2008).  

Nas universidades corporativas, o fenômeno da competência é central (MACK, 2008; 

MONTEIRO, 2009; BAGLIOLI FILHO, 2002). Assim, como dito, a UC é pautada em 

competências consistindo em um sistema de desenvolvimento de pessoas orientado por um 

modelo de Gestão de Pessoas por competências, que considera a instalação de competências 

críticas para a viabilização da estratégia organizacional, sendo crucial haver estratégias para a 

gestão dessas competências (PEREIRA, 2011).  A gestão por competências surge como uma 

alternativa aos modelos tradicionais de gestão e de educação, pautando-se na orientação de 

competências que viabilizem uma gestão mais eficaz, tendo como princípios a identificação de 

competências necessárias para o desenvolvimento efetivo da organização, além de promover 

ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de tais competências.  

Compreende-se que a área de Gestão de Pessoas dispõe de uma quantidade 

significativa de dados e informações de colaboradores, favorecendo as práticas e políticas 

organizacionais voltadas às competências individuais (HAJOJ, 2015).  Com o conjunto destas 

informações, os gestores direcionam as ações de educação (FREIRE, 2010). Ao adotar a gestão 

por competências em uma universidade corporativa, por exemplo, a organização terá como 

retorno ao investimento empregado a qualificação dos colaboradores, além de melhorar o clima 

do ambiente de trabalho com uma perspectiva mais humanista. Valorizando o trabalhador, 

valorizam-se os resultados otimizados, os quais atuarão como mantenedores da organização no 

mercado em que está inserida, o que se constitui em desafios para as universidades corporativas 

implementadas e a serem implementadas.  

 
2.2.5 Stakeholder University 
 

O quinto estágio é denominado Stakeholder University, o qual foi cunhado por 

Margherita e Secundo (2009).  Este estágio objetiva desenvolver competências estratégicas dos 

colaboradores internos e de todas as partes interessadas na organização, e não somente aqueles 
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diretamente relacionados à cadeia produtiva organizacional. A SU evidencia em suas ações a 

parceria com universidades acadêmicas, e amplia o foco no desenvolvimento humano para o 

capital social. Além disso, pauta-se na aprendizagem em rede como basilar das relações por 

meio da colaboração. Observa-se, nesse estágio, a aparição dos preceitos de Gestão do 

Conhecimento com o objetivo de tornar institucionalizada uma cultura de aprendizagem.  

A emergência de um modelo de organização mais estendida abre portas para as 

discussões acerca da “Universidade das Partes Interessadas”, na qual a UC é redesenhada e 

busca sobremaneira oferecer ações de TD&E aos funcionários, acrescentando em sua missão a 

potencialização e o desenvolvimento de competências estratégicas dos indivíduos e de todas as 

partes interessadas (ou stakeholders) na organização. Parte-se do princípio que estas últimas – 

as partes interessadas – afetam e são afetadas pelas decisões estratégicas. Margherita e Secundo 

(2009) cunharam o Modelo SU, acrescentando as partes interessadas à própria universidade 

acadêmica, uma vez que esta deve participar da cocriação dos ativos do conhecimento, tão 

importantes e evidenciados no século XXI.  

A universidade de stakeholders é considerada um modelo de aprendizagem em 

organizações estendidas (MARGHERITA; SECUNDO, 2011), sendo considerada um modelo 

adequado na criação de valor para seus mais diversos atores.   

Como já discutido, as organizações tradicionais, com limites definidos e relações 

restritas com outras organizações, com foco exclusivo e eficiência interna, não são consideradas 

adequadas no contexto da Sociedade do Conhecimento. Contemporaneamente, na maioria das 

indústrias, busca-se desenvolver alianças horizontais, coprojetando produtos e serviços com 

clientes e concorrentes, de modo a implementar processos de negócios interorganizacionais. 

Assim, objetiva-se agilizar as atividades organizacionais, reduzindo o tempo de colocação no 

mercado, simultaneamente à eficácia e qualidade, que ultrapassam as “paredes da organização”, 

em uma perspectiva de organizações estendidas.  

A revolução tecnológica e a firmação do conhecimento e da aprendizagem como ativos 

organizacionais fundamentais são fatores que impactam o redesenho das ações de educação das 

organizações.  As redes de valor emergem como chaves na análise e gestão das organizações 

atuais, uma vez que, nas redes, as organizações criam valor ao trocar conhecimento com outras 

organizacionais, fertilizando os ativos intangíveis como conhecimento e competências 

individuais (ROMANO; SECUNDO, 2009). 

Nos últimos 50 anos, as organizações adotaram diversas estratégicas para desenvolver 

pessoas, evoluindo de um estágio de treinamento focado em tarefas para iniciativas de 

desenvolvimento de competências, como foi analisado e identificado nos estágios do SEC já 
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apresentados. A perspectiva da aprendizagem corporativa amplia-se, abraçando a dinâmica de 

colaboração que caracteriza a rede de valores organizacionais. Assim, a noção de extensão de 

processos de aprendizagem, alcançando os stakeholders da cadeia de valor, tornou-se 

fundamental, por meio de processos de gestão interorganizacionais para promover a melhoria 

de pessoas potenciais. Contudo, há organizações que ainda não acompanham a perspectiva 

acima salientada, requerendo maiores discussões entre o alinhamento de modelo de negócio e 

a evolução das práticas das organizações sobre seu capital humano. 

As organizações atuais baseiam-se em alianças estratégicas e suas fronteiras se 

sobrepõem, permitindo o compartilhamento entre organizações, além de viabilizar a criação do 

conhecimento estratégico (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). A discussão mais sinuosa sobre 

organizações estendidas passou a transformar as relações entre fornecedores e organizações, 

constituindo em pontes de diálogo e cooperação. As organizações estendidas configuram-se 

coordenadamente e de forma orientada para o valor que integra as relações comerciais entre 

organização, fornecedores e parceiros. Esse processo inclui o desenvolvimento de produtos, 

fornecimento, vendas, implementação, manutenção e suporte, sendo representados por um link 

na cadeira de valor da organização. Organizações estendidas sinalizam a eclosão de uma 

abordagem revolucionária que atinge o comportamento competitivo e de como as organizações 

enxergam as suas relações de trocas dentro de suas cadeias de valor. As vantagens colaborativas 

são criadas por meio do estabelecimento de confiança entre equipes e não por organizações 

isoladas.  

As organizações estendidas também são definidas como um conjunto de recursos, 

capacidades e relacionamentos dinâmicos (TEECE, 2000), objetivando criar, compartilhar, 

recuperar, e implantar novos conhecimentos, criando valor e produzindo inovação para o 

ecossistema organizacional, de maneira auto-organizada.  

Como já dito, o desenvolvimento do capital humano é afetado por estas tendências, 

tornando-se evidentes em três componentes: pessoas, processos e objetivos. O primeiro deles – 

pessoas – envolve o desenvolvimento do potencial criativo da organização, possibilitando a 

geração de ideias e aproveitando o potencial inovador dos colaboradores sob a perspectiva de 

autonomia e empreendedorismo. Já o processo de desenvolvimento de capacidades individuais 

e organizacionais baseia-se em iniciativas de abordagem sistemática e contínua, ou seja, os 

colaboradores aprendem uns com os outros, compartilhando inovações e melhores práticas. E 

a finalidade, ou objetivo final do desenvolvimento do capital humano, passa de competências 

específicas e alcança a criação de valor em redes de partes interessadas (stakeholders). Para 

Margherita e Secundo (2011), as organizações do século XXI devem ser capazes de vincular 
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conhecimentos, sustentando ações de comunicação, integração e colaboração, estreitando, 

assim, relações entre as partes interessadas. 

Margherita e Secundo (2011) classificam o SEC em três fases: treinamento, educação 

corporativa9 e aprendizagem em rede. Para os autores, os componentes (pessoas, processos e 

objetivos) de desenvolvimento de capital humano são visualizados de diferentes maneiras em 

cada um destes estágios.  

A fase de treinamento, já caracterizada neste estudo, é delineada por atividades de 

instrução convencionais e educações periódicas, com módulos específicos. Os programas e 

currículo focalizam em funções de negócios, a partir de uma ligação indireta com a estratégia 

organizacional. No ano de 1980, houve mudanças substanciais no entendimento da 

Aprendizagem Organizacional, assim, as organizações passam a criar entidades educacionais 

chamadas de universidades corporativas, buscando auxiliar a organização no cumprimento da 

missão e estratégias. Com programas focados para os colaboradores, a educação corporativa 

envolve a organização em sua totalidade, com currículo que focalizam o desenvolvimento de 

lideranças e habilidades, por meio de intercâmbio de conhecimento, e ligação direta entre 

aprendizagem e estratégia de negócios. Por fim, nos anos 1990, os processos 

interorganizacionais são apoiados pelo desenvolvimento de tecnologias da informação e do 

conhecimento (TICs), determinando o surgimento e o reconhecimento de um modelo de 

aprendizagem em rede, nas duas dimensões: ênfase e foco na valorização do conhecimento 

tácito e valor criado para os stakeholders, no que se refere à resolução de problemas 

organizacionais e desenvolvimento de líderes, e gestão de mudanças. 

Considera-se, portanto, que a aprendizagem é um processo organizacional estratégico, 

não sendo limitado à organização, mas emergente de uma comunidade de partes interessadas. 

A aprendizagem e a construção de conhecimento apoiam a capacidade de mudança 

organizacional, transformando as salas de aulas corporativas em infraestruturas virtuais de 

aprendizagem, aproveitando novas oportunidades, a partir de relacionamento mais profundo e 

de confiança entre os stakeholders. O foco recai sobre estratégias de aprendizagem, ao invés de 

treinamentos táticos, integrando organizações a áreas de competências como parceiros de 

gerenciamento chaves. 

As organizações tornam-se redes de atores, que trabalham conjuntamente em prol de 

objetivos comuns, não sendo necessariamente econômicos. As partes interessadas de uma 

organização condizem a indivíduos e grupos que contribuem decisoriamente, voluntária ou 

 
9 Os autores consideram o estágio de educação corporativa e universidade corporativa como sinônimos 
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involuntariamente, para a criação de riquezas organizacionais. Assim, a aprendizagem 

corporativa deve considerar três variáveis importantes: 

a) foco – consiste no aumento estratégico da aprendizagem corporativa, que 

estende desde formação estreita para tarefa às formas mais amplas de 

desenvolvimento profissional; 

b) escopo – consiste no nível de envolvimento das partes interessadas internas e 

externas, que podem abranger ações orientadas para trabalhadores, como 

também processos de aprendizagem dirigidos a toda rede de valor da 

organização;  

c) interconexão – consiste no grau de interação mútua entre atores envolvidos e 

instrumentos de capacitação utilizados (por exemplo: o uso de TICs). 

 

O Modelo Stakeholder University requer a ampliação de atores envolvidos, 

aumentando o escopo das ações educacionais, reforçando interações mútuas entre os diferentes 

atores. Assim, cultiva-se o interesse dos stakeholders na ampliação do foco de uma perspectiva 

simplificada de educação, para perspectivas mais complexas. Estes aspectos impactam em 

“arquétipos” de aprendizagem (departamento de treinamento, e-learning, universidades 

corporativas e Stakeholder University), colocando o potencial de criação de valor na relação 

entre foco, escopo e níveis de interconexão. 

Os departamentos de treinamento têm foco baixo (competências específicas), escopo 

reduzido (apenas colaboradores da organização e agentes internos estão envolvidos) e baixo 

grau de interligação (poucos autores e utilização limitada de tecnologias que visem à 

colaboração). Os programas de e-learning dizem respeito às iniciativas de aprendizagem 

baseadas em TICs, focalizando a redução de custos logísticos e facilitando o desenvolvimento 

de competências, em tempo e local, sob demandas, o que denota maior flexibilidade com 

horários de trabalho.  O arquétipo e-learning possui foco baixo/médio (diferentes habilidades 

podem ser orientadas; no entanto, uma perspectiva mais ampla de valores organizacionais não 

é priorizada), escopo baixo/médio (colaboradores localizados em diferentes locais da 

organização podem estar envolvidos mais facilmente; todavia, a participação de atores externos 

não é fator comum), e grau médio/alto de interconexão (por meio do uso de tecnologias 

colaborativas).  

O arquétipo de universidades corporativas, geralmente, é caracterizado por foco 

médio/alto (diferentes programas educacionais são implementados para apoiar os objetivos 

estratégicos), escopo de alcance médio/alto (colaboradores localizados em diferentes locais da 
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organização, abrangente clientes, fornecedores e parceiros envolvidos) e um grau médio-alto 

de interconexão (com a utilização da Gestão do Conhecimento e de tecnologias de 

aprendizagem). Diante da caracterização desses arquétipos (estágios de SEC), Margherita e 

Secundo (2009, 2011) e Romano e Secundo (2009) enfatizam que os modelos tradicionais de 

aprendizagem corporativa iniciam a sua migração para um arquétipo mais maduro inspirado 

em uma orientação de partes interessadas.  

 

2.2.6 Universidade Corporativa em Rede 
 

O último estágio é o de Universidade Corporativa em Rede (UCR), o qual mantém as 

especificidades dos estágios anteriores, com destaque para a ampliação das iniciativas de 

capacitação para todo o ecossistema organizacional, de forma a abranger a aprendizagem 

individual e alcançar a aprendizagem coletiva. Este Modelo se destaca pelo fato de contemplar 

o desenvolvimento do capital humano, social e o relacional, haja vista que o desenvolvimento 

humano e social ocorre em processos de relações dependentes entre indivíduos, grupos e 

organizações. A UCR é balizada por seis diretrizes e considera a GC como disciplina transversal 

das suas ações de capacitação e se utiliza de ferramentas de engenharia e mídias do 

conhecimento para instrumentalizar a memória organizacional e compor um observatório de 

conhecimento. O Modelo UCR propõe um redesenho na área de treinamento, desenvolvimento 

e educação (TD&E) e é considerado como pano de fundo das tratativas nesta tese. 

Nesta seção, analisaremos com mais profundidade este estágio, pois é ele que tem 

como principal paradigma a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho, além do 

desenvolvimento individual. 

A evolução da área de Treinamento para a área de Educação Corporativa e, a 

posteriori, para Universidade Corporativa tornou-se mais sensível e perceptível quando a 

Gestão de Pessoas passou a engajar-se mais ativamente na estratégia das organizações. Com a 

aparição e demarcação da Sociedade do Conhecimento, líderes desenvolvem seus 

colaboradores a partir de princípios de autonomia e de uma educação pautada em adultos 

(Andragogia). Percebe-se a transição do foco estrito sob o indivíduo para o desenvolvimento 

do capital intelectual organizacional, oportunizando capacidade absortiva e redes de 

relacionamentos para promoverem e potencializarem ativos de conhecimento (ANICETO, 

2008). Como dito no tópico anterior a respeito do estágio Stakeholder University, Margherita e 

Secundo (2009) apontam três estágios do sistema de aprendizagem corporativa: formação e 

treinamento, educação corporativa e a aprendizagem em rede.  
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No que diz respeito à aprendizagem em rede, esta foi percebida na evolução da 

educação corporativa para o estágio de universidades corporativas. Estas proliferaram-se na 

década de 1990, a partir da hipercompetitvidade, caracterizada em um universo de 

obsolescência de conhecimento. Observa-se, assim, o interesse maior e a importância da 

capacitação continuada dos colaboradores, como já mencionado nos estágios do SEC 

anteriores. 

No estágio Stakeholder University, verifica-se o alinhamento e atuação em redes de 

aprendizagem, tão preconizadas na virada do século recente, consideradas como um dos 

caminhos para se promover e potencializar inovação. Sendo assim, pluralizaram-se os atores 

envolvidos na criação do conhecimento organizacional, e, por meio do desenvolvimento de 

tecnologias de informação, tornou-se viável a facilitação do mapeamento e aquisição de 

conhecimentos tácitos. Nesse sentido, Freire et al. (2016a) problematizam cinco aspectos 

necessários para a construção de uma universidade contemporânea: 

 

1) Qual o modelo necessário de colaboração focado em aprendizagem que abrange 

entre universidades acadêmicas e corporativas, organizações, governos, alunos, 

tutores de conteúdo e demais stakeholders? 

2) Qual o referencial teórico que deve ser considerado para constituir e elaborar 

universidades corporativas para que as organizações (públicas e privadas) 

possam atuar de maneira estratégica em sistemas complexos, articulando 

processos de conhecimento dos colaboradores e demais stakeholders? 

3) Como promover aprendizagem na rede intraorganizacional e 

interorganizacional? 

4) Qual a configuração de uma UC contemporânea é necessária para potencializar 

aprendizagens coletivas de conhecimentos essenciais, em níveis operacional, 

tático, e estratégico e demais stakeholders? 

5) Quais os elementos essenciais para se construir um modelo de UC capaz de 

promover aprendizagem em rede? 

 

Tais questionamentos instigaram a realização de uma investigação específica do grupo 

de pesquisa Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento (ENGIN), do Programa 

de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) da UFSC, dando origem 

ao Modelo de Universidade Corporativa em Rede (UCR), sexto estágio do SEC. A UCR é 

conceituada como um “ambiente inteligente de educação continuada, não necessariamente em 
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meio físico, que gerencia e institucionaliza uma cultura de aprendizagem em rede” (FREIRE et 

al., 2016b, p. 6). Assim, a UCR é fundamentada pelas lentes teóricas do Construtivismo Social, 

da Aprendizagem Organizacional, Andragogia e métodos, técnicas e ferramentas de Gestão do 

Conhecimento. 

Definir as lentes teóricas que respaldam a UCR dá suporte para ações de educação de 

Stakeholder University. O construtivismo social e a andragogia oferecem diretrizes reflexivas 

para se construir um ambiente de aprendizagem focado em diálogo, comprometimento e 

conscientização dos arranjos sociais e constituintes do ecossistema da organização. Estas 

teorias destacam a importância da experiência humana no processo de aprendizado, o qual 

estabelece relações mútuas de interferência sobre seu meio, assim como o meio interfere no seu 

desenvolvimento.  

No caso do objeto de estudo desta tese – gestão da curva de aprendizagem e 

transferência de aprendizagem do aluno profissional adulto no trabalho –, tais teorias apontam 

que, a partir da mudança do ambiente por meio do comportamento humano, tal modificação 

impactará em comportamentos futuros em níveis individuais, de grupo e organizacional. 

À medida que o Sistema de Educação Corporativa da organização aproxima-se dos 

preceitos da aprendizagem em rede, mais importância tem a Engenharia do Conhecimento em 

criar, manter, disseminar, propagar o conhecimento. 

Para promover a aprendizagem coletiva de conhecimentos com vistas ao sucesso 

organizacional, com a Gestão do Conhecimento, é preciso que a UC contemporânea considere 

algumas diretrizes, as quais irão impactar nos níveis estruturais, operacionais, táticos e 

estratégicos da organização, além das partes interessadas, desde os indivíduos, grupos, 

organizações até a sociedade (SILVA; FREIRE, 2017). Em 2002, surgem pesquisas que vêm 

mapeando diretrizes de UC, que devem ser consideradas na sua estruturação e 

operacionalização. Estas diretrizes foram mapeadas e analisadas por Freire et al. (2016a) 

(Quadro 8). 
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Quadro 8 – Diretrizes de Universidades Corporativas. 

DIRETRIZES CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA 
TEÓRICA 

NÍVEL DE 
ATIVIDADES 
ENVOLVIDAS 

- Treinamento/Formação operacional. 
- Treinamento/Formação e Desenvolvimento 
gerencial e de lideranças executivas. 
- Cursos que permitem obter alguns créditos 
universitários. 
- Pacote de cursos que permite obter diploma 
na Universidade. 

Allen (2009) 

FOCO 
ESTRATÉGICO DO 

PROGRAMA 

- Escola - foco na tarefa - objetivo de 
melhorar a eficiência do indivíduo. 
- Colégio - foco na entrega - objetivo de 
alinhar as metas organizacionais com 
competências individuais. 
- Universidade - foco no desenvolvimento do 
capital humano - objetivo de cocriar e 
coproduzir para a implantação da estratégia 

Rademakers (2005) 

FOCO 
ESTRATÉGICO DA 

UC 

- Competência e Desenvolvimento. 
- Gestão da mudança. 
- Cliente Externo (cliente final, usuário, 
cidadão). 
- Negócios Estratégicos. 
- Pesquisa Acadêmica 

Margherita e Secundo 
(2009) 

ARQUÉTIPOS DE UC - Departamento de Treinamento. 
- Plataforma e-learning. 
- Universidades Corporativas. 
- Stakeholder University 

Margherita e Secundo 
(2009) 

FATORES PARA 
EXECUÇÃO DE UC 

- Alinhamento e Execução. 
- Desenvolvimento de habilidades para 
suportar as necessidades de negócio. 
- Aprendizagem e Avaliação de Desempenho. 
- Parceria com a Academia, e Tecnologia de 
apoio à Aprendizagem 

Abel e Li (2002) 

ABRANGÊNCIA DO 
CONTEÚDO 
OFERTADO 

- Generalista 
- Administrativa 
- Operacional 

Antonelli; 
Cappiello e 

Pedrini 
(2013) 

GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

Memória Organizacional – Foco em conteúdo 
Memória Organizacional – Foco em Processo 

Freire et al. (2016) 

- Identificação do Conhecimento Crítico. 
- Processos de GC. 
- Estratégias de TIC. 
- Técnicas de Comunicação. 
- Sistemas de Conhecimento. 
- Governança do Conhecimento - 
Aprendizagem e Liderança 

Pacheco et al. (2012) 

Fonte: Freire et al. (2016a). 

 

Tais diretrizes são consideradas fundamentais para caracterizar as orientações de um 

Modelo UCR.  Além disso, Freire et al. (2016ab) consideram que é preciso considerar nove 
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perguntas disparadoras, as quais influenciam diretamente as questões estratégicas 

organizacionais de uma universidade corporativa (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Perguntas disparadoras que influenciam na construção de uma UC estratégica. 
 

Questões estratégicas organizacionais de uma UC 

Qual nível de atividades é pretendido? 

Qual o foco estratégico do Programa Educacional? 

Qual o foco estratégico? 

Qual o arquétipo esperado? 

Quais os fatores prioritários a serem implantados e/ou geridos? 

Qual a abrangência do conteúdo a ser ofertado? 

Quais stakeholders deverão ser atendidos? 

Por qual enfoque a memória organizacional deverá ser tratada? 

Quais objetivos deverão ser atendidos? 

Fonte: Freire et al. (2016a). 

 

Com estes questionamentos, o Modelo de UCR, ao embasar-se nas diretrizes da UC, 

deve ser delineado e configurado: 

a) como um ambiente de aprendizagem coletiva direcionado às demandas da 

organização e dos seus stakeholders; 

b) com princípios da GC e foco no desenvolvimento do capital humano e social 

por meio da formação, treinamento, educação corporativa e aprendizagem em 

rede; 

c) para todos os diferentes stakeholders (internos, externos) interessados com o 

sucesso da estratégia organizacional; 

d) com alto nível de confiança, cooperação e conectividade entre a organização, a 

sociedade, a universidade acadêmica, a universidade corporativa e os institutos 

de ciência e tecnologia, criando valor e capital social; 

e) pela oferta de conteúdo alinhado à estratégia organizacional podendo ser de 

nível operacional, administrativo ou generalista; 

f) com perspectiva de obtenção de créditos universitários e diploma na 

universidade acadêmica para cursos específicos; e 

g) promoção de cocriação e coprodução de valor para todos os stakeholders. 
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Tais fundamentos e orientações são determinantes para a implantação de um Modelo 

UCR.  Diferentemente de outros modelos encontrados no Sistema de Educação Corporativa, a 

UCR acresce às suas diretrizes as orientações delineadas nos Quadros 8 e 9, que dizem respeito 

às diretrizes de universidades corporativas, e incorpora os princípios de EGC. De forma a 

sintetizar o Modelo UCR, pode-se observar a Figura 6, que traz a sua representação gráfica e 

de relações de conteúdo. 

Figura 6 – Diretrizes do Modelo UCR. 

 
Fonte: Freire et al. (2016a). 

 

A Figura 7 revela as diretrizes concernentes à construção do Modelo de Universidade 

Corporativa em Rede. Apesar de ainda ser um modelo inicial, este foi criado em circulares de 

forma a representar uma ligação cíclica entre os diferentes elementos, os quais devem ser 

identificados, respeitados e vencidos para que a identidade de uma UCR nasça. Freire et al. 

(2016), autores desta nova proposta de UC, enfatizam que este modelo não se finda aqui e que, 

a posteriori, podem ser elencadas novas diretrizes. Os autores delineiam cinco níveis que 

compõem a UCR, os quais devem ser lidos de fora para dentro da figura. O 1º nível direciona 

para a delimitação de questões estratégicas, que darão suporte para a identificação de 
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A iniciar pelo Alcance, esta diretriz corresponde à identificação dos stakeholders e 

partícipes internos e externos da cadeia produtiva do ecossistema organizacional. A 

interconexão diz respeito à utilização de tecnologias colaborativas, entre outras ferramentas que 

visam à promoção e à integração de diversos atores (alunos, instrutores, professores etc.). Por 

conseguinte, o reconhecimento dos stakeholders diz respeito à correspondência de expectativas 

e necessidades de aprendizagem dessa cadeia produtiva. Sendo assim, a Capacitação busca 

programas que abranjam o maior número de partícipes internos e externos da Rede 

organizacional, focando no desenvolvimento do capital social, relacional e humano de forma 

interorganizacional. 

A tecnologia, por sua vez, se refere ao uso de tecnologias focadas em dinamização e 

otimização da aprendizagem em rede, vislumbrando a criação e compartilhamento de 

conhecimento e inovação. Aqui, buscam-se tecnologias colaborativas de trabalho e 

aprendizagem, abrangendo os ambientes virtuais e presenciais de ensino. A diretriz foco destaca 

a oferta de cursos e eventos visando a melhoria do colaborador, alinhando metas das 

organizações com as competências dos sujeitos abrangendo os níveis tático, operacional e 

estratégico institucionais. O nível prevê cursos livres ou, ainda, a parceria com as universidades 

acadêmicas, as quais podem reconhecer créditos universitários ou até mesmo diplomas aos 

colaboradores. Por fim, a Gestão do Conhecimento envolve a identificação de conhecimentos 

críticos visando à consonância entre a estratégia da operação, da gestão, da organização da rede. 

Esta diretriz abrange a aprendizagem em rede, memória organizacional e a retenção de 

conhecimentos. As diretrizes apontadas por Freire et al. (2016b) apontam que, a partir da sua 

compreensão, permite-se que os conteúdos preconizados na Capacitação estejam alinhados com 

a estratégia organizacional, visando a cocriação e coprodução de valor para todos os envolvidos 

(SILVA; FREIRE, 2017; FREIRE et al., 2016b). 

Na literatura acadêmica foi possível identificar o estudo empírico pelo Modelo UCR 

(SILVA; FREIRE, 2017), tal fato se dá por ser um modelo recente. O referido estudo foi 

realizado com seis gestores de organizações catarinenses e objetivou identificar de que modo 

as diretrizes da UCR se revelam nas ações do Sistema de Educação Corporativa organizacional.  

Evidenciaram-se duas diretrizes que chamaram a atenção dos participantes, a saber: a Gestão 

do Conhecimento e o reconhecimento dos stakeholders, que neste caso remete à aprendizagem 

em rede.  

A UCR percebe cada colaborador como potencial “recipiente” de conhecimento, 

buscando impulsionar a criação e o desenvolvimento do capital humano em seus mais diversos 

níveis (individual, grupal e organizacional), identificando os conhecimentos essenciais e 
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integrando os conhecimentos relacionados à estratégia da organização, por meio de ambientes 

inteligentes focalizados em criação e compartilhamento de conhecimento (FREIRE et al., 

2016a). Na tentativa de consolidar estes processos, a UCR considera a GC como disciplina 

transversal das suas ações de capacitação e se utiliza de MTF de EGC para instrumentalizar a 

memória organizacional e compor um observatório de conhecimento.   

Assim, reconhece que a construção do capital intelectual se inicia no capital humano, 

ou seja, por meio do aprendizado individual, indo ao encontro dos preceitos do processo de 

Aprendizagem Organizacional (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Ao passo que estes 

indivíduos e grupos interagem e compartilham conhecimento, o capital estrutural é construído 

e, assim, o capital relacional é o resultante da cognição organizacional como um sistema 

(FREIRE, 2013). Já o capital social são as normas e confiança que habilitam os colaboradores 

a agirem em conjunto em prol de objetivos compartilhados, como pode ser visualizado na 

Figura 8. 

 

Figura 8 – Representação dos capitais constituintes da organização. 
 

 
Fonte:  Freire et al. (2016b) e Freire (2013). 

 

No estudo de Freire (2013) são identificados os componentes, os ativos intangíveis e 

os indicadores dos referidos capitais (Figura 9). 
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Figura 9 – Componentes, ativos intangíveis e indicadores dos capitais de uma organização. 
 

 
Fonte: Freire (2013). 

 

 

O Modelo UCR preconiza ambos os capitais, dando ênfase ao capital relacional, pois 

pressupõe que a promoção de redes de aprendizagem se configura como o caminho para o 

desenvolvimento deste capital relacional. No que diz respeito ao capital social, este passa a ser 

possível nos estágios de SEC, ao passo que a estratégia traceje o impacto social e sustentável 

das ações de educação corporativa. 

Com a compreensão desses capitais, e com os princípios de GC, a UCR busca criar 

ambientes pautados em colaboração e compartilhamento, construindo níveis de confiança e 

conectividade entre a organização, os colaboradores, a universidade acadêmica e os demais 

stakeholders (FREIRE et al., 2016b). A Gestão do Conhecimento é caracterizada como uma 

das principais diretrizes tanto do Estágio Stakeholders University como da UCR, e envolve a 

identificação de conhecimentos críticos visando à consonância entre a estratégia e a operação, 

para cocriar resultados efetivos da gestão e da rede de aprendizagem. Esta diretriz abrange não 

somente os processos de gestão de conhecimento como também seus resultados, que seriam: a 

aprendizagem em rede (MARGUERITA; SECUNDO, 2009, 2011), a memória organizacional 

e a retenção de conhecimentos (FREIRE et al., 2016b).  

O Modelo UCR, em 2017, durante o Seminário Internacional de Universidades 

Corporativas e Escola de Governo, propõe o macroprocesso da cadeia de valor da UCR. Este é 

composto de nove etapas (Figura 10), de maneira a ser capaz de gerenciar as diretrizes 

anteriormente descritas. São elas: (1) gestão do capital relacional; (2) recepção; (3) seleção; (4) 

priorização; (5) planejamento; (6) produção e logística; (7) execução e projetos; (8) certificação 

e homologação; (9) avaliação multinível.

Componentes

•Capital humano
•Capital estrutural
•Capital relacional

Ativos intangíveis

•Conhecimento tácito e 
explícito

•Conhecimento explicitado, 
sistematizado e internalizado

•Valor do relacionamento da 
organização com o ambiente 
externo

Indicadores

•Competência dos indivíduos
•Competências estruturais
•Competências relacionais
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As ações educacionais, pelas lentes da cadeia de valor da UCR, estão subdivididas em 

três processos: antes das ações educativas; durante as ações educativas e depois das ações 

educativas. Nas ações que antecedem, estão presentes a identificação e gestão do capital 

relacional. 

Na recepção acontece o recebimento das necessidades de ações educativas ou, ainda, 

o mapeamento e a identificação de lacunas de competências. Já na seleção, ocorre a priorização 

das demandas recepcionadas/identificadas. Nessa etapa, é preciso considerar: 

 

a) pertinência às temáticas do Projeto Político Pedagógico; 

b) alinhamento com a estratégia organizacional; 

c) eliminação de lacunas dos stakeholders (internos e externos) a nível individual 

e organizacional; 

d) plano de ação do setor; 

e) atendimento às demandas de novos cursos, atualização dos existentes, etc. 

 

Na etapa de Priorização e Proposição, ocorre a classificação e/ou hierarquização das 

necessidades selecionadas na etapa de Seleção. Freire (2017) sugere o uso da Matriz GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência), na qual a gravidade diz respeito à lacuna de competência 

que se pretende eliminar, a urgência se relaciona à emergência na eliminação desta lacuna, 

podendo ou não aguardar a produção de cursos, e a tendência relaciona-se ao grau de piora do 

problema gerado. 

Na etapa de Planejamento, ocorre o plano de desenvolvimento de ações educacionais 

contemplando: 

 

a) identificação do público-alvo; 

b) elaboração do PPP, briefing dos cursos, conteúdos programáticos; 

c) seleção de equipe para execução do curso; 

d) criação e produção dos objetos de aprendizagem e de apoio; 

e) capacitação dos agentes envolvidos (instrutores, conteudistas). 

 

Durante as ações educativas, corre a Execução e Oferta. Nesta etapa, ocorre a 

realização e composição dos cursos (presencial, a distância, híbrido) conforme o planejamento 

feito na etapa anterior. A UCR respeita a visão crítica e autônoma dos indivíduos, fomentando 
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as suas autoconstruções, no entanto, tal responsabilidade não recai somente sobre o aluno, 

visando assim não só competências individuais, mas também organizacionais. Para que os 

programas educacionais sejam definidos, faz-se necessária a realização de grupos de trabalhos 

colaborativos com o intuito de criar confiança e colaboração no levantamento de necessidades 

específicas quanto a treinamentos, formação e capacitação.  

Após o término das ações educativas, os programas educacionais podem ser 

certificados por cursos específicos pelas universidades acadêmicas, devendo seguir orientações 

legais para a sua efetividade.  Na última etapa, a avaliação, aplicam-se os instrumentos para 

mensuração da aprendizagem nos diferentes partícipes (não somente no aluno); realiza-se a 

classificação dos dados pelas dimensões estratégica, institucional e de aprendizagem; analisa-

se a qualidade das ações educacionais e avalia-se a maturidade da UCR. O modelo de avaliação 

deve ser escolhido com base na cultura e especificidades da organização considerando 

epistemologias formativas e inclusivas de avaliação. Esta etapa de avaliação será mencionada 

novamente na seção 2.5.2 desta tese. 

E, para a Cadeia de Valor da UCR, destacam-se os agentes  considerados pelo modelo 

como partícipes internos e externos, sendo importantes stakeholders para que o processo de 

aprendizagem seja efetivado: 

 

a) públicos-alvo das ações educacionais, os quais passam a ocupar papel central e 

determinante no processo de aprendizado; 

b) stakeholders diversos do ecossistema organizacional: os ensinantes, instrutores, 

líderes e área de T&D.  

 

Entender quem são os agentes envolvidos possibilita a compreensão das 

responsabilidades e atendimento de expectativas de ensino e aprendizagem. Para finalizar, 

apresentou-se a cadeia de valor da UCR, a qual deve ser atendida pelas nove etapas delineadas. 

Até o presente momento, apresentou-se o Modelo UCR e a importância do 

desenvolvimento do sistema de educação corporativa de maneira a criar capacidades 

organizacionais para o enfrentamento dos atuais desafios da Sociedade do Conhecimento e as 

aceleradas mudanças. Todavia, para que as ações educacionais sejam concebidas e 

oportunizadas, faz-se necessário debruçar-se em teorias de aprendizagem no nível de indivíduo, 

de grupo e organização. 
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2.3 APRENDIZAGEM COMO PROCESSO A SER GERENCIADO PELA ORGANIZAÇÃO 

 

Nesta tese, considerou-se importante identificar os elementos constituintes das teorias 

de aprendizagem, bem como compreendê-los, a posteriori, nos ambientes corporativos. Na 

pesquisa de Garrido (2006), foi possível constatar 65 teorias de aprendizagem e, após a análise 

exaustiva de cada uma delas, o autor considerou que nenhuma teoria pode ser entendida como 

inesgotável e nem tampouco absoluta por si só. Assim, constata-se que nenhuma abordagem 

isolada pode dar conta de todas as formas como conhecimento pode ser desenvolvido, mas sim 

pode avançar a sua compreensão sobre o que já foi descoberto. 

As teorias e as práticas de educação passam por conflitos entre as esferas teóricas e 

empíricas, o que acarreta dilemas para os dias de hoje, em que parece haver maior preocupação 

com aspectos práticos do que teóricos, instaurando uma lacuna significativa entre ambos. Há a 

necessidade da criação de uma nova espécie de teoria de aprendizagem que seja capaz de 

reconhecer as características críticas concernentes aos objetivos, finalidades, crenças e 

intenções de professores e aprendizes (MOREIRA, 2017). 

Neste sentido, uma teoria de aprendizagem pode operar como instrumento de análise 

em determinadas situações de educação. Para isso, é fundamental conhecer as contribuições 

destas teorias. Garrido (2006), por exemplo, sintetizou os principais temas encontrados nas 

teorias de aprendizagem identificadas em revisão sistemática da literatura concluindo que 

qualquer ação ou programa educacional de um Sistema de Educação Corporativa deve 

evidenciar as teorias pedagógicas e psicológicas, não podendo desconsiderar a lógica da 

produção científica e as diversas contribuições das ciências sociais e humanas. Não só isso, um 

Sistema de Educação Corporativa deve relacionar teorias e conhecimento em contextos 

práticos. Desta forma, o Modelo UCR vem resgatando as teorias de aprendizagem, 

principalmente aquelas que tratam da aprendizagem do APA no ambiente corporativo e 

organizacional. 

Vale lembrar que as teorias são constituídas de conceitos e princípios. Os conceitos 

representam signos que apontam regularidades em objetos ou eventos, os quais auxiliam nas 

respostas rotineiras e estáveis ao fluxo do evento. Já os princípios são as relações significativas 

entre os conceitos. Quanto às teorias de aprendizagem, Santos (2005) e Moreira (2017) 

classificam três visões de mundo basilares para a compreensão da aprendizagem: a 

comportamentalista (behaviorista), a cognitivista e a humanista (MOREIRA, 2017) ou 

construtivista (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014). No entanto, nem sempre pode-se 

classificar uma teoria em apenas uma corrente filosófica. 
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A perspectiva comportamental, no seu conceito mais amplamente difundido, 

desconsidera no processo de aprendizagem os fatores internos que ocorrem na mente dos 

indivíduos, concentrando-se apenas no comportamento observável. O precursor desta 

abordagem é o norte-americano John B, Watson, que difundiu o conceito e o tornou conhecido 

pelo termo behaviorismo.  

A perspectiva cognitivista, por sua vez, privilegia a cognição, o ato de conhecimento 

e o como o ser humano conhece o mundo. O surgimento da vertente cognitivista ocorre na 

mesma época em que o behaviorismo, o contrapondo e reagindo ao mentalismo desse momento 

histórico, o qual focalizava apenas o pensamento e o sentimento das pessoas. Os behavioristas 

tinham a premissa de que a Psicologia se ocupava daquilo que as pessoas fazem, já para os 

cognitivistas, o foco recaía nas variáveis intervenientes ente estímulos e respostas, nas 

cognições, e processos mentais superiores – percepção, resolução de problemas, tomada de 

decisões, processo de informação e compreensão (MOREIRA, 2017). 

A ótica cognitivista norteia suas diretrizes para os processos mentais, na atribuição de 

significados, transformação, armazenamento e utilização de informações concernentes à 

cognição. Esta perspectiva cede espaço ao construtivismo nos anos de 1990. Para Moreira 

(2017), o construtivismo é uma posição cognitivista dado que se ocupa da cognição, na tentativa 

de compreender como o sujeito conhece e como ele constrói sua estrutura cognitiva, e 

interpretacionista pelo fato de supor que os eventos e objetos do universo são interpretados pelo 

próprio sujeito. Nesta tônica, acentua-se a capacidade criativa, interpretativa e representativa 

do ser humano sobre o mundo em que está inserido, buscando superar a perspectiva de respostas 

mecanicistas.  

O construtivismo não pode ser reduzido em uma sala de aula com atividades 

manipulativas, onde crê-se que, com uma perspectiva comportamentalista, o sujeito está 

construindo a sua aprendizagem. O construtivismo implica visualizar o aluno como receptor de 

conhecimentos, sem se importar com a forma que ele armazena ou organiza tais conhecimentos, 

em sua mente. O aluno torna-se, dessa forma, um agente de uma construção que é da sua própria 

estrutura cognitiva. Sendo assim, esta teoria não é arbitrária nem tampouco manipulativa.  

A ótica humanista/construtivista percebe o ser que aprende como pessoa, 

privilegiando a autorrealização e crescimento pessoal. Nesta perspectiva, o aprendiz é encarado 

como um todo, a partir de sentimentos, pensamentos e ações. Esta abordagem não se limita ao 

aumento da aquisição de conhecimentos, mas é “penetrante, visceral e influi nas escolhas e 

atitudes do indivíduo” (MOREIRA, 2017, p.16). Diante disso, pensamentos, sentimentos e 

ações são integrados, sendo o comportamento e a cognição regidos por domínios afetivos. Carl 
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Rogers foi um grande teórico desta abordagem, criando o “ensino centrado no aluno” e as 

“escolas abertas” no ano de 1970. Privilegiava-se, assim, o livre arbítrio, a liberdade de escolas, 

inclusive sobre o que o aluno gostaria de estudar. Na contemporaneidade, esta perspectiva é 

defendida pela “aprendizagem significativa”, que se refere a integração construtiva do pensar, 

sentir e agir enaltecendo o ser humano.  A aprendizagem significativa torna positiva a 

integração (entre pensar, agir e sentir) direcionando o aluno à autorrealização e crescimento 

pessoal.  

É preciso mencionar que as abordagens cognitivistas e construtivistas deram suporte 

para ações da área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, possibilitando o entendimento 

dos aspectos relacionados ao que o indivíduo faz para compreender o seu ambiente 

(significados do trabalho, percepção e construção de crenças, controle de emoções no trabalho, 

entre outros) e de como as consequências das ações no trabalho se concretizam de modo a 

manter os indivíduos motivados e satisfeitos. Além disso, tais abordagens levaram a construção 

de taxonomias de aprendizagem com foco em conhecimento, habilidade e atitude (CHAs) e 

instrumentos para formular objetivos de treinamento e desenvolvimento de um SEC (ABBAD; 

BORGES-ANDRADE, 2014).  

Longe de esgotar o assunto, buscar-se-á apresentar teorias de aprendizagem que 

abordem a mudança comportamental como um de seus objetivos, mas também que evidenciem 

a autonomia e a importância da estrutura cognitiva do sujeito no processo de aprendizagem, ou 

seja, que não evidenciem a aprendizagem de maneira mecanicista e não intelectualizada, mas 

seja vista a complexidade inerente a este fenômeno. Nesta tese, parte-se de um posicionamento 

construtivista.  

 

2.3.1 Teoria das hierarquias de aprendizagem de Gagné 
 

Para Robert M. Gagné (1971), a aprendizagem concerne à mudança de estado interior 

que é manifestada através da mudança comportamental e na persistência de tal mudança. Assim, 

um observador externo pode assegurar que houve aprendizagem quando percebe que a 

ocorrência de uma mudança comportamental é permanente. Todavia, o teórico pontua que há 

uma classe de comportamento persistente que não é caracterizada como aprendizagem, 

chamada maturação. Esta maturação é resultante do desenvolvimento de estruturas internas, 

requerendo do sujeito apenas o seu crescimento interno. Portanto, considera-se que houve 

aprendizagem quando a mudança comportamental é persistente e ocorre na interação do sujeito 

com o seu ambiente externo. É este ambiente que provoca estímulos no sujeito e o faz mudar.  



105 

 

Em um primeiro olhar, pode-se alegar que a teoria de Gagné é behaviorista, com viés 

de estímulo-resposta. Contudo, ao contrário de Skinner, que não se preocupava com aspectos e 

processos intermediários (o que ocorre entre o estímulo e a resposta), objetivando o controle do 

comportamento por meio das respostas dos sujeitos, Gagné direcionou sua teoria no processo 

de aprendizagem. 

Outra contribuição desse teórico diz respeito à “teoria de processamento da 

informação”, que tem como premissa que é preciso compreender os processos, com o intuito 

de explicar a aprendizagem, que realizam diversos tipos de transformações de “insumos” e 

“exsumos”, análogos a um computador.  Tais transformações são entendidas como “processo 

de aprendizagem” que se constituem a partir do que ocorre na mente do aluno. 

Relacionando a aprendizagem à memória pela teoria de processamento da informação, 

tem-se que o fluxo de informações provenientes do ambiente externo afetam os receptores do 

aluno, entrando no seu sistema nervoso por intermédio de um “registrador sensorial”. Após a 

codificação da mensagem neste registrador, a informação sofre uma nova codificação, ao se 

inserir na memória de curta duração do aprendiz. A informação permanecerá na memória de 

curta duração brevemente, de modo que se a informação é para ser lembrada, esta sofre nova 

transformação, inserindo-se na memória de longa duração. A informação que provém da 

memória de curta e de longa duração passa por um “gerador de respostas”, que objetiva 

transformar a informação em ação. Tal ação capacita o observador externo a avaliar se a 

estimulação repercute em uma informação processada ou não, ou seja, se houve de fato a 

aprendizagem.  

À teoria de Gagné foram incorporados três componentes importantes: 1) eventos de 

aprendizagem; 2) resultados de aprendizagem; 3) condições específicas para alcançar cada 

resultado. Quanto aos eventos de aprendizagem, Gagné distingue entre eventos internos e 

externos. Os eventos de origem externa são mais facilmente observáveis. Os internos acabam 

sendo inferidos por observação externa. Estes eventos internos, que ocorrem no sistema nervoso 

central do aprendiz, são denominados de processos de aprendizagem. Salienta-se também que 

um determinado ato de aprendizagem é precedido e seguido por eventos de aprendizagem. Os 

eventos de aprendizagem podem ser analisados por oito fases que são constituídos por um 

processo interno (Figura 11). 





107 

 

armazenada. A fase conseguinte é a da retenção, na qual o que foi aprendido e codificado passa 

a ser armazenado na memória.  

Com o intuito de haver uma mudança comportamental persistente, um ato de 

aprendizagem necessita que o que foi armazenado seja relembrado, consistindo na importância 

de uma fase de rememoração com o processo de recuperação do que foi armazenado na 

memória. Em seguida, a fase de generalização e o processo de transferência de aprendizagem 

condizem a capacidade do sujeito utilizar o que foi aprendido em diferentes contextos, não 

necessariamente àquele em que originalmente lhe trouxe estímulos para aprender. A fase de 

desempenho e seu processo de resposta prepara o caminho para a última fase: a de 

retroalimentação, ou, ainda, conhecimento dos resultados da aprendizagem. Na fase de 

desempenho, é essencial para o observador ou professor se certificar que a aprendizagem 

ocorreu e que houve mudança comportamental. A retroalimentação é considerada a essência do 

ciclo de aprendizagem, no processo de reforço.  

Gagné é enfático ao mencionar que a aprendizagem estabelece estados persistentes no 

aprendiz. Estes estados persistentes são denominados de “capacidades”, uma vez que tais 

estados tornam o aprendiz capaz de desempenhar determinadas ações. O teórico coloca que há 

cinco categorias de capacidades humanas que podem ser adquiridas e aprendidas. Estas 

categorias repercutem nos resultados de aprendizagem (Figura 12). 

 

Figura 12 – Categorias principais de resultados de aprendizagem. 
 

 
Fonte: Moreira (2017). 

 

A aprendizagem de informação verbal significa que o aprendiz pode enunciar 

propositadamente o que ele aprendeu, a partir da fala, da escrita e de representação da 

Capacidades humanas

Informação verbal

Habilidades intelectuais

Estratégias cognitivas

Atitudes

Habilidades motoras
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informação. A capacidade humana mais enfatizada por Gagné é a de habilidades intelectuais 

que condizem ao “saber como” da informação. O indivíduo aprende a discriminar, a distinguir 

e a selecionar informações. As estratégias cognitivas são capacidades organizadas 

internamente, sendo utilizadas pelos alunos para direcionar sua própria atenção, aprendizagem, 

pensamento e rememoração. As atitudes (ações pessoais) são acopladas ao pensamento, com 

valores. As atitudes também são referidas como domínios afetivos. Já as habilidades motoras 

são aprendidas em conexão com atividades comuns como: dirigir um carro, tocar um 

instrumento musical, entre outros. Esta capacidade torna a execução precisa, suave, exata e 

sincronizada.  

Com a capacidade de habilidades intelectuais, Gagné cunhou a “hierarquia de 

aprendizagem”, que consiste em um mapa de habilidades subordinadas a alguma habilidade 

considerada mais complexa que deve ser aprendida.  

Nas estratégias cognitivas, Gagné acredita que o indivíduo direciona a sua 

aprendizagem, pensamentos, sentimentos e ações. Desenvolver estratégias cognitivas impacta 

no aprender a aprender e no aprender a pensar, de maneira autônoma e independente. Todavia, 

a dificuldade em considerar estratégias cognitivas como resultado de aprendizagem é a 

complexidade em medi-las e de avaliá-las, por isso a importância da mudança comportamental 

na teoria de Gagné. O instrutor ou professor deve estar atento, planejando e executando eventos 

externos que interfiram em processos internos e, assim, causem mudança de comportamento. 

Para descrever esta teoria, baseou-se nos estudos de Abbad e Borges-Andrade (2014), Moreira 

(2017), Vasconcelos, Praia e Almeida (2003), Paula (2009), Salles (2012), Scorsolini-Comin e  

Santos (2016) e Garrido 2006). 

 

2.3.2 Teoria de ensino de Bruner 
 

Para Bruner é possível ensinar qualquer tema de uma forma honesta a qualquer sujeito 

em qualquer estágio de desenvolvimento. Para ele, é importante levar em conta as diversas 

etapas do desenvolvimento intelectual, as quais são representadas e caracterizadas de uma 

forma particular, em que o indivíduo visualiza e explica o mundo para si mesmo.  

O processo de descoberta é destacado por Bruner na exploração de alternativas e do 

currículo em espiral, onde o ambiente e o conteúdo a ser ensinado devem ser percebidos pelo 

aprendiz em termos de problemas, relações e gaps que o aluno deve preencher, para que a 

aprendizagem seja considerada significativa. Portanto, o ambiente de aprendizagem por meio 

de descobertas deve disponibilizar alternativas à descoberta, sendo as relações que o aprendiz 
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faz similar ao que um cientista realiza em seu laboratório. O currículo em espiral significa que 

o aprendiz deve receber oportunidade de visualizar o tema mais de uma vez, em diferentes 

níveis de profundidade e de representação.  Esta teoria vai ao encontro dos princípios da criação 

do conhecimento organizacional, ao ressaltar a importância da espiral do conhecimento 

(NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002). 

O desenvolvimento intelectual é destaque na teoria de Bruner. O ensinar consiste em 

um esforço para moldar e auxiliar o desenvolvimento. Há três aspectos importantes a serem 

considerados na natureza do desenvolvimento intelectual: 

 

a) é caracterizado por independência crescente da resposta no que se refere à 

natureza imediata do estímulo; 

b) é baseado na absorção de eventos do meio ambiente, em um sistema de 

armazenamento; 

c) é caracterizado pela crescente capacidade de lidar com alternativas simultâneas, 

atendendo a diversas sequências, e distribuindo tempo e atenção de forma 

adequada a essas demandas. 

Para Bruner, a representação é uma questão básica para o desenvolvimento intelectual, 

pois o indivíduo, ao se desenvolver, deve ser capaz de representar o que ocorre em seu ambiente.  

De forma análoga às fases de desenvolvimento propostas por Piaget (próxima teoria a ser 

abordada), o teórico diferencia três modos que o indivíduo passa para representar o mundo: 

  

a) representação ativa: neste momento o trabalho mental de uma criança consiste 

em estabelecer conexões entre a experiência e a ação, visto que o seu interesse 

visa manipular o mundo através da ação. Esta etapa corresponde ao período em 

que há a aquisição da linguagem. A criança começa então a aprender a 

manipular símbolos.  Todavia, ainda não há a noção de reversibilidade, ou seja, 

a criança não consegue compreender que o peso e a massa de um objeto não 

alteram quando se modifica a forma deste mesmo objeto;  

b) representação icônica: este estágio trata-se de um momento operacional e 

concreto, uma vez que há manipulação dos objetos, interna (a partir de 

associações) e externamente. A ação neste estágio é interiorizada (não há mais 

a necessidade de se resolver um problema em ensaio e erro, pois a criança já 

consegue fazer relações em sua mente) e também reversível (pois uma operação 

inicial pode ser invertida). A representação ativa baseia-se em formação de 
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hábitos e aprendizagem de respostas, já a representação icônica é baseada por 

princípios de organização perceptivas;  

c) representação simbólica: no primeiro tipo de representação, a criança resolvia 

seus problemas a partir de ações puras e simples. No segundo tipo de 

representação, a criança passa a ser capaz de interiorizar a ação e as tentativas 

de resolução de problemas podem ser feitas mentalmente, porém a habilidade 

simbólica ainda era limitada, pois a criança estrutura a realidade presente, não 

estando apta para tratar de novas possibilidades.  Neste terceiro estágio, isto é 

possível. A criança pode, então, pensar a respeito de possíveis critérios e 

variáveis, deduzir relações potenciais, que podem ser verificadas a posteriori, 

por meio de experimento ou observação. 

 

Tais modos de representação determinam três estágios de processamento e 

representação de informações, considerados por Bruner como fases internas do 

desenvolvimento. Apesar de estas fases serem apresentadas sequencialmente, uma não substitui 

a outra, ou seja, na vida adulta, estes tipos de representações são continuamente realizados pelos 

indivíduos. 

Outra questão a ser tratada na teoria de ensino de Bruner é a problematização das 

demais teorias de aprendizagem e de desenvolvimento. Para o teórico, é necessário que uma 

teoria aponte as experiências consideradas efetivas para implantar no aluno a predisposição para 

a aprendizagem. Bruner considera a influência de fatores socioculturais, motivacionais e 

pessoais no desejo do sujeito em aprender. Dado isso, é importante considerar três elementos: 

ativação, manutenção e direção. A ativação diz respeito ao início do processo de aprendizagem, 

a manutenção a mantém, e a direção orienta que o processo não seja caótico.  

A aprendizagem por descoberta, enfatizada pelo teórico, deve ser dirigida de maneira 

que a exploração de alternativas não traga sentimentos de angústia ao aprendiz. Deve também 

especificar como pode ser estruturado um conjunto de conhecimentos, para que o aprendiz 

possa apreender estes conhecimentos. Entender os fundamentos de uma matéria a torna mais 

compreensível. Além disso, tem-se maior facilidade de armazenamento na memória humana. 

Neste ponto específico, dá-se ênfase aos três tipos de representações já citados. Ressalta-se 

também o conceito de “potência efetiva”, que se refere à capacidade de um aluno relacionar 

assuntos aparentemente distintos.  

Apesar de a teoria de Bruner ter um enfoque mais cognitivo, o teórico ressalta a 

importância do conhecimento prévio dos alunos, enfatiza também a busca por autonomia e 
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independência no processo de aprendizagem do aprendiz. Tais aspectos, dentre outros, são 

considerados fundamentais na educação de alunos profissionais adultos (PAULA, 2009; 

VASCONCELOS; PRAIA; ALMEDA, 2003; MOREIRA, 2017; GARRIDO, 2006). 

 

2.3.3 Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget 
 

Piaget é considerado pioneiro no enfoque construtivista à cognição humana. Seus 

escritos iniciaram na década de 1920, porém foi apenas em 1970 que as ideias de Piaget 

receberam os holofotes, o que significou a ascensão do cognitivismo e o declínio por assim 

dizer do behaviorismo no que diz respeito ao ensino e aprendizagem. Para Piaget (1971) há 

quatro períodos gerais de desenvolvimento da cognição dos indivíduos: sensório-motor; pré-

operacional; operacional-concreto; operacional-formal.  

As contribuições de Piaget para o desenvolvimento cognitivo ocorrem por processos 

de assimilação e acomodação. Pode-se conceituar a assimilação como a iniciativa de interação 

do indivíduo com o objeto é de natureza do organismo. O sujeito constrói esquemas de 

assimilação mentais para retratar uma realidade. No momento em que o organismo assimila, a 

realidade é incorporada aos seus esquemas de ação, impondo-se ao seu meio. No processo de 

assimilação a mente não é modificada, nem tampouco o que se tem na realidade é modificado. 

Quando os esquemas de ação não conseguem assimilar uma situação específica, o organismo 

(a mente) desiste ou é modificado. 

Ao ocorrer a modificação, ocorre o que Piaget denomina de acomodação. A 

acomodação possibilita a construção de novos esquemas de assimilação. Não há acomodação 

sem a assimilação, pois a acomodação consiste na reestruturação da assimilação. Assim, o 

equilíbrio entre assimilação e acomodação consiste na adaptação à situação imposta. Novas 

experiências não assimiladas impactam em novas acomodações e novos equilíbrios 

(adaptações). O desenvolvimento cognitivo, portanto, é uma construção de (re)equilibrações e 

(re)estruturações sucessivas. Para Piaget, a mente concerne a um conjunto de esquemas que se 

aplicam à realidade.  

Quanto às ações humanas, estas são pautadas no comportamento humano. O teórico 

acredita que o comportamento parte da ação, sendo até mesmo a percepção compreendida como 

uma atividade. Piaget não trata diretamente da aprendizagem em sua teoria, preferindo 

mencionar o “aumento de conhecimento” e analisando de que modo isto ocorre. Constata-se 

desta maneira, que só há aumento de conhecimento (aprendizagem para esta tese) se o esquema 
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de assimilação sofre acomodação (MOREIRA, 2017; ABREU et al., 2010; GOMES; BELLINI, 

2009; LAJONQUIÉRE, 1997; GARRIDO, 2006). 

 

2.3.4 Teoria da mediação de Vygotsky 
 

Lev Vygostky (1896-1938) tem como referência basilar, em sua teoria, o contexto 

social, histórico e cultural.  Diferentemente de Piaget e Bruner, que propõem estágios de 

desenvolvimento, o teórico focaliza em mecanismos que influenciam o desenvolvimento 

cognitivo, os quais são de origem e de natureza sociais e singulares aos seres humanos. Nesta 

teoria, considera-se que só é possível compreender os processos mentais se os instrumentos e 

signos que os mediam forem compreendidos também.  

Salienta-se que o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais em 

aspectos mentais, ou seja, por meio da socialização que ocorre o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores. É pela mediação que ocorre a internalização de atividades e 

comportamentos com a utilização de instrumentos e signos.  

Para Vigostky (1987), o sujeito não é uma unidade de análise, sendo a interação social 

um veículo importante para a transmissão dinâmica de um conhecimento social e 

historicamente construído. A interação social exige reciprocidade e bidirecionalidade entre os 

envolvidos ativamente. Esta interação ocasiona a troca de experiências e conhecimentos quanti 

e qualitativamente.  

A atribuição de significados também é um elemento importante nesta teoria, a qual 

está diretamente relacionada à interação social. Para cada significado de gestos, situações, 

palavras, entre outros, há uma convenção social, podendo ou não repetir seus significados em 

diversos tipos de cultura. A internalização (reconstrução interna) de signos é fundamental para 

o desenvolvimento humano. Sob esta ótica, os signos mediam as relações interpessoais e da 

pessoa consigo mesma. Para internalizar signos, é preciso que o ser humano capture os 

significados já compartilhados socialmente.  

A tônica social e instrumental das funções mentais implica o exame minucioso do 

desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem. Para Vygostsky, a partir da internalização de 

signos e instrumentos, a aprendizagem se converte em condição para o desenvolvimento das 

situações na zona de desenvolvimento potencial do sujeito, a qual é entendida como a 

diferença entre o que o sujeito é capaz de realizar autonomamente e o que pode realizar com o 

auxílio de outros envolvidos.  
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Vygotsky também define a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) como a 

distância entre o nível cognitivo do indivíduo, o qual é medido pela capacidade de resolver 

problemas de forma independente, e o nível potencial, que é medido por meio de solução de 

problemas sob o norteamento ou orientação de outra pessoa, em colaboração compartilhada 

com pessoas mais capazes. A ZDP identifica aspectos que ainda não estão bem amadurecidos, 

mas que se encontram em processo de maturação. O potencial de aprendizagem é dinâmico e 

modifica-se constantemente.  

As contribuições de Vygotsky são fundamentais para o processo de aprendizagem. O 

intercâmbio social é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Sem a interação e a troca e 

compartilhamento de significados não há ensino, nem aprendizagem e desenvolvimento 

cognitivo (MOREIRA, 2017; GIUSTA, 2013; LEONARDO; SILVA, 2013; PEREIRA, 2012; 

CHAIKLIN, 2011; CABRAL et al., 2015; GARRIDO, 2006). 

 

2.3.5 Teoria de aprendizagem significante de Rogers 
 

Carl Rogers (1969) preconiza que facilitar a aprendizagem é um dos maiores objetivos 

da educação. Dado isso, o teórico elenca dez princípios que devem ser respeitados em um 

processo de aprendizagem: 

 

a) seres humanos têm uma potencialidade natural para aprender: a 

curiosidade faz parte da constituição do ser humano. O aluno tem desejo natural 

de aprender, de descobrir, de explorar o conhecimento e expandir suas 

experiências. Estes aspectos podem ser potencializados ou neutralizados pelas 

premissas do sistema educacional ao qual o aluno é submetido; 

 

b) a aprendizagem significante: aprendizagem que provoca mudanças no 

comportamento do indivíduo e nas ações futuramente escolhidas por ele. Este 

tipo de aprendizagem não se limita ao acúmulo de conhecimentos. Diferente da 

teoria de “aprendizagem significativa” de Ausubel, que focaliza seus princípios 

na cognição, Rogers vai além, denotando à palavra “significante” uma 

significação mais pessoal, indo além do aspecto cognitivo. Ainda neste 

princípio, considera-se que a pessoa aprende aquilo que mantém e enaltece o 

seu eu, ou seja, há uma tendência à autorrealização. Ao aluno perceber que o 

conteúdo aprendido é relevante, a aprendizagem ocorre de forma mais rápida;  
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c) a aprendizagem que envolve mudança na organização do eu tende a 

suscitar resistência: geralmente, para algumas pessoas, quando outros estão 

certos, elas se consideram erradas. Assim, a aceitação de valores externos pode 

ameaçar valores próprios do sujeito, ocorrendo a resistência de aprendizagem;  

 

d) as aprendizagens que ameaçam o eu são mais facilmente percebidas e 

assimiladas quando as ameaças externas são diminuídas: Rogers ilustra este 

princípio citando o aluno que tem dificuldade para leitura, o qual, por conta 

desta deficiência, sente-se ameaçado e desajustado. Ao ser colocado em uma 

situação em que se sinta exposto e que precise realizar a leitura, este sujeito não 

consegue progredir. Do contrário, em um ambiente onde há apoio e suporte, e 

estímulos à autoavaliação diminuem consideravelmente as ameaças externas 

que lhe impedem de se desenvolver;  

 

e) quando é pequena a ameaça do eu, pode-se perceber a experiência de 

maneira diferenciada e a aprendizagem pode prosseguir: este princípio é 

extensão do anterior. A aprendizagem envolve uma crescente distinção de 

componentes da experiência e assimilação de significados destas 

diferenciações. O aluno que se sente seguro, percebe estas diferenciações e a 

aprendizagem se efetiva;  

 

f) grande parte da aprendizagem significante é adquirida por meio de atos: a 

partir de confronto do aluno com situações práticas, suscitando experiências de 

natureza social e ética, potencializa-se a aprendizagem;  

 

g) a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do 

processo de aprendizagem: o aluno que escolhe os caminhos que deve 

percorrer, descobre seus próprios recursos de aprendizagem, formulando seus 

problemas, e decidindo o curso de suas ações. A aprendizagem significante é 

maximizada ao passo que o sujeito vivencia as consequências de suas escolhas; 

 

h) a aprendizagem autoiniciada que envolve a pessoa do aprendiz em sua 

completude – sentimento e intelecto – é mais duradoura e abrangente:  
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Rogers acredita que o aluno que se deixa envolver aprende mais eficazmente, 

pois a aprendizagem não é só “do pescoço para cima”, envolve também aspectos 

afetivos, o que torna visceral o processo de aprendizagem. O aluno tem 

consciência de que a aprendizagem é sua e pode decidir em mantê-la ou 

abandoná-la diante de outra aprendizagem mais profunda; 

 

i) a independência, a criatividade e a autoconfiança são todas facilitadas, 

quando a autocrítica e autoavaliação são básicas: A criatividade repercute 

em uma atmosfera de liberdade. Diante disso, a avaliação externa é 

desconsidera quando se trata de trabalho criativo. A autocritica e a 

autoavaliação são indispensáveis no auxílio do aluno em tornar-se 

independente, criativo e autoconfiante; 

 

j) a aprendizagem socialmente é a do próprio processo de aprender: a partir 

de uma abertura à experiência contínua, e a incorporação da necessidade de 

processos de mudança, o indivíduo passa a aprender a aprender em uma postura 

de busca constante de conhecimento. Para Rogers (1969), não é o conhecimento 

em si que trará validade para a sociedade, e sim a atitude de busca por estes 

conhecimentos.  

 

Para Rogers (1969), o objetivo do sistema educacional, independentemente das suas 

graduações e contextos, deve consistir na facilitação da mudança e da aprendizagem, haja vista 

a própria característica da sociedade atual, que é pautada por mudanças dinâmicas, e não por 

rigidez e estruturas conservadoras. Sendo assim, o que é ensinado pode tornar-se rapidamente 

obsoleto. Estas preocupações vão ao encontro do surgimento da Sociedade do Conhecimento, 

citada no primeiro capítulo desta tese.  

O homem é considerado “educado” se aprendeu a aprender, e se aprender a adaptar-se 

a mudar, sendo importante conhecer e realizar um processo de busca por conhecimento 

contínuo. A facilitação de aprendizagem mencionada por Rogers não diz respeito a suporte 

tecnológico, habilidades de ensino de um líder, planejamento curricular, entre outros aspectos, 

mas, sim, evidencia a relação interpessoal entre facilitador e aprendiz como condição sine qua 

nuon para a efetivação da aprendizagem. O facilitador deve ser autêntico e ser humano diante 

de outro humano, além de prezar, aceitar e confiar no aluno por meio de uma postura empática. 
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Estas são qualidades atitudinais que um facilitador deve ter, segundo Rogers, as quais resultam 

na facilitação de uma aprendizagem vivencial, autoiniciada e significante. 

No entanto, Rogers (1969) menciona que sua abordagem é voltada a princípios que 

podem ser seguidos em ações educacionais que anulem desconfortos e ameaças na relação 

aluno-professor. Técnicas de grupos focais ou grupos de encontros semanais ou quinzenais são 

sugeridos pelo teórico, nos quais a diminuição de dificuldades interpessoais e a escuta seriam 

o centro, aspectos estes centrais quando se trata de aprendizagem com adultos (MOREIRA, 

2017; ARAUJO; VIEIRA, 2013; ARAUJO; FREIRE, 2014; GARRIDO, 2006; BRANCO, 

2012). 

 

2.3.6 A autonomia do aluno adulto por Paulo Freire 
 

Outro importante pesquisador que contribuiu para os estudos do desenvolvimento do 

adulto e principalmente com princípios que devem ser considerados por esta tese é Paulo Freire 

(1921-1997). 

A consciência crítica é considerada importante para que o sujeito alcance a sua 

libertação ou esteja em processo de alcançá-la. Para isso, dialogar é imprescindível e revela a 

ponte entre o educador-bancário ao educador-dialógico e problematizador. Nesta perspectiva, 

o processo de aprendizagem se dá do educador com o educando, sendo o conteúdo 

programático, por exemplo, de responsabilidade mútua.  Assim, é imprescindível o emprego de 

temas geradores, pautados na relação do homem com o mundo, pois esse lida com emoções, 

experiências, vocábulos e singularidades dos alunos.  

Este educador critica a educação bancária, na qual estudar significa memorizar 

conteúdos mecanicamente, não sendo a compreensão e a significação pré-requisitos da 

aprendizagem. Na ótica dialógica, o sujeito deve se apropriar de significados dos conteúdos e 

buscar relações entre estes conteúdos, ligando-os a aspectos do conhecimento. Conhecer passa 

a ser um processo social, e o diálogo é o cimento deste processo. Sendo assim, tanto educando 

como educador aprendem juntos neste processo. O educador deve sair da posição de detentor 

do saber e considerar as experiências e saberes prévios dos seus alunos. Há uma diferença entre 

educador e educando, que não são antagônicos, em que o educador orienta o processo de 

aprendizagem vislumbrando a autonomia do aprendiz. Com a tônica de uma pedagogia da 

autonomia, Freire considera que: 

 

a) não há docência sem discência: quem ensina aprende, e quem aprende ensina; 
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b) ensinar não consiste em transferir conhecimentos: é preciso criar 

possibilidades para a construção do conhecimento. 

 

As teorias de aprendizagem individuais citadas oferecem subsídios para profissionais 

de Gestão de Pessoas no planejamento de ações educacionais. Há aspectos singulares na 

construção da aprendizagem humana, os quais devem ser compreendidos no ambiente de 

trabalho, de modo a facilitar o processo de transferência de aprendizagem (MIRANDA; 

BARROSO, 2004; MOREIRA, 2017; GADOTTI, 1997; SILVA, 2000; SOUZA; CHAPANI, 

2013; CABRAL et al., 2015). 

 

2.3.7 Andragogia por Malcolm Knowles 
 

A Andragogia é uma palavra de origem grega que deriva da junção andros (homem) 

+ agein (conduzir) + logos (tratado, ciência). Tem-se, portanto que a Andragogia diz respeito à 

ciência de educação para adultos.  Para estruturar programas de capacitação e propor ações de 

desenvolvimento humano é preciso levar em conta os princípios e diretrizes desta ciência, cujo 

foco está em pessoas singulares, que têm experiências a serem levadas em conta no processo 

de aprendizagem e que irão impactar na transferência da aprendizagem. 

 Para além do termo “Andragogia”, surgiram também outros associados, como a 

“educação continuada”, a “educação extraescola” e, mais contemporaneamente, a “educação 

corporativa” (BENEDICTO, 2004).  Apesar de serem termos que se diferem em seus conceitos, 

têm pontos de intersecção ao tratar da educação de um aluno profissional adulto. Pesquisas, 

estudos e práticas com adultos em situação de ensino-aprendizagem revelaram a necessidade 

de desenvolvimento de uma metodologia específica para tal finalidade. 

O termo “Andragogia” ainda não encontrou o reconhecimento necessário a ponto de 

substituir o clássico termo “pedagogia”, quando o assunto é educação de adultos. Todavia, é o 

termo e conceito mais apropriado para sinalizar a consciência, existência e necessidade desse 

tipo de educação. Benedicto, no ano de 2004, chamava a atenção para o contexto brasileiro, 

onde a educação de adultos é associada naturalmente à “alfabetização de adultos”, ou, ainda, à 

“escolarização tardia”, ou “educação recorrente”. Contudo, com as metamorfoses ocorridas no 

mundo desenvolvido, houve a difusão de metodologias específicas para a prática de ensino-

aprendizagem com adultos já escolarizados pela educação formal e inseridos em um ambiente 

de trabalho.  
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A Andragogia tem suas raízes na pedagogia. Na Europa, no século VII, surgem as 

catedrais e escolas monásticas na Europa com o objetivo de ensino de crianças, buscando 

preparar jovens rapazes, através da doutrinação, para o serviço religioso.  Nesse instante, foi 

possível observar, que os ditos “mestres” seguiam uma série de pressupostos de aprendizagem 

denominando-os de “pedagogia”, a qual tem como objeto de estudo a criança. Tal modelo de 

educação foi mantido até o século XX, onde iniciaram estudos que percebiam a atual educação 

(“ensinar a aprender”) inadequada para outras faixas etárias, diferentes da infantil. Observou-

se, anos depois que a escola secular também se organizou nos mesmos parâmetros da educação 

que já se tinha. Os modelos tradicionais pedagógicos tornaram-se bases organizacionais dos 

sistemas educacionais, incluindo até o mesmo o sistema de Aprendizagem Organizacional. 

Determinar as diferenças conceituais e técnicas entre a educação da criança e 

adolescentes para uma educação adulta cedeu espaço para um novo campo de estudo, a 

Andragogia, com a tentativa de adequar metodologias de ensino que privilegiassem as 

especificidades da aprendizagem no profissional adulto. O movimento de educação para adultos 

de forma institucionalizada teve sua aparição na Escandinávia e na Inglaterra, no século XX 

com os estudos de Edward C. Lideman. Este teórico contribuiu significativamente com o tema, 

por meio do seu estudo “The Meaning of Adult Education” datado em 1926. Nos anos 

conseguintes, houve outros pesquisadores interessados em desenvolver estudos andragógicos, 

no entanto até 1940, apesar de já haver estudos que balizassem a criação de uma teoria sobre a 

aprendizagem de adulto, estes se encontravam dispersos.  

Mais adiante, no ano de 1970, Malcolm Knowles publicou o livro “The Modern 

Practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy”, sendo considerado um importante 

estudo que repercutiu na arte e na ciência de orientar seres humanos adultos a aprender.  

Embora tenham passado quase 50 anos desta publicação, de fato, não se pode 

considerar que as aprendizagens nos diferentes estágios da vida podem ser tratadas da mesma 

maneira. Ao passo que a aprendizagem se direciona para pessoas com experiências 

significativas, há um novo perfil de aprendente.  

Os autores Melo et al. (2016) identificaram seis princípios fundamentais da 

Andragogia, sustentados nos pressupostos de Paulo Freire, os quais estão listados a seguir: 

 

c) necessidade: esta dimensão revela que o conteúdo a ser trabalhado em uma 

capacitação deve ser percebido pelo colaborador como pertinentes e aplicável 

ao seu ambiente de trabalho. Os adultos precisam saber quais as razões de se 

aprender o que está sendo ensinado. É preciso que tenha um sentido para o aluno 
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profissional adulto. Esse é um dos pontos que gera comprometimento com as 

ações de educação; 

d) autoconhecimento: os alunos adultos sentem a necessidade de serem 

independentes ao mesmo tempo em que querem ser aprendizes. Além disso, o 

autoconhecimento fica evidente no momento em que o aluno sabe suas 

carências ou lacunas de competências, bem como suas facilidades e 

dificuldades, o que afeta diretamente em seu processo de aprendizagem; 

e) experiências: estes princípios concernem à bagagem de experiências vividas 

pelo adulto, o que interfere na predisposição para aprender, uma vez que as 

experiências de sucesso e de fracasso irão balizar seu aprendizado. Elucidar 

experiências cotidianas do aluno pode auxiliar nos processos de aprendizagem; 

f) prontidão para aprender: os alunos profissionais adultos consideram-se aptos 

para aprender algo que julga necessário saber; 

g) orientação para a aprendizagem: é possível observar que o adulto direciona 

sua aprendizagem para experiência por ele já vividas o que impele, sob a ótica 

do aluno, a importância do significado e aplicação em seu cotidiano;  

h) motivação: os fatores motivacionais são intrínsecos aos sujeitos, e estes 

também afetam a aprendizagem. A satisfação e o comprometimento com o 

trabalho são determinantes nestes processos.  

 

Corroborando o exposto, no estudo de Benedicto (2004) são reunidos alguns elementos 

que influenciam na aprendizagem do adulto, a saber: a) sentimento de independência; b) 

experiências de vida acumuladas, as quais servem de referência e fundamento para os processos 

de aprendizagem do aluno adulto; c) interesse em adquirir novos conhecimentos que estejam 

diretamente voltados ao desenvolvimento de habilidades que auxiliarão no desempenho dos 

papéis ocupados pelo adulto; d) expectativa de aplicação prática e imediata dos novos 

conhecimentos apreendidos; e) apresentação de problemas específicos a serem solucionados, o 

que gera maior interesse pelo processo de aprendizagem. 

Observa-se que na aprendizagem do aluno profissional adulto a experiência do sujeito 

e a percepção de aplicabilidade do conteúdo apreendido é bastante evidenciada, o que ressalta 

a importância de ações de capacitação que enfatizem a aprendizagem comportamental desse 

sujeito. O aluno profissional adulto, busca relacionar o conteúdo ao que ele já sabe e, 

principalmente, busca encontrar aplicações no seu dia a dia laboral. As organizações que não 

consideram os princípios propostos pela Andragogia realizam ações de capacitações distantes 
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do cenário do trabalhador, diminuindo o seu engajamento, a sua motivação e a credibilidade 

depositada por ele nas ações lançadas pela área de desenvolvimento de pessoas, além de 

dificultar o processo de transferência de aprendizagem. 

Em resumo, com relação à Andragogia, os fatores a serem considerados na 

aprendizagem voltada ao trabalho, buscando a aprendizagem aplicável, clara e relevante para o 

APA, estão sintetizados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Quadro-resumo dos fatores a serem considerados na aprendizagem do aluno 
profissional adulto. 

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizagem para 
adultos 
(Andragogia) 

Aspectos e contribuições que devem ser consideradas nessa Tese 

Aprender a conhecer (aprender a aprender) 
Aprender a fazer (teórico e empírico) 
Aprender a ser (identificação de capacidades e gaps) 

Metodologias específicas para ensino e aprendizagem de adultos 

Experiências significativas 

Necessidade 
Autoconhecimento 
Experiências 
Prontidão para aprender 
Orientação para a aprendizagem 
Motivação (Paulo Freire) 

Sentimento de Independência 
Experiências de vida acumuladas, as quais servem de referência para 
processos de aprendizagem 
Interesse em adquirir novos conhecimentos 
Expectativa de aplicação prática  
Apresentação de problemas específicos a serem solucionados 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Compreender de que modo o ser humano na vida adulta realiza a sua busca 

continuadamente pela educação, pelo conhecimento na melhoria de suas ações e processo de 

transferência de aprendizagem, torna-se fundamental em ações de TD&E. 

 

2.3.8 Teoria experencial de David Kolb 
 

Ainda em se tratando de teorias de aprendizagem do aluno profissional adulto, pode-

se destacar a teoria de aprendizagem experencial de David Kolb. A abordagem experencial 
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apresenta uma perspectiva holística, integrativa e multidimensional e multinível, não sendo 

aplicável apenas a ambientes formais, mas estendendo-se a todos os outros espaços da vida. 

Esta teria se aproxima das tendências contemporâneas para melhoria da qualificação 

profissional (KOLB; KOLB, 2017; PIMENTEL, 2007).  

Com base nas teorias citadas anteriormente, a abordagem kolbiana segue caminho de 

aplicação no campo formativo de desenvolvimento do aluno adulto profissional. Importantes 

pesquisadores e estudiosos, segundo Kolb e Kolb (2017), fundaram a aprendizagem focada na 

experiência como: Jean Piaget, com o construtivismo; Lev Vygotsky, com os conceitos de zona 

de desenvolvimento proximal; Paulo Freire, com a educação dialógica; Carl Rogers, com a 

autorrealização através do processo de experiência, entre outros. Não é à toa que a teoria desses 

autores fora apresentada nesta tese. 

Cada vez mais educadores estão experimentando práticas de aprendizagem 

experenciais, como por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas com uso de jogos, 

simulações, entre outros. Segundo Kolb e Kolb (2017), desde 1970, a aprendizagem experencial 

vem sendo amplamente difundida em currículos, cursos e programas educacionais. Muitas 

foram as inovações no campo da educação que surgiram nesse mesmo período e adotaram os 

princípios e práticas da educação experencial, como o ensino de graduação baseado em 

competências, a educação profissional e os programas universitários para alunos adultos. 

Em 1984, inspirado nos estudos de Vygotsky, David Kolb torna público suas pesquisas 

sobre modelos de aprendizagem. Para Kolb, o indivíduo é capaz de aprender por meio de suas 

experiências, buscando o aprendizado de algo que faça sentido dentro das vivências por ele já 

vividas (ABREU; SANABIO; MENDONÇA, 2013; PIMENTEL, 2007; KOLB; KOLB, 2017). 

Kolb utiliza o conceito de zona de desenvolvimento proximal, mediação, internalização, 

generalização e descontextualização em sua teoria. Conceitos originários da teoria vygotskiana. 

A teoria da aprendizagem experencial atribui valor a quatro momento diferenciados 

do processo de aprendizagem do adulto: reflexão, confronto, comparação e revisão de 

conhecimentos de caráter teórico. Assim, Kolb sugere a importância de integrar conhecimentos 

estruturados aos conhecimentos embasados na experiência, os quais, somados, constroem o 

percurso de desenvolvimento profissional. Lições experenciais têm grande potencial, 

aumentam a qualidade afetiva dos conteúdos, pois, ao passo que os alunos se envolvem na 

resolução de problemas que fazem parte das atividades rotineiras, eles analisam, compartilham, 

discutem e refletem sobre suas reações pessoais. Além disso, provocam melhorias significativas 

na memória dos alunos, moldam crenças sobre o aprendizado e sobre o eu, afinando reflexões 

críticas (KOLB; KOLB, 2017). 
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A premissa kolbiana prevê que todo desenvolvimento profissional prospectivo é 

decorrente da aprendizagem atual e todo o desenvolvimento já concebido é imprescindível para 

a aprendizagem, dialogando com as teorias anteriormente descritas. Tendo isso em vista, a 

aprendizagem experencial pressupõe a interdependência entre características intrínsecas do 

aprendente e características extrínsecas do ambiente. 

Para Kolb, toda a educação é social, visto que a aprendizagem e o ensino são 

conquistados de um modo de agir comum. Assim, o desenvolvimento individual sofre 

influências do sistema cultural e social de conhecimento. A experiência adquirida, portanto, é 

dialética e ininterrupta de aprendizagem, estando presente ao longo da vida humana 

(lifelonglearning). Complementar a esses fatores, para que a experiência de aprendizagem seja 

processada, é preciso o direcionamento de uma meta ou propósito específico (KOLB; KOLB, 

2017). 

A teoria Kolbiana, apesar de evidenciar o papel comportamental, não nega a 

importância dos aspectos cognitivos e subjetivos aliados ao aprendizado. David Kolb avalia o 

processo inerente à aprendizagem e não o produto por ela gerado. Os conhecimentos adquiridos 

tornam-se cada vez mais sofisticados por meio do confronto das ideias e do intermédio de outros 

novos conhecimentos, transformando o saber preexistente; daí a importância de se observar o 

processo dinâmico e dialético da criação do conhecimento (KOLB, 1984). 

O conhecimento é, portanto, um processo hipotético de (re)invenção e (re)criação 

contínua da realidade. A formulação de hipóteses engendra modos de agir que capacitam a 

articulação entre o que se conhece em detrimento de uma situação experencial nova. Diante da 

formulação do conhecimento, o indivíduo une e seleciona informações, aprimora 

procedimentos, separa, elege e sequência elementos, adicionando novos. Há, dessa forma, 

muitas operações de pensamento antes que a hipótese seja testada, até se tornar sólida o 

suficiente para a sua generalização. 

David Kolb posiciona-se de forma contrária às teorias que acentuam apenas uma 

dimensão: cognitiva ou comportamental. Para ele, a aprendizagem não pode partir de uma 

perspectiva unilinear, sendo transacional, ascendente contínua, multilinear e processual. 

Outra contribuição da teoria experencial reflete ao papel da experiência na 

aprendizagem a partir de uma perspectiva teórico-empírica, articulando suas dimensões 

opostas: a dimensão do concreto/abstrato e do ativo/reflexivo. A tensão entre estas dimensões 

dicotômicas é resolvida na preensão da experiência e sua transformação. Entre o aprender, 

conhecer e desenvolver, Kolb apresenta o ciclo de aprendizagem experencial, o qual conecta 
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generalizados. Aqui a ação se relaciona às relações interpessoais, destacando a colaboração e o 

trabalho em equipe. 

 Kolb, diante disso, tece algumas relações. Para ele a relação dialética entre concreto 

e abstrato é manifestada por meio da experiência concreta e conceitos abstratos, sendo traduzida 

pela apreensão e compreensão. A relação dialética entre reflexivo e ativo é manifestada na 

aprendizagem transformativa, com a combinação da observação reflexiva e a experiência ativa. 

Assim, articular o aprender e o compreender é essencial para elaborar conhecimentos concretos 

e abstratos, e os processos de transformação, em sua operação mental para reflexão e ação, 

compõem mutuamente o desenvolvimento psicológico.  

É no ciclo quadrifásico, considerado central na perspectiva kolbiana, que o profissional 

identifica, em suas experiências, aprendizagens relevantes para o seu desenvolvimento, a níveis 

crescentes de aquisição, especialização e integração ou, ainda, na apreensão de novas 

competências. 

A essência da teoria de aprendizagem experencial considera que em todos os modelos 

adaptativos de aprendizagem, há modos de experiências. Kolb e Kolb (2017) alertam para o 

fato de que muitos pesquisadores e interessados no assunto utilizam o termo aprendizagem 

experencial para aplicar exercícios e jogos nos processos de aprendizagem. Contudo, é 

equivocado reduzir a aprendizagem experiêncial a partir de técnicas e instrumentos, uma vez 

que em palestras ou aulas expositivas é possível utilizar a experiência por meio de conceitos 

concretos. Por outro lado, uma aula com uso de computadores pode ser extremamente abstrata 

para os alunos.  

O desafio está em criar um relacionamento singular entre professores, alunos e os 

conteúdos. Neste processo, o educador experencial também se torna aprendiz, e o aprendiz 

experencial também se torna professor. O assunto/conteúdo passa a ser o centro do processo de 

aprendizagem, e o educador e o aluno ocupam a mesma posição, sendo corresponsáveis pelo o 

que dizem e realizam, como poder ser visualizada na Figura 14. 
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complexo do desenvolvimento, manifestado tanto pela segurança e autoafirmação e 

reconhecimento das competências, quanto da visão crítica em perceber a necessidade de novas 

mudanças e aprimoramento de conhecimento. Para Kolb, cabe praticamente ao indivíduo 

conquistar este nível.  

Cada nível do desenvolvimento maturacional é constituído por um nível estrutural de 

consciência superior ao do estágio antecedente; além disso, pode-se considerar que uma mesma 

experiência gera graus de complexidade diferentes. 

No estudo de Kolb e Kolb (2017) foi possível identificar nove estilos de aprendizagem: 

iniciando, experimentando, imaginando, agindo, equilibrando, refletindo, analisando, pensando 

e decidindo. Cada um desses estilos retrata diversas formas como os alunos adultos aprendem. 

Alguns aprendentes mantêm seu estilo de aprendizagem na maior parte do tempo; outros, 

modificam seus estilos, levando em conta o teor do conteúdo que está sendo ensinado, ou ainda 

dependendo da situação em que se encontram, sendo aprendizes mais flexíveis (SANTOS; 

CIRNE; ALBUQUERQUE, 2017; PENA; CAVALCANTI; MIONI, 2014). 

Assim, como há estilos do aprender, há também estilos do ensinar. Kolb e Kolb (2017) 

propõem quatro estilos de educadores: facilitadores; especialistas no assunto; avaliadores; e 

coaching’s (mentores). 

O papel de facilitador auxilia os educandos a refletirem sobre o que estão aprendendo, 

atraindo os interesses dos alunos, potencializando a motivação intrínseca e o autoconhecimento. 

Já o papel do especialista no assunto auxilia os alunos a organizarem e conectarem suas 

reflexões embasados em conhecimento. Incentivam o pensamento crítico e auxiliam na 

organização sistemática e analítica do conhecimento. 

O avaliador auxilia no domínio da aplicação dos conhecimentos e habilidades para 

atender requisitos de desempenho. São orientados a resultados. Por fim, o papel de coaching, 

auxilia na aplicação do conhecimento para atingir seus objetivos, mentorando a partir de planos 

de desenvolvimento pessoais e ofertas de feedbaks sobre o desempenho. Todos os papéis, 

segundo Kolb e Kolb (2017), são fundamentais no processo de aprendizagem eficaz. 

Até o presente momento, debruçou-se sobre teorias de aprendizagem no nível de 

indivíduo. Todavia, para que a aprendizagem possa se processar no nível institucional, é preciso 

analisá-la sob a dimensão organizacional. 
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2.3.9 Teoria da Aprendizagem Organizacional (AO)e o Framework 4is  
 

Autores clássicos de teorias de aprendizagem – abordados nas seções anteriores do 

presente capítulo – como Gagné, Bruner, Vygotsky, Rogers, Piaget, Paulo Freire, Knowles e 

Kolb, auxiliam na compreensão da aprendizagem do indivíduo nas organizações. Bruner, por 

exemplo, acredita que a aprendizagem é um processo que possibilita a construção de novas 

ideias ou conceito pautados em conhecimentos prévios dos aprendizes. A partir da estrutura 

cognitiva, o indivíduo seleciona e transforma as informações, além de construir hipótese. Já 

Piaget menciona que a aprendizagem condiz a um processo contínuo de adaptação do homem 

ao seu ambiente, em que, dada esta adaptação, o sujeito se desenvolve e se conhece. Com a 

observação de novas realidades, novas formas de interpretação da realidade ocorrem, 

implicando novos repertórios de conhecimento produzidos. 

No campo das organizações, pode-se afirmar que a aprendizagem também impele ao 

indivíduo e ao grupo a necessidade de adaptação as diversas demandas, aos processos e às novas 

aprendizagens que lhe são exigidas cotidianamente. Vygostsky conceitua a aprendizagem como 

um processo em que o aprendiz se apropria de informações, atitudes, valores e habilidades ao 

passo que contacta a sua realidade, seu meio ambiente e outras pessoas. Assim, o sujeito torna-

se interdependente do meio que está inserido, a partir de trocas de percepções, impressões, 

causando influências e sendo influenciado. Nas organizações, o meio imediato dos indivíduos 

é a própria instituição e torna-se importante problematizar de que modo a organização estrutura 

mecanismos focados em aprendizagem, favorecendo o aprendizado das pessoas. 

Rogers e Paulo Freire afirmam que as ações educativas devem desenvolver nos alunos 

o senso de iniciativa e a noção de capacidades e responsabilidades, implicando-os em realizar 

escolhas, adaptarem-se às mudanças e agirem de maneira dinâmica e criativa.  Rogers, por 

exemplo, menciona que o foco da aprendizagem consiste no desenvolvimento da capacidade 

dos indivíduos em relacionar-se e lidar com mudanças. Nesta perspectiva teórica, os aprendizes 

apresentam estilos de aprendizagem específicos, os quais devem ser considerados pelas ações 

de educação de uma organização. As teorias sócio-históricas de Bruner, Vygotsky e Piaget, por 

exemplo, geram complexidades imbricados nos processos de aprendizagens individuais. 

Knowles e Kolb apontam o caminho para o desenvolvimento de adultos.  

Adultos se interessam por situações práticas e aplicáveis às suas necessidades. Somado 

a isso, para o adulto profissional, aprender competências não ocorre de forma isolada, pois ele 

sente a necessidade de incluí-las ao seu conjunto de saberes, torna-se se capaz de agir e praticar 

novas atitudes, as quais são acompanhadas por novos desempenhos, ou seja, esta pessoa 
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relaciona o que aprende com seus saberes e experiências prévias. O adulto precisa eleger o 

conteúdo de aprendizado como necessário (Rogers, Bruner, Freire), e que este seja objeto que 

impacte na sua adaptação ao mundo (Piaget) de modo interdependente (Vygostsky), e alterando 

seu comportamento (Gagné), como corroboram as teorias de aprendizagem individuais 

consultadas. Estas características devem ser levadas em conta em planejamentos de programas 

de capacitação.   

Com a noção de desenvolvimento contínuo de Bruner, é importante que os programas 

de treinamento e desenvolvimento de um Sistema de Educação Corporativa identifiquem as 

práticas pedagógicas que oportunizem esta constância aos indivíduos, facilitando o processo de 

aprendizagem. Compreender a priori o processo de aprendizado individual das pessoas baliza 

e fundamenta a compreensão do processo de Aprendizagem Organizacional. Ao se colocar a 

organização no mesmo nível que as pessoas (em termos didáticos), pode-se constatar um 

processo contínuo de troca de experiências, no qual, por um lado, as organizações compartilham 

seus conhecimentos e patrimônios com as pessoas, preparando-as no enfrentamento de 

situações profissionais diversas dentro e fora do contexto organizacional, e, por outro lado, as 

pessoas, ao desenvolverem sua capacidade individual, transferem para a organização o que 

aprenderam, capacitando-a e tornando-a mais preparada para os novos desafios 

(SCORSOLINI-COMIN; INOCENTE; MIURA, 2011).  Assim, quando o sujeito aprende, ele 

transfere seus saberes de uma forma dinâmica à organização, gerando conteúdos de 

aprendizagem aos demais colegas e potencializando o ciclo de Aprendizagem Organizacional 

(ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014; RAPOSO, 2006). 

Segundo Nogueira e Odelius (2015), a literatura de Aprendizagem Organizacional é 

ampla, porém realizam-se mais estudos teóricos do que empíricos. Para estes autores, as quatros 

fontes de referências mais frequentes em estudos de AO são Argyris e Schon (1978), Daft e 

Weick (1984), Fiol e Lyles (1985) e Levitt e March (1988). Tais referências, mesmo que não 

representem todas as teorias de AO existentes, sintetizam as perspectivas mais citadas e 

influentes neste campo, as quais são apresentadas no quadro-resumo a seguir (Quadro 11). 
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Quadro 11 – Principais referências acerca de Aprendizagem Organizacional encontradas na 
literatura. 

 
Referência Principais aspectos abordados 

Argyris e Schon 

(1978) 

• - Compreendem AO como um processo que identifica falhas, seguido de 

análise para correção de erros, onde os erros devem ser entendidos como a 

subtração entre o planejado e o que foi realizado.  

• - Conceitos, como as teorias em uso e aprendizagem de ciclo simples e 

duplo que representam uma mudança no comportamento da organização, 

são identificados. Esta mudança resulta de uma mudança cognitiva do grupo 

que reconhece outras maneiras (consideradas melhores) de se atingir 

objetivos da organização. O ciclo simples diz respeito à mudança de 

ações/práticas, mas sem modificar regras e normas internas. Já as mudanças 

de ciclo duplo, as quais são mais raras de ocorrer, se referem às normas e 

padrões de referência da organização, as quais alteram, incidindo sobre um 

nível de efetividade de conhecimento organizacional mais alto. 

• - A detecção de erros e possíveis correções são centrais e oriundos de 

práticas reflexivas, a partir da introdução de novas abordagens conceituas, 

superando apenas a solução de problemas. 

• - Os autores definem a AO como um processo individual e de grupo. A 

aprendizagem individual torna-se organizacional, ao passo que incorpora 

teorias em uso que são construídas e modificadas por indivíduos e grupos. 

Assim, o processo de detecção de erro e correção de ações e atividades é 

individual e coletivo, podendo ocasionar mudanças de ciclo simples, ou de 

estruturas, de ciclo duplo. 

Daft e Weick (1984) 

• - Compreendem a organização como sistemas de interpretação e preocupam-

se como a organizações interpretam ambientes. 

• - A interpretação é conceituada como um processo organizacional, no qual 

membros explicitam o que é realizado, descrevendo o que aprenderam, 

solucionando problemas e decidindo a continuidade de ações. Assim, a 

interpretação diz respeito a tradução de eventos e desenvolvimento de 

mapas conceituais e compartilhamento de conhecimento entre membros 

• - Acredita-se que a interpretação, regras, valores, detecção de erros 

precedem a aprendizagem. 

• - Apesar da rotatividade de pessoas em uma organização, o conhecimento, 

comportamento, mapas mentais, normas e valores sãos preservados pela 

organização a longo tempo. 
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Fiol e Lyles (1985) 

• - Aprendizagem organizacional como propulsora de desenvolvimento de 

ideias, conhecimentos e associações, os quais podem ocorrer com situações 

passadas e, se efetivas, repercutir em situações futuras.  

• - Diferente dos indivíduos, as organizações desenvolvem e mantêm sistemas 

de aprendizagem que influenciam seus colaboradores e transferem-se no 

tempo de acordo com as normas e história da organização. 

• - O processo de mudança implica mudança comportamental e cognitiva. 

Para os autores, a mudança comportamental se refere às respostas reais, 

estruturas e ações, já a mudança cognitiva requer novos compartilhamento 

de compreensão entre os membros da organização. 

• - Discute-se sobre adaptação organizacional e AO, onde a adaptação diz 

respeito à mudança de comportamento separada da mudança cognitiva, 

sendo assim, o sujeito é capaz de realizar ajustes incrementais resultante de 

uma adequação ao ambiente e objetivos.  Pode-se relacionar este conceito à 

aprendizagem de ciclo simples de Argyrs e Schon (1978). Já a AO envolve 

processo de mudança comportamental e cognitiva, onde novas associações 

são realizadas acerca da experiência passada e decisões futuras. Este 

conceito se relaciona à aprendizagem de ciclo duplo. 

Levitt e March 

(1988) 

• - A passagem de aprendizagem do nível individual para o organizacional 

acontece quando se modifica, cria ou altera rotinas da organização. A partir 

da obtenção, filtragem, processamento, rastreamento, interpretação e 

aplicação de uma informação. A AO baseia-se em rotinas sendo dependente 

historicamente e orientada a objetivos e resultados. 

• - A memória organizacional consiste no modo como as organizações 

preservam suas informações e ideias consideradas úteis, as quais são 

acumuladas pelas experiências passadas. Estes teóricos não consideram os 

processos de interpretação, como os teóricos anteriores.  

• - A interpretação organizacional pode repercutir em falsas interpretações, ou 

relações causais precipitadas, que são designadas pelos autores como 

“aprendizagem supersticiosa”. Para eles, o sucesso da organização pode ser 

afetado por essas falsas correlações, podendo cair em “armadilhas de 

competência”. 
Fonte: Adaptado de Nogueira e Odelius (2015). 

 

Os autores acima referendados analisam a construção histórica da Aprendizagem 

Organizacional sob pontos de vistas específicos e, por serem considerados seminais, 
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demonstram as linhas teóricas que pesquisadores sobre o tema têm optado e assumido ao longo 

das décadas.  

No geral, pode-se dizer que as teorias de aprendizagem individuais focalizam o 

indivíduo e realizam pesquisas no nível micro. Já os teóricos de Aprendizagem Organizacional 

reconhecem a importância dos indivíduos, evidenciando suas capacidades em resolver 

problemas e aprendendo a organizar seu próprio trabalho produtivo, porém seus estudos 

avançam do nível individual (micro) para o de grupos/equipes (meso) e relações 

interorganizacionais (macro). A Aprendizagem Organizacional é, portanto, multinível, sendo 

esta uma das premissas fundamentais da AO. 

No campo organizacional, a gestão do aprendizado, o acúmulo de informações e 

conhecimento oriundos do desenvolvimento tecnológico, bem como o processo de utilização, 

compartilhamento e transferência desses conhecimentos, são mecanismos que possivelmente 

explicam como os grupos e organizações aprendem. Sendo a aprendizagem multinível, as 

abordagens que a analisam também precisam ser multiníveis e multidisciplinares.  

Para compreender a dinâmica multinível em um processo de Aprendizagem 

Organizacional, nesta tese, elencou-se o framework 4is elaborado por Crossan, Lane e White 

em 1999. 

No ano de 1999, Crossan, Lane e White construíram um modelo teórico de análise da 

Aprendizagem Organizacional, contemplando também os diferentes níveis de aprendizagem 

(individual, de grupo e organizacional) a partir de quatro processos que formam os 4is: intuição, 

interpretação, integração e institucionalização. Como apontado no capítulo introdutório desta 

tese, este modelo é denominado Framework 4is. Este framework considera quatro premissas, 

que fundamentam a sua compreensão: 

 

a) a Aprendizagem Organizacional é tensionada pela assimilação de novas 

ideias (exploration) e utilização do que já foi aprendido (exploitation); 

b) a AO é multinível, ocorrendo em níveis do indivíduo, grupo e 

organizações; 

c) os níveis são conectados entre si a partir de processos psicológicos e 

sociais que formam os 4is da aprendizagem: intuição, interpretação, 

integração e institucionalização; 

d) a cognição afeta o comportamento e vice e versa, sendo interdependentes. 

Mais tarde, Crossan, Meurer e White (2011) apontam cognição e 

comportamento, como dimensões de processo e produto. 
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Além disso, este framework tem como proposição central que os 4is relacionam-se em 

processos de feed-forward e de feedback. Tais processos são equivalentes aos conceitos de 

exploration e exploitation (SANTOS, 2009). O Framework foi apresentado na Figura 1 (seção 

de Contextualização e Delimitação do problema). 

A figura apresenta a dinamicidade do processo de AO que ocorre em dois sentidos – 

do indivíduo para a organização e da organização para o indivíduo – em diferentes níveis.  O 

processo de AO é simultâneo, à medida que as pessoas assimilam novos conceitos e 

comportamentos compartilhando com grupos e com a organização o que já foi aprendido e 

institucionalizado na organização, flui em direção aos grupos e indivíduos, havendo influência 

mútua de aprendizagem.  

Os 4is se operacionalizam ao longo dos três níveis, fluindo naturalmente de um para o 

outro. Sendo assim, é difícil definir precisamente onde um termina em detrimento do início do 

outro. A seguir, serão caracterizados cada um dos processos dos 4is. 

Adentrando aos 4is mais especificamente, inicia-se o processo de AO pela intuição. O 

processo de intuição é estritamente individual e advém de experiências, metáforas e imagens. 

Neste instante, os processos cognitivos estão pautados em experiências passadas e estão em 

nível de pré-consciência e sem razões ou justificativas claramente articuladas. Esse processo 

pode ocasionar ações intuitivas, e afetar outras pessoas, se o indivíduo interagir com elas.  

Teóricos afirmam que o aprendizado, em quaisquer níveis, consiste em um processo 

consciente e analítico. Todavia, as relações existentes entre experiência, conhecimento e 

consciência são mais complexas do que geralmente se discute. O subconsciente é basilar para 

a compreensão de como as pessoas discernem algo novo, sem antecedentes para explicação. 

Uma teoria de aprendizagem deve abranger esta capacidade e como isto ocorre. 

A aprendizagem individual abrange a percepção de similaridades e diferenças de 

padrões e possibilidades. Experiências são altamente subjetivas e enraizadas no individuo, 

sendo difícil examiná-las e explicá-las. A intuição relaciona-se com inovação e mudança, pois 

nenhuma situação é idêntica ao que já se viveu, ocorrendo novas conexões e possibilidades nos 

processos intuitivos. A intuição no contexto organizacional é orientada para o futuro. 

A intuição consiste no início do processo de Aprendizagem Organizacional, podendo 

orientar ações dos indivíduos. Por meio de metáforas, algo familiar pode resultar em algo novo 

e desconhecido (CROSSAN; LANE; WHITE; 1999; MOSCARDINI; KLEIN, 2015; 

SCORSOLINI-COMIN; INOCENTE; MIURA, 2011; SANTOS, 2009). 
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 O processo de interpretação já ocorre em nível de grupo, na linguagem, 

conversação/diálogo e mapas cognitivos. Aqui já ocorrem elementos conscientes por meio da 

aprendizagem individual, a partir de explicações (palavras e/ou ações) de um insight ou ideia 

de uma pessoa para si mesmo ou para outras pessoas. A linguagem tem um papel importante 

neste processo, pois auxilia no desenvolvimento de mapas cognitivos individuais, repercutindo 

no desenvolvimento de um senso de compreensão compartilhada. Este processo tem mais 

ênfase na cognição. 

O sujeito neste processo busca explicação a partir de palavras e/ou ações. Este processo 

vai do pré-verbal para o verbal e desenvolve sistemas de linguagens. Pode-se dizer que nesse 

processo se inicia a concretude da subjetividade tão presente no processo intuitivo. A intuição 

pauta-se no subconsciente e em processamento de insights, já a interpretação começa a 

selecionar os elementos conscientes do processo de aprendizagem individual, com o 

desenvolvimento de mapas cognitivos acerca de diferentes domínios. Pela linguagem, o 

indivíduo passa a nomear e explicar o que antes não era palpável, o que permite realizar 

conexões mais explícitas. Destaca-se que indivíduos podem interpretar um mesmo estímulo de 

diferentes formas, uma vez que há mapas cognitivos já estabelecidos. De novo, a importância 

da linguagem na habilitação da verificação de compreensão compartilhada. Assim, interpretar 

consiste em uma atividade social que refina a linguagem comum, criando significados 

compartilhados. 

A integração ocorre também em nível de grupo e envolve uma compreensão 

compartilhada a partir de ajustamentos mútuos e sistemas interativos. É um processo de ação 

coordenada e coerente. Este processo tem mais ênfase no comportamento. O diálogo e ação 

conjuntos são fundamentais para o desenvolvimento de um entendimento comum. A 

interpretação tem foco sobre compreender as mudanças de ações dos indivíduos, já a integração 

focaliza a ação coletiva, e, para que haja coerência, é fator obrigatório haver a compreensão 

compartilhada entre o grupo. De modo espontâneo, o diálogo criado pode evoluir para novos e 

profundos entendimentos comuns de forma interconectada.  Neste processo também é 

salientada a importância da prática, sendo esta essencial para a compreensão do trabalho, pois 

abstrações distantes da prática são distorcidas ou se tornam obscuras, dificultando a 

compreensão compartilhada entre os membros de um grupo. Tal fato pode ser relacionado com 

as salas de aula, por exemplo, onde conteúdos ensinados evoluem, pela integração com a vida 

cotidiana dos alunos. Assim, as próprias histórias consistem em repositórios para a 

potencialização de (novos) saberes. 
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 Por fim, a institucionalização ocorre a nível organizacional, onde há mudança nas 

rotinas, regras e procedimentos organizacionais. Este processo garante que os comportamentos 

aprendidos que funcionaram no passado sejam transformados em rotinas da organização, uma 

vez que o resultado de um processo de aprendizagem tenha sido institucionalizado, ele 

permanece por um longo tempo. 

Este processo garante a rotinização de um conteúdo aprendido. Aqui as tarefas são 

definidas e as ações são especificadas a partir de mecanismos da organização, colocando em 

prática o que foi delimitado. É importante considerar que a Aprendizagem Organizacional está 

para além das somas das aprendizagens individuais. Mesmo que os indivíduos aprendam 

individualmente ou em grupos, não necessariamente o aprendizado alcançará a dimensão 

organizacional. Para isso, é necessária a incorporação em sistemas, estruturas, rotinas, 

prescrições, investimentos, sistemas de informação, e ações da organização. 

Sistemas de diagnósticos consistem em uma forma de controle/regulação do cotidiano 

da organização e dos negócios, além de explorar a compreensão atual de negócio. Há também 

os sistemas interativos que consideram de que modo o futuro pode ou não ser diferente do 

passado.   

No momento em que a aprendizagem se move do nível individual de intuição e 

intepretação por meio do grupo que se integra e impacta na institucionalização organizacional, 

o processo torna-se menos fluido e incremental. O que se institucionaliza nas organizações 

recebe, em certo momento, grau de consenso e compreensão compartilhada. A 

institucionalização tende a permanecer por um longo tempo na organização, sendo 

relativamente raras as mudanças em sistemas e rotinas. A institucionalização dificilmente sofre 

alterações, diferente dos demais “is”, que requerem fluidez, continuidade e espontaneidade.  

Pontua-se que a aprendizagem institucionalizada não consegue capturar 

continuamente todas as aprendizagens que ocorrem em níveis de indivíduo e grupo, uma vez 

que demanda tempo para transferir uma aprendizagem da dimensão individual à organizacional. 

Ao passo que o contexto muda, a aprendizagem institucionalizada pode não se encaixar ao 

ambiente, o que implica desafios para as organizações quanto ao que precisa realizar 

(aprendizagens futuras) e o que já aprendeu a fazer (experiências adquiridas com a 

aprendizagem). Cada vez mais, as organizações têm confiado nos seus colaboradores, 

ressaltando a importância dos processos de intuição, interpretação e integração.  

Para Crossan, Lane e White (1999), a aprendizagem que inicia no indivíduo e atinge o 

nível organizacional torna-se mais fluida, incremental e dissociada. Isso se dá pelo fato de a 
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institucionalização do conhecimento aprendido requerer um período de amadurecimento e 

deliberação de membros influentes na organização.  

A aprendizagem tende a perdurar ao passo que os colaboradores buscam garantir que 

os novos procedimentos formais sejam seguidos. Os 4is são considerados úteis para se 

compreender insghts intuitivos que ocorrem na organização, como também inovações 

organizacionais que decorrem do processo individual quando compartilhado. Crossan, Maurer 

e White (2011) constatam que há um grande potencial no modelo 4is no que tange ao 

fortalecimento de perspectivas multiníveis.  

A proposição central do framework 4is, como salientado no início deste texto, acredita 

que os 4is relacionam-se em processos de feed-forward e de feedback. O processo de feed-

forward consiste em como uma nova aprendizagem individual transfere-se para grupo e 

posteriormente para a organização. Tal processo estende-se desde a intuição alcançando a 

institucionalização da aprendizagem. É no processo de feed-forward que novas ideias e ações 

se deslocam do indivíduo para outras dimensões e, a partir de insights intuitivos que são 

interpretados e integrados em grupos, tornam-se uma ação coletiva. Isso significa realizar um 

procedimento de forma diferente do que já é praticado pela organização, onde este novo 

procedimento será institucionalizado, quando deixa de ser uma prática isolada ou de pequenos 

grupos e alcança uma dimensão organizacional. Tal fato associa-se à dimensão tempo na 

transferência de aprendizagem em diferentes níveis, conforme salientado por Crossan, Lane e 

White (1999). 

No processo de feed-forward, o compartilhamento do conhecimento é crucial. As 

intuições e interpretações são compartilhadas com a integração e articulação de uma linguagem 

nova e comum entre os membros. No compartilhamento de ideias, as pessoas expõem o que 

pensam para os demais. O apoio de líderes e gestores nesse processo é indispensável, para que 

a aprendizagem possa ser institucionalizada.  Nesse sentido, o processo de assimilação de 

aprendizagens individuais pela organização dependerá das ações de pessoas interessadas em 

estabelecer culturas, estruturas e rotinas organizacionais, a partir da busca por acesso ou 

recursos que viabilizem a institucionalização. Pode-se dizer, resumidamente, que o processo de 

feed-forward implica o compartilhamento de aprendizagem por meio de indivíduos e de grupos, 

para que seja, então, incorporada e institucionaliza na organização sob forma de sistemas, 

normas e procedimentos, ou seja, novos conhecimentos e experiências individuais são adotados 

pela organização. 

Outro processo destacado por Crossan, Lane e White (1999) é o feedback, que consiste 

na utilização do que já foi aprendido, alimentando (dar feedback) a organização, e volta aos 
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níveis de indivíduo e grupo (ver Figura 16), impactando nas ações e pensamentos dos 

colaboradores. Nesse processo, a aprendizagem já institucionalizada afeta a aprendizagem 

individual e de grupo, pois, na medida em que uma aprendizagem tenha sido institucionalizada, 

ocorrem impactos nos processos de intuição, interpretação e integração. Por exemplo, normas 

e procedimentos podem oferecer novos caminhos para interpretação, os quais quando 

compartilhados geram novos processos de integração. Estes mecanismos proporcionam um 

contexto pautado em interações. O desafio das organizações contemporâneas está em 

justamente gerir a tensão criada entre a aprendizagem institucionalizada e as novas 

aprendizagens que, porventura, podem ou não ser suscitadas. A gestão da novidade e da 

continuidade é um fator crítico para a renovação estratégica das organizações; todavia, só há 

novas aprendizagens quando a transferência de aprendizagem para a prática de trabalho é 

efetivada. Assunto este que será tratado na seção conseguinte. 

Em resumo, esta tese baseou-se no Framework 4is. Os três níveis de aprendizagem 

definem a estrutura através da qual a Aprendizagem Organizacional ocorre. Os 4is se conectam 

por alimentação e retroalimentação, constituindo-se, conforme Crossan, Lane e White (1999), 

como “colas” que ligam os níveis de análise (individual, de grupo e organizacional), ocorrendo 

dinamicamente (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; MOSCARDINI; KLEIN, 2015; 

SCORSOLINI-COMIN; INOCENTE; MIURA, 2011). A intuição e a interpretação são de 

objetos individuais, já a integração e a interpretação ocorrem em nível de grupo e de 

organização, ou seja, nem todos os processos (4is) ocorrem nos diferentes níveis (individual, 

grupal e organizacional). Os resultados de cada um dos processos podem ser visualizados no 

Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Processos 4is, níveis de aprendizagem e resultados. 
 

Nível Processo Inputs/Resultados 

Individual Intuição 

Experiências 

Imagens 

Metáforas 

Grupo 

Interpretação 

Linguagem 

Mapa cognitivo 

Conversação/Diálogo 

Integração 

Compreensões partilhadas 

Ajustes mútuos 

Sistemas interativos 
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Organizacional Institucionalização 

Rotinas 

Sistemas de diagnósticos 

Regras 

Procedimentos 

Fonte: Adaptado de Crossan, Lane e White (1999). 

 

Para Crossan, Lane e White (1999), a intuição é estritamente de ordem humana, e a 

institucionalização é exclusivamente organizacional. Acredita-se que a intuição pode ocorrer 

em grupos ou em contextos organizacionais; no entanto, reconhecer padrões ou possibilidades 

é de cunho pessoal, proveniente de modelos mentais e psicológicos do indivíduo. Assim, as 

organizações não intuem. A interpretação e a integração são processos de grupo, apesar de a 

interpretação poder ocorrer em nível individual e a integração em nível de organização. Pode-

se afirmar que a interpretação é a ponte que conecta os níveis de indivíduo e de grupo, e a 

integração, a ponte que conecta os níveis de grupo e de organização.  

Estas premissas foram consideradas nesta pesquisa para que a transferência de 

aprendizagem para a prática de trabalho possa ser efetivada. 

 

2.3.10 Síntese e diretrizes das Teorias de Aprendizagem para o framework a ser proposto 
por esta tese 

 

A partir das teorias estudadas, fomenta-se a busca por compreender e utilizar 

princípios construtivistas, com o intuito de modificar as práticas educacionais, tendo como 

premissa básica que o conhecimento não existe de forma independente do aluno, tampouco de 

sua relação com os partícipes de seu contexto social. 

A perspectiva construtivista entende que a mente humana é responsável pela 

construção do conhecimento na relação com o mundo à sua volta. Assim, são delineados 

elementos importantes que, segundo Silva (2013), devem compor ambientes de aprendizagem 

com oito princípios instrucionais do construtivismo: 

a) oferecer diferentes representações da realidade; 

b) evitar excesso de simplificação, representando a complexidade da realidade em 

uma situação prática; 

c) potencializar a construção do conhecimento, ao invés da reprodução do 

conhecimento;  

d) desenvolver tarefas autênticas em um contexto real, ao invés de instrução 

abstrata fora do contexto;  
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e) oferecer ambientes de aprendizagem próximos ao mundo real, superando 

sequências predeterminadas;  

f) promover o estímulo à reflexão, a despeito das experiências dos indivíduos; 

g) permitir a construção do conhecimento em situações independentes e 

dependentes do contexto; 

h) apoiar a construção colaborativa do conhecimento pela negociação social. 

 

Estes princípios, entre outros, auxiliam na garantia de que o APA crie relações 

positivas, maximizando a aprendizagem e facilitando a transferência de aprendizagem. Assim, 

o construtivismo se utiliza de diversas teorias (algumas delas já apresentadas na seção anterior), 

que dão subsídios para ações educacionais, potencializando as idiossincrasias dos 

colaboradores. Neste caso, a transferência é bidirecional, sendo uma via de mão dupla que sai 

do ambiente educacional em direção ao ambiente de trabalho. Os alunos compartilham suas 

experiências profissionais e pessoais, conferindo novos significados e contribuindo na 

construção do conhecimento, o qual será aplicado em situações diversas de trabalho (SILVA, 

2013; GARRIDO, 2006; BAZZO, 2017).  

A educação para adultos é complexa e necessita se pautar em princípios de teorias de 

aprendizagem individual que enalteçam a autorrealização, a autonomia, a liberdade, as 

experiências prévias, entre outros aspectos destes alunos. Além disso, como foco deste estudo 

é a transferência de aprendizagem, encontra-se, nas teorias citadas, a importância da mudança 

de ação, não sendo meramente mecanicista, como aponta Gagné, Bruner e Freire, mas sendo 

necessária para a efetivação da aprendizagem, uma vez que pode ser observada e mensurada.  

O quadro a seguir apresenta a síntese destas teorias, destacando seus principais 

elementos, os quais foram considerados nas fases teóricas e empíricas deste estudo (Quadro 

13). 

Quadro 13 – Aspectos e contribuições teóricas considerados. 
 

Teorias de 

Aprendizagem 

Aspectos e contribuições considerados nesta Tese 

Diretrizes a serem respeitadas Elementos 

Gagné  

(1971) 

• Ensinar depende da compreensão do 

processo de aprendizagem e o 

processamento de informações durante 

o processo. 

Estímulo do ambiente externo 

Processos de aprendizagem  

Estrutura cognitiva 

Mudança comportamental 

Transferência de aprendizagem 
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• É indispensável a motivação para 

aprender. 

• O objetivo do processo de 

aprendizagem deve ser o 

desenvolvimento de capacidades para 

utilizar o que foi aprendido. 

Autonomia e independência 

Bruner (1973) • A aprendizagem é a representação do 

que ocorre no ambiente. 

• Deve-se ativar a predisposição para a 

Aprendizagem. 

• Aprendizagem por descoberta e 

potência efetiva devem ser trabalhadas 

para motivar o aluno a aprender e 

desenvolver capacidades de relacionar 

assuntos incialmente distintos. 

Aprendizagem por descobertas  

Currículo em espiral 

Representação ativa, icônica e 

simbólica 

Teorias que evidenciem: 

predisposição para a aprendizagem; 

estrutura do conteúdo; sequência 

efetiva e reforços 

Piaget (1971) • Promoção da mudança de 

comportamento pela busca de 

equilíbrio entre os processos de 

assimilação e acomodação. 

Construtivista 

Conceitos de assimilação, 

acomodação e equilibração 

Vygotsky 

(1930) 

• Os processos mentais superiores 

ocorrem por meio da socialização. 

• A interação social é um veículo 

importante para a transmissão e 

construção do conhecimento. 

 

Contexto sócio- histórico-cultural 

Mediação 

Instrumento 

Signos e Significados 

Interação social 

Linguagem 

Zona de desenvolvimento potencial 

e proximal 

Formação de conceitos  

Rogers (1969) • O objetivo do sistema educacional deve 

ser a facilitação da mudança e da 

aprendizagem. 

• A relação interpessoal é condição sine 

qua non para a aprendizagem. 

Princípios de aprendizagem 

Seres humanos têm uma 

potencialidade natural para aprender 

A aprendizagem significante 

A aprendizagem que envolve 

mudanças 

 Grupos de encontros e 

acompanhamento 
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Freire (1988) • O melhor caminhos para orientar o 

processo de aprendizagem é 

desenvolver a autonomia do aluno 

adulto. 

• O papel do professor é ser também 

aprendente. 

• O ensino deve criar possibilidades para 

que o aluno construa novos 

conhecimentos a partir do seu próprio 

saber. 

Pedagogia do oprimido 

Educação bancária 

Educação dialógica 

Educação permanente 

A pedagogia da autonomia 

Criticidade e autonomia do 

aprendente 

Knowles 

(1970) 

• Propor métodos e técnicas de 

aprendizagem ativas de maneira a 

permitir que o aluno sinta a necessidade 

do conhecimento a ser adquirido. 

• Respeitar a experiência prévia do 

aluno, utilizando-a como gatilho para a 

aprendizagem. 

• Os fatores motivacionais são 

intrínsecos ao indivíduo. 

 

David Kolb 

(1984) 

• Respeitar o estilo de aprendizagem de 

cada aluno. 

• Dividir as ações educativas em quatro 

momentos distintos para serem gatilho 

da aprendizagem e levem o aluno a 

refletir, empreender e produzir novos 

conhecimentos. 

 

Níveis de Diferenciação: Aquisição, 

Especialização e Integração 

Ciclo experencial: Observação 

reflexiva; Conceituação abstrata; 

experimentação ativa 

Crossan, Lane 

e White (1999) 

• A intuição é estritamente de ordem 

humana, e a institucionalização é 

exclusivamente organizacional.  

• Reconhecer padrões ou possibilidades 

é de cunho individual, proveniente de 

modelos mentais e psicológicos do 

sujeito.  

Intuição 

Interpretação 

Integração 

Institucionalização 
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• A interpretação e a integração são 

processos de grupo, apesar de que a 

interpretação possa ocorrer em nível 

individual e a integração em nível de 

organização.  

• Pode-se afirmar que a interpretação é a 

ponte que conecta os níveis de 

indivíduo e de grupo, e a integração a 

ponte que conecta os níveis de grupo e 

de organização.  

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Tomando nota dos aspectos levantados nesta seção, e elementos identificados na 

literatura de teorias de aprendizagem, podem-se reunir como principais aspectos que 

influenciam e caracterizam a aquisição de aprendizado individual:  

 

a) repertório de entrada (são as experiências anteriores e CHAs já adquiridos pelo 

indivíduo);  

b) dados sociodemográficos e profissionais (sexo, idade, formação, entre outros);  

c) aspectos psicossociais (autoeficácia, comprometimento, etc.); 

d) aspectos motivacionais (motivação para aprender); 

e) a relação cognitivo e comportamental (estratégias cognitivas e 

comportamentais, autorregulatórias da aprendizagem).   

 

Compreender como o indivíduo e grupos aprendem é o primeiro passo para a promover 

a aprendizagem organizacional, mas, como visto, ela só ocorre quando e somente os 

colaboradores transferirem para a prática do trabalho o que aprenderam.  

Até o momento, foi possível examinar os desafios da área de Desenvolvimento 

humano e organizacional, identificando o processo de desempenho competente, o qual é 

resultado da soma de CHAs e a aplicação destes no ambiente de trabalho.  

Mais adiante, identificaram-se premissas e propósitos de cada estágio de evolução do 

Sistema de Educação Corporativa, identificando o fenômeno do processo de ensino e 

aprendizagem de adultos.  

Debruçou-se, dessa forma, em teorias com vieses de análises individuais e 

organizacionais para identificar a relação dialética entre ensinantes e aprendentes no universo 
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das organizações. Dentre diversas características encontradas, a principal delas é a aplicação do 

conhecimento adquirido, bem como a mudança cognitivo-comportamental. Deu-se ênfase aos 

processos que envolvem a experiência (David Kolb) para se potencializar o desempenho 

competente dos colaboradores. No nível de aquisição, tratado pelo autor, é revelado que o 

profissional, ao se deparar com novos conhecimentos, se desenvolve de forma performática 

voltada para a ação.  

A aplicabilidade do conhecimento, o desempenho competente, a performance e a 

melhoria de produtividade foram tratados de diversas formas e em diferentes constructos ao 

longo dos capítulos aqui expostos, no entanto, longe de reduzir-se a uma perspectiva taylorista 

mecanicista, é importante compreender como esses processos são tratados. Isto foi possível a 

partir do entendimento do constructo Curva de aprendizagem.  

Muitos autores tratam o constructo como “curva de aprendizado”, entendendo o 

aprendizado como produto. No entanto, nesta tese, adotar-se-á o constructo “curva de 

aprendizagem”, compreendendo a aprendizagem enquanto processo a ser tratado. 

 

2.4 A CURVA DE APRENDIZAGEM E OS DESAFIOS DA SUA GESTÃO 

 

As organizações, em sua maioria, quando exploram a curva de aprendizagem vêm 

investindo esforços para demonstrar a redução de custo versus aumento de capacidade 

produtiva. Apesar disso, Brito e Sanchez (2007), sob a perspectiva da Economia, sinalizam a 

incipiência de estudos empíricos focados na curva de aprendizagem e gestão do conhecimento 

tecnológico, otimizando operações a nível de competitividade global. 

Em algumas organizações, a longo prazo, pode-se observar o declínio dos custos 

médios empregados, por conta de os trabalhadores e gestores absorverem novas informações 

tecnológicas, ao se tornarem mais experientes em suas atribuições. Com a aquisição de maior 

prática na parceria produtiva entre gestores e colaboradores, os custos médios reduzem por 

conta dos seguintes fatores (PEDROSA; PEDROSA; NASCIMENTO, 2004; BRITO; 

SANCHEZ, 2007): 

 

a. a mão de obra onera maior tempo para realizar tarefas nas primeiras vezes; ao 

se tornarem mais experientes, a velocidade produtiva aumenta; 

b. administradores, ao aprender a programar o processo de produção com maior 

eficácia, aumentam o fluxo de materiais, impactando a organização como um 

todo; 
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c. os engenheiros, ao adquirirem maior experiência, observam oportunidades de 

inovação no desenvolvimento do projeto, visando redução de custos, sem 

aumento de defeitos ou falhas; o incremento de ferramentas e organização fabril 

mais qualitativa e especializada também impactam na redução dos custos; 

d. os fornecedores envolvidos aprendem melhores maneiras de se processar 

materiais com maior eficácia, podendo impactar na geração de custos mais 

baixos. 

 

Para Brito e Sanchez (2007), uma organização pode aprender a longo prazo, à medida 

que a produção acumulada evolui. Todavia, é importante considerar que a forma de se gerir, 

acompanhar e mensurar o conhecimento acumulado por meio de curvas de aprendizagem, 

tornou-se um grande desafio, haja vista que o conhecimento da organização é o ativo mais 

importante e, consequentemente, complexo na sua gestão sistemática. 

Mesmo diante de tamanho desafio, administradores têm utilizado o processo de 

aprendizado para auxiliar no planejamento do processo produtivo, realizando previsões acerca 

de custos futuros. Conceitualmente, a curva de aprendizagem descreve a reação entre a 

produção cumulativa das organizações e a quantidade de insumos inerentes ao processo 

produtivo de uma unidade de produto (BRITO; SANCHEZ, 2007). 

Os fatores analisados no estudo de Brito e Sanchez (2007) apontam que houve 

contribuições significativas no processo de aprendizado, onde a aprendizagem ocorreu devido 

aos investimentos em novas tecnologias associadas ao processo de transferência de tecnologia. 

Profissionais com experiência e formação adequada também são fatores críticos de 

sucesso. Os autores constataram a importância de se aprimorar a metodologia de gestão do 

conhecimento adquirido, aplicando de maneira consistente nas diversas áreas operacionais. 

Certamente este é um dos maiores desafios de equipes de gestão que focam na excelência. No 

estudo dos autores, o tempo foi o fator com menos influência na produção, o que revela que a 

curva de aprendizagem deve ser observada de forma cuidadosa quando se trata de estratégias 

de diminuição de custos.  

Outro ponto é quanto às transformações tecnológicas bruscas que são originadas por 

meio da inovação, as quais podem provocar modificações relevantes no processo produtivo, 

anulando os ganhos de produtividade obtidos de treinamento e acúmulo de experiência da 

equipe envolvida na operação. É importante compreender que as condições que favorecem a 

inovação diferem das condições que favorecem a eficiência de altos volumes operacionais já 

estabelecidas. 
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As aplicações de curva de aprendizagem geralmente confundem três fontes de 

diminuição de custos: 

 

a. o processo exógeno, que ocorre por conta do avanço da tecnologia e da própria 

evolução e expansão da carteira de clientes; 

b. efeitos de economia de escala;  

c. melhorias a partir de lições aprendidas nas produções acumuladas. 

 

As variações na inclinação (ou não) das curvas de aprendizagem relacionam-se 

diretamente aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, produtos de capital intensivo e 

investimentos acumulados em detrimento do fator tempo. 

No âmbito das indústrias, observa-se alta rotatividade de mão de obra e 

consequentemente perda de conhecimento, o qual não é medido pela teoria associada às curvas 

de aprendizagem. A maioria das pesquisas envolvendo curvas de aprendizado tem como 

objetivo aumentar a qualidade da produção pela otimização do desempenho dos processos, da 

utilização de recursos de custos de processamento, entre outros (CADAVAL JR.; DUARTE; 

PAES, 2013). 

Anzanello e Fogliato (2007) apontam que o processo de aquisição de conhecimento, 

de habilidades e competências adquiridas têm sido agenda de pesquisadores de diversas 

correntes teóricas com diferentes objetivos. A área de Engenharia, por exemplo, busca melhoria 

contínua nos meios produtivos, sugerindo sistemáticas para aprimorar o resultado da repetição 

de tarefas, bem como gerenciar os fatores que afetam o progresso. A literatura, segundo 

Anzanello e Fogliato (2007), sinaliza como fatores: 

 

a) políticas de treinamentos que as organizações adotam; 

b) motivação do colaborador em realizar as atividades demandadas; 

c) conhecimentos e experiências prévias em relação à execução da tarefa; 

d) complexidade da tarefa; 

e) destreza e retenção de conhecimentos. 

 

Segundo Anzanello e Fogliato (2007), os estudos em sua maioria versam sobre 

modelos matemáticos, no anseio de gerenciar tais fatores para acelerar curvas de aprendizado. 

As curvas de aprendizado têm sido utilizadas também como importantes ferramentas 

para gestão e acompanhamento do desempenho de um colaborador, a partir da avaliação do 
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progresso à medida que repetições são realizadas. Por meio das curvas, pode-se programar 

tarefas produtivas, diminuindo perdas em decorrência da inabilidade de um colaborador. A 

curva pode ser entendida como uma ferramenta que pode permitir também a adequação da 

alocação de atividades de determinado grupo de colaboradores, seguindo características de 

atuação. Outro importante benefício está atrelado ao monitoramento de custos associados ao 

processo de aprendizagem. 

A primeira aparição do constructo “curva de aprendizagem” ocorreu na indústria de 

aeronaves, por meio de Wright (1936), durante a Primeira Guerra Mundial, pela observação na 

diminuição de custos na montagem de aviões (LEITE, 2002). Para Wright a redução da curva 

estava atrelada a uma taxa constante, com o dobro de números de aviões produzidos, o que 

levou o teórico a formular a denominada "curva de 80%". Segundo essa regra, montar um 

número específico de aeronaves sofria redução de 20% no custo acumulado médio a cada 

duplicação produzida. 

Conforme a evolução dos estudos, entendeu-se que, para mensurar o desempenho de 

um colaborador em uma tarefa, pode-se seguir as seguintes variáveis: 

 

a) tempo de trabalho por unidade executada; 

b)  número de unidades executadas em intervalo fixo de tempo; 

c) redução de custos por unidade; 

d) porcentagem de unidades não executadas ou não conformes pelo número de 

repetições de uma mesma operação. 

 

Aplicar a curva de aprendizagem na gestão e avaliação do desempenho de 

colaboradores gerou a oportunidade de desenvolvimento de modelos diversos de curvas, seja 

univariadas, seja multivariadas. Tais modelos constituem-se de funções matemáticas que 

variam em complexidade, possibilitando a compreensão e descrição do processo de 

aprendizagem de diversas formas. 

Dentre as curvas univariadas que mais têm se destacado na literatura, estão os modelos 

potenciais, exponenciais e hiperbólicos. O modelo pioneiro de Wright apresentado aqui é um 

exemplo de modelo potencial. Por ser um modelo considerado flexível, tem sido utilizado na 

concepção de estratégias de produção, estimativa de tempo para finalização de tarefas 

específicas, verificação de possíveis efeitos de paradas no processo de produção, como também 

identificação de consequências geradas de modificações nos parâmetros de um processo 

durante a sua execução. Os setores que mais se utilizam desse tipo de modelo de curva são:  
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indústria de semicondutores, calçados, construção civil, eletrônicos, aeroespacial, automotiva, 

entre outros. Além de ser utilizado no setor de serviços e em programações de produção, ou, 

ainda, associado a outras ferramentas destinadas a controle de produção. 

Este modelo ainda requer adaptações no que diz respeito à sua simplicidade 

matemática (LEITE, 2002). O modelo não considera as experiências prévias trazidas pelo 

colaborador em uma operação, fator relevante, determinando um rendimento maior se 

comparado às pessoas que nunca executaram a mesma operação. 

Outro aspecto importante é o fato de que a utilização em massa de curvas de 

aprendizado como ferramenta preditora deu margem a confusões em seus parâmetros, como a 

constatação de que o aprendizado só ocorre após a conclusão de atividades repetitivas, por 

exemplo. Smunt (1999) sugeriu uma nova interpretação a partir da Teoria de Aprendizado 

Contínuo, alegando que o aprendizado ocorre durante a execução de tarefas. 

Considerar o número de unidades produzidas como única variável independente para 

o monitoramento do progresso de um desempenho também traz inquietações quanto à eficiência 

do modelo, uma vez que unidades acumulativas podem ocultar possíveis falhas no processo de 

aprendizado, pois não há análise qualitativa. É preciso considerar unidades-conformes e não 

conformes no processo de aprendizado. 

O modelo de Stanford-B foi elaborado pensando nas experiências prévias do 

trabalhador ao modelo potencial, uma vez que estas deslocam o desempenho a patamares mais 

evoluídos. Este modelo foi aplicado em etapas de fabricação do famoso Boeing 707, sendo 

replicado em outras aeronaves, posteriormente. 

O modelo DeJong, por sua vez, avançou o modelo de Wright, à medida que analisa a 

influência de maquinários no processo de aprendizado, trazendo a representação da proporção 

do tempo total de uma operação por meio de procedimentos automatizados. Já o modelo "curva 

S" abrange operações que necessitam de intervenção de máquinas. Além disso, prevê análise 

do desempenho do colaborador nas primeiras unidades da curva, sendo importante para analisar  

todo o processo. 

O modelo de Plateau traz também evoluções do modelo de Wright. Este modelo 

reproduz o desempenho do colaborador, quando este atinge o "estado estacionário" (processo 

de aprendizado está sendo concluído ou há alguma limitação imposta pelo maquinário ao 

desempenho evolutivo do colaborador). 

Na Figura 15, é possível observar os três modelos gerados após a publicação do 

Modelo de Wright, em que a unidade de desempenho é mensurada na forma de tempo 

demandado por unidade fabricada. 
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Figura 15 – Comparação dos modelos de curva de aprendizagem de natureza potencial em 
escala logarítmica. 

 

 
Fonte: Extraída de Anzanello e Fogliato (2007). 

 

Ao longo da virada do século, foram criados diversos outros modelos potenciais de 

curva de aprendizagem, os quais buscaram dar outras interpretações ao processo da curva de 

um colaborador. Pode-se citar o Modelo de Park Lee e Kim (2003), que propuseram uma curva 

multirresposta, com o intuito de avaliar a transferência de conhecimento entre os diversos 

cenários produtivos em uma empresa de painéis LCD (liquid crystal display). 

Quanto às curvas de aprendizagem embasadas em modelos exponenciais, estas são 

concebidas por parâmetros diferenciados que permitem a extração de maiores informações 

acerca do processo de aprendizagem do colaborador, oferecendo mais segurança na 

previsibilidade em relação às curvas potenciais. 

Knecht (1974) é um autor seminal no tema, e propôs a combinação de funções 

exponenciais e potenciais em processo de longa duração com elevado número de repetições.  

A literatura destaca os três modelos exponenciais mais difundidos: o exponencial de 

três parâmetros, o exponencial de dois parâmetros e o de tempo constante. O modelo 

exponencial de três parâmetros analisa o desempenho na realização de tarefas, expresso em 

unidades produzidas após "x" unidades de tempo. Neste modelo, analisa-se o nível máximo de 

desempenho de uma aquisição de conhecimento integral. Também se verifica a experiência 

prévia do colaborador e quantifica-se a taxa de aprendizado do trabalho a partir de unidades de 
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tempo. Há autores que identificaram deficiência nesta modelagem em situações em que o 

colaborador é submetido a tarefas complexas e que demandam alta apreensão de novos 

conhecimentos. Por outro lado, o modelo se revela aderente àqueles que apresentam experiência 

prévia. 

O modelo exponencial de dois parâmetros não considera a variável experiência prévia 

do colaborador. E o modelo de tempo constante apresenta uma estrutura similar ao modelo de 

três parâmetros, no qual se analisam o desempenho inicial do colaborador e seu aprimoramento 

máximo de desempenho ao atingir o estado estacionário de aprendizado. Além disso, o modelo 

utiliza o tempo acumulativo de operação como variável independente, sendo seu significado 

equivalente ao número de unidades produzidas. Neste modelo é possível observar o 

aprimoramento contínuo e as variações cíclicas de desempenhos que ocorrem em decorrência 

de fatores conhecidos. O modelo de tempo constante, por sua vez, é considerado pertinente para 

modelagem de processos, ao passo que a coleta de dados de desempenho deve iniciar após um 

breve período de adaptação do trabalhador à tarefa. 

Em relação aos modelos hiperbólicos, estes consistem em dois parâmetros, 

assemelhando-se ao modelo de dois parâmetros exponenciais, e de três parâmetros, 

assemelhando-se ao modelo de três parâmetros exponenciais 

No modelo hiperbólico, "r" atua como parâmetro de forma de aprendizado, podendo 

variar em três tipos: a) r>0 a curva de aprendizagem cresce até um valor limite de desempenho, 

geralmente retrata trabalhadores com experiência prévia reduzida em novas tarefas; b) r-0 a 

curva comporta-se como uma linha horizontal, indicando um processo de não aprendizado; c) 

r<0 situações em que o desempenho é representado em uma curva decrescente, diminui com o 

passar do processo, fato este que pode estar associado à fadiga ou ao esquecimento da tarefa. 

Os autores (ANZANELLO; FOGLIATO, 2007), ao realizarem um estudo sobre o 

modelo hiperbólico, constataram que indivíduos que apresentam uma rápida adequação a novas 

tarefas (baixo valor de r) tendem a alcançar níveis de desempenho final inferiores aos dos 

indivíduos que assimilam as tarefas de forma mais lenta (alto valor de r). Assim, sugerem que 

é possível alocar colaboradores com baixo índice de r em atividades de curta duração, enquanto 

trabalhadores que apresentam maiores índices de r devem ser direcionados a atividades de 

maior duração, dado seus níveis elevados de desempenho final. 

Este método, inclusive, pode ser utilizado em avaliação de eficácia de programas de 

treinamento, bem como na otimização de trabalhadores em tarefas críticas. 

Há também os modelos multivariados de curva de aprendizagem, os quais foram 

pensados para uma melhor caracterização do processo de aprendizagem a partir da análise de 
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influência de fatores qualitativos e quantitativos. Os modelos multivariados utilizam duas ou 

mais variáveis. No estudo de Gold (1981), por exemplo, é feita uma análise sob as seguintes 

variáveis: número de unidades produzidas, taxa de produtividade, custo e duração dos 

programas de treinamento, e a complexidade das atividades. 

Há autores que sinalizam que os modelos multivariados devem ser utilizados somente 

quando há informações que deem o respaldo sob as diversas variáveis, caso contrário, é 

recomendado utilizar modelos univariados, devido à sua simplicidade. Os modelos 

multivariados na literatura ainda são bastante restritos, além de não conter publicações tão 

recentes. 

Além de modelos univariados e multivariados de curva de aprendizagem, há também 

o que se chama de Modelos de esquecimento. Com a interrupção frequente em atividades, ou 

recorrentes modificações nas especificações de produtos, constatou-se relação direta ao 

esquecimento dos colaboradores. O esquecimento refere-se à: 

 

a) diminuição no desempenho, após um período de inatividade; 

b) fabricação de produtos inferiores aos obtidos nas produções iniciais. 

 

Ressalta-se a importância de previsibilidade de desempenho na retomada de 

atividades, uma vez que possibilita uma aplicação de recursos e planejamento de produção mais 

adequados. 

A constatação de que uma curva potencial de aprendizagem similar à de Wright pode 

identificar o processo de esquecimento fez com que teóricos do tema concluíssem que o 

processo de aprendizado e o de esquecimento ocorrem de forma similar. É possível estimar o 

tempo de quando ocorrerá esquecimento total em relação a uma tarefa. Nessa linha, Baile e 

McIntyre (1997) citam o conceito de curva de reaprendizado, a qual se baseia em 

modificações no modelo potencial e ideal para a gestão de processos com paradas e retomadas 

frequentes de produção. 

A curva de aprendizagem pode também ser definida como a demonstração gráfica do 

aumento da performance e produtividade de um colaborador, de modo que o custo e demais 

investimentos da organização sobre ele em determinado aspecto/assunto diminuam no decorrer 

do tempo, uma vez que estes se tornam mais eficientes, especialistas e eficazes. Ou seja, mais 

autônomos e independentes do apoio de colegas e da própria organização. 

Sob a perspectiva da psicologia e da educação, no final do século XIX, o psicólogo 

Herman Ebbinghaus relacionou os constructos "curva de aprendizagem" e "curva de 
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Ao examinar uma curva de aprendizagem, é possível verificar se ela se aproxima ou não das 

tendências gerais. Para Campos (2014), as curvas de aprendizagem podem ser traçadas, 

considerando dois critérios: 

 

a) quantidade de trabalho realizado num determinado período; 

b) mensuração de unidades de tempo necessários na execução de um trabalho. 

 

Ao se traçar curvas de progresso, tem-se uma curva ascendente. Do contrário, quando 

se analisa o progresso sob a perspectiva de erros cometidos, número de repetições, ou tempo 

demandado, tem-se uma curva descendente. Campos (2014) identificou em seu estudo seis tipos 

de curvas de aprendizagem (Figura 17). 

 

Figura 17 – Tipos de curvas de aprendizagem 

 
Fonte: Campos (2014). 

 

A gestão da curva de aprendizagem demonstra os níveis dos resultados encontrados ao 

final de um processo de aprendizagem, destacando a eficiência alcançada durante as diferentes 

etapas de ações educativas, sejam elas formais ou informais. Desse modo, se aplicada de forma 

correta, a análise de uma curva de aprendizagem é um recurso que visa ao aprimoramento da 

aprendizagem, promovendo a transferência dessa aprendizagem para a prática do trabalho, de 

maneira mais efetiva e em menor espaço de tempo.  

Os gestores da curva de aprendizagem aprendem ao acompanhar o processo de 

aprendizagem com maior eficácia (PEDROSA; PAULO, 2003), estando atentos aos fatores que 
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afetam o traçado da curva e buscando estratégias para diminuir a amplitude (período em que a 

ação educacional está sendo transferida de forma mais global) e profundidade, visto que curvas 

profundas incitam desmotivação e não apreensão de conhecimentos. Para Mourão, Abbad e 

Zerbini (2014), a profundidade diz respeito aos efeitos diretos e específicos de uma ação 

educacional sobre o comportamento do colaborador em seu cargo, já a amplitude, diz respeito 

aos efeitos indiretos exercidos por tal ação educacional sobre o desempenho global. A 

amplitude está ligada ao efeito direto da transferência de aprendizagem no desempenho geral 

do aluno profissional adulto. Já a profundidade se relaciona à transferência de aprendizagem, 

de forma eficaz dos CHAs adquiridos em ações educacionais. 

Diversas pesquisas com enfoque em aprendizagem organizacional sugerem que a 

maximização da taxa de aprendizado é ocasionada por meio da especialização, isto é, à medida 

que um indivíduo ou organização se dedica a uma tarefa específica, mais assertivo será no 

desempenho desta tarefa. Os autores Schilling et al. (2003) consideram que especialização se 

refere ao grau em que um indivíduo, grupo ou organização desempenha uma estreita faixa de 

tarefas. Todavia, a relação não é tão simples, exigindo sérias observações nos graus de variações 

implícitos em um processo de aprendizagem. 

Schilling et al. (2003) aponta que, mesmo que acadêmicos, economistas e 

administradores venham apresentando curvas de aprendizado organizacional desde 1930 com 

o Modelo de Wright, por exemplo, como também a ampliação do campo de aprendizagem 

organizacional tem atraído mais interessados, ainda há perguntas sem respostas quanto ao tema. 

Nesse sentido, os autores trazem duas problematizações: 

 

1) A aprendizagem organizacional evolui por meio da especialização ou há 

variações que melhoram o processo de aprendizado? 

2) Se for considerado que há grau de variações de tarefas que impacta na taxa de 

aprendizagem, tais tarefas precisam ser relacionadas? de que forma? 

 

Porém, nas organizações, o desafio de gerenciar a curva de aprendizagem dos 

colaboradores persiste até a contemporaneidade. Para Schilling et al. (2003), apesar do grande 

impacto na dimensão organizacional e nas curvas de aprendizado, a especialização recebeu 

pouca atenção teórica ou empírica, o que pode ser explicado por conta dos desafios 

metodológicos inerentes. Um exemplo disso é o fato de que curvas de aprendizado 

organizacionais são extraídas tipicamente em campos de sites para se testar hipóteses. 

Comumente, observa-se o custo por unidade, ou horas trabalhadas, as quais são regredidas após 
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um período, e enfatizam atividades funcionais realizando comparações entre taxas de 

aprendizado entre diferentes indústrias. Todavia, analisar um site para examinar o impacto de 

uma especialização ou tarefa é muito difícil e complexo, uma vez que requer a identificação de 

um conjunto de instalações de produção, utilizando diferentes quantidades de variações sob as 

tarefas. 

Outro posicionamento dos autores quanto a esta falta de atenção pode estar associado 

à suposição implícita de que não há dúvidas a serem resolvidas no processo de aprendizagem. 

Pesquisas na área da Psicologia acerca da aprendizagem a nível de indivíduo alertam 

teorias e evidências que sugerem que variações de tarefas podem evoluir a taxa de aprendizado 

individual. Exemplo disso, são indivíduos que aplicam seus esforços em domínios de problemas 

diferentes, porém relacionados, desenvolvendo mais rapidamente uma profunda compreensão 

cognitiva em ambas situações, aumentando a eficiência de sua aprendizagem. 

Somado a isso, a combinação de transferência de aprendizagem negativa e a prática 

distribuída possibilitam também sugerir que o indivíduo, ao envolver-se em diversas atividades 

que não possuem relações óbvias, também apresenta taxa maximizada de aprendizado. 

Se curvas de aprendizado a nível de grupo e organizacional dependem de alguns 

processos similares que impulsionam a curva de aprendizagem individual, pode-se suspeitar 

que há grau de variação de tarefas individuais que podem impactar positivamente taxas de 

aprendizado em grupo e organizacional. 

Schilling et al. (2003), apesar de chegarem à conclusão de que a especialização e a 

variedade de tarefas é de óbvia relevância para a evolução da produtividade organizacional, não 

encontraram argumentos teóricos e empíricos na literatura sinalizando a relação destes 

elementos na curva de aprendizagem organizacional. 

Na tentativa de responder a tais questões de pesquisa, os autores Schilling et al. (2003) 

submeteram indivíduos a uma série de problemas estratégicos organizacionais em ambientes 

simulado e experimental. Com a interação entre grupos, os pesquisadores estimavam 

aproximar-se da aprendizagem organizacional, ao invés de somente da aprendizagem 

individual, entendendo que, a partir dos grupos, constroem-se pequenos blocos de organizações 

maiores, além de o aprendizado grupal refletir os mesmos processos sociais que afetam a 

organização, tal como comunicação, administração de conflitos, entre outros. Pode-se dizer que 

a aprendizagem em grupo oferece uma projeção, em menor escala da aprendizagem 

organizacional. 

Na dimensão organizacional, a curva de aprendizagem pode ser definida como um 

modelo utilizado para representar a aprendizagem a nível de indivíduo, grupo e organização. 
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No nível individual, é amplamente aplicada por psicólogos; a nível organizacional, é difundida 

entre economistas e administradores.  

As curvas de aprendizagem são encontradas em diversos processos organizacionais, 

no entanto, diferem-se substancialmente no impacto da aprendizagem de uma organização para 

outra. Esse cenário desperta o interesse de gestores e acadêmicos, de modo geral, em buscar os 

fatores que geram melhoria de processo de aprendizagem em uma organização em detrimento 

de outra. 

Ellis em 1965 alegou que a curva de aprendizagem individual se traduz em um tipo de 

transferência de aprendizagem: a transferência de unidades anteriores para a unidade atual, isto 

é, a transferência do processo de aprendizagem, o "aprender a aprender". O processo indica que 

indivíduos aprendem a longo prazo, pois transferem seus aprendizados prévios (assimilando e 

processando tipos específicos de informações) para um novo conjunto de problemas. 

A aprendizagem individual é uma função da aprendizagem em grupo e 

consequentemente da organização. Nesse sentido, destaca-se o estudo de Crossan et al. (1999) 

a partir da relação entre os níveis, em que (como já tratado nesta tese) os insights e ideias 

inovadoras partem dos indivíduos que compartilham em grupo e significam a nível 

organizacional com a institucionalização da ideia. 

Grupos podem postular sistemas interativos de informações utilizando a memória e o 

aprendizado dos indivíduos, promovendo o desenvolvimento de um modelo mental 

compartilhado, indo além da soma de propriedades individuais, quando em conjunto superam 

atribuições cognitivas a nível de indivíduo. 

As curvas de aprendizado em grupo e organizacional tem diversos componentes, a 

saber: aprendizagem individual, sistema organizacional (a organização e coordenação do 

trabalho e a tecnologia da organização), e ambientes de aprendizagem. A aprendizagem em 

grupo utiliza-se da cognição social para adquirir, armazenar, transmitir, manipular o uso de 

informações, com o intuito de criar um produto intelectual a nível de grupo, formando redes 

informacionais. 

Há benefícios na especialização dos indivíduos, o que permite ganhos significativos 

no desempenho individual e organizacional. As curvas de aprendizado utilizadas comumente 

por psicólogos para identificar a aprendizagem individual e as curvas utilizadas geralmente por 

administradores para mensurar a aprendizagem organizacional também reforçam a ideia de que 

a aprendizagem é maximizada por meio de especialização, uma vez que o desempenho é 

modelado como uma função da saída cumulativa de uma tarefa específica (ARGOTE et al., 

1995). 
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Em condições de especialização pura, indivíduos e organizações concentram esforços, 

tempo e energia em uma única tarefa, permitindo a completude das repetições de um tipo 

particular de problema em determinado recorte de tempo. 

A transferência de aprendizagem em curvas de aprendizado sugere também benefícios 

na especialização de indivíduos em tarefas, por três razões:  

 

a) o desempenho melhora pelo número de unidades produzidas, uma vez que é 

transferido da unidade anterior, aumentando incrementalmente a aprendizagem 

na unidade atual; 

b) a quantidade de aprendizado transferido nas unidades relaciona-se com as 

unidades que ainda serão transferidas;  

c) na falta de explicações para a diferença entre aprendizagem incremental para a 

unidade atual, a taxa de aprendizagem deve ser relacionada positivamente ao 

grau de similaridade das unidades. 

 

É preciso, claramente, considerar o conhecimento prévio dos indivíduos, privilegiando 

as habilidades e as linguagens compartilhadas. O conhecimento prévio confere uma capacidade 

de se reconhecer o valor de novas informações, assimilando-as e aplicando-as com o impacto 

no negócio. A capacidade absortiva contempla o conteúdo e processo. Quanto mais informações 

se tem, maior a probabilidade de se aplicar estas informações a novos problemas, isto é, 

transferir conteúdo de um problema a outro, o que significa "aprender fazendo" ou "aprender 

fazendo outra coisa". Quanto mais diversificada a base de conhecimento maiores, chances de 

se suscitar habilidades de aprendizado ou resoluções de problemas. 

A cada novo conhecimento ou experiência adquirida, o indivíduo cria "nós" 

cognitivos, os quais vão se ramificando e se interconectando. Tal rede de conhecimento permite 

a assimilação mais ágil de novas informações. Há também atores que mencionam que os 

insights e novas ideias são resultados da transferência de aprendizagem, uma vez que transferem 

conhecimentos de um nível a outro. 

A natureza da tarefa pode impor restrições no que diz respeito à sua generalização, se 

não estiver bem-definida nas organizações. Os autores alertam que as curvas de aprendizado 

devem ser geridas de modo eficaz pela área de gestão de recursos humanos. Ao se analisar 

curvas, é importante observar: natureza da tarefa; a natureza da equipe/indivíduo e o estágio em 

que se encontra a curva de aprendizagem. A partir da análise dos problemas e das possíveis 

soluções, é possível provocar a transferência efetiva da aprendizagem. 
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O Relatório "Learning Curve", desenvolvido pelo The Economist Intelligence Unit 

(EIU) (2014), objetiva em essência compreender como ocorre o processo de aprendizagem nas 

escolas a nível mundial, reunindo, organizando e oferecendo subsídios para formular políticas 

educacionais com vistas a melhorias significativas na educação. Este relatório, que reúne dados 

internacionais a respeito do ensino básico de 40 países, apresentou os fatores que afetam ou 

aceleram o processo de aprendizagem, além de contribuir para discussões acerca dos resultados 

da aprendizagem.  

Segundo o estudo, 50% do crescimento econômico em países em desenvolvimentos, 

na última década, são atribuídos a melhoria na qualificação educacional, fato que sugere que a 

capacitação contínua se torna uma exigência contemporânea para municiar os indivíduos nas 

mais diversas habilidades e competências. O Programa para Avaliação Internacional de 

Competências Adultas (PIACC) também integrou o presente documento, trazendo quatro lições 

importantes sobre aprendizado adulto e educação continuada, a saber: 

 

a) "Pouco é possível sem o básico" – Para o PIACC a educação básica é pré-

requisito para uma eficiente aprendizagem adulta, uma vez que os sistemas 

educacionais podem preparar as crianças para uma vida de aprendizagem eficaz, 

sensibilizando-as à educação contínua. 

b) "Habilidades devem ser usadas para serem mantidas" – Ainda que indivíduos 

passem por uma educação básica de alta qualidade, as habilidades adquiridas ao 

longo desses anos tendem a diminuir nos adultos, caso não sejam utilizadas 

regularmente. O estudo PIAAC afirma que aos 25 anos da idade adulta, a 

retenção das habilidades se não utilizadas, é menor. 

c) "Países devem levar a educação adulto a sério" – Países considerados com melhor 

desempenho em capacitações adultas ofereceram infraestrutura de 

aprendizagem fora do sistema educacional formalizado. Além disso, economias 

que fazem bom uso da capacitação da população reduzem significativamente o 

tempo para desenvolver habilidades individuais nos trabalhadores;  

d) "A tecnologia é útil para fomentar a aprendizagem adulta, mas não é panaceia" 

– Considera-se que tecnologias móveis e a própria difusão da internet removem 

obstáculos no desenvolvimento de novas habilidades em adultos. 

 

Outro dado importante apresentado no Relatório de Curva de aprendizagem se refere 

às habilidades eleitas para o século XXI. Segundo o estudo, as habilidades se reduzem a "um 
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polvo de oito braços": liderança; alfabetização digital; comunicação social; inteligência 

emocional; empreendedorismo; cidadania global; solução de problemas; trabalho em equipe;  

Tais dados trazem elementos que não são recentes, porém, por seu caráter atemporal, 

a educação traz desafios que devem ser observados cuidadosamente. Estes dados também 

demonstram a importância de se gerenciar curvas de aprendizado. Neste relatório, o Brasil ficou 

em 38º lugar entre os 40 países que foram analisados, trazendo um alerta para gestores e 

pesquisadores no tema. 

 

2.4.1 Síntese e diretrizes da gestão da curva de aprendizagem 
 

As curvas de aprendizagem são comumente utilizadas como ferramentas ou ainda 

como modelos matemáticos que, sob uma ótica econômica e produtivista, representam 

processos de atividades redundantes, contínuas e repetitivas, sendo difundidas e empregadas, 

geralmente, em indústrias como montadoras, fábricas de peças e manufatura. Trazendo para o 

contexto dos estágios de evolução do Sistema de educação corporativa (KRAEMER, 2018), 

esta visão reducionista com enfoque estrito para a tarefa pode ser visualizada nos primeiros 

estágios (principalmente no departamento de treinamento). 

Ampliando para uma visão organizacional e estratégica, superando uma visão 

reducionista, e tratando as curvas de aprendizagem a nível de indivíduo, grupo e organização 

(SCHILLING et al. 2013; SMUNT, 1999), as curvas necessitam de uma gestão sistemática, 

estratégica, propositiva e contínua, por meio de atividades com graus gradativos de 

complexidade que modifiquem comportamentos e desempenhos competentes. De modo geral 

os fatores que afetam a aceleração da curva, gerenciando a sua amplitude e profundidade, são: 

políticas aliadas às ações de TD&E que as organizações adotam; motivação do colaborador em 

realizar as atividades demandadas; conhecimentos e experiências prévias em relação à execução 

da tarefa; complexidade da tarefa. A curva de aprendizagem deve ser observada na realização 

das tarefas, não somente após ao término da ação educacional. 

Há claramente, variáveis relacionadas a gestão da curva de aprendizagem que devem 

ser observadas em suas minúcias pelos gestores; por exemplo: o tempo de trabalho, unidades 

executadas, mudança comportamental, entre outros. Tais variáveis devem estar atreladas a 

indicadores de aprendizagem (SCHILLING et al., 2013). 

O quadro a seguir demonstra a síntese dos conceitos, modelos, premissas e desafios 

que foram identificados na literatura. 
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Quadro 14 – Quadro-síntese curvas de aprendizagem. 
 

Descrição/Componentes 
Visão 

epistemológica 
Autor/Data 

Conceitos 

A curva de aprendizagem descreve a reação entre a produção cumulativa das 

organizações e a quantidade de insumos inerentes ao processo produtivo de 

uma unidade de produto. 

Engenharia 

Economia 

Brito e Sanches 

(2007) 

Utilizadas também como importantes ferramentas para gestão e 

acompanhamento do desempenho de um colaborador, a partir da avaliação do 

progresso à medida que repetições são realizadas. Por meio das curvas, pode-

se programar tarefas produtivas, diminuindo perdas em decorrência da 

inabilidade de um colaborador. A ferramenta pode permitir também a 

adequação da alocação de atividades de determinado grupo de colaboradores 

seguindo características de atuação. Outro importante benefício está atrelado 

ao monitoramento de custos associados ao processo de aprendizagem. 

Administração  
Anzanello e 

Fogliato (2007) 

Demonstração gráfica do aumento da performance e produtividade de um 

colaborador, de modo que o custo e demais investimentos da organização sobre 

ele em determinado aspecto/assunto diminuam ao decorrer do tempo, uma vez 

que estes se tornam mais eficientes, especialistas e eficazes. Ou seja, mais 

autônomos e independentes do apoio de colegas e da própria organização.  

Educação e 

Psicologia 
Campos (2014) 
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Modelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

Curvas 

univariadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

potenciais 

Modelo de Wright (1936) 

Utilizado na concepção de estratégias de produção, estimativa de tempo para 

finalização de tarefas específicas, verificação de possíveis efeitos de paradas 

no processo de produção, como também identificação de consequências 

geradas de modificações nos parâmetros de um processo durante a sua 

execução. 

Não considera as experiências prévias trazidas pelo colaborador. 

Constatação de que o aprendizado só ocorre após a conclusão de atividades 

repetitivas. 

  

 

Leite (2002), 

Smunt (1999), 

Anzanello e 

Fogliato (2007) 

Teoria de Aprendizado Contínuo Smunt (1999) 

Considera análises qualitativas e unidades-conformes e não conformes no 

processo de aprendizado. 

Stanford-B  

Considera as experiências prévias do trabalhador, uma vez que estas deslocam 

o desempenho a patamares mais evoluídos.  

O modelo DeJong 

Analisa a influência de maquinários no processo de aprendizado, trazendo a 

representação da proporção do tempo total de uma operação por meio de 

procedimentos automatizados. 

Modelo "curva S" 

Prevê análise do desempenho do colaborador nas primeiras unidades da curva, 

sendo importante para analisar o processo como um todo. 
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O modelo de Plateau  

Reproduz o desempenho do colaborador, quando este atinge o "estado 

estacionário" (processo de aprendizado está sendo concluído ou há alguma 

limitação imposta pelo maquinário ao desempenho evolutivo do colaborador). 

Modelo de Park Lee e Kim (2003)  

Proposição de uma curva multirresposta com o intuito de avaliar a transferência 

de conhecimento.  

 

 

 

 

Modelos 

exponenciais 

Modelo exponencial de três parâmetros 

Analisa o desempenho na realização de tarefas, expresso em unidades 

produzidas após "x" unidades de tempo.  

Analisa o nível máximo de desempenho de uma aquisição de conhecimento 

integral.  

Verifica a experiência prévia do colaborador e quantifica-se a taxa de 

aprendizado do trabalho a partir de unidades de tempo.  

Knecht (1974), 

Anzanello e 

Fogliato (2007) 

 

Modelo exponencial de dois parâmetros 

Não considera a variável experiência prévia do colaborador.  

Modelo de tempo constante 

Analisa o desempenho inicial do colaborador, o aprimoramento máximo de 

desempenho ao colaborador atingir o estado estacionário de aprendizado.  

Utiliza o tempo acumulativo de operação como variável independente, sendo 

seu significado equivalente ao número de unidades produzidas.  
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É possível observar o aprimoramento contínuo e as variações cíclicas de 

desempenhos que ocorrem em decorrência de fatores conhecidos. 

É considerado pertinente para modelagem de processos ao passo que a coleta 

de dados de desempenho deve iniciar após um breve período de adaptação do 

trabalhador à tarefa. 

Modelos 

hiperbólicos 

Tem-se que "r" atua como parâmetro de forma de aprendizado, podendo 

variar em três tipos: 

 a) r>0 a curva de aprendizagem cresce até um valor limite de desempenho, 

geralmente retrata trabalhadores com experiência prévia reduzida em novas 

tarefas;  

b) r-0 a curva comporta-se como uma linha horizontal, indicando um processo 

de não aprendizado;  

c) r<0 situações em que o desempenho é representado em uma curva 

decrescente, diminui com o passar do processo, fato este que pode estar 

associado à fadiga ou ao esquecimento da tarefa. 

Este método pode ser utilizado em avaliação de eficácia de programas de 

treinamento, bem como na otimização de trabalhadores em tarefas críticas. 

Modelos de 

Curvas 

Multivariadas 

 

Os modelos multivariados se utilizam de duas ou mais variáveis. 

Foram pensados para uma melhor caracterização do processo de 

aprendizagem a partir da análise de influência de fatores qualitativos e 

quantitativos. 
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Modelos de 

esquecimento 

Com a interrupção frequente em atividades, ou recorrentes modificações nas 

especificações de produtos, constatou-se relação direta ao esquecimento dos 

colaboradores. O esquecimento refere-se à: 

a) diminuição no desempenho, após um período de inatividade 

b) fabricação de produtos inferiores aos obtidos nas produções iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premissas 

Fatores que afetam a curva de 

aprendizagem 

políticas de treinamentos que as organizações adotam motivação do 

colaborador em realizar as atividades demandadas conhecimentos e 

experiências prévias em relação à execução da tarefa 

complexidade da tarefa destreza e retenção de conhecimentos 

Anzanello e 

Fogliato (2007) 

Quantidade de trabalho realizado num determinado período. 

Mensuração de unidades de tempo necessárias na execução de um trabalho. 
Campos (2014) 

Especialização e a variedade de tarefas 
Schilling et al. 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

O tempo foi o fator com menos influência na produção, o que revela que a 

curva de aprendizagem deve ser observada de forma cuidadosa quando se 

trata de estratégias de diminuição de custos.  

Brito e Sanches 

(2007) 

As variações na inclinação (ou não) das curvas de aprendizagem relacionam-

se diretamente aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, produtos de 

capital intensivo e investimentos acumulados em detrimento do fator tempo. 

Brito e Sanches 

(2007) 

Aumentar a qualidade da produção pela otimização do desempenho dos 

processos, da utilização de recursos de custos de processamento, entre outros. 

Stroikel et al., 

(2013), Cadaval 
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Jr., Duarte e Paes 

(2013) 

tempo de trabalho por unidade executada 

número de unidades executadas em intervalo fixo de tempo 

redução de custos por unidade 

porcentagem de unidades não executadas ou não conformes pelo número de 

repetições de uma mesma operação. 

Modelo de Wroght 

(1936) 

Número de unidades produzidas 

Taxa de produtividade 

Custo  

Duração dos programas de treinamento 

A complexidade das atividades. 

Gold (1981) 

Estímulos sem sentido são mais difíceis de se memorizar do que quando há 

significado. 

Uma maior quantidade de conteúdo a ser aprendido está associado a um maior 

tempo demandado para a aprendizagem efetiva, isto é, quanto mais informação 

a ser aprendida, o mas tempo que se leva para aprendê-la. 

Uma reaprendizagem pode ser mais fácil se comparada a uma aprendizagem 

inicial, sendo mais difícil de ser esquecida. 

Novas aprendizagens tornam-se mais eficazes quando espaçadas no espaço e 

tempo, pois, após um período específico, ao invés de a repetição contribuir para 

a melhor memorização de uma informação, afeta na exaustão do indivíduo, o 

Pavão (2008) 
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que resulta na não continuidade crescente do gráfico de aprendizagem, mas sim 

uma tendência para uma estabilização. Isso significa que não adiantaria insistir 

em novas aprendizagens, uma vez que quando não há prática, não se aprende 

mais. 

Durante o processo de aprendizagem, pode ocorrer a curva de esquecimento, 

pois, segundo o autor, apenas uma parte da informação fica retida na memória, 

sendo que o restante é perdido ao longo do tempo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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No âmbito organizacional, a especialização de colaboradores rende ganhos 

expressivos na eficiência da organização. Ao direcionar as curvas apenas a nível de tarefa, com 

foco na repetição de uma mesma atividade, aumentam-se riscos e perda de flexibilidade. 

Comumente as organizações investem seus esforços nas competências existentes, ao 

invés de explorar novos domínios problemáticos. Contudo, a variação a médio e longo prazo é 

fundamental para a organização desenvolver novas capacidades, aumentar sua capacidade 

absortiva e manter a sua produtividade. 

Considerar que o conhecimento da organização é o ativo mais importante e, 

consequentemente, complexo na sua gestão sistemática é crucial. 

Para esta tese, as curvas de aprendizagem são multivariadas, multiníveis e devem 

caminhar para análises quanti e qualitativas, considerando unidades-conformes e não 

conformes no processo de aprendizado. Como tratado por Schilling et al. (2013), há divisões 

de pesquisa dentro das próprias organizações, o que impede a intersecção de diversos olhares 

sobre uma problemática. Aliar o conceito de gestão da curva de aprendizagem à transferência 

de aprendizagem para a prática do trabalho possibilita a gestão o acompanhamento e a 

mensuração da aprendizagem (BRITO; SANCHES, 2007), mas não só isso, evoca a 

interdisciplinaridade sob um mesmo fenômeno: a aplicação efetiva da aprendizagem. 

As curvas, portanto, traduzem-se em um tipo de transferência, ao passo que há 

uma mudança de uma unidade anterior para a unidade atual por meio do processo 

"aprender a aprender".  

Por fim a transferência de aprendizagem por meio da gestão da amplitude e 

profundidade das curvas, pode ser efetivada com a especialização dos profissionais adultos, 

aumentando índices de produtividade e de aprendizagem organizacionais. 

 

2.5 TRANSFERÊNCIA DE APRENDIZAGEM PARA A PRÁTICA DO TRABALHO: 

INTRODUÇÃO AO CONCEITO 

 

A transferência de aprendizagem consiste em um processo, devendo ser estudada como 

tal. É definida como um constructo psicológico que se refere à aplicação efetiva no trabalho, 

dos CHAs adquiridos em ação instrucional, envolvendo a motivação para aprender e a 

motivação para transferir. A transferência envolve o indivíduo, a natureza do conteúdo e função 

mental, o método (condições em geral) em que ocorre a aprendizagem (GALVÃO, 2009; 

VELOSO et al., 2015; QUEIROGA et al., 2012; SOERENSE; STEGEAGER; BATES, 2017; 

LIU; CHAN, 2017; DIRANI, 2017; WINDER, 2016; HESTER; HUTCHINS; BURKE-
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SMALLEY, 2016; LIEW; TAN; 2016; SEGURA et al. 2016; VICTORIA; MIREN; KAREB, 

2015; MELO; MIRANDA, 2015; ROUSSEL, 2014; JONES et al., 2014; CHOI, PARK et al., 

2014; DONG; WANG, 2014; BOUZGUENDA, 2013; ZHANG; SI; REGO, 2012; DAVIS, 

2011; EVANS; SPENCER, 2008; HENDERSON; MCADAM; LEONARD, 2006; ABBAD, 

BORGES-ANDRADE, 2014). Há, ainda, autores que consideram a transferência de 

aprendizagem como sinônimo de transferência de treinamento (GALVÃO, 2009; ZHAO; 

ANAND; MITCHELL, 2004; ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014). 

Esmiuçando ainda mais o conceito, parte-se da definição da área da Psicologia, que 

compreende a aprendizagem como mudanças permanentes de comportamentos consequentes 

de treino ou experiências anteriores, e amplia-se o entendimento a partir da contribuição da área 

de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que não concebe a aprendizagem como 

unidimensional e restritiva à aquisição e retenção de conhecimentos. Assim, a aprendizagem 

diz respeito a processos de generalização e demonstração e/ou aplicação, no trabalho, de CHAs 

adquiridos em treinamentos.  O constructo pode, ainda, ser entendido no sentido metafórico, 

referindo-se a transporte, movimentação e deslocamentos de CHAs adquiridos em ações de 

TD&E para situações de trabalho (ABBAD, 1999).  

Nas organizações, observa-se que apenas os processos de aquisição e retenção de 

CHAs são mensurados, deixando de lado a avaliação da generalização e aplicação do que foi 

aprendido (QUEIROGA et al., 2012). Contudo, o conceito de aprendizagem no campo do 

trabalho abrange a aquisição, retenção e generalização, os quais estão diretamente relacionados 

e compõem a transferência de aprendizagem e o impacto do treinamento no trabalho. A 

aquisição ocorre na fase inicial do processo de aprendizagem, envolvendo a apreensão de CHAs 

na memória de curto prazo do indivíduo. Aferir este nível de aprendizagem compreende a 

verificação imediata destes CHAs durante as ações de desenvolvimento e educação, tratando-

se da avaliação de apenas um dos processos (aquisição), não podendo ser avaliado como 

resultado final de um treinamento.  

Quanto à retenção, este processo especificamente é compreendido como o 

armazenamento de informações na memória de longo prazo do indivíduo. Já a generalização 

diz respeito à demonstração de CHAs aprendidos em ações de TD&E, em situações diferentes 

daquelas apresentadas no curso ofertado. Assim, como forma de verificação, busca-se mensurar 

o quanto o profissional treinado é capaz de solucionar problemas similares aos ensinados, que 

variam de acordo com condições, consequências e do próprio comportamento. Após este 

momento, há outro elemento identificado na literatura, que diz respeito ao impacto do 
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treinamento no trabalho, o qual é verificado após a transferência de aprendizagem, conforme 

explicitado na Figura 18. 

 

Figura 18 – Processo de aprendizagem considerando eventos instrucionais. 
 

 
Fonte: Queiroga et al. (2012). 

 

Complementar a esses elementos, Abbad e Borges-Andrade (2014) consideram que, 

na aprendizagem individual, a transferência de aprendizagem pode se ramificar em 

transferência lateral/horizontal e vertical. A transferência lateral diz respeito à exibição de 

desempenhos que não foram diretamente adquiridos, mas que, de algum modo, são semelhantes 

a eles. Consiste em um tipo de generalização que inclui uma série ampla de situações com graus 

de complexidades similares (por exemplo: se um indivíduo que elabora orçamentos em uma 

organização, mudar para outra empresa, não terá dificuldades em elaborar novos orçamentos). 

Já a transferência vertical é possibilitada ao indivíduo através da aprendizagem de competências 

mais complexas, partindo de conhecimentos mais simples (por exemplo: no caso de um 

profissional que aprendeu a elaborar métodos para avaliar desempenhos, se for necessário 

ampliar a complexidade desses métodos, ele terá facilidade de aprendê-los) (ABBAD; 

BORGES-ANDRADE, 2014; KLEIN, 2016; GALVÃO, 2009). 

Além da direção horizontal e vertical, a transferência de aprendizagem a nível 

individual pode variar quanto ao caráter positivo, negativo e zero. A dimensão é positiva quando 

os comportamentos aprendidos em eventos de TD&E, por exemplo, facilitam o desempenho do 

Impacto do 

treinamento no 

trabalho

Transferência de 

aprendizagem

Generalização

Retenção

Aquisição
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indivíduo. É considerada negativa quando os comportamentos aprendidos interferem 

negativamente o desempenho da tarefa de transferência. E é considerada zero quando a 

aprendizagem não afeta, nem positivamente, nem negativamente, o desempenho de uma tarefa.  

As pessoas transferem novas aprendizagens constantemente em diferentes contextos, 

sendo esta aprendizagem espontânea e informal ou, ainda, formal. A aprendizagem informal 

sinaliza que, da mesma forma que ocorre em qualquer outra esfera da vida, os indivíduos no 

seu trabalho aprendem por intermédio de consequências resultantes de seus comportamentos, 

observando as consequências dos comportamentos dos demais membros. Isto pode levar à 

aquisição de novos desempenhos, sendo consciente ou não, intencional ou não, e podendo 

envolver atos explícitos ou implícitos. Nota-se nas organizações que os indivíduos aprendem 

por imitação, tentativas e erros, diálogos entre pares e demais agentes relacionados 

(BOUZGUENDA, 2013). 

Quanto à aprendizagem formal, acontece quando se adquire conhecimento por meio 

de uma ação dirigida pela organização que, de modo intencional, estrutura um contexto para 

que seus colaboradores aprendam. No geral, estas estruturações são previstas em ações de 

TD&E em Sistemas de Educação Corporativa. Com as tecnologias instrucionais, busca-se 

evidenciar competências que são consideradas deficientes nas organizações. Esta concepção 

pode ser analisada por uma análise S-O-R, onde as ações organizacionais (S) impactam em 

novos CHAs (O), que traduzem em mudanças comportamentais (R), que podem estar presentes 

no desempenho humano na organização. 

 

2.5.1 Fatores que afetam a transferência da aprendizagem para a prática de trabalho 
  

O fenômeno da transferência de aprendizagem de APAs tem se tornado agenda das 

organizações contemporâneas, as quais buscam adotar estratégias que maximizem os níveis de 

transferência de aprendizagem de seus colaboradores, observando quais os fatores que inibem 

e/ou potencializam este processo de aprendizado na organização. Para Ramos (2001), as 

características dos aprendizes, dos programas de TD&E e do próprio ambiente de trabalho são 

fatores significativos que podem predizer a transferência. Para Abbad e Borges-Andrade 

(2014), estas características podem ser classificadas como fatores internos e externos ao 

constructo.  

A iniciar pelos fatores internos que ocorrem em nível de indivíduo, destacam-se: 
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a) repertório de entrada: se refere às experiências prévias e conhecimentos, 

habilidades e atitudes já adquiridos pelo indivíduo; 

b) dados sociodemográficos e profissionais: envolve sexo, idade, escolaridade, 

condição socioeconômica, tempo de trabalho, entre outros elementos; 

c) aspectos psicossociais: se refere ao lócus de controle, autoeficácia e 

comprometimento do indivíduo; 

d) aspectos motivacionais: diz respeito à motivação para aprender e para 

transferir, valor instrumental e força motivacional; 

e) aspectos cognitivo-comportamentais: se refere às estratégias cognitivas, 

comportamentais e autorregulatórias de aprendizagem. 

 

É importante destacar que os indivíduos são singulares entre si; além disso, nas 

características em que se diferem, podem interagir com condições específicas e repercutir em 

resultados de aprendizagem. Assim, de modo a maximizar os ganhos para todos os perfis 

encontrados em uma organização, não é recomendável oferecer as mesmas 

ações/atividades/situações de aprendizado para todos. Claro que em um viés ideológico, seria 

importante oferecer atividades personalizadas otimizando resultados de aprendizagem. No 

entanto, no estudo de Abbad (2010), as variáveis dos perfis da clientela explicam menos os 

resultados das ações de TDE&E, se comparadas ao suporte psicossocial, motivacional e 

cognitivo-comportamental, à transferência de aprendizagem.   

A motivação para aprender destaca a direção, o esforço, a intensidade e a persistência 

do engajamento do indivíduo em ações voltadas para a aprendizagem. Este tipo de motivação 

é destacado nas teorias de aprendizagem de Gagné e Bruner. Abbad e Borges-Andrade (2014) 

mencionam que o conceito de motivação relacionado à precondição para a aprendizagem recebe 

diferentes olhares e pontos de vistas na literatura. Esta variável – a motivação – é mencionada 

como causa ou, ainda, como razão e/ou justificativa para ações a nível de indivíduo. Além da 

motivação para aprender, há também outro conceito importante, que é percebido ao final de um 

programa TD&E: a motivação para aplicar o que foi aprendido, ou, ainda, a motivação para 

transferir. Este tipo de motivação requer uma ação mais proativa do indivíduo.  

A motivação para o aprendizado diz respeito ao interesse do indivíduo em aprender, 

já a motivação para transferir está relacionada ao grau de interesse do indivíduo em aplicar os 

conteúdos aprendidos. Há estudos que já demonstram relações positivas entre motivação para 

aprender e motivação para transferir (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014; GALVÃO, 2009; 

LIU; CHAN, 2017; DIRANI, 2017; JIANG; SUN; LI, 2017; FURUYA et al., 2009).  
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Uma teoria de motivação que é bastante citada em estudos sobre transferência de 

aprendizagem e treinamento é a teoria de expectância de Vroom. Esta teoria evidência três 

fatores importantes: valência, instrumentalidade e expectância. Este modelo teórico de 

motivação preconiza que uma pessoa se mantém motivada a partir destas três variáveis. A 

valência significa o quanto um sujeito deseja uma recompensa ou uma escolha em relação a um 

resultado específico. A expectância diz respeito à expectativa de que o esforço demandado 

resultará em um desempenho bem-sucedido, e a instrumentalidade se refere à estimativa de que 

o desempenho esteja em direção à obtenção de uma recompensa. Estes três componentes 

formam a força motivacional no que diz respeito ao processo de transferência de aprendizagem. 

Este fato implica mudanças significativas nas ações e programas de TD&E de um SEC, na 

tentativa de se alcançar maior alinhamento entre metas e aspirações profissionais de 

aprendizagem, ascensão e desenvolvimento. Assim, os conteúdos dos cursos devem ser 

elaborados de acordo com a realidade do trabalho, adequando as estratégias de ensino ao perfil 

dos aprendizes. Ações nesse sentido podem aumentar a força motivacional na aquisição e 

transferência de CHAs para o trabalho. No estudo de Galvão (2009), por exemplo, os 

participantes mencionaram que o comprometimento organizacional dos colaboradores é um 

aspecto que influencia na motivação para aprender, e a valorização e reconhecimento no 

trabalho tornam-se elementos preditivos para a motivação para transferir. É importante 

considerar neste momento a transferência vertical e lateral e seus aspectos positivos e negativos, 

ambos evidenciados na seção 2.4.  

No que diz respeito às variáveis cognitivo-comportamentais, Zerbini e Pilati (2012) 

observaram em seu estudo a pouca quantidade de pesquisas que acentuem a importância das 

dessas variáveis em ações de TD&E. Elas envolvem as estratégias de aprendizagem e de 

aplicação do aprendido em treinamento no trabalho. As variáveis cognitivo-comportamentais 

são assim consideradas por mensurarem procedimentos concretos e observáveis utilizados 

pelos colaboradores para aprender e para alterar seu ambiente de trabalho, simultaneamente.  

Pode-se citar como exemplos de estratégias de aprendizagem, desenhar esquemas, realizar 

anotações sobre o conteúdo de um curso, trocar informações com tutores e/ou colegas, entre 

outros. Quanto às estratégias de aplicação, pode-se citar a solicitação de recursos (financeiros, 

materiais ou humanos), pedir orientações de colegas mais experientes ou, ainda, mostrar para 

colegas os benefícios de se utilizar o que foi aprendido em treinamento.  

Compreender características cognitivo-comportamentais dos indivíduos é 

fundamental e auxilia os profissionais da área (DIRANI, 2017; LIEW; TAN, 2016; YAGHI et 

al., 2008; HENDERSON; MCADAM; LEONARD, 2006) nas escolhas adequadas de recursos, 
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meios e procedimentos educacionais de acordo com o perfil da clientela. Além disso, possibilita 

que estes profissionais compreendam o modelo pelo quais os colaboradores criam condições 

próprias no ambiente de trabalho para aplicar competências desenvolvidas em treinamentos. 

Para Zerbini e Pilati (2012), são diversos os fatores relacionados às características cognitivo-

comportamentais que podem fornecer subsídios aos profissionais de TD&E quanto aos 

resultados de ações educacionais; por exemplo, os motivos que levam indivíduos colocados sob 

a mesma condição de aprendizagem apresentarem diferentes resultados ao final de um 

programa TD&E; ou, ainda, colaboradores que consigam aplicar o que aprenderam e outros 

não.  Assim, é importante que o profissional conheça o perfil de sua clientela e as condições do 

contexto de trabalho antes de iniciar o seu planejamento educacional, podendo, dessa maneira, 

criar estratégias de ensino que privilegiem os participantes, tornando a ação educacional 

benéfica a todos.  

Destaca-se, ainda, que compreender as estratégias cognitivo-comportamental adotadas 

pelos indivíduos interfere positivamente na transferência de aprendizagem para o trabalho. 

Estratégias de aprendizagem são procedimentos utilizados pelos colaboradores em ações de 

aprendizado, na busca de atingir o alcance de todos os critérios de aprendizagem delineados no 

início de uma ação instrucional (LIU; CHAN, 2017). Tais estratégias podem ser alteradas de 

acordo com o treinamento, objetivando aumentar a efetividade da aprendizagem em atividades 

e/ou ambientes específicos.  Isso não significa dizer que há melhores ou piores estratégias, mas 

sim uma avaliação do nível de adequação destas ao tipo de atividade a ser aprendida, uma vez 

que, dependendo do grau de complexidade e natureza de uma atividade, exigem-se estratégias 

diferentes.  

As estratégias de aprendizagem formam um sistema com três categorias: estratégias 

cognitivas, comportamentais e autorregulatórias. A iniciar pelas estratégias cognitivas, estas 

são compostas por repetição, organização e elaboração. A repetição concerne à repetição mental 

de uma informação na forma em que esta foi apresentada para o indivíduo. Já a organização 

consiste na identificação de ideias centrais presentes em materiais, envolvendo a criação de 

esquemas mentais capazes de agrupar e relacionar os elementos aprendidos. Por fim, a 

elaboração refere-se à reflexão acerca da implicação entre o material aprendido e os 

conhecimentos prévios do indivíduo (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014; ZERBINI; 

PILATI, 2012). 

As estratégias comportamentais abrangem três elementos: busca de ajuda interpessoal, 

busca de ajuda no material escrito e aplicação prática. Quanto a busca por ajuda interpessoal, o 

colaborador busca auxílio de pares (colegas, professores, etc.) para sanar dúvidas sobre o 
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material. Este fato representa um comportamento proativo do APA, não se atendo apenas ao 

que está dito em um material instrucional. O segundo elemento é concernente à busca de 

informações em documentos, manuais e demais fontes que não envolvam contato social. Já a 

aplicação prática envolve o aprimoramento do conhecimento recém-adquirido por meio da 

prática propriamente dita.  

As estratégias autorregulatórias compreendem a motivação do colaborador para a 

aprendizagem, autogestão de esforços, automonitoramento do seu processo de aprendizagem, 

autocontrole de aspectos intrínsecos, como a ansiedade diante de situações que dificultem a sua 

atenção. Estas estratégias envolvem o controle da emoção, que significa controlar a ansiedade 

e prevenir dispersões ou perda de concentração. Como também o controle da motivação e da 

atenção, nas situações que podem ser de pouco interesse para o aprendiz, e o monitoramento da 

compreensão, na autoavaliação do processo de aquisição de aprendizagem e modificação do 

comportamento, quando necessário. Instrumentos que incitem a autoavaliação do sujeito são 

fundamentais neste processo. 

Levando em conta os elementos supracitados, as estratégias de aprendizagem 

abrangem um conjunto de capacidades cognitivas complexas que são aprendidas pelo indivíduo 

ao longo de sua vida, que envolve habilidades comportamentais e de autocontrole emocional 

que são utilizadas por ele na tentativa de controlar o seu processo de aprendizagem, como a 

atenção, aquisição, memorização e transferência de aprendizagem (ZERBINI; PILATI, 2012). 

As estratégias de aprendizagem são autorregulatórias e moderadoras na relação da 

aprendizagem, mudança comportamental e, consequentemente, da transferência de 

aprendizagem (DIRANI, 2017; VICTORIA; MIREN; KAREB, 2015; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ, 

2014; CHENHALL; CHERMACK, 2010; BUNCH, 2009; YAGHI et al., 2008; FADEL; 

TANNIRU, 2005; FADEL; TANNIU; WEISBAND, 200). Em cursos de EAD, por exemplo, 

ficam evidentes, nos resultados do treinamento, as estratégias cognitivo-comportamentais, uma 

vez que este tipo de curso incita ao APA desenvolver estratégias de autogerenciamento da sua 

aprendizagem.  

Há também o que se chama de estratégias de aplicação, que diz respeito ao papel do 

colaborador como agente de modificação do ambiente após o treinamento, objetivando criar 

condições para aplicação do que aprendeu no trabalho. Além disso, este tipo de estratégia é 

compreendido como um fator dependente do contexto (ou seja, varia de acordo com situações 

e contextos específicos). Assim, define-se como um conjunto de cognições, afetos e ações 

dirigidas na tentativa de criar condições necessárias – no ambiente de trabalho – para aplicar as 

competências desenvolvidas em situação de treinamento. É importante que o APA realize a 
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leitura do ambiente para selecionar a estratégia mais adequada, a fim de criar a condição 

necessária para aplicação, ou, ainda, definir se o uso da estratégia de aplicação faz sentido ou 

não no ambiente identificado. De acordo com Zerbini e Pilati (2012), é nesta perspectiva que o 

componente cognitivo exerce seu papel explicativo. Já o componente afetivo atua como 

mecanismo de manutenção do uso das estratégias para aplicação do que foi aprendido. Por fim, 

o componente comportamental se dedica à ação de modificação do ambiente para a criação de 

condição necessária para que a aplicação ocorra. Deste modo, o constructo “estratégias de 

aplicação no trabalho” possui uma composição tripartite, onde a cognição, o comportamento e 

afeto estão presentes.  

Quanto aos fatores externos que dificultam o processo de transferência de 

aprendizagem, pode-se mencionar as restrições de recursos financeiros, a falta de delineamento 

dos objetivos de trabalho que evidenciem a aplicação de CHAs aprendidos ou, ainda, a 

insuficiência ou inexistência de materiais necessários ao alcance de uma meta de trabalho. 

Abbad e Borges-Andrade (2014) apontam que nem sempre o colaborador consegue superar as 

restrições situacionais encontradas, tampouco tem o poder necessário para alterar as condições 

adversas do trabalho. Em casos como esse, o “querer fazer” e o “saber fazer”, citados nos fatores 

internos, não consistem em condições suficientes para que o desempenho competente ocorra. 

Os CHAs adquiridos pelos colaboradores também não são requisitos para que os resultados da 

aprendizagem surjam em forma de novas competências. 

As ações de TD&E podem tornar-se inúteis quando não se oferece suporte para o uso 

das novas habilidades adquiridas pelo trabalhador; por exemplo: oferecer cursos de alto 

investimento para gestores, e estes, no momento em que regressam à organização e buscam 

aplicar o que aprenderam, encontram uma estrutura hierárquica que não privilegia a integração 

e abertura à inovação.  As organizações têm papel fundamental em fomentar uma cultura de 

aprendizagem. 

Ainda em relação aos fatores relacionados à transferência de aprendizagem, Abbad e 

Borges-Andrade (2014) acrescentam que os eventos instrucionais podem favorecê-la ou não.  

Assim, sugerem um modelo de processamento de informações que ocorre em sequência 

cognitiva similar ao processo de aprendizado humano (Figura 19). 
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Estes elementos devem ser traduzidos em eventos instrucionais, uma vez que 

apresentam um conjunto de preocupações necessárias à aprendizagem do aluno profissional 

adulto, ativando, mantendo, melhorando ou facilitando os processos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem, implicando em diferentes resultados de aprendizagem. É importante ter em 

mente que as ações educacionais ativam processos internos dos indivíduos, com o objetivo de 

obter desempenhos esperados. Falta de ações educacionais e de objetivos claros, a não cultura 

de feedback, entre outros fatores, inibem o processo da aprendizagem formal ou informal no 

trabalho. Além disso, a falta de oportunidades que incitem a prática do que foi aprendido em 

diferentes situações, a baixa qualidade ou a não disponibilidade de materiais também 

obstaculizam a aprendizagem e a expressão de novas competências.  

O estudo empírico de Veloso et al. (2015), corrobora com as evidências teóricas 

(fatores internos e externos à transferência de aprendizagem) encontradas na literatura. Neste 

estudo, quanto aos aspectos facilitadores e/ou inibidores do processo de transferência de 

aprendizagem, puderam-se observar: a preparação prévia dos treinandos (expectativas quanto 

ao treinamento especificamente); motivação para transferir (entusiasmo); resultados pessoais 

(desempenho pessoal); capacidade pessoal para transferir (tempo, energia e espaço mental); 

suporte dos colegas (equipe de trabalho); percepção de validade de conteúdo (alinhamento com 

as exigências do cargo); design de transferência (natureza teórico-prática do treinamento; 

semelhanças do treinamento com o trabalho; competências pedagógicas dos treinadores); 

oportunidade para utilizar o aprendido (timing pós-treinamento; recursos/condições físicas de 

trabalho; autonomia); autoeficácia de desempenho (confiança nas capacidades pessoais); e, 

feedback de desempenho (acesso a resultados individuais e de desempenho). 

Após analisar os fatores que predispõem ou inibem a transferência de aprendizagem, 

é importante apresentar o conceito de suporte à transferência de aprendizagem. As perspectivas 

de transferência de aprendizagem criam um elo entre o treinamento e o desempenho. No 

entanto, a transferência é condição importante e antecedente às mudanças nos desempenhos, 

isto é, no impacto do trabalho, onde ocorrem melhorias expressivas no desempenho pessoal, 

como resultado da aplicação dos CHAs adquiridos e transferidos. Após isso, avalia-se o suporte 

à transferência, que se refere ao apoio recebido pelo aluno egresso do treinamento na aplicação 

do que foi aprendido. Este constructo especificamente pode ser avaliado pelo próprio egresso, 

pelos líderes imediatos, colegas e pares.  

O suporte à transferência de aprendizagem tem sido medido em pesquisas nacionais 

por dois fatores: suporte psicossocial à transferência e suporte material à transferência. O 

primeiro tipo de suporte avalia o apoio de líderes, gerentes, colegas e da própria organização à 
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aplicação de novas aprendizagens no trabalho. Este fator é composto pelos fatores situacionais 

de apoio (oportunidades e apoio da chefia imediata na aplicação de novas aprendizagens) e 

pelas consequências associadas à aplicação de novas habilidades no trabalho (reações positivas 

ou negativas de colegas ou superiores nas tentativas de aplicabilidade de CHAs aprendidos em 

treinamentos). O segundo fator (suporte material) avalia a qualidade, disponibilidade e 

quantitativo de recursos materiais e financeiros, bem como a adequação propícia à transferência 

de aprendizagem, do ambiente físico e do local de trabalho (ABBAD et al., 2012).  

Um ambiente focado em transferência de aprendizagem é propiciado por uma cultura 

e clima de Aprendizagem Organizacional que buscam em suas ações educacionais cocriar 

novos conhecimentos, a partir da transferência de aprendizagem e aplicação dos CHAs 

aprendidos (LIU; CHAN, 2017; DIRANI, 2017; HESTER; HUTCHINS; BURKE-SMALLEY, 

2016; CHOI; PARK, 2014; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ;  FERNÁNDEZ-GIL; MARTINEZ-COSTA, 

2014; DAVIS, 2011) . 

Diante das discussões apresentadas, é importante o estudo mais aprofundado sobre 

transferência de aprendizagens e os fatores que afetam este processo, caminhando em direção 

à ampliação desse campo de conhecimento e oportunizando aos gestores de pessoas, líderes de 

capacitação (DIRANI, 2017; LIEW; TAN, 2016; YAGHI et al., 2008; HENDERSON; 

MCADAM; LEONARD, 2006) e demais interessados na área, informações que sirvam de 

subsídios para atuação cotidiana de programas de TD&E ou Sistemas de Educação Corporativa. 

 

2.5.2 Modelos de avaliação para identificar a transferência de aprendizagem para a 
prática do trabalho 
 

A tríade treinamento, desenvolvimento e educação deve ser concebida e compreendida 

como um sistema integrado por subsistemas que realizam intervenções e avaliações antes e 

depois de ações educacionais. Assim, precisam manter entre si um fluxo constante de 

informações e produtos (BORGES-ANDRADE; ABBAD; MOURÃO, 2012). 

Avaliações educacionais em organizações envolvem a coleta de dados contínua e 

comumente são utilizadas para emitir juízo de valor. A análise é feita em ações isoladas de 

TD&E, ou ainda, em um conjunto de atividades de um programa educacional. De forma geral, 

as avaliações tangenciam: a) reação, que diz respeito à percepção dos participantes quanto ao 

grau de satisfação dos treinamentos recebidos; e b) aprendizagem, que diz respeito à aquisição 

de CHAs. Somado a isso, essas ações de TD&E podem ter efeitos a longo prazo, que podem 

ser observados: a) no comportamento no cargo com a utilização dos CHAs aprendidos; b) na 
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organização ou mudanças que eventualmente ocorrem no funcionamento da organização; c) no 

valor final que impactou nos serviços e produtos prestados pela organização. 

Dessa forma, a avaliação de TD&E deve alcançar uma análise aprimorada desses 

níveis, os quais estão bem presentes no modelo de Kirkpatrick (1976), por exemplo.  

Os modelos de avaliação foram classificados por Pilati (2004), em duas categorias: 

 

1) genéricos: descrevem o conjunto de variáveis relacionadas às ações 

educacionais, como, o Modelo MAIS e o Modelo de Kirkpatrick, por exemplo. 

Tais modelos influenciam a pesquisa do profissional em campo, oferecendo-lhe 

referências para a compreensão dos processos inerentes; 

2) específicos: baseiam-se em modelos genéricos e são concebidos com o objetivo 

de testar relações entre um conjunto de variáveis específicas a nível de 

indivíduo, grupo, organização e extraorganizacional. O Modelo IMPACT e o 

IMTEE são exemplos deste tipo de avaliação. 

 

Para Pilati (2004) os modelos genéricos propõem uma organização do campo de 

conhecimento, já os específicos atuam como propositivos de testes empíricos de relações entre 

variáveis.  

Leimbach (2010) alerta que apenas 15 a 20% dos investimentos realizados em 

treinamentos e desenvolvimento resultam em mudanças significativas no desempenho dos 

participantes. Ao realizar um estudo sobre a aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos, 

percebeu que houve o declínio significativo do uso da aprendizagem e do uso de novas 

habilidades a longo prazo após as intervenções educacionais, como pode ser visualizado na 

Figura 20. 

Figura 20 – Declínio do uso de habilidades ao longo do tempo. 

 
Fonte: Leimbach (2010). 
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Com este estudo, estimou que apenas 35% do aprendizado estão em uso ao longo de 

doze meses. 

Ao se buscar modelos de transferência de aprendizagem na literatura acadêmica 

brasileira, encontraram-se modelos considerados clássicos, como  o Modelo de Avaliação 

Integrado e Somativo (MAIS) (MELO, 2014; AZEVEDO, 2013), o Modelo integrado de 

avaliação do impacto do treinamento no trabalho – IMPACT (MEL0, 2014; AZEVEDO, 2013; 

FORTUNA, 2016), o Modelo Kirkpatrick (AZEVEDO, 2013), o Modelo de Hamblin 

(AZEVEDO, 2013) e o Modelo Meyer e Allen (GIACOMASSA, 2013). 

 Para Azevedo (2013), esses modelos se complementam, quando se trata de avaliação 

de treinamento, nas seguintes variáveis: comportamento no cargo, aprendizagem, desempenho, 

suporte à transferência de aprendizagem e trabalho.  

O modelo de Kirkpatrick (1996), por exemplo, emergiu em 1959, sendo pioneiro e 

difundido amplamente. Kirkpatrick desenvolveu seu modelo em quatro níveis: reação ou 

satisfação do treinando; aprendizagem; comportamento ou uso de habilidades aprendidas; e 

resultados organizacionais. No que diz respeito à reação, esta busca mensurar a satisfação do 

sujeito em relação à ação de aprendizagem que participou. A avaliação de reação é a mais 

comumente aplicada nas ações educacionais e visa avaliar a percepção do aluno profissional 

adulto quanto à satisfação nos treinamentos recebidos. Nesta avaliação, o APA avalia o 

conteúdo programático, materiais didáticos, instrutores, carga horária entre outros aspectos 

relacionados ao treinamento em si. O resultado obtido nestas avaliações oportuniza melhorias 

e determina a continuidade ou não do programa. 

 Quanto à aprendizagem, esta busca verificar se os objetivos instrucionais foram 

atingidos, isto é, se os treinandos aprenderam os conteúdos ministrados. O impacto ou 

comportamento na função desempenhada pelo colaborador se refere ao grau de melhoria de 

desempenho, ou seja, se o APA transferiu a aprendizagem para a prática do trabalho. Por fim, 

os resultados buscam avaliar a influência da ação educacional para a eficiência dos negócios. 

Apesar de sua importância e de sua contribuição para o desenvolvimento do campo, esse 

modelo, devido à sua simplicidade, não evidenciou os fatores que influenciam a transferência 

de aprendizagem, o que cedeu espaço à criação de novos modelos mais abrangentes (SILVA, 

2013). 

Em contrapartida, Borges-Andrade (1982, 2006) argumentou que há outras variáveis 

que devem ser gerenciadas em ações educacionais, e propôs o Modelo de Avaliação Integrado 

e Somativo, o Modelo MAIS. Entendendo que as necessidades de desempenho e características 
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específicas dos participantes, dos procedimentos adotados e dos processos de TD&E, bem como 

ações de apoio à ação, estão intimamente ligados aos resultados imediatos e causam efeitos a 

longo prazo. A autora compreende também, em seu modelo, o caráter somativo, uma vez que 

objetiva colher informações para avaliar as ações educacionais já ofertadas, a fim de identificar 

a capacidade de produção de resultados. Assim, seu modelo é caracterizado por uma coleta de 

dados contínua durante as ações de TD&E. O Modelo MAIS está apresentado a seguir. 

 

Figura 21 – Modelo de Avaliação Integrado e Somativo. 

 
Fonte: Extraído de Borges-Andrade e Abbad, Mourão (2012). 

  

O Modelo MAIS é influenciado pela abordagem de sistemas e pela Psicologia 

instrucional, supondo que para cada avaliação é preciso haver um respaldo em uma teoria de 

efetividade de TD&E. 

O IMPACT investiga a relação entre variáveis relacionadas ao indivíduo, ao 

treinamento aos resultados imediatos (reação e aprendizagem) e ao impacto do treinamento no 

trabalho, sendo analisados pelos componentes destacados na Figura 22. 
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Figura 22 – Modelo integrado de avaliação do impacto do treinamento no trabalho. 

 
Fonte: Extraído de Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012). 

 

Outro modelo encontrado na literatura é o Modelo integrado de avaliação e efetividade 

de treinamento (IMTEE), dos autores Alvarez, Salas e Garofano (2004). Esse modelo 

contempla quatro níveis de avaliação: análise de necessidades (conteúdo, projeto de 

treinamento, mudanças nos participantes e demandas organizacionais); reações; transferência e 

resultados. 

 

Figura 23 – Modelo integrado de avaliação e efetividade de treinamento. 

 
Fonte: Extraído de Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2012). 
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Já o modelo de Baldwin e Ford (1988) avançou em relação ao modelo de Kirkpatrick, 

visto que criou bases para o desenvolvimento de novas tendências de investigações quanto a 

este tema. Para estes autores, a transferência vai além da experiência de treinamento. Assim, 

para que este processo ocorra, o comportamento aprendido deve ser generalizado para o 

contexto de trabalho e mantido em longo prazo. Além disso, estes autores defendem o ensino 

de princípios gerais, que facilitam a transferência ao aluno aprender. Ou seja, não são somente 

habilidades aplicáveis, mas também princípios teóricos subjacentes ao conteúdo do programa 

de treinamento. Neste modelo, evidenciaram-se as características do treinando, o desenho do 

treinamento e o ambiente de trabalho. Estas características estão relacionadas à retenção e 

generalização da aprendizagem. O modelo está representado na Figura 24. 

 

Figura 24 – Modelo de Baldwin e Ford. 

 
Fonte: Extraído de Silva (2013). 

 

Outro modelo encontrado na literatura é o de Holton (1996), o qual repercutiu na 

elaboração de uma ferramenta de avaliação de transferência de aprendizagem (Learning 

Transfer System Inventory – LTSI). Este inventário mede em essência quatro categorias: 

características do aluno; motivação; ambiente de trabalho e capacidade. E três níveis de 

resultados: aprendizagem, performance individual e performance organizacional. Holton 

percebeu, a partir dos dados obtidos do inventário, que os sistemas de transferência se 

correlacionavam com os diferentes tipos de organização e de treinamentos, o que chama a 
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atenção para a importância de se propor modelos de transferência que abranjam intervenções 

mais adequadas às diferentes habilidades treinadas. Este modelo busca em essência dar 

respostas aos problemas de avaliação e eficácia de ações educacionais (SILVA, 2013; VELOSO 

et al., 2015). O modelo está representado na Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Modelo de Houton. 

 
Fonte: Extraído de Veloso et al. (2015). 

 

Holton, em suas pesquisas, declarou que o seu modelo aponta algumas deficiências, 

como a não exploração de mecanismos de feedbacks ou, ainda, a falta de interação entre os 

diferentes fatores que influenciam a transferência de aprendizagem. 

Para Leimback (2010) muitos são os modelos que buscam evidenciar os efeitos das 

ações educacionais no trabalho dos colaboradores, contudo, não focalizam de fato na 

transferência de aprendizagem para o desempenho real que se desejar atingir no trabalho. O 

autor critica tais modelos, uma vez que estes são muito complexos, evidenciando muitas 

variáveis, muitas delas consideradas impossíveis de se implementar em qualquer ambiente. O 

foco de Leimbach (2010) foi criar um modelo mais sucinto que focalizasse os componentes que 

suportam a transferência de forma eficaz. Leimbach (2010) identificou, em suas pesquisas, 32 

estudos que examinaram atividades específicas de transferência de aprendizagem e cada estudo 
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(FRANCISCO; MORAES, 2013). Além disso, a avaliação é comumente utilizada para atribuir 

notas, qualificando e classificando os alunos em resultados relacionados ao rendimento escolar 

produtividade (organizações). Apesar da visão e aplicação distorcida e mecanicista de 

instrumentos de avaliação, estes podem ser importantes aliados para coletar dados que podem 

repercutir em ajustes com vistas a auxiliar a performance dos alunos. 

Segundo Borges-Andrade, Abbad, Mourão (2012), os momentos para coleta de dados 

devem ocorrer antes, durante e após as ações educacionais, A coleta prévia, por exemplo, pode 

oferecer um panorama comparativo do cenário anterior e ao que se quer chegar. Auxilia também 

no levantamento de informações importantes para se desenhar a ação educacional mais aderente 

possível. A coleta de dados durante as ações é importante e comumemente ocorre a fim de se 

avaliar a natureza formativa da ação educacional. Já a coleta após o término das ações 

educacionais ocorre de forma mais geral, sendo às vezes a única estratégia realizada. 

Embora estes modelos tratem de forma breve a importância de se evidenciar os 

resultados organizacionais com as ações educacionais que oportunizem a transferência de 

aprendizagem para a prática, apenas o Modelo MAIS evidencia ações específicas antes mesmo 

de a ação educacional ser planejada, no levantamento de necessidades de treinamento. Todavia, 

nenhum dos modelos mapeados trata especificamente de ações de avaliação durante as ações 

para que se possa gerenciar a curva de aprendizagem, não entendendo a transferência de 

aprendizagem como um processo que se inicia antes do término de uma ação educacional. 

Quanto à avaliação antes e durante as ações educacionais serem aplicadas, há o que se 

chama de avaliações formativas inclusivas e diagnósticas de aprendizado e conhecimento. 

A avaliação diagnóstica (HAYDT, 1988) possibilita a verificação do processo de 

ensino e aprendizagem, identificando o nível de conhecimento adquirido, possíveis 

dificuldades, e oportunidades a serem desenvolvidas. A avaliação formativa (SCRIVEN, 1967), 

diferentemente da avaliação somativa (a qual ocorre após as ações educacionais), não se atenta 

ao quantitativo de formações adquiridas, mas sim à qualidade na forma como os conhecimentos 

têm sido adquiridos durante o todo o processo de construção de conhecimento Assim, a 

aprendizagem é construída de forma processual com vistas a alcançar o total domínio do 

conteúdo adquirido na prática. Este tipo de avaliação busca uma posição ativa do 

mentor/instrutor/educador, os quais devem adaptar suas práticas às reais necessidades do aluno 

profissional adulto. Já a avaliação inclusiva (MRECH, 1998) abrange a diversidade dos seres 

humanos, aqui pode-se destacar alunos com deficiência, por exemplo.  

Quanto à avaliação após as ações educacionais, o modelo de Kirkpatrick é o que mais 

se aproxima do conceito de ROI, em seu último nível de avaliação (resultados). O Modelo de 
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Holton também cita a importância da identificação de expectativas dos resultados esperados 

com o ROI na etapa de planejamento da ação educacional para que se tenha clareza dos 

indicadores de aprendizagem. Para Andrade e Silva (2010), o ROI oferece respostas assertivas 

para a alta direção organizacional acerca dos resultados de uma ação educacional, 

oportunizando a mensuração do retorno de investimento em capacitações e desenvolvimento 

de profissionais. 

Ao apresentar os resultados conquistados nas ações educacionais, a área de T&D 

demonstra alinhamento com as estratégias organizacionais. Os benefícios oriundos de 

treinamentos geralmente são subjetivos e difíceis de se quantificar e qualificar, além de ser 

complexa a conversão em valor monetário. A redução de custos versus potencialidade produtiva 

pode ser gerenciada pela implementação de curvas de aprendizados (a qual será detalhada na 

seção 2.5). 

Existe também o que se chama de avaliação somativa (SCRIVEN, 1967), a qual auxilia 

na fundamentação de tomada de decisão de lideranças, através identificação da evolução dos 

conhecimentos tangibilizados em certificados de conclusão de cursos ou certificações 

professionals, por exemplo. O Modelo MAIS respalda-se neste tipo de avaliação. 

Quanto aos instrumentos específicos de coleta de dados para avaliação de TD&E, estes 

devem ser aplicados sob duas vertentes: por observação e/ou comunicação. A coleta por 

observação se divide em: observação humana e observação mecânica.  

A observação mecânica pode ocorrer com o uso de softwares, computadores, câmeras 

para observar comportamentos. Já a observação humana acontece com base em um roteiro ou 

lista de verificação, a fim de padronizar o procedimento. O roteiro pode incluir informações 

como a identificação de exemplos dados pelos participantes relacionados ao que aprendeu em 

situações cotidianas de trabalho. A coleta por comunicação, por sua vez, diz respeito à pergunta 

direta ao participante das ações educacionais ou, ainda, a outros partícipes. Os instrumentos que 

podem ser utilizados são entrevistas, dinâmica de grupos, grupos focais e questionários 

(BORGES-ANDRADE; ABBAD; MOURÃO, 2012). 

Em relação ao que já foi mapeado e considerado como fatores essenciais à 

transferência, identificou-se instrumentos para identificar a motivação para o aprendizado e 

suporte de transferência de aprendizagem. Quanto à motivação para aprender, esta é uma 

característica preditiva que impacta nos resultados de treinamento. Os autores Abbad, Lacerda 

e Pilati (2012) elaboraram uma escala de motivação para o aprendizado, a qual deve ser aplicada 

antes de quaisquer ações educacionais. Assim, é possível identificar o esforço, a intensidade e 
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a persistência dos colaboradores, quando estes se engajam em atividades orientadas para a 

aprendizagem, antes, durante e depois de ações educacionais. 

Já quanto ao suporte para o aprendizado, foi criada uma escala validada pelos autores 

Abbad et al. (2012), com o intuito de verificar a efetivação da transferência de aprendizagem 

para a prática, a partir da avaliação de: a) restrições de recursos financeiros; b) falta de 

delineamento dos objetivos de trabalho que evidenciem a aplicação de CHAs aprendidos; c) 

insuficiência ou inexistência de materiais necessários ao alcance de uma meta de trabalho. 

Atualmente está em voga o uso de autoavaliações no processo de aprendizagem, a 

qual, em um primeiro momento, parece estar mais direcionada ao aluno, contudo também 

impacta o educador, uma vez que revela dados significativos sobre o processo de aprendizado. 

O uso de autoavaliações apoia-se em uma concepção pedagógica construtivista, na qual o 

educando salienta o seu saber e o educador medeia e gerencia o processo de aprendizagem. 

Este instrumento possibilita a autorregulação dos processos de aprender, atingindo o 

desenvolvimento cognitivo por meio da regulação das aprendizagens, aumento do autocontrole 

e diminuição da regulação externa do educador. A autoavaliação leva em conta a autonomia e 

incita o questionamento e a criticidade (FRANCISCO; MORAES, 2013; VIEIRA, 2013; 

VIEIRA MARQUES, 2015).  

No que tange à transferência de aprendizagem, esta deve ser gerenciada por meio de 

autoavaliações, que podem ser sistematizadas e estruturadas. Ao se criar um questionário de 

autoavaliação, este deve considerar as seguintes etapas/processos: seleção do programa 

educacional a ser avaliado; levantamento de objetivos de aprendizagem dos cursos a serem 

avaliados; transformação dos objetivos de aprendizagem em objetivos de desempenho; análise 

semântica; submissão da escala a avaliação de juízes; definição do procedimentos de coleta de 

dados e implementação (ZERBINI et al., 2012). A autoavaliação, neste caso, é considerada por 

Marques (2015) uma modalidade-chave, para que o desenvolvimento do aluno profissional 

adulto seja alcançado. 

Avaliar ações educacionais possibilita identificar a efetividade em diferentes níveis 

(ZERBINI et al., 2012), permitindo a compreensão do grau real de aprendizagem alcançado. 

Todavia, Queiroga et al. (2012) afirmam que há lacunas que ainda carecem ser preenchidas 

quando o assunto é avaliação de aprendizagem. Para Queiroga et al. (2012), não basta somente 

o incentivo ao compartilhamento e disseminação de conhecimentos organizacionais, é 

importante mensurar a qualidade da aprendizagem alcançada, por meio de indicadores que 

incitem a eficiência do investimento de TD&E realizado. Nesse sentido, Santos et al. (2018) 
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referem à mensuração dos objetos de aprendizagem, bem como à sua pertinência com o 

programa ofertado. Na aprendizagem do aluno, é avaliado o grau de aquisição e transferência 

de aprendizagem. E a rede de aprendizagem avalia as características do ambiente quanto à 

promoção da aprendizagem (SANTOS et al., 2018). 

Esta seção possibilitou conhecer o apanhado geral acerca das tendências relacionadas 

ao uso de instrumentos e de coleta de dados para mensurar a transferência de aprendizagem 

para a prática do trabalho, bem como os fatores subjacentes a ela associados. Na seção a seguir 

será apresentada a síntese e diretrizes identificadas nas seções correspondentes. 

 

2.5.3 Síntese e diretrizes da transferência de aprendizagem para a prática do trabalho 
 

Nas seções anteriores apresentou-se o conceito de transferência de aprendizagem para 

a prática do trabalho, delineando os fatores que a modelam de forma positiva ou negativa. Nesta 

seção, com o intuito de sintetizar tudo o que foi visto, apresentam-se os fatores internos e 

externos mapeados. 

Quanto aos fatores internos que afetam a transferência de aprendizagem para o 

trabalho, consideram-se, com base na fundamentação teórica, que são elementos observáveis 

os elencados no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Fatores internos que afetam a transferência de aprendizagem. 
Fatores internos que afetam a Transferência de Aprendizagem para o Trabalho 

Macrotemas Elementos Observáveis Autor (Data) 

Repertório de 

Entrada 

Experiências prévias e 

CHAs já adquiridos 

Abbad e Borges-Andrade (2014); Paulo Freire; 

Hasan (2005); Galvão (2009) Benedicto (2004); 

Veloso et al. (2015); Davis (2014). 

Expectativas de aplicação 

do treinamento 

Benedicto (2004); Veloso et al. (2015); Galvão 

(2009) 

Expectativas quanto ao 

treinamento, 

especificamente 

Veloso et al., (2015); Rogers (1969); Benedicto 

(2004); Davis (2011). 

Predisposição para 

aprender 
Bruner (1973). 

Assimilação, 

Acomodação, Equilíbrio 
Piaget (1971). 

Abertura às mudanças Liu e Chan (2017); Davis (2011); Galvão (2009) 
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Expectativas de 

desempenho 

Liu e Chan (2017); Dirani (2017); Jiang, Sun e 

Li (2017); Furuya et al. (2009); Rogers (1969); 

Benedicto (2004); Veloso et al. (2015). 

Reconhecimento no 

trabalho 
Abbad e Borges-Andrade (2014). 

Estilos de aprendizagem Jones et al. (2014); Gagné (1971); Davis (2011) 

Nível de (in)dependência/ 

autonomia 

Rogers (1969); Benedicto (2004); Paulo Freire; 

Davis (2011); Jones et al. (2014); Vygostsky 

(1987); Gagné (1971); Paulo Freire (1983). 

Papéis enquanto 

aprendizes    
Rogers (1969); Galvão (2009). 

Autoavaliação Wallet et al. (2008) 

Dados 

Sociodemográficos 

e profissionais 

Sexo 
Abbad e Borges-Andrade (2014); Rogers 

(1969); Soerensen e Steager, Bates (2017). 

Idade 
Abbad e Borges-Andrade (2014); Rogers 

(1969); Soerensen, Steager e Bates (2017). 

Escolaridade 
Abbad e Borges-Andrade (2014); Rogers 

(1969); Soerensen, Steager e Bates (2017). 

Tempo no trabalho 
Abbad e Borges-Andrade (2014); Rogers 

(1969); Soerensen, Steager e Bates (2017) 

Condições 

socioeconômicas 

Abbad e Borges-Andrade (2014); Rogers 

(1969); Soerensen, Steager e Bates (2017). 

Aspectos 

psicossociais 

Lócus de Controle Abbad, Borges-Andrade (2014) 

Autoeficácia e Confiança 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Hester, 

Hutchins e Burke-Smalley (2016); Liu e Chan 

(2017); Hasan (2005); Veloso et al. (2015); 

Davis (2014); Galvão (2009) 

Comprometimento do 

indivíduo 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Jiménez-

Jiménez (2014); Galvão (2009). 

Iniciativa para mudança Davis (2014). 

Aspectos 

motivacionais 
Motivação para aprender 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Liu e Chan 

(2017);  

Dirani (2017); Jiang, Sun e Li (2017). Furuya et 

al. (2009); Rogers; Veloso et al. (2015); Davis 

(2014); Galvão (2009); Vygostsky (1987); 
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Gagné (1971); Bruner (1973); Piaget (1971); 

Paulo Freire (1983). 

Motivação para transferir 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Liu e Chan 

(2017); Dirani (2017); Jiang, Sun e Li (2017). 

Furuya et al. (2009); Rogers (1969); Gagné 

(1971); Veloso et al. (2015); Davis (2014); 

Galvão (2009); Vygostsky (1987); Bruner 

(1973); Piaget (1971); Paulo Freire (1983). 

Aspectos 

cognitivo-

comportamentais: 

Estratégias cognitivas 
Abbad, Borges-Andrade (2014); Veloso et al. 

(2015) 

Estratégias 

comportamentais 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Veloso et al. 

(2015); Galvão (2009). 

Estratégias 

autorregulatórias 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Veloso et al. 

(2015); Galvão (2009). 

Resultados de 

aprendizagem pós 

treinamento, sob a 

ótica do aluno 

Alinhamento entre as 

expectativas do aluno e o 

que foi de fato aprendido 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Veloso et al. 

(2015); Conceição e Chermack (2010); Galvão 

(2009); Vygostsky (1987); Gagné (1971); 

Bruner (1973); Piaget (1971); Paulo Freire 

(1983); Rogers (1969). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

  

Quanto aos fatores externos que afetam a Transferência do aprendizado para o 

trabalho, consideram-se que são elementos observáveis os elencados no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Fatores externos que afetam a transferência de aprendizagem. 

Fatores Externos que afetam a Transferência de aprendizagem para o Trabalho 

Macrotemas Elementos Observáveis Autor (Data) 

Fatores 

organizacionais 

Clima de aprendizagem  

Hester, Hutchins e Burke-Smalley (2016); 

Liu e Chan (2017); Dirani (2017); Choi, 

Park (2014); Jiménez-Jiménez, Fernández-

Gil e Martínez-Costa (2014); Davis (2011); 

Abbad, Borges- Andrade (2014) 

Cultura organizacional 

Hester, Hutchins, Burke-Smalley (2016); 

Liu, Chan (2017); Dirani (2017); Choi, 

Park (2014); Jiménez-Jiménez. Fernández-

Gil e Martínez-Costa (2014); Davis, 
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(2011); Abbad, Borges- Andrade (2014); 

Galvão (2009)  

Fatores ambientais e 

estruturais (Estímulo) 

Henderson, McAdam, Leonard (2006); 

Ramos (2001); Abbad, Borges- Andrade 

(2014); Gagné (1971) 

Recursos (financeiros, 

materiais ou humanos) 

Abbad, Borges-Andrade (2014); Veloso et 

al. (2015); Galvão (2009) 

Políticas de 

desenvolvimento de 

pessoas 

Davis (2011); Galvão (2009) 

Fatores situacionais 
Hester, Hutchins, Burke-Smalley (2016); 

Abbad, Borges-Andrade (2014) 

Relações 

interpessoais 

Apoio de pares 

Abbad, Borges- Andrade (2014); Zerbini, 

Pilati (2012); Veloso et al. (2015); Davis 

(2011); Jones et al. (2014); Galvão (2009) 

Apoio de líderes/professoes  

Abbad, Borges- Andrade (2014); Zerbini, 

Pilati (2012); Veloso et al. (2015); Galvão 

(2009); Bruner 

Apoio 

institucional/organizacional 

Furuya et al. (2009); Chenhall e Chermack 

(2010); Davis (2011) 

Performances dos 

professors/instrutores 

Competências pedagógicas 

dos instrutores 

Abbad, Borges- Andrade (2014); Veloso et 

al. (2015); Galvão (2009) 

Estrutura do conteúdo e 

apresentação de problemas 

específicos a serem 

solucionados 

Bruner (1973), Vygostski, Piaget, Gagné, 

Rogers, Paulo Freire 

Feedback de desempenho Veloso et al. (2015); Galvão (2009) 

Oportunidades de 

aplicação 

Aplicação do que foi 

aprendido 

Abbad, Borges- Andrade (2014); Veloso et 

al. (2015); Galvão (2009) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Estes fatores devem ser gerenciados para que a transferência de aprendizagem para a 

prática do trabalho seja possível e efetiva. É tarefa dos agentes envolvidos realizar a 

manutenção destes fatores regulando a aprendizagem de forma precisa. 

A literatura sobre transferência de aprendizagem coloca que há fatores internos e 

externos que afetam este processo (SOERENDE; STEGEAGER; BATES, 2017; LIU; CHAN, 
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2017; DIRANI, 2017; JONES et al., 2014; BOUSZGUENDA, 2013; WINDER, 2016; 

BENNET, 2010; ZHANG; SI; REGO, 2012; DAVIS, 2011). Os fatores internos estão 

diretamente associados ao próprio aprendente, no entanto, os fatores externos dizem respeito às 

características do ambiente de trabalho, entre outros aspectos. Entretanto para acelerar a 

aprendizagem, há um constructo em voga que deve ser tratado: curvas de aprendizagem. Assim, 

é importante conhecê-lo, na tentativa de esclarecer a relação com a transferência de 

aprendizagem, bem como identificar quais os fatores afetam este processo.  

Também foram apresentados os modelos clássicos de transferência de aprendizagem 

encontrados na literatura, bem como os instrumentos utilizados para coleta de dados em 

avaliações da transferência. A síntese dos componentes encontrados pode ser observada no 

Quadro 17. 

 

Quadro 17 – Quadro-síntese dos modelos e instrumentos da transferência de aprendizagem 
para a prática do trabalho. 

 
 Modelo (Autor/Data Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

 

 

 

 

 

Kirkpatrick (1996) 

Reação ou satisfação do treinando 

Aprendizagem 

Comportamento ou uso de habilidades aprendidas 

Resultados organizacionais 

MAIS 

Borges-Andrade 

(1982, 2006) 

Necessidades de treinamentos 

Insumos 

Procedimentos 

Processo 

Resultados 

Apoio 

Disseminação 

Resultados a longo prazo 

IMPACT 

Suporte organizacional 

Treinamento 

Clientela 

Reações 

Aprendizagem 

Suporte à transferência 

Impacto do treinamento no trabalho 
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IMTEE 

Alvarez, Salas e 

Garofano (2004) 

Projeto e conteúdo do treinamento 

Mudanças nos participantes 

Demandas organizacionais 

Baldwin e Ford 

(1988) 

Entradas do treinamento 

característica do aluno 

Desenho do treinamento 

Ambiente de trabalho 

Saídos do treinamento 

Aprendizagem e retenção 

Condições de transferência 

Generalização e manutenção 

Holton (1996) 

Elementos motivacionais 

Elementos do meio 

Resultados 

Aptidões/elementos facilitadores 

Leimbach (2010) 

Atividades de prontidão do aprendiz 

Atividades de Design de transferência de aprendizagem 

Atividades de alinhamento organizacional 

Modelo de avaliação 

UCR (Santos et al. 

2018) 

Alinhamento estratégico 

Alinhamento às diretrizes da UCR 

Programa educacionais 

Cursos e trilhas de conhecimento 

Aprendizagem do aluno 

Maturidade da Rede de aprendizagem 

Dimensões estratégicas 

Dimensões institucionais 

Dimensões de aprendizagem 

Instrumentos, 

coleta e 

análises de 

dados 

Francisco, Moraes, 

2013; Haydt, 1988; 

Scriven, 1967; 

Mrech, 1998; 

Andrade e Silva, 

2010; Borges-

Andrade, Abbad, 

Mourão, 2012; 

Vieira, 2013; 

Avaliação diagnóstica 

Avaliação formativa 

Avaliação inclusiva 

Avaliação somativa 

observação (observação humana e mecânica) 

 comunicação (entrevistas, grupos focais, questionários) 

Escala para mensurar a transferência deve 

considerar: 

• Seleção do programa educacional a ser avaliado 
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Marques, 2015; 

Abbad, Lacerda, 

Pilati, 2012; Zerbini 

et al., 2012. 

• Levantamento de objetivos de aprendizagem dos 

cursos a serem avaliados 

• Transformação dos objetivos de aprendizagem 

em objetivos de desempenho 

• Análise semântica 

• Submissão da escala a avaliação de juízes; 

definição dos procedimentos de coleta de dados 

e implementação (ZERBINI et al., 2012) 

Escala Suporte para a transferência do aprendizado 

de Abbad et al. (2012) 

Escala Motivação para o aprendizado de Abbad, 

Lacerda e Pilati (2012) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

  

A seguir será apresentada a reunião dos componentes, elementos e diretrizes presentes 

em todos os capítulos da Fundamentação Teórica, que comporão o framework desta tese. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS PARA A PROPOSIÇÃO DO FRAMEWORK DE 

GESTÃO DA CURVA DE APRENDIZAGEM E TRANSFERÊNCIA DA APRENDIZAGEM 

PARA O TRABALHO 

 

Pelas análises teóricas realizadas até o momento, pode-se concluir que as ações de 

TD&E de um Sistema de Educação Corporativa impactam diretamente na aquisição de 

competências, no desempenho individual, de grupo, e organizacional, nas transferências de 

aprendizagens e na produtividade organizacional por meio de curvas de aprendizagem 

(GALVÃO, 2009; SILVA, 2013; VELOSO et al., 2015; SCHILLING et al., 2013). Por meio 

destas ações é possível desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionam 

às pessoas a obtenção e efetividade de comportamentos competentes traduzidos nas demandas 

recebidas no/pelo contexto de trabalho. Tais aspectos estão imbrincados na definição dos 

constructos “transferência de aprendizagem”, “curva de aprendizagem” e “processo de 

desempenho competente”. 

Para esta tese, o desempenho competente, dentre outros aspectos, é expresso pela 

consequência dos comportamentos dos colaboradores na rotina do trabalho, agregando valor 

para os indivíduos, grupo e organização (ABBAD; FREITAS; PILATI, 2006; BRANDÃO, 

2006).   
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Como dito, a especialização dos colaboradores assegura ganhos significativos na 

eficiência multinível, principalmente organizacional. A curva de aprendizagem contribui com 

a investigação e o investimento em novos domínios críticos para a organização, não realizando 

esforços apenas nas competências que já existem. Investir em curvas significa dizer que há 

desenvolvimento de novas capacidades, aumento da capacidade absortiva organizacional e  

manutenção da produtividade. As curvas devem ser consideradas como multivariadas, 

multiníveis e multidimensionais, a partir de unidades-conformes e não conformes no processo 

de aprendizagem (SCHILLING, et al.  2013; BRITO; SANCHES, 2007), além de se traduzirem 

em um tipo de transferência de aprendizagem. 

Utiliza-se a definição de Abbad e Borges-Andrade (2004) para o constructo 

“transferência de aprendizagem”, determinando-se que esta consiste em um processo, onde o 

indivíduo que participa de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, aplica o que 

aprendeu em seu contexto de trabalho. Já as curvas dizem respeito a manutenção da 

performance e produtividade a partir da gestão da amplitude e profundidade levando em conta 

seu caráter multivariável e multinível (CAMPOS, 2014; SCHILLING et al., 2013). Considera-

se que, ao gerenciar a curva de aprendizagem, a transferência para a prática do trabalho torna-

se eficiente e eficaz. 

Leva-se ainda em consideração que, apesar da emergência de se estudar a transferência 

de aprendizagem, as organizações contemporâneas brasileiras, ao investirem em ações 

educacionais, não sabem ainda como gerenciar o "gap" da transferência, ou seja, como 

promover a transferência efetiva da aprendizagem adquirida pelos colaboradores durantes as 

ações de TD&E para o trabalho (SILVA, 2013). 

No estudo de Silva (2013), a autora afirma que as pesquisas realizadas nas 

organizações e na academia recaem sobre os primeiros dois processos de aprendizagem – 

aquisição e retenção, não avançando seus estudos para as fases de generalização e, 

principalmente, de transferência da aprendizagem, o que também justifica a pertinência desta 

tese. 

Em resumo, a literatura mapeada para esta tese apontou que o sujeito em um processo 

de aprendizagem se utiliza de estratégias cognitivas, comportamentais e autorregulatórias para 

contornar as condições e fatores internos e externos que afetam o processo de transferência de 

aprendizagem. E a organização deve se valer de métodos, técnicas e ferramentas para gerenciar 

curvas de aprendizado que efetivem a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho, 

facilitando tais estratégias adotadas pelos alunos profissionais adultos e acelerando curvas de 

aprendizado. 
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Percebe-se que estas estratégias são provenientes do próprio sujeito, com base em seus 

modelos mentais. Contudo, as condições internas e externas à transferência de aprendizagem 

devem ser agenda dos estudos que envolvem o entendimento de Sistemas de educação 

corporativas, isto é, dar atenção à como se processa a transferência, auxiliando e ampliando 

estratégias de gestão de curvas de aprendizagem, principalmente nos Modelos de universidade 

corporativa que evidenciem a GC em suas ações educacionais, que são os estágios Stakeholder 

University e Universidade Corporativa em Rede.  

Bontis, Crossan e Hulland (2002) explicam como se processa a aprendizagem ao nível 

do indivíduo, apontando que os fatores internos e externos estão relacionados à capacidade (o 

que o indivíduo pode fazer), à motivação (o que ele quer fazer) e ao foco (o que ele precisa 

fazer) devem ser considerados para aumentar a aprendizagem individual.  

Assim, analisar seu ambiente externo e estar ciente dos problemas críticos que podem 

afetar seu desempenho ajuda a desenvolver as competências que são importantes para o seu 

trabalho. Portanto, o colaborador aprende motivado por seus próprios propósitos na direção de 

uma aprendizagem que lhe seja significativa. 

A grosso modo, os fatores internos que aceleram ou não a curva da aprendizagem são 

os conhecimentos preexistentes, as capacidades individuais de realização, a motivação para 

mudar e o foco de interesse. É a soma destes fatores internos que podem ser considerados como 

competências para aprender. Mas também existem fatores externos que apoiam ou não o 

movimento da curva da aprendizagem do indivíduo. Os fatores organizacionais são: a estrutura 

de educação, o apoio instrucional, a liderança, as oportunidades de aplicação do conhecimento, 

entre outros.  

Em resumo, é importante acompanhar a curva de aprendizagem dos colaboradores, e 

compreender como oportunizar a transferência de aprendizagem para a prática de trabalho. 

Organizações interessadas em potencializar processos, sistemas e projetos devem 

empenhar esforços na capacitação de seus colaboradores. O acompanhamento de um processo, 

por exemplo, pode ser assistido a partir da gestão da curva de aprendizagem. Assim, o gestor 

terá a possibilidade de acompanhar o desempenho de sua equipe, individualmente e 

coletivamente, visualizando as eventuais lacunas que afetam negativamente a eficiência da 

performance e produtividade ao longo do tempo.  

Por isso, existem fatores que afetam a produtividade e podem causar a baixa ou alta 

taxa de produtividade, sendo necessário detectá-los, quantificar as influências e monitorar a 

curva de aprendizagem. Leite (2002) aponta alguns fatores que podem influenciar a 

produtividade, como: o treinamento, qualificação e motivação pessoal, a forma de utilização 
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dos equipamentos, ambiente de trabalho, fluxo de informações e adoção de práticas gerenciais 

que visem o aumento da produtividade. Através do gerenciamento desses fatores, pode-se 

controlar os índices de produtividade e o seu crescimento com o passar do tempo e demonstrá-

los na curva de aprendizagem.   

A gestão da curva de aprendizagem é importante para que as organizações consigam 

monitorar seus custos, gerenciar e aperfeiçoar a produção, sequenciar e atribuir tarefas. Como 

também melhorar os fluxos de trabalho, a alocação de recursos e diminuir os tempos gastos 

para a execução de produto ou serviço. O conhecimento sobre os índices de produtividade dos 

colaboradores constitui uma ferramenta importante para Sistemas de Educação Corporativa 

(re)pensarem o planejamento organizacional.  

A capacitação e o aperfeiçoamento contínuo do processo de aprendizagem dos 

colaboradores impacta na redução da curva de aprendizagem. Assim, quanto mais reduzida esta 

curva, maiores serão as chances de alcançar resultados desejados, isto é, a própria transferência 

de aprendizagem para a prática do trabalho. 

No âmbito da organização, pode-se afirmar que criação do conhecimento é a 

capacidade de uma organização de criar novos conhecimentos, difundi-los na organização e 

incorporá-los a produtos, serviços e sistemas (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). Já a criação do 

conhecimento individual pode ser considerada de forma análoga à criação do conhecimento 

imputado à organização, visto que implicará a mudança do modelo mental do indivíduo, assim 

como de seus mapas cognitivos e seu comportamento (TERRA, 2005). 

As teorias de aprendizagem a nível de indivíduo, grupos e organizacional oferecem 

conceitos e ferramentas para tangibilizar as curvas de aprendizados e efetivar a transferência de 

aprendizagem para a prática de trabalho, por meio de metodologias ativas de ensino e de 

aprendizagem, por exemplo. 

A complexidade envolvida em processos de planejamento de estratégias de Sistemas 

de Educação Corporativa deve ser salientada em organizações, a fim de que a aprendizagem 

não ocorra isoladamente e atinja sua dimensão organizacional. Quanto mais próximo à 

institucionalização um aprendizado estiver, deve-se criar estratégias que transpassem o 

conhecimento individual para as rotinas da organização, ampliando, assim, a sua dimensão, isto 

é, o processo de transferência de aprendizagem em essência. Os autores Moscardini e Klein 

(2015) realizaram relações entre o Framework 4is e ferramentas de aprendizagem experenciais, 

que podem ser utilizadas em cada um dos processos (Figura 28). 
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Figura 28 – Estratégias de educação corporativa e o Framework 4is. 
 

 
Fonte: Moscardini e Klein (2015).  

 

Se estratégias de Sistemas de Educação Corporativa focalizam suas ações a nível 

individual (intuição e interpretação), em geral, acabam por ser reduzidas às ações tradicionais 

de educação, como os recursos de aulas expositivas e autoinstrução, por exemplo. Este 

panorama se revela em boa parte das organizações (MOSCARDINI; KLEIN, 2015), uma vez 

que não priorizam, em suas ações de treinamento e desenvolvimento, a visão estratégica e 

integradora de educação com metodologias ativas de ensino e aprendizagem. De fato, o 

aprendizado institucionalizado é o mais complexo e demanda estratégias de educação 

permanentes, que se pautem em práticas e interações. Por meio do uso de técnicas de 

benchmarking, comunidades de práticas, entre outros, pode-se potencializar, além das 

competências individuais, o compartilhamento da visão e valores organizacionais. O framework 

4is salienta que o processo de AO é complexo e requer ações de educação corporativa também 

complexas, que exijam maiores esforços, planejamento, investimento e tempo.  

Adotar programas de TD&E pautados em autoinstrução ou em aulas expositivas pelo 

fato de serem menos dispendiosos, minimizando horas de atuação de professores/tutores ou 

pelo alocamento de grandes turmas, pode repercutir em grandes indicadores quantitativos, onde 

por exemplo, a proporção de horas de treinamento aumenta o número de pessoas treinadas. 

Todavia, há pouco potencial em colaboração e aprendizagem em grupos e organizacionais, pois 



199 

 

as ações de TD&E podem correr o risco de reduzir-se apenas a nível de intuição e interpretação. 

Daí a emergência de modelos do Sistema de Educação Corporativa que se utilizem das lentes 

teóricas da Gestão do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional, a partir da 

identificação de competências críticas e de lacunas de conhecimento (FADEL; TANNIRU, 

2005ab), a fim de garantir a aplicação do conhecimento adquirido na prática do trabalho. 

Considerando cada um dos níveis (intuição, interpretação, integração e 

institucionalização) propostos por Crossan, Lane e White (1999), estes são representados por 

processos delineados nas estratégias de ações de educação corporativa que viabilizam a 

aprendizagem em nível organizacional. Cada um desses níveis requer estratégias específicas e 

complexas.  

Torna-se importante discutir, desta maneira, como a aprendizagem individual parte da 

cognição (nível individual) para a mudança de comportamento (nível de grupo e 

organizacional) pelas teorias de aprendizagem e da noção da aprendizagem para adultos 

(Andragogia), onde o framework 4is respalda teoricamente esta discussão, sendo o aporte 

conceitual (com a reunião de teorias de aprendizagem) para conceber este trabalho. 

O constructo “transferência de aprendizagem” é interdisciplinar (SILVA, 2013), 

complexo, multidimensional, e requer uma análise multinível (VELOSO et al., 2015) e 

multiparadigmática. Com base nesta fundamentação teórica, busca-se alcançar o objetivo geral, 

que é propor um framework de gestão da curva de aprendizagem para efetivar a transferência 

de aprendizagem para a prática do trabalho em Sistemas de Educação Corporativa. 

A partir da fundamentação teórica levantada nesta tese, foram identificados diversos 

olhares sobre o fenômeno da curva. Salienta-se, portanto, que o olhar deste trabalho não segue 

a perspectiva ferramental, metodológica; tampouco visualiza a curva como um modelo isolado. 

Propõe-se somar todos esses fatores de forma conectada para a elaboração do framework. 

Esta tese pauta-se em uma dimensão organizacional, não se restringindo isoladamente 

à tecnologia, ou a processos ou pessoas, mas, sim, à composição interrelacional desta tríade, 

para que se efetive a aplicação de conhecimentos adquiridos em ações educacionais, acelerando 

curvas de aprendizado a nível individual, de grupo e organizacional. 

Para compor o framework, foram levantados alguns pressupostos, apresentados na 

Figura 29. 
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Figura 29 – Pressupostos do framework elaborado. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Para responder a estes pressupostos, o framework comportou teorias e métodos 

levantados na literatura. Tais pressupostos serão atendidos pelo framework conceitual, o qual 

será apresentado nos resultados desta tese, nos capítulos a seguir. 

Quando há a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho, há a 
aceleração da curva de aprendizagem.

É necessária a gestão na área de desenvolvimento humano e organizacional, na 
área de capacitação, para que haja a transferência. 

Não se pode somente focar na aprendizagem cognitiva, afetiva ou 
comportamental, é preciso evoluir para uma visão analítica, transacional, 
processual e multilinear, para que o foco das ações corporativas facilite a 
transferência de aprendizagem.

A aprendizagem é multinível e multivariável e potencializada por avaliações 
contínuas

A transferência de aprendizagem para a prática do trabalho não é estanque, 
tampouco ocorre somente ao final de uma ação educacional, ela é processual e 
iniciada logo na oferta das ações educacionais.

As curvas de aprendizagem não estão relacionadas à estrita repetição de tarefas, 
sendo gerenciadas de forma estratégica e propositiva.
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3 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO E MÉTODO EMPREGADO 

 

Ao se elaborar o design de uma pesquisa acadêmica, é preciso realizar uma série de 

tomada de decisões que competem à natureza filosófica, prática e empírica do trabalho a ser 

desenvolvido.  

Esta tese adota a abordagem multiparadigmática, buscando promover um diálogo entre 

os paradigmas; a pluralidade torna-se desejável e oportuniza apreender e compreender os 

aspectos inerentes à realidade social complexa (FEITOSA; POPADIUK; DROUVOT, 2009). 

Nesse paradigma, o pluralismo epistemológico permite o uso de diferentes formas de se 

vislumbrar o fenômeno em questão.  

Neste estudo, foram utilizadas três importantes lentes teóricas e/ou epistemológicas: a 

Administração, a Pedagogia Empresarial e Psicologia Organizacional. A Administração 

forneceu embasamento da área de Gestão de Pessoas, do sistema de educação corporativa e da 

compreensão dos processos de desenvolvimento humano e organizacional, bem como de 

diretrizes acerca da Gestão do Conhecimento. Além disso, possibilitou também resgatar o 

histórico do constructo “curva de aprendizagem” no ambiente laboral, pela ótica dos 

empregadores. A Pedagogia Empresarial permitiu definir colaborativamente o conteúdo a ser 

aprendido; identificar as práticas e técnicas a serem utilizadas na ação educativa, a fim de 

facilitar a relação entre líderes e mentores/padrinhos com o aprendiz de maneira a promover a 

aprendizagem, bem como modelar e aplicar ferramentas de avaliação e acompanhamento do 

desenvolvimento. Por fim, a Psicologia Organizacional possibilitou identificar contribuições 

significativas, com a compreensão de teorias de aprendizagem individuais, da aprendizagem do 

adulto no trabalho, do processo de transferência de aprendizagem para o trabalho e de como 

ocorre a aprendizagem organizacional, além de dar sustentação para o constructo “curva de 

aprendizagem” em organizações, pela ótica dos processos subjacentes à curva de esquecimento 

e memória. A Figura 30 demonstra o desencadeamento teórico da presente pesquisa. 
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Figura 30 – Fundamentação teórica da pesquisa. 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

De maneira a alcançar a dimensão organizacional do problema da tese, a visão de 

mundo interpretativista, proposta por Burrel e Morgan (1979), foi importante para compreender 

o cotidiano organizacional, por meio dos significados sociais, símbolos e signos de cada 

indivíduo constituinte deste contexto. Sendo assim, buscou-se “explanar dentro do reino da 

consciência individual e da subjetividade, dentro do quadro de referência do participante, em 

oposição ao do observador da ação” (BURREL; MORGAN, 1979, p. 18). Os estudos 

interpretativistas observam que a realidade afeta o indivíduo e este afeta a realidade, 

considerando o indivíduo como agente ativo que, por meio de suas ideias e modelos mentais, 

organiza seu conhecimento para agir em um grupo. Além disso, o paradigma interpretativista 

prevê a descrição de uma experiência real, tal como ela é (TRIVIÑOS, 2011).  
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No caso específico desta tese, não será possível analisar a transferência da 

aprendizagem para a prática do trabalho, bem como a gestão da curva de aprendizagem, sem 

que se identifiquem os fatores organizacionais que as interseccionam, potencializam ou 

bloqueiam.  

Outro paradigma destacado neste estudo é o interacionista. No século XX, por meio 

da compreensão das teorias de Piaget (1971), verificou-se que as relações estabelecidas entre 

os indivíduos e o seu meio ocorrem em uma interação radical, constatando-se que a consciência 

não se dá por meio do conhecimento de objetivos e tampouco pelas ações dos sujeitos, mas, 

sim, por um estado diferenciado. Tal estado é proveniente de dois movimentos, que se 

complementam. O primeiro diz respeito à incorporação das coisas/objetos ao sujeito e o outro, 

à acomodação às próprias coisas/objetos. Há muitas correntes teóricas que se pautam na teoria 

lançada por Piaget que podem ser classificadas em um paradigma interacionista. Essa visão de 

mundo especificamente é mais notória na área da Administração, Engenharia do Conhecimento, 

Educação e Psicologia Social. Dentro do paradigma interacionista, há quatro classificações: 

paradigma cognitivista; paradigma conexionista; paradigma behaviorista e paradigma 

construtivista (FREIRE; SPANHOL, 2012). 

Entre os diferentes olhares do interacionismo, foi considerado o construtivismo social 

por predizer que as pessoas buscam compreender o mundo em que vivem e trabalham, onde, 

segundo Vygotsky, constroem seus próprios modelos mentais (MOREIRA, 2017). A ótica 

construtivista considera que o conhecimento tem relação direta com a experiência do indivíduo. 

Piaget, por exemplo, considera que o conhecimento é o resultado de uma adaptação biológica, 

que ocorre por meio do desequilíbrio do organismo, o qual projeta uma necessidade a ser 

superada. Assim, o conhecimento ocorre em um processo de assimilação e acomodação, por 

meio da busca de equilíbrio do sujeito com o seu meio. O meio possibilita a interpretação e 

construção de fenômenos e saberes por meio de modelos mentais do próprio indivíduo. Ao 

sujeito contatar novos fenômenos, o conhecimento é retroalimentado e sofre acomodação. 

Nessa visão, pode ser observado o conhecimento enquanto processo e enquanto produto, como 

já enfatizado nesta tese (FREIRE; SPANHOL, 2012). Ainda, o construtivismo social alerta para 

o papel do mediador para o processo de aprendizagem, por meio das contribuições teóricas de 

Vygostski. Este teórico considera que o conhecimento é construído a partir da interação do 

sujeito com o meio, necessitando da presença de um mediador, que lhe permite interpretar e 

significar elementos. Essa visão é complexa e incitou a pesquisadora a ouvir os participantes 

da pesquisa na tentativa de validar o framework de gestão da curva de aprendizagem para 

efetivar a transferência de aprendizagem para a prática de trabalho.  
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Dito isto, esta pesquisa apresentará uma visão de mundo interpretativista, 

interacionista e construtivista social. Quanto aos procedimentos metodológicos, optou-se por 

adotar uma abordagem metodológica qualitativa, por se pautar no contexto do simbólico, a 

partir de significados, motivos, aspirações, valores e crenças que se expressam na vida 

cotidiana, sob a adoção de um olhar complexo, multidimensional e relacional (MINAYO; 

SANCHES, 1993; MENANDRO, 1998; CRESWELL, 2007). Com a fala de atores sociais, 

protagonistas de suas histórias, tornou-se possível investigar os sistemas de valores subjacentes 

ao contexto em que estão inseridos.    

Outro aspecto importante que determinou a escolha pela metodologia qualitativa foi 

apontado no estudo de Silva (2013), que relatou haver poucas pesquisas empíricas com enfoque 

qualitativo, quando o tema é transferência de aprendizagem e curva de aprendizagem. Esse 

aspecto também foi salientado na seção 1.4 Ineditismo, na qual foi identificada a prevalência 

de estudos quantitativos inerentes a este tema. Os estudos, em sua maioria, baseiam-se em 

análises estatísticas, por meio de dados preexistentes, não se atendo à compreensão profunda 

de questões relacionadas. 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como tema central propor um framework de gestão da curva de 

aprendizagem, a fim de efetivar a transferência de aprendizagem para a prática de trabalho em 

sistemas de educação corporativa. A delimitação deste estudo se dá pela própria identificação 

dos constructos no problema de pesquisa e pode ser visualizada na Figura 31. 

 

Figura 31 – Gestão da curva de aprendizagem para efetivar a transferência de aprendizagem 
em Sistemas de educação corporativa. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

Sistema de educação 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Definir o método e os recursos metodológicos a serem utilizados em um estudo implica 

a estreita consonância com o seu objeto e caminha em direção à aproximação mais adequada 

da realidade e da produção do conhecimento científico. Desse modo, no presente capítulo, será 

exposta a sistematização dos procedimentos metodológicos que foram adotados na execução 

desta pesquisa.  

 

3.2.1 Estratégias de investigação 
 

Este estudo pode ser considerado teórico-empírico, de abordagem qualitativa, de 

objetivo propositivo, com etapas de investigação exploratória, descritiva, diagnóstica e 

propositiva. A etapa exploratória buscou explorar o desconhecido com o intuito de avançar o 

conhecimento científico e empírico sobre os temas abordados (MARCONI; LAKATOS, 2009; 

GIL, 2009). Nesta tese, a etapa exploratória se utilizou de levantamento bibliográfico; 

realização de entrevistas com líderes, padrinhos e colaboradores entrantes na organização, pois 

estas pessoas tinham experiências práticas relacionadas ao problema a ser investigado. A 

pesquisadora mergulhou também em outros casos de aplicação, vivenciados na organização 

estudada, em busca de exemplos que proporcionassem maior compreensão do problema de 

pesquisa.  

A etapa descritiva foi utilizada em sequência à etapa exploratória, pois fez-se 

necessária a identificação dos fatores internos e externos da transferência da aprendizagem para 

a prática do trabalho, suas inter-relações e a consequente influência para a diminuição da curva 

da aprendizagem. Enfim, com relação ao caráter descritivo, observou-se que nesta pesquisa o 

objetivo consistiu em descrever as características dos participantes, do fenômeno e do ambiente, 

realizando relações entre as variáveis encontradas (TRIVIÑOS, 1987). 

Como o objetivo geral desta tese é propor um framework para acelerar a curva de 

aprendizagem efetivando a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho, ou seja, 

propor um framework para a melhoria dos processos e sistemas relacionados ao 

desenvolvimento humano e organizacional, foi necessário vivenciar a etapa diagnóstica da 

situação, visto que  não se pode propor o aperfeiçoamento de algo sem antes conhecer o seu 

funcionamento (DIEHL; TATIM, 2004).  Neste contexto, a etapa diagnóstica desta tese visou 

compreender a organização e o contexto que serviria de ambiente para a aplicação do 

framework proposto. No diagnóstico situacional, foi possível identificar a possibilidade de 
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implementar as mudanças sugeridas e observar seus efeitos sobre todos os envolvidos. Esta 

etapa da tese foi realizada durante seis meses (maio a junho de 2018), na organização em que a 

pesquisadora é colaboradora da área responsável pela capacitação dos profissionais que nela 

ingressam.  

Durante esta etapa diagnóstica, a pesquisadora participou, ainda, de uma atividade de 

pesquisa universidade-empresa na organização que serviu de ambiente de aplicação do 

framework. Esta atividade foi realizada durante uma disciplina de doutorado oferecida pelo 

Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento com o objetivo de mapear os métodos, 

técnicas e ferramentas de gestão do conhecimento possíveis de serem utilizados para acelerar a 

curva de aprendizagem dos novos colaboradores. Durante a disciplina, foi possível mapear o 

processo de integração de profissionais na organização e as deficiências deste processo. 

Ao final deste circuito, partiu-se  para a etapa propositiva, que diz respeito a um 

framework que, muito mais do que um modelo que retrata a realidade, buscou somar um método  

sobre  “o que” e “como” fazer para diminuir a curva de aprendizagem e efetivar a transferência 

de aprendizagem (ROESCH, 2009). Escolheu-se a pesquisa propositiva por ser esta oriunda de 

uma situação-problema real, e se propõe solucionar e otimizar este problema (ALVES-

MAZZOTTI, 2001; BOBBIO, 1997; PATTON, 1988).  

Neste sentido, esta tese debruçou-se em entender como o fenômeno estudado se 

interseccionou com os seus elementos constitutivos e agentes (fase descritiva e exploratória), e 

atuam no seu dia a dia (fase diagnóstica), como também buscou oferecer uma proposição para 

melhoria do fenômeno identificado (fase propositiva) pelo Framework Ponte TAP. 

 

3.2.1 Preceitos na elaboração de um Framework 
 

Considerando que um framework é um conceito mais amplo do que um modelo ou um 

método, pois representa a síntese do pesquisador acerca de um fenômeno, abarcando diversas 

pesquisas e observações sobre o tema de pesquisa, optou-se por este caminho de proposição. 

Conceitualmente um framework se refere à reunião de processos, métodos e técnicas 

em um só esqueleto, constituído por uma interpretação da realidade a partir de conceitos, 

valores e pressupostos teóricos. Crossan, Lane e White (1999) afirmam que um framework 

bem-sucedido retrata o território real e torna mais estreita a relação da realidade com a teoria, 

atendendo aos seguintes critérios: 

 

a. identificação do fenômeno a ser compreendido; 
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b. sugestão de premissas-chave relacionadas ao framework que se quer propor; 

c. descrição da inter-relação entre os elementos constituintes do framework. 

 

Em resumo, um framework deve reunir elementos a fim de criar um sistema, indicando 

como este deve se comportar (PREECE et al., 2005), além de traduzir pontos complexos em 

questões simples, manipuláveis e analisáveis, com a intersecção dos elementos que o compõe.  

Na sua proposição devem ser respeitadas algumas diretrizes: 

 

a) identificação do tema dentro do campo de especialização do pesquisador; 

b) revisão de literatura, a fim e compor elementos conexos sob critérios relevantes 

e científicos; 

c) isolamento dos elementos encontrados na literatura para relacioná-los; 

d) criação do framework conceitual a partir da combinação dos elementos 

encontrados na literatura; 

e) pesquisa de campo aplicada em organizações contemporâneas e inovadoras. 

 

Tais direcionamentos foram respeitados em sua integralidade na escolha dos 

procedimentos metodológicos desta tese, sendo essenciais para propor o Framework Ponte 

TAP.  

Com estas orientações, traçaram-se duas trilhas de procedimentos: o teórico, para a 

elaboração do Framework Ponte TAP, com base na literatura estudada; e o empírico, para a 

verificação de consistência do Framework Conceitual e a sua aplicação, de maneira a validar o 

Framework Ponte TAP em uma organização brasileira do segmento de tecnologia. 

Por conta desse cenário, quanto à temporalidade, pôde-se optar por uma pesquisa 

longitudinal. Estudos longitudinais podem ser aplicados em diversas áreas do conhecimento. 

Este tipo de estudo permite o acompanhamento dos indivíduos a longo do tempo, evidenciando 

o controle de múltiplas variáveis que afetam o problema a ser investigado, neste caso, a 

transferência de aprendizagem especificamente. Assim, um mesmo grupo de indivíduos deve 

ser acompanhado em diferentes momentos, sendo submetido a diferentes entrevistas, por 

exemplo. Uma pesquisa longitudinal possibilita a criação de um painel de dados, que permite a 

precisão das análises a serem realizadas (MOTA, 2010; RIBAS; SOARES, 2010). Assim, o 

painel foi criado e a precisão foi alcançada. 
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3.2.3 Delineamento e fases da pesquisa 
 

Quanto ao delineamento dos procedimentos para a realização da pesquisa 

propriamente dita, estabeleceu-se uma visão multiparadigmática sobre a transferência da 

aprendizagem para a prática do trabalho, ao promover o diálogo subjetivo entre as 

epistemologias da Psicologia Organizacional, da Pedagogia Empresarial, da Administração de 

Pessoas e da Gestão do Conhecimento Organizacional. O objeto e os fatores inter-relacionados 

foram analisados pelos paradigmas interpretativista, interacionista com enfoque no 

construtivismo social, respeitando as premissas da construção social da aprendizagem pelo 

próprio sujeito. 

Como pesquisa teórico-empírica e propositiva de um framework, o design da pesquisa 

considerou duas trilhas de procedimentos: o bibliográfico e o de campo. 

Em resumo, para a trilha bibliográfica, foi utilizada a revisão integrativa, respeitando-

se o levantamento sistemático da literatura científica, na busca por autores-referência em cada 

um dos constructos analisados. Para trilhar o caminho da pesquisa de campo, optou-se pela 

estratégia da pesquisa-ação, visto que a pesquisadora conseguiu autorização para aplicação do 

framework proposto, sendo contratada como consultora e, posteriormente, com vínculo 

funcional. 

Assim, seguindo a abordagem metodológica qualitativa, de objetivo exploratório 

descritivo, diagnóstico e propositivo com estratégias de pesquisa-ação, entendeu-se serem 

necessárias para a proposição do framework etapas de levantamento e análises bibliográficas, 

documentais e validação empírica em uma organização. 

 

3.2.3.1 Etapas e fases da pesquisa 

 

As fases que atenderam ao alcance dos objetivos e do delineamento da pesquisa podem 

ser visualizadas nas Figuras 32 e 33. 

Para alcançar o objetivo geral: propor um framework para acelerar a curva de 

aprendizagem efetivando a transferência para a prática do trabalho, respeitando-se as diretrizes 

inerentes à elaboração de um framework, foi necessário percorrer quatro etapas (exploratória, 

descritiva, diagnóstica e propositiva, incluindo, nesta última, a validação), constituídas por 11 

fases, ao total.  As etapas e fases delineadas estão apresentadas sistematicamente no Quadro 18. 
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Quadro 18 – Etapas e fases da pesquisa. 

 Etapa 
Exploratória 

Etapa 
descritiva 

Etapa 
Diagnóstica 

Etapa 
propositiva 

Seções Tese 

Fase 1 
Revisão 

sistemática da 
literatura 

 Capítulo 2 

Fase 2 

Identificação 
dos elementos e 
agentes a serem 

respeitados 
pelo framework 

Capítulo 2 

Subcapítulo 

2.3.10 

Subcapítulo 

2.4.1 

Subcapítulo 

2.5.3 

Fase 3 

 

Análise 
integrativa 

 

 

Capítulo 2 

Subcapítulo 2.6 

 

Fase 4 

Identificação 
das camadas 

epistemológica
s do 

framework. 
 

Capítulo 2 

Subcapítulo 2.1 

Subcapítulo 2.2 

Subcapítulo 2.3 

Subcapítulo 2.4 

Subcapítulo 2.5 

Fase 5 

Elaboração 
do Framework 
Ponte TAP 

  Capítulo 4 

Fase 6 

Validade prévia 
e interna e 
diagnóstico 
situacional 

(mapeamento do 
processo de 

integração do 
profissional 
entrante na 
organização 
estudada). 

 

 Capítulo 4 

Fase 7 
Verificação de 
consistência. 

 Capítulo 4 
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Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

As etapas exploratória e descritiva estão melhor representadas no esquema a seguir.

Fase 8 

Verificação de 
aplicabilidade 
das camadas 

epistemológicas 

 Capítulo 4 

Fase 9 

 Validação dos 
elementos e 

agentes 
identificados 

no  framework 
 

Capítulo 4 

Fase 10 

Design do 
Processo de 
gestão da 
Curva de 

Aprendizagem 
e Transferência 

da 
aprendizagem 
para a prática 
do trabalho 

 

Capítulo 4 

Fase 11 

Validação do 
framework 
proposto 

 

Capítulo 4 
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Assim, na etapa exploratória (etapa 1) do estudo, embasando-se no objetivo proposto 

desta tese, iniciou-se o processo de revisão da literatura, apontando a importância da área de 

Desenvolvimento Humano e Organizacional, bem como a relevância de ações educacionais 

estratégicas, assinaladas pelos Estágios do Sistema de Educação Corporativa e pelas teorias e 

abordagens que fundamentam processos de ensino e aprendizagem (Fase 1). Ainda nesta etapa, 

foi possível identificar elementos constitutivos e agentes responsáveis de cada um dos 

constructos mapeados, para então partir para a etapa descritiva (Fase 2) do estudo. Na etapa 2, 

realizou-se a interconexão entre os constructos identificados e observados na etapa anterior, a 

partir de uma análise integrativa (Fase 3), para, na fase 4, conceber e apresentar as quatro 

camadas epistemológicas constitutivas do framework, a saber: 

 

Camada 1: Desenvolvimento humano e organizacional e o processo “desempenho 

competente”; 

Camada 2: Universidade Corporativa em Rede e seus processos estruturantes; 

Camada 3: Gestão da curva de aprendizagem por meio de ações de aprendizagem; 

Camada 4: Processo de avaliação multinível e a transferência de aprendizagem para o 

trabalho. 

 

Ao final da etapa descritiva, pôde-se, então, elaborar o Framework Ponte TAP. Assim, 

deu-se início à etapa diagnóstica e, por fim, fez-se a etapa propositiva do framework, conforme 

apresentado na Figura 33. 
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Neste momento da tese, fez-se necessário compreender que, em pesquisas de 

abordagens qualitativas, o entendimento de validade pode assumir diferentes formas, uma vez 

que a discussão de escalas mensuráveis não se aplica a métodos qualitativos. Assim, há a 

necessidade de se visualizar a validade sob outra perspectiva. A validação em pesquisas 

qualitativas possibilita a verificação de uma pesquisa, identificando se, de fato, o estudo mediu 

em sua essência o que o pesquisador se propôs a medir, com metodologia coerente e resultados 

consistentes (OLLAIK; ZILLER, 2012). 

Pesquisadores qualitativos devem preocupar-se com as concepções imbrincadas nas 

fases de elaboração da pesquisa (validade prévia), desenvolvimento da pesquisa (validade 

interna) e seus resultados conquistados (validade externa). Nesta tese, essas verificações foram 

realizadas na etapa diagnóstica, composta pelas Fases 6, 7 e 8 desta pesquisa. 

A validação prévia (Fase 6) indica o que constitui uma pesquisa bem realizada, 

confiável, de valor eficaz e merecedora de tornar-se pública. Dessa maneira, a validação prévia 

foi verificada por meio da análise teórica na literatura encontrada e análise empírica, por meio 

do diagnóstico situacional do contexto organizacional e o mapeamento do processo do período 

de experiência dos colaboradores.  

Ao estudar os constructos "desenvolvimento humano e organizacional", "sistemas de 

educação corporativa" e "teorias e abordagens de ensino e aprendizagem", foi possível 

aprofundá-los, mapeando modelos, conceitos e princípios elencados pelos autores pesquisados. 

Dessa maneira, foram levantados os desafios e oportunidades, oferecendo subsídios e a 

segurança necessária para formular um objetivo geral inédito e relevante para uma tese de 

doutorado. 

A validação interna (também presente na fase 6) concerne ao desenvolvimento da 

pesquisa propriamente dita. Durante as fases de desenvolvimento do estudo, foi possível 

levantar dados, categorizá-los (elementos, agentes e camadas epistemológicas) e interseccioná-

los, o que comprovou a legitimidade do estudo. Pela visão multiparadigmática, compreendeu-

se o objeto da pesquisa, propondo ações assertivas por meio do construtivismo social, 

interpretativismo e pragmatismo. 

Ainda como comprovação da validade interna, fez triangulação dos dados levantados 

na literatura e durante a validação empírica do framework, demonstrando o caráter 

interdisciplinar desse estudo, o que possibilitou um novo olhar sob o fenômeno estudado. 

Nesta etapa diagnóstica, para permitir a triangulação dos dados, fez necessário realizar 

o diagnóstico situacional da organização que serviu de ambiente de aplicação do framework. 
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Também foi necessário mapear o processo de integração dos funcionários entrantes, visto que 

foram estes sujeitos os escolhidos para a aplicação. 

A validação externa (fase 7) ocorreu na aplicabilidade do objeto de estudo. Nas 

entrevistas com lideranças estratégicas, consideradas referências e especialistas na organização 

selecionada, foi possível diminuir o viés subjetivo da pesquisadora, dando-lhe maior clareza 

sobre o que se pretendia validar. Na fase 8, ainda na etapa diagnóstica, aplicou-se cada uma das 

camadas constitutivas do framework, de maneira simultânea e interdependentes, para ser 

possível diagnosticar a inter-relação dos múltiplos elementos de cada camada epistemológica.  

Após ter percorrido o caminho teórico-empírico até a fase 8, ao alcançar a etapa 

propositiva, na fase 9, os elementos, agentes e camadas epistemológicas foram considerados 

validados. Para isso, utilizando-se dos resultados do diagnóstico situacional e da experiência 

vivenciada na pesquisa-ação, foi necessário contribuir com o design de um processo de gestão 

da curva do aprendizado e transferência da aprendizagem para a prática (fase 10). Feito isso, 

chegou-se à fase 11: a validação legítima do framework Ponte TAP.  

 
3.2.3.2 A estratégia de pesquisa-ação: processos, agentes, instrumentos e análises envolvidos 

na validação do Framework Ponte TAP 

 

3.3.2.1 Pesquisa-ação 

 

Após ter percorrido o caminho teórico para a concepção do framework, como dito na 

seção anterior, iniciou-se o caminho empírico, embasado por procedimentos de pesquisa-ação, 

para sua aplicação e consequente validação.  

A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica que pode ser entendida como um dos 

tipos de pesquisa social com base empírica, sendo associada a uma ação ou a uma resolução de 

problema coletivo em que os sujeitos envolvidos e o pesquisador atuam de modo cooperativo 

e participativo (THIOLLENT, 2009). 

Na pesquisa-ação, os pesquisadores ocupam papel ativo para equacionar os problemas 

encontrados, acompanhando e avaliando as ações desencadeadas. Para ocupar este papel, a 

pesquisadora atuou na identificação, de forma precisa, do problema a ser resolvido, a ação 

necessária, os agentes, objetivos envolvidos, e a exigência de conhecimento a ser produzido em 

função da complexidade ou não do problema identificado. 

Para Thiollent (2009), em uma pesquisa-ação há premissas que devem ser assumidas 

pelo pesquisador, a saber:  



216 

 

 

a) ampla e explícita interação entre pesquisador e agentes implicados na situação 

investigada; 

b) o resultado dessa interação impacta a ordem de prioridade dos problemas a 

serem investigados, bem como das possíveis soluções concretas a serem 

encaminhadas; 

c) o objeto de investigação é constituído pela situação social e pelos problemas 

tratados; 

d) objetiva-se resolver, ou ao menos esclarecer, os problemas da situação 

observada; 

e) é importante que, durante o processo, ocorra um acompanhamento das ações 

dos atores; 

f) a pesquisa não se limita a uma única ação, pretende-se impactar em 

aprendizagens tanto para o pesquisador quanto para as pessoas e grupos 

envolvidos no problema. 

 

Além disso, para esta tese, ao se delinear a pesquisa-ação, foi importante considerar a 

elucidação dos objetivos, identificando a intersecção entre os objetivos de pesquisa e os 

objetivos da ação. Assim, fez-se necessário um objetivo prático e um objetivo de conhecimento, 

os quais estão clarificados na seção a seguir.  

 

3.3.2.1.1 O problema a ser solucionado pela Ponte TAP 

 

Seguindo os preceitos da metodologia pesquisa-ação, para validar o framework 

proposto, fez-se necessária a real existência de uma problemática específica.  

No que tange aos objetivos práticos, estes contribuem para o equacionamento do 

problema considerado central nesta pesquisa, pelo levantamento de soluções e propostas de 

ações correspondentes para auxiliar os agentes envolvidos na transformação de suas atividades. 

Desse modo, esta tese tem os seguintes objetivos: 

 

a) objetivo de pesquisa: propor um framework para acelerar a curva de 

aprendizagem, efetivando a transferência da aprendizagem para a prática do 

trabalho; 
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b) objetivo da ação: modelar o processo de integração para a diminuição da curva 

de aprendizagem de desenvolvedores entrantes, por meio do framework 

proposto. 

 

O objetivo da ação nasceu na etapa diagnóstica, durante o mapeamento do processo de 

integração dos funcionários entrantes. O diretor da organização estudada apontou este objetivo 

como desafio da disciplina oferecida pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão 

do Conhecimento da UFSC. Também, para confirmar o objetivo prático, a coordenadora da 

equipe de Capacitação da organização em que foi validado o framework foi entrevistada e 

confirmou o desafio a ser superado, sendo uma necessidade latente e emergente.  

A disciplina ofertada pelo PPGEGC/UFSC à organização foi “Métodos e Técnicas de 

Gestão do Conhecimento”, a qual foi lecionada pelos professores Patrícia de Sá Freire e João 

Artur Souza no último trimestre letivo do ano de 2017. Tal disciplina foi construída a partir de 

metodologias ativas, junto aos profissionais adultos da organização.  

Nesta disciplina, como já dito, o diretor da organização lançou o desafio de se diminuir 

a curva de aprendizagem de profissionais entrantes no programa de integração da organização. 

Com isso, através dos subprocessos de gestão do conhecimento (identificação, aquisição, 

armazenamento, compartilhamento) foram levantados métodos e técnicas focados no período 

de integração. Ao final, com um diagnóstico situacional, apresentou-se como ocorria o processo 

de integração na organização e quais os diversos métodos e técnicas já oferecidos pela 

organização que poderiam ser utilizados para reduzir a curva de aprendizagem. O diagnóstico 

situacional será apresentado na seção de Resultados, uma vez que foi melhor aprofundado a 

partir da aplicação do framework. 

A pesquisadora acompanhou o desenrolar da disciplina e, logo após o término desta, 

foi chamada pela coordenadora de Capacitação da organização para assumir um desafio ainda 

mais específico: modelar o processo de integração para a diminuição da curva de 

aprendizagem de desenvolvedores entrantes, por meio do framework proposto, em uma 

equipe específica da organização. 

Para compreender o perfil específico – “desenvolvedor”–, foi conversado com o líder 

de desenvolvedores da equipe a ser analisada, com a coordenadora de Capacitação e com o 

diretor da organização. Foram realizadas diversas conversas, uma  vez que os gestores de 

pessoas consistem em parceiros estratégicos, agentes de mudanças, especialistas 

administrativos e defensores dos colaboradores (ROCHA-PINTO et al., 2005), a fim de 

conhecer em profundidade as dores de seus liderados e oferecer suporte às pessoas, a partir do 
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desenvolvimento humano, para que estas possam transferir sua aprendizagem para o contexto 

do trabalho.  

No caso do perfil analisado, o papel do desenvolvedor é desenvolver soluções 

tecnológicas na atividade-fim da organização, sendo responsável por criar sistemas que 

facilitem os processos inerentes aos clientes que se utilizam deste sistema. É o desenvolvedor 

quem executa e realiza manutenções e correções de possíveis erros de programas, linguagens, 

processos e plataformas. No caso retratado, há especificidade na linguagem em que se 

programava, o que trazia ainda mais desafios para os líderes, uma vez que uma linguagem de 

programação aumenta a capacidade de codificação de sistemas e faz com que o desenvolvedor 

proponha a programação mais correta para determinado problema. 

Outro fator importante apresentado nas verbalizações do líder e diretor é o de que os 

novos desenvolvedores contratados até o momento da pesquisa levavam de seis meses a um 

ano para se tornarem efetivos em suas tarefas. Para o diretor da organização e para o líder da 

equipe analisada, a expectativa é de que a curva de aprendizagem fosse reduzida de seis a doze 

meses para três meses, concentrando-se no período de experiência dos novos contratados.  

Com o recorte feito, pôde-se estabelecer o período que abrangesse a aplicabilidade de 

todas as camadas epistemológicas constitutivas da Ponte TAP para cumprir o objetivo prático 

proposto: instanciar o Framework Ponte TAP, a partir da modelagem do processo de integração 

aos novos desenvolvedores recém-contratados na equipe analisada, a fim de reduzir a curva de 

aprendizagem e efetivar a transferência do aprendizado. Assim, estabeleceu-se junto aos 

demandantes o período de seis meses (maio – outubro de 2018) para validar o framework e 

aplicá-lo.  

 

3.3.2.1.2 O campo e sujeitos de pesquisa 

 

O campo de pesquisa, em uma pesquisa-ação, é fundamental (THIOLLENT, 2009) e 

pode ser entendido como um recorte da realidade a ser investigada, constituindo-se enquanto 

campo palco de interações entre pesquisador e pesquisados, propiciando a criação de novos 

conhecimentos (MINAYO, 2004). Com isso, e por se tratar de uma pesquisa de cunho 

qualitativo que visa à proposição de um framework, fez-se necessária a elaboração de critérios 

de inclusão quanto à organização e agentes envolvidos. Assim, o critério de escolha da 

organização para validação da Ponte TAP levou em conta: 

 

a)  a característica da organização; 
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b) a área de capacitação institucionalizada; 

c)  um problema real a ser resolvido pela Ponte TAP; 

d) a acessibilidade. 

 

A organização escolhida está há 29 anos no mercado, e tem presença nacional – em 

todos os estados brasileiros – e internacional – em países presentes na América Latina e nos 

Estados Unidos. Essa organização presta serviços focados no desenvolvimento de softwares de 

gestão, tanto no âmbito público quanto no privado. Além disso, promove grandes investimentos 

na área de TD&E, com ações educacionais periódicas voltadas a seus 1800 colaboradores.  

Quanto à área de capacitação da organização, quando se iniciou esta pesquisa, a 

organização estava em busca da formação e institucionalização de um modelo de universidade 

corporativa em rede. Este fator foi importante, uma vez que garantiu os subsídios necessários 

para a efetivação do Framework Ponte TAP. Além disso, como já retratado anteriormente, havia 

um problema real a ser solucionado pela Ponte TAP, somado à facilitação de acesso à 

organização. 

Quanto aos sujeitos da pesquisa, anterior às suas apresentações, ressalta-se a 

nomenclatura sugerida pela Universidade Corporativa em Rede, isto é, cada sujeito da pesquisa 

foi escolhido por ser um stakeholder da ação educativa, em que foi aplicado o framework, 

servindo para sua validação. Estes foram divididos em:  

 

a) stakeholders participantes do planejamento da ação educativa  

b) stakeholders participantes da execução da ação educativa  

 

Os stakeholders que participaram diretamente do processo de planejamento da ação 

educativa foram escolhidos como sujeitos para verificação de consistência e validação do 

framework, de seus elementos constitutivos e das camadas epistemológicas.  Foram escolhidos 

22 stakeholders, considerados estratégicos e referências na organização analisada, com base 

seguintes critérios: 

 

a) ponto de contato com o cargo que os entrantes assumiriam (desenvolvedores); 

b) posição estratégica (líderes imediatos e diretoria) para tomadas de decisões em 

relação ao processo que estava sendo analisado e para o qual estavam sendo 

propostas melhorias; 

c) disponibilidade de tempo para participação na pesquisa; 
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d) acessibilidade do pesquisador. 

 

Já os stakeholders participantes da execução da ação educativa, atores diretamente 

relacionados à aprendizagem requerida, foram chamados a participar da fase de validação do 

framework, ou seja, aplicação. Para isso, foram selecionados dois desenvolvedores recém-

contratados na época em que ocorreu a pesquisa. Os critérios de seleção dos sujeitos, neste caso, 

foram apenas dois: ter recém-entrado na organização e livre acesso da pesquisadora.  

Os stakeholders do processo de validação e aplicação do framework proposto estão 

apresentados no Quadro 19. 

 

Quadro 19 – Stakeholders participantes do processo de validação e aplicação do framework 
proposto 

 Título/Papel Descrição conforme atuação 

na organização 

Quantidade 

de 

participante

s 

Código de 

identificação 

(quando 

houver) 

Stakeholders 

da Validação 

Diretoria 

estratégica 

Profissional responsável por 

conduzir e elaborar planos 

estratégicos e operacionais da 

organização, assegurando a sua 

perenidade, sustentabilidade, 

crescimento e continuidade. 

1  

Gerente da 

equipe 

analisada 

Profissional responsável pela 

manutenção de processos 

operacionais estratégicos e de 

negócio, bem como pela gestão 

de pessoas 

1 

Líder imediato 

(coordenador) 

da equipe 

analisada 

Profissional responsável por 

coordenador de forma imediata 

pequenos times, atuando como 

gestor de pessoas e de processos  

1 

Coordenadora 

da área de 

Capacitação 

Profissional responsável por 

realizar a coordenação 

administrativa e operacional de 

treinamentos, estabelecendo e 

mantendo atualizados os 

1 
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processos de treinamento na 

organização com base nas 

necessidades de negócio 

Coordenadora 

da área de 

Desenvolvime

nto humano e 

organizacional 

Profissional responsável por 

realizar a coordenação 

administrativa e operacional de 

ações de desenvolvimento 

humano e organizacional da 

organização 

1 

Designer 

instrucional da 

área de 

Capacitação 

Profissional responsável por 

projetar e desenvolver 

experiência de aprendizagem, 

oportunizando as melhores 

formas de se concretizar um 

conteúdo no aprendizado do 

aluno 

1 

Membros da 

equipe 

escolhidos 

como 

padrinhos 

(mentores) dos 

novatos 

Profissionais escolhidos pelo 

coordenador imediato para 

direcionar, orientar e 

acompanhar o novo contratado 

durante o período de 

experiência. 

2 - 

Conteudistas e 

instrutores 

para 

elaboração dos 

conteúdos 

críticos 

Os conteudistas/instrutores são 

profissionais que elaboram os 

conteúdos brutos de um 

treinamento, estruturando e 

criando roteiros. Após o 

processo de criação do 

conteúdo, estes profissionais 

preparam a ministração do 

treinamento conforme o plano 

educacional desenhado. 

5 - 

Validadores da 

escala TAP 

Profissionais considerados 

especialistas em negócio e 

produto na organização 

5 - 
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Especialistas 

criadores dos 

desafios 

mensais 

Profissionais considerados 

especialistas em negócio e 

produto na organização 

4 - 

Stakeholders 

da Aplicação 

Desenvolvedor 

entrante 

(mentorado) 

O profissional desenvolvedor é 

responsável por criar sistemas 

que facilitem os processos 

inerentes aos clientes que se 

utilizam deste sistema. É o 

desenvolvedor quem executa e 

realiza manutenções e correções 

de possíveis erros de programas, 

linguagens, processos e 

plataformas. 

1 Dev1 

Desenvolvedor 

entrante 

(mentorado) 

 

1 Dev2 

Mentor 

(Padrinho) 

Os padrinhos foram designados 

para realizar o papel de mentoria 

com os desenvolvedores 

entrantes. Estes padrinhos eram 

da própria equipe de trabalho e 

também eram desenvolvedores. 

1 - 

Mentor 

(Padrinho) 

1 

Total 26 

envolvidos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

  

3.3.2.1.3 Coleta de dados e instrumentos  

 

Para analisar a transferência de competências, habilidades e atitudes aprendidas em 

ações educacionais, foi preciso identificar os efeitos de prontidão à aprendizagem (motivação 

para aprender) ou, ainda, os efeitos que surgem após o ensino de uma unidade específica de um 

curso (motivação para transferir), por exemplo. Embora a transferência de aprendizagem ocorra 

ao final de uma ação educacional, é preciso acompanhar o processo de aprendizagem desde a 

sua concepção, concentrando-se na gestão da curva de aprendizagem durante a implementação 

de ações educacionais. Isto é, o início, o meio e a continuidade de uma aprendizagem são 

considerados essenciais para o Framework Ponte TAP. Além disso, observaram-se as 

estratégias de transferência da aprendizagem e o suporte recebido durante todo o programa 

educacional. 
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Em análises de ações de TD&E, pesquisas de abordagem qualitativas são comumente 

aplicadas em etapas de elaboração de medidas de avaliação e de interpretação dos dados obtidos 

(SILVA, 2003). Esta abordagem preocupa-se em compreender os diferentes pontos de vista dos 

atores envolvidos, o que demonstra a relevância do método adotado nesta pesquisa: a 

abordagem qualitativa sob o delineamento da pesquisa-ação. 

Para proceder a validação nesta tese, foram processadas quatro camadas 

epistemológicas com elementos constitutivos e agentes responsáveis. Os instrumentos 

utilizados para identificar conteúdos ou, ainda, acompanhar a curva de aprendizagem e 

transferência da aprendizagem, estão apresentados no Quadro 20. 
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Quadro 20 – Instrumentos utilizados na validação do Framework Ponte TAP 
Instrumento Fundamentação teórica Objetivo Aplicação Apêndice Autor/Data  

(Escala) 

Stakeholders 

envolvidos 

*A pesquisadora 

atuou em todas 

as aplicações 

Objetivos 

específicos da 

tese 

relacionados ao 

instrumento 

Análise 

documental 

Refere-se ao exame de 

documentos que podem ter 

passado ou não por tratamento 

analítico. Nos documentos, é 

possível identificar informações 

factuais, que auxiliam na 

resolução do problema de 

investigação (GODOY, 1995). A 

realização da análise documental 

consiste em importante estratégia 

para compreensão dos cursos. 

Este processo pode ser chamado 

de engenharia reversa, pois busca 

identificar, no que já está pronto, 

se os objetivos estão adequados. 

No caso desta técnica de 

coleta de dados, a análise 

documental foi realizada na 

busca de conteúdos já 

existentes, os quais foram 

severamente analisados 

com o intuito de 

reaproveitá-los. 

 

Foi utilizada na 

revisão dos conteúdos 

que já existiam. Além 

disso, auxiliou no 

entendimento do tipo 

de programa que era 

oferecido até a 

aplicação do 

framework. 

C - Designer 

instrucional da 

área de 

Capacitação 

-Identificar os 

elementos 

constitutivos e 

agentes 

envolvidos para 

se processar o 

desempenho 

competente; 

- Compreender o 

Modelo de 

Universidade 

Corporativa em 

Rede e seus 

processos 

estruturantes; 

Entrevistas Instrumento típico e usual em 

pesquisas de cunho qualitativo. 

Este instrumento vislumbra a 

As entrevistas foram 

realizadas com o líder da 

equipe analisada, bem 

Foram aplicadas a 

todo momento, 

principalmente nas 

 - Diretoria 

estratégica 

Identificar os 

elementos 

constitutivos e 
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interação entre o entrevistador e o 

entrevistado, onde o objetivo é 

focado na obtenção de 

informações, por meio da fala do 

sujeito enquanto ator social de 

suas vivências em sua realidade. 

A captação imediata e simultânea 

de informações desejadas é 

apontada como um grande 

diferencial de entrevistas, uma 

vez que promove a influência 

recíproca entre pesquisador e 

entrevistado, o aprofundamento 

da ótica dos atores e, ainda, 

possibilita realizar correções, 

esclarecimentos e adaptações no 

próprio momento de aplicação. 

Estas características tornam o 

instrumento escolhido um 

recurso privilegiado de acesso às 

experiências dos envolvidos 

(HAGUETTE, 2001; 

POUPART, 2012). 

como com conteudistas e 

instrutores, e até mesmo 

demais membros da 

equipe, na tentativa de: 

- compreender o cenário 

atual; 

• - verificar os fatores 

externos e internos que 

afetam a transferência de 

aprendizagem;  

- verificar expectativas de 

performance e 

comportamentos; 

• - levantar indicadores 

estratégicos; 

• - verificar se os conteúdos 

aprendidos estão sendo 

aplicados. 

 

fases de 

levantamentos de 

dados e entendimento 

do cenário. Seguiu-se 

as orientações tratadas 

nas camadas 1, 2, 3 e 

4, apresentadas na 

seção de Resultados. 

Gerente da equipe 

analisada 

Líder imediato 

(coordenador) da 

equipe analisada 

Coordenadora da 

área de 

Capacitação 

Coordenadora da 

área de 

Desenvolvimento 

humano e 

organizacional 

Designer 

instrucional da 

área de 

Capacitação 

Membros da 

equipe escolhidos 

como padrinhos 

(mentores) dos 

novatos 

Conteudistas e 

instrutores para 

agentes 

envolvidos para 

se processar o 

desempenho 

competente; 

- Compreender o 

Modelo de 

Universidade 

Corporativa em 

Rede e seus 

processos 

estruturantes 
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elaboração dos 

conteúdos críticos 

Validadores da 

escala TAP 

Especialistas 

criadores dos 

desafios mensais 

Desenvolvedores 

entrantes 

(mentorado) 

Mentores 

(Padrinhos) 

Mentor (Padrinho) 

Questionários Os questionários também podem 

oferecer subsídios significativos 

às pesquisas qualitativas 

(AUGUSTO et al., 2013). No 

caso desta tese, tem-se o intuito 

de acompanhar os alunos após a 

finalização do curso selecionado, 

a fim de analisar o processo de 

transferência da aprendizagem e 

verificar se a curva de 

aprendizagem evoluiu de forma 

efetiva.  

Motivação para 

aprender 

 

A motivação para aprender 

é uma característica 

preditiva de resultados de 

treinamento. Este 

constructo é definido 

“como a direção, o esforço, 

a intensidade e a 

persistência com que os 

participantes se engajam 

Foi aplicada na 

primeira semana do 

entrante na empresa.  

D  Adaptada de 

Abbad, 

Lacerda e 

Pilati (2012) 

 

Designer 

instrucional da 

área de 

Capacitação 

Conteudistas e 

instrutores para 

elaboração dos 

conteúdos críticos 

Validadores da 

escala TAP 

- identificar ações 

de aprendizagem 

que possibilitam a 

gestão da curva 

de aprendizagem; 

- identificar o 

processo de 

avaliação 

multinível e a sua 

relação com a 

efetivação da 

transferência de 



227 

 

 nas atividades orientadas 

para aprendizagem, antes, 

durante e depois do 

treinamento” (ABBAD; 

LACERDA; PILATI, 

2012, p. 204).  Assim, o 

conceito de motivação para 

aprender revela o interesse, 

persistência e disposição 

do colaborador em 

aprender novos conteúdos 

de capacitação que lhe 

serão oferecidos. 

Desenvolvedores 

entrantes 

(mentorado) 

Mentores 

(Padrinhos) 

Mentor (Padrinho) 

aprendizagem 

para a prática do 

trabalho; 

TAP 

 

Este questionário consistiu 

em uma autoavaliação do 

quanto à transferência de 

aprendizagem para a 

prática estava sendo 

efetivada. O questionário 

TAP foi considerado o 

coração da Ponte TAP. Por 

meio desta escala foram 

planejadas ações 

Esta escala de 

autovaliação foi 

aplicada ao final de 

cada um dos meses do 

período de 

experiência, o que 

promoveu uma análise 

comparativa da 

performance dos/entre 

entrantes, 

demonstrando a 

evolução dos seus 

F  Embasa- 

mento nas 

orientações 

de Zerbini et 

al. (2012) 
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específicas para os 

entrantes.  

conhecimentos 

durante os meses. Esta 

é uma escala de 5 

pontos e, no caso de 

para os itens 

assinalados/autoavalia

dos com pontuação 

igual ou inferior a 3, 

realizaram-se planos 

de ações específicas 

direcionadas 

 

Suporte à transferência 

de aprendizagem 

 

O suporte à transferência é 

imprescindível para 

proporcionar a efetivação 

da transferência de 

aprendizagem. A falta de 

suporte, por exemplo, pode 

dificultar o processo de 

transferência de 

aprendizagem, a partir de: 

Aplicou-se no 4º mês, 

pós período de 

experiência para 

avaliar o programa 

como um todo 

H Adaptada de 

Abbad et al. 

(2012)  



229 

 

- restrições de recursos 

financeiros; 

- falta de delineamento dos 

objetivos de trabalho que 

evidenciem a aplicação de 

CHAs aprendidos; 

- insuficiência ou 

inexistência de materiais 

necessários ao alcance de 

uma meta de trabalho.  

Guias de suporte Para auxiliar no suporte prestado 

aos entrantes, foram elaborados 

três guias: uma para o padrinho, 

um para o líder, e um para o 

entrante. Nestes guias estavam 

previstas informações que visam 

desenvolver as competências 

necessárias ao período de 

experiência do entrante 

 

- Auxiliou as frentes 

envolvidas (entrante, 

mentor e líder) no 

entendimento dos seus 

papéis no programa 

educacional 

Os guias serviram 

como checklist de 

atividades, os quais 

foram consultados 

continuadamente, 

principalmente pelo 

mentor (padrinho) e 

mentorado (dev 1 e 

dev 2) 

J  

(checklist do 

Padrinho) 

 

Os guias não 

serão 

apresentados, 

pois não 

resguardam o 

anonimato da 

organização. 

- Designer 

instrucional da 

área de 

Capacitação 

Desenvolvedores 

entrantes 

(mentorado) 

Mentores 

(Padrinhos) 

Mentor (Padrinho) 

- identificar ações 

de aprendizagem 

que possibilitam a 

gestão da curva 

de aprendizagem; 
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Desafios O uso de desafios pode suscitar a 

exploração e experimentações de 

elementos conceituais 

(GEREMIA; SILVA, 2017). 

Ao consultar o termo "desafio" 

no Dicionário Online de Língua 

Portuguesa10, encontram-se os 

seguintes significados: ação ou 

efeito de desafiar; convocação 

para todo tipo de jogo, 

competição, disputas etc.;  ato de 

instigar alguém para que realize 

alguma coisa, normalmente, além 

de suas competências ou 

habilidades; ocasião ou grande 

obstáculo que deve ser 

ultrapassado. No contexto 

corporativo, o uso de desafios 

pode ser um agente facilitador da 

transferência da aprendizagem. 

Desafios mensais 1,2 e 3 

(de baixa, média e alta 

complexidade). Estes 

desafios foram 

relacionados à 

programação do dia a dia, 

o que permitiu a simulação 

da realidade. 

Realizaram-se 

desafios mensais ao 

final de cada um dos 

meses do período de 

experiência. Os 

critérios para 

elaboração dos 

desafios mensais 

contemplaram: 

aspectos técnicos e de 

negócio identificados; 

alinhamento entre os 

indicadores da área 

analisada levantados 

pelo Líder da equipe 

analisada. A 

orientação para 

aplicação dos desafios 

foi especificada nos 

guias de suporte. 

A descrição 

dos desafios 

não será 

apresentada, 

pois não 

resguarda o 

anonimato da 

organização. 

- Designer 

instrucional da 

área de 

Capacitação 

Conteudistas e 

instrutores para 

elaboração dos 

conteúdos críticos 

Especialistas 

criadores dos 

desafios mensais 

Desenvolvedores 

entrantes 

(mentorado) 

Mentores 

(Padrinhos) 

Mentor (Padrinho) 

-identificar ações 

de aprendizagem 

que possibilitam a 

gestão da curva 

de aprendizagem; 

 

Grupos focais 

colaborativos 

Concernem em entrevistas 

realizadas em grupo, tendo como 

foco de análise a interação dentro 

Auxiliou na avaliação do 

programa como um todo 

No caso desta tese, o 

grupo reunido 

(entrantes) apresentou 

- - Desenvolvedores 

entrantes 

(mentorado) 

-identificar ações 

de aprendizagem 

que possibilitam a 

 
10 Disponível em: < https://www.dicio.com.br/desafio/> 
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do grupo. Em uma discussão 

focal, a atenção deve estar no 

grupo, e não em opiniões 

individuais, devendo-se respeitar 

e observar, portanto: 

 

- a direção que a discussão toma; 

- as interações entre as ideias de 

cada um; 

- o resultado da interação nas 

opiniões trazidas inicialmente 

pelos participantes. 

Segundo Mourão e Meneses 

(2012) e Gatti (2012), a 

interação entre os participantes 

promove um ambiente de 

criação de ideias e emoções que 

dificilmente seriam colocadas 

em outras situações de 

intervenção. O grupo focal não 

necessariamente busca um 

consenso, sendo importante 

opiniões contrastantes e opostas. 

características 

comuns, pois 

vivenciaram o mesmo 

processo de entrada, o 

que ofereceu 

informações valiosas 

acerca das suas 

experiências e do 

programa educacional. 

 

 

Mentores 

(Padrinhos) 

Mentor (Padrinho) 

gestão da curva 

de aprendizagem; 
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ADIs 

acordos de 

desenvolvimen-

to individuais 

Os acordos de desenvolvimento 

individuais (ADIs) foram 

pensados para possibilitar 

momentos de planejamento de 

tarefas e acompanhamento do 

status destas tarefas. As ADIs 

serão realizadas pelo mentor 

(padrinho) junto aos entrantes e 

servirão como suporte à 

transferência de aprendizagem 

deste novo colaborador. 

Auxiliaram no 

acompanhamento do 

entrante e na estruturação 

de um programa ser 

cumprido pelo mentor 

(padrinho). 

Aplicaram-se oito 

encontros no primeiro 

mês, quatro no 

segundo mês e um no 

terceiro mês. Isto 

possibilitou a maior 

intensidade de 

acompanhamento no 

início e menor ao 

final, haja vista a 

necessidade de tornar 

o mentorado (dev 1 e 

dev 2) autônomo no 

que aprendeu. 

- -  -identificar ações 

de aprendizagem 

que possibilitam a 

gestão da curva 

de aprendizagem; 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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utilizados como itens de avaliação11. Neste caso, houve objetivos que serviam apenas como 

pré-requisitos para a ocorrência de outros mais complexos.  

No segundo passo, que consiste no levantamento de objetivos instrucionais, foi preciso 

analisar todo o material criado, com ênfase nos CHAs a serem desenvolvidos (objetivos de 

aprendizagem), para aplicar no trabalho (transferência de aprendizagem). Assim, foi preciso 

analisar os roteiros dos materiais. Além disso, os objetivos estavam focados nos participantes, 

indicando os resultados de aprendizagem (comportamentos) esperados. Zerbini et al. (2012) 

apontam que é preciso ter cuidado para que os objetivos de aprendizagem estejam focados no 

aluno, e não no instrutor/professor/mentor.  

No terceiro passo, que consistiu em transformar os objetivos de aprendizagem em 

objetivos de desempenho, considerou-se que os objetivos de desempenho refletiam na 

explicitação dos comportamentos esperados pelos colaboradores no ambiente corporativo. 

Estes objetivos estavam relacionados aos CHAs desenvolvidos em ações educacionais. A sua 

mensuração auxiliou: 

 

a) na adequação dos cursos às necessidades do público-alvo; 

b) no nível de aproveitamento do que foi trabalhado durante os cursos. 

 

No quarto passo que se referiu à análise semântica, foi preciso respeitar dez critérios: 

 

a) comportamental (o item expressou um comportamento concreto e observável); 

b) simplicidade (o item expressou uma ideia única); 

c) clareza (o item foi compreendido); 

d) relevância (o item estava consistente com aquilo que se pretendia medir); 

e) precisão (os itens eram distintos entre si com aquilo que se pretendia medir); 

f) variedade (foi evitado o uso repetido dos mesmos termos em todos os itens); 

g) modalidade (foi evitado itens com expressões extremadas); 

h) tipicidade (foi analisada a adequabilidade dos itens e possibilidade de avaliação 

do item); 

i) credibilidade (foi evitado itens despropositados, infantilizados, etc.); 

 
11 Respeitando esta orientação, não foram colocados no TAP itens que remetiam apenas à dimensão de conhecer 
e compreender. 
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j) amplitude do conjunto de itens (os itens cobriam todos os critérios de 

avaliação). 

 

No quinto passo, que remeteu à submissão da escala a juízes, foi preciso identificar a 

representatividade, clareza e precisão dos itens. Os juízes eram conhecedores do conteúdo que 

estava sendo medido pelo questionário. Conforme orientação de Zerbini et al. (2012), foi 

preciso 80% de concordância entre juízes sobre a classificação dos itens para que se pudesse 

considerá-los precisos e qualitativamente representativos dos conteúdos avaliados. Caso 

houvesse discordância, seria preciso aprimorar os itens. No caso da equipe analisada, o 

questionário foi validado por cinco membros da equipe, sendo dois deles líderes imediatos. 

No sexto passo, que remeteu à definição dos procedimentos de coleta de dados e 

implementação da coleta, definiu-se que a aplicação seria feita a distância, com envio de e-mail.  

Após a criação dos itens, baseando-se na literatura sobre retenção do conhecimento 

(autores), prontidão para aplicar (autores), transferência de aprendizagem (autores) e autonomia 

sobre a tarefa (autores), a TAP foi estruturada em quatro blocos: 

 

I. Conhecimento - Neste bloco, os itens referiam-se à retenção de conteúdo, 

apenas. A intenção era medir o quanto o colaborador sabe ou não sabe acerca 

da informação obtida no item, em uma escala de 1(não sabe) a 5 (sabe 

totalmente). 

II. Prontidão para aplicar - Neste bloco, os itens se referiam a conhecimentos 

que eram considerados importantes, porém que não eram utilizados no dia a dia 

do desenvolvedor. Isto é, foi mensurado nível de prontidão para transferir o 

conhecimento adquirido para a prática, mas não necessariamente a frequência 

em que ele transferia o conhecimento, em uma escala de 1(não está pronto) a 5 

(está totalmente pronto). 

III. Aplicação do conhecimento - Neste bloco, os itens se referiam a 

conhecimentos do dia a dia do desenvolvedor. Ou seja, qual era a frequência 

com que o desenvolvedor realizava determinada tarefa na prática. Aqui, 

observou-se a transferência para a prática propriamente dita em uma escala de 

1 (não aplico) a 5 (aplico totalmente). 

IV. Autonomia - Neste último bloco, o item mediu a percepção de nível de 

autonomia. Ou seja, verificou-se o quão autônomo o desenvolvedor se sente 
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diante das tarefas que realizava, em uma escala de 1 (não me sinto autônomo) a 

5 (me sinto totalmente autônomo).   

 

É importante citar, ainda, que, na tentativa de se compreender um fenômeno pela fala 

dos sujeitos e da interpretação dos sentidos e significados atribuídos a ele, a pesquisadora levou 

em conta os preceitos éticos inerentes ao processo científico, assumindo, assim, uma postura de 

compromisso social e político subjacentes à realidade e aos sujeitos investigados. De maneira 

geral, em pesquisa qualitativa, há princípios éticos que devem ser seguidos, como garantir o 

respeito aos atores investigados, privilegiando o anonimato e a clareza na explicitação dos 

objetivos do estudo. Assim, foram estabelecidos acordos com os entrevistados e com a 

autenticidade dos dados levantados (BOGDAN; BIKLEM, 1994).  

 

3.3.2.1.4 Análise de dados 

 

Analisar os dados implicou a transformação destes, objetivando sua maior 

compreensão. A análise consistiu no processo de busca, no qual que foi realizada a organização 

sistemática dos dados coletados, de modo a permitir à pesquisadora a compreensão e 

apresentação dos achados da pesquisa a terceiros. Assim, envolveu o trabalho com os dados, 

divisão em unidades manipuláveis, procura por padrões, sínteses, descobertas de aspectos 

fundamentais, e decisão do que será transmitido (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Apesar de esta 

fase estar presente na finalização da realização de um estudo, na prática de uma pesquisa 

qualitativa, o processo de análise de dados foi iniciado simultaneamente ao momento da coleta 

de dados. Assim, a análise buscou expandir a densidade e complexidade dos dados encontrados 

(SILVA, 2016). As análises realizadas nos instrumentos aplicados estão apresentadas no 

Quadro 21, a seguir. 
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Quadro 21 – Análise dos dados coletados 
Instrumento Análise Fundamentação teórica 

Análise documental Análise de 

conteúdo 

Neste estudo, nas técnicas de análise documental e de entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdo. Para Bardin (1977, p. 30), 

a análise de conteúdo “[...] enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão da descoberta”. É preciso que o interesse 

do pesquisador não esteja voltado apenas para a descrição do conteúdo encontrado, mas, sim, ao “[...] que estes nos poderão 

ensinar após serem tratados” (BARDIN, p. 38). A análise de conteúdo prevê três polos cronológicos: pré-análise, exploração 

do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação.  

A primeira fase – denominada de pré-análise – no caso deste estudo, consistiu em uma etapa de organização. Esta fase 

“corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira 

a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise” (BARDIN, 1977, p. 

95).  Sendo assim, delineou-se de que modo o trabalho seria feito, incluindo sua estrutura e o seu procedimento, embora estes 

fossem flexibilizados ao longo da pesquisa. Ainda neste processo, Bardin (1977) propõe que haja uma leitura "flutuante", a 

partir do primeiro contato com os documentos obtidos, análogo à postura do psicanalista, o que possibilita ao pesquisador 

fazer um exame inicial, verificando o que pode ser promissor, e então interessante, o que contribuirá à problemática, aos 

objetivos e às hipóteses de pesquisa. Ainda nessa fase, foi feita a escolha a priori de alguns documentos.  Posterior à orientação 

por meio das hipóteses e do marco teórico, além dos procedimentos bem definidos, pôde-se passar para a etapa conseguinte – 

exploração do material (GOMES, 2000).  Nesta fase, cumpriram-se as decisões anteriormente tomadas pela pesquisadora. 

Godoy (1995) enfatiza que nesta etapa cabe ao pesquisador ler com mais profundidade os documentos selecionados na fase 

anterior, buscando codificar, classificar e categorizar os elementos encontrados. Desse modo, "num movimento contínuo da 

teoria para os dados e vice-versa, as categorias vão se tornando cada vez mais claras e apropriadas aos propósitos do estudo" 

Entrevistas 
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(GODOY, 1995, p. 24). Para Bardin (1977, p. 101), tal fase “[...] não é mais do que a administração sistemática das decisões 

tomadas” anteriormente.  

A terceira e última etapa proposta por Bardin (1977), chamada de tratamento de dados, está ancorada nos resultados brutos, 

os quais o pesquisador buscará transformar em dados significativos e válidos. No tratamento dos dados, foi possível manipular 

de modo lógico a respeito do conteúdo transmitido pelo emissor da mensagem. Somado a isso, destacou-se também que o 

pesquisador, “tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações 

a propósito dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas (BARDIN, 1977, p. 101). 

Entretanto, os resultados alcançados, o confronto com o material e as inferências realizadas podem servir para possíveis novas 

análises, através de outras dimensões teóricas, o que requer novos estudos.  

No caso das entrevistas, a análise de conteúdo contribuiu na contagem de frequência durante a validação. Com este tipo de 

análise, foi possível, por exemplo, realizar hierarquizações de conhecimento crítico, bem como validar o questionário TAP, 

para além do próprio framework. 

Questionários 

Motivação para 

aprender 

(APÊNDICE E) 

TAP (APÊNDICE 

G) 

Suporte para a 

transferência de 

aprendizagem 

(APÊNDICE I) 

Análise 

descritiva 

Quanto aos questionários, estes foram analisados especialmente através de estatística descritiva, categorização de dados e 

contagem de frequências. A estatística descritiva consiste na etapa inicial de análise quantitativa e na descrição e sumarização 

dos dados encontrados, facilitando o entendimento de uma grande disponibilidade de dados.  

Todos os questionários eram compostos por uma escala Likert de 1 – 5 como apresentado na seção de instrumentos. E suas 

análises foram feitas de forma específica. 

No caso da escala Motivação para aprender, proposta por Abbad, Lacerda e Pilati (2012) classificou-se os itens em positivos 

(itens 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10) e itens negativos (itens 2,6 e 7). Além disso, elencou-se a escalabilidade desejável para cada um dos 

itens. Ambos elementos presentes no APÊNDICE E. 
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No caso das TAPs, por exemplo, o ponto 1 significava a não detenção, prontidão, aplicação e autonomia sobre o conhecimento, 

e o cinco apresentava a maximização de cada uma dessas variações.  Elencou-se também a escalabilidade desejável para cada 

um dos itens. Ambos elementos presentes no APÊNDICE G. 

Na escala Suporte para a transferência de aprendizagem, criada por Abbad et al. (2012), os itens foram classificados em 

positivos (itens 1, 3, 5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19) e itens negativos (itens 2, 4, 9 e 10). Além disso, elencou-se a 

escalabilidade desejável para cada um dos itens. Ambos elementos presentes no APÊNDICE I. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).
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Ao final, os dados obtidos nas análises documentais, entrevistas e questionários 

foram cruzados, categorizados e analisados.  Estes procedimentos serviram para apoiar a 

pesquisadora nas suas análises, diminuindo o viés de interpretação do pesquisador 

qualitativo. 

Nos próximos capítulos, serão apresentadas: a concepção do Framework Ponte 

TAP e a sua validação na organização selecionada. 
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4 O FRAMEWORK PONTE TAP 

 

O termo "ponte", de acordo com o Dicionário12, significa "estrutura natural ou 

construída pelo homem que interliga duas porções de terra por sobre a água. Pode interligar, 

ainda, pontos de difícil acesso, como os dois lados de um precipício. Diz-se também de qualquer 

tipo de ligação, de um modo geral, inclusive as inter-atômicas".  

O termo "TAP" se refere ao constructo transferência de aprendizagem para a prática, 

que segundo os autores estudados e já apresentado nesta tese, remete a movimento fluido e 

dinâmico de um estado a outro (RAMOS, 2001; ABBAD, 2010; GALVÃO, 2009; ABBAD; 

BORGES-ANDRADE, 2014; ZERBINI; PILATI, 2012). 

A proposição deste modelo congrega o significado da "ponte" ao termo "TAP", dando 

a ideia de movimento de um ponto a outro, a partir de uma série de ações educacionais 

estratégicas para possibilitar e efetivar a transferência de aprendizagem após ações de 

aprendizagem, pela gestão da curva de aprendizagem. Isto é, a PONTE TAP prevê diversas 

estratégias que possibilitam uma travessia (na ponte) com maior direcionamento, com a 

consolidação de uma rede de aprendizagem e da aprendizagem em rede, e com mentorias do 

processo de aprendizagem dos alunos profissionais adultos. O framework busca gerenciar o 

“precipício” que há na passagem desta ponte. 

A ponte TAP foi constituída por quatro camadas epistemológicas fundamentais que 

contemplam processos distintos, porém intrínsecos e complementares entre si. Tais camadas 

revelam objetivos, elementos a serem respeitados e agentes específicos e interdependentes, 

como pode ser visualizado no Quadro 22. 

 

 
12Disponível em https://www.dicionarioinformal.com.br. 

https://www.dicionarioinformal.com.br/
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Quadro 22 – Camadas constitutivas do Framework Ponte TAP 
 Camada 1 Camada 2 Camada 3 Camada 4 

 

Desenvolvimento 

Humano e 

Organizacional e o 

Processo “desempenho 

competente” 

Universidade Corporativa em Rede e 

seus processos estruturantes 

Gestão da curva de 

aprendizagem por meio de 

ações de aprendizagem 

Processo de avaliação multinível e a 

transferência de aprendizagem para o 

trabalho 

Objetivo Geral 

Identificar competências 

críticas necessárias para o 

desempenho competente. 

Desenvolver ambientes para a 

aprendizagem em redes internas e 

externas 

Gerenciar a curva de 

aprendizagem do 

colaborador/equipe/área por 

meio de ações educacionais 

e de aprendizagem 

Garantir a transferência de 

aprendizagem para a prática e a 

diminuição da curva de 

aprendizagem 

Elementos a 

serem 

respeitados e 

gerenciados 

Competências críticas; 

Identificação do 

desempenho competente; 

Performance 

esperada/indicadores; 

Comportamentos/tarefas 

esperados; Alinhamento 

entre objetivos 

individuais e 

organizacionais; Nível e 

Análise situacional (Avaliação 

diagnóstica); Fatores que afetam a 

transferência de aprendizagem; 

Suporte à transferência de 

aprendizagem; Programa educacional 

com metodologias ativas de ensino e 

foco na aprendizagem experiencial 

Criação de redes internas de 

aprendizagem; Criação da cadeia de 

valor da UCR; PPP – Plano político 

Papéis dos Mentor(es) e 

Mentorado (s); Gestão dos 

fatores que afetam a 

transferência de 

aprendizagem; Curva de 

aprendizagem acelerada 

dentro do período 

determinado, e da eficiência 

esperada, nas camadas 

anteriores; Avaliação 

Desempenho competente; 

Indicadores de sucesso; Avaliação 

diagnóstica, inclusiva, formativa e 

somativa; Resultados no que tange 

ao conhecimento;  

Resultados no que tange à prontidão 

para aplicar; Resultados no que tange 

à frequência em que se aplica; 

Resultados no que tange à autonomia 

sobre o aprendido; Atendimento das 
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abrangência do 

aprendizado 

Identificação das 

áreas/equipes/redes são 

afetadas por esse 

conhecimento crítico 

 

pedagógico; Indicadores estratégicos 

de aprendizagem e de negócio; 

Instrumentos para gestão da curva de 

aprendizagem e efetivação da 

transferência; ROI 

diagnóstica, inclusiva e 

formativa 

diretrizes da UCR; Evolução dos 

estágios do SEC 

Agentes 

Equipe multidisciplinar 

(Responsáveis pela área 

de desenvolvimento 

humano e organizacional) 

Equipe multidisciplinar 

(Responsáveis pela Universidade 

Corporativa em Rede e coprodução 

Lideranças estratégicas) 

Equipe multidisciplinar 

(Responsáveis pela 

Universidade Corporativa 

em Rede e coprodução com 

mentores, ensinantes, 

mentorados e aprendentes 

Equipe multidisciplinar 

(Responsáveis pela Universidade 

Corporativa em Rede, mais 

especificamente com foco na 

avaliação) 

Epistemologias 

fundamentais 

Administração 

Psicologia organizacional 

e do Trabalho 

Administração 

Psicologia organizacional e do 

Trabalho 

Pedagogia empresarial 

Psicologia organizacional e 

do Trabalho 

Pedagogia empresarial 

Psicologia organizacional e do 

Trabalho 

Pedagogia empresarial 

Gestão do Conhecimento 

Autores/Data 

(Cappi, Araújo, 2015; 

Campos, 2014; Veloso et 

al., 2015; Winder, 2016; 

Silva, 2016; Chiavenato, 

2002; Dutra, 2009; 

(Búrigo, Loch, 2011; Eboli, 

2005;Freire et al., 2016ab; Ramos, 

2001;Richars, 1993; Nicolaci-da-

Costa, 2002; Nascimento, 2016; 

Yagui, 2006; Gomes, 2004; Macedo, 

(Pedrosa; Pedrosa; 

Nascimento 2004; Brito e 

Sanchez, 2007; Stroikel et 

al., 2013; Cadaval Jr., 

Duarte e Paes, 2013; 

(Santos, 2005; Abbad, Borges-

Andrade, 2014; Moreira, 2017; 

Garrido, 2006; branco, 1997; 

Vasconcelos, Praia, Almeida, 2003; 

De Paula, 2009; Salles 2012; Santos, 
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Bianchi, Quishida e 

Foroni, 2017; Nonaka, 

Konno, 1998; Nonaka, 

Toyama, Konno, 2002; 

Demo et al., 2011; Fiuza 

et al., 2011;  Souza, 

2013; Pereira et al. 2003; 

Homem, Oltramari, 

Bessi, 2009; Tanure, 

Evans, Cançado, 2010; 

Munck, Munck e Souza, 

2011; Appel e Bitencourt, 

2008; Odelius et al., 

2010; Amaro, 2008; 

Margherita, Secundo, 

2009, 2011; Loiola et al., 

2014; Freire et al., 

2016ab; Chiavenato, 

2014; Hipólito, 2002; 

Malanovic, Wber, 2010; 

Robbins, Judge, Sobral, 

2010; Liu e Chan, 2017; 

2001; Vivas, 2008; Raposo, 2006; 

Ramos, 2001; Pulcineli, 2002; 

Galvão, 2009, Hanke, 2006; 

Steinmetz, 1967; Motta, 1998; 

Malvezzi, 1995; Pereira, 2001; 

Hanke, 2006; Robbins, Judge e 

Formal, 2010; Segura et al., 2016; 

Monteiro, 2009; Taylor, 2001; 

Rosenberg, 2006; Ferreira et al., 

2010; Pimentel et al., 2007; 

Malheiros, 2009; Evans, Spencer, 

2008; Eboli, 2015; Abbad, 2010; 

Fischer, Amorim, 2010; Silva, 

Sarsur, Vasconcelos, 2016; Pereira, 

2010; Eboli, 2005, Rocha-Pinto et 

al., 2006; Meister, 1999; Gomes, 

2004; Moscardini, Klein, 2015; 

Eboli, 1999; Trajano, 2010; 

Nascimento, 2016; Hajoj, 2015; 

Garrido, 2006; Alperstedit, 2001; 

Campos, 2014;  Ramos, 2001; Melo 

et al., 2016; Baglioli Filho, 2002; 

Anzanello e Fogliato (2007); 

Leite, 2002; Wright, 1936; 

Knecht, 1974; Gold, 1981; 

Baile e Mcintyre, 1997; 

Herman Ebbinghaus; Pavão, 

2008; Campos, 2014; 

Schilling et al., 2003; Argote 

et al.,1995; Ramos, 2001; 

Abbad, Borges-Andrade, 

2014; Abbad, 2010; Liu, 

Chan, 2017; Dirani, 2017; 

Jiang, Sun, Li, 2017; Furuya 

et al., 2009; Liew, Tan, 

2016; Yaghi et al., 2008; 

Henderson, Mcadam e 

Leonard, 2006; Zerbini e 

Pilati, 2012; Liu, Chan, 

2017; Jiménez-Jiménez, 

Fernández-Gil e Martínez-

Costa 2014; Chenhall, 

Chermack, 2010; Bunch, 

2009; Veloso et al., 2015; 

Cirne, Albuquerque, 2011; Nonaka, 

Toyama, Konno, 2002; Abreu et al., 

2010; Gomes, Bellini, 2009; 

Lajonquiére, 1997; Giusta, 2013; 

Leonardo; Silva, 2013; Pereira, 

2012; Chaiklin, 2012; Cabral et al., 

2015; Araujo, Vieira, 2013; Araujo, 

Freire, 2014; Branco, 2012; Gadotti, 

1997; Silva, 2000; Souza e Chapani, 

2013; Miranda, Barroso, 2004; 

Delors, 2000; Benedicto, 2004; 

Chickering, 1987; Melo et al., 2016; 

Bazzo, 2017; Scorsolini-Comin, 

Inocente, Miura, 2011; Raposo, 

2006; Vivas, 2008; Crossan, Maurer, 

White, 2011; Nogueira, Odelius, 

2015; Inazawa, 2009; Remor et al., 

2010; Argyris, Schon, 1978; Daft, 

Weick, 1984; Fiol, Lyles, 1985; 

Levitt, March, 1988; Santos, 2009; 

Crossan, Lane, White, 1999; 
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Liew e Tan, 2016; Dong 

e Wang, 2014; Silva, 

Junquilho e Carrieri, 

2008; Lacombe e Che, 

2008;  Jesus e Rowe, 

2015; Freire, Moraes, 

2014; Mascarenhas, 

Barbosa, 2013; Trajano, 

2010; Mack, 2008;  

Monteiro, 2009; Eboli, 

2004; Druker, 1994; 

Meister, 1999; Abbad, 

Borges-Andrade, 2014) 

Santos, 2005; Marguerita e Secundo, 

2009, 2011; Romano e Secundo 

(2009); Nonaka, Takeuchi, 1995; 

Teece, 2000; Aniceto, 2008; Silva e 

Freire, 2017) 

Abbad et al., 2012; Hester, 

Hutchins e Burke-Smalley, 

2016; Choi, Park, 2014; 

Jiménez-Jiménez, 

Fernández-Gil, Martinez-

Costa, (2014); Davis (2011) 

Moscardini, Klein, 2015; Paiva et al. 

2016; Pimentel, 2007; Kolb, 1984). 

 

Abordagens e teorias fundamentais de ensino e aprendizagem são transversais a todas as camadas da Ponte TAP  
(SANTOS, 2005; ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014; MOREIRA, 2017; GARRIDO, 2006; BIGGE, 1997; VASCONCELOS; PRAIA; ALMEIDA, 2003; PAULA, 2009; SALLES, 2012; 

SCORSOLINI-COMIN; DOS SANTOS, 2011; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; ABREU et al, 2010; GOMES; BELLINI, 2009; LAJONQUIÉRE, 1997; GIUSTA, 2013; LEONARDO; 

SILVA, 2013; PEREIRA, 2012; CHAIKLIN, 2012; CABRAL et al., 2015; ARAUJO; VIEIRA, 2013; ARAUJO; FREIRE, 2014; BRANCO, 2012; GADOTTI, 1997; SILVA, 2000; SOUZA; 

CHAPANI, 2013; MIRANDA; BARROSO, 2004; DELORS, 2000; BENEDICTO, 2004; CHICKERING, 1987; MELO et al., 2016; BAZZO, 2017; SCORSOLINI-COMIN; INOCENTE; 

MIURA, 2011; RAPOSO, 2006; VIVAS, 2008; CROSSAN; MAURER; WHITE, 2011; NOGUEIRA; ODELIUS, 2015; INAZAWA, 2009; REMOR et al., 2010; ARGYRIS; SCHON, 1978; 

DAFT; WEICK, 1984; FIOL; LYLES, 1985; LEVITT; MARCH, 1988; SANTOS; 2009; CROSSAN; LANE; WHITE, 1999; MOSCARDINI; KLEIN, 2015; PAIVA et al. 2016; PIMENTEL, 

2007; KOLB; KOLB, 2017) 
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Como observado, tais camadas apresentam elementos que devem ser gerenciados 

pelos agentes envolvidos. As abordagens de ensino e aprendizagem são transversais às quatro 

camadas. 

A seguir serão apresentadas cada uma destas camadas. 

 

a) Camada 1: Desenvolvimento humano e organizacional e o Processo 

“desempenho competente”. 

 

O desenvolvimento humano e organizacional constitui-se enquanto um dos processos 

da área de Gestão de pessoas (CHIAVENATO, 2014; FIUZA et al., 2011). Como tratado na 

fundamentação teórica desta tese, o DHO situado na Sociedade do Conhecimento tem como 

premissa centralizar o capital humano, tornando-o peça-chave de forma direta e indireta nas 

decisões de negócio (NONAKA; KONNO, 1998; NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2002; 

DEMO et al., 2011). Em um contexto em que os colaboradores (re)pensam seus objetivos 

pessoais e profissionais, norteando suas trajetórias por meio deles, é imprescindível que o 

delineamento e proposições de ações educacionais estejam alinhados aos perfis e exigências 

dos profissionais contemporâneos (SILVA, 2016). O Framework Ponte TAP traz como ponto 

de partida o olhar para a carreira e desenvolvimento dos colaboradores, a fim de alinhar as 

competências a serem desenvolvidas com os fatores pessoais, organizacionais, estratégicos e 

de mercado. 

A oferta de cursos em suas diversas modalidades e níveis possibilita a segurança, 

autonomia e apreensão do conhecimento. Assim, claramente, as ações das universidades 

corporativas impactam diretamente no desenvolvimento organizacional, tendo um 

compromisso em formar para além de informar. 

O framework Ponte TAP tem como premissa que um colaborador competente não 

permanece competente de forma permanente, tendo em vista que os CHAs, com o passar do 

tempo, tornam-se obsoletos. Assim, as ações educacionais, em um universo de 

desenvolvimento humano e organizacional, devem comprometer-se com a contínua 

aprendizagem dos colaboradores (CHIAVENATO, 2014). 

O DHO envolve-se com ações de mudanças, as quais estão embasadas 

estrategicamente e têm o intuito de melhorar a eficácia humana e organizacional (CAMPOS, 

2014; TANURE; EVANS; CANÇADO, 2010; HOMEM; OLTRAMARI; BESSI, 2009). Na 

fundamentação teórica desta tese, foram apresentadas as três etapas importantes no modelo de 

mudanças de Kurt Lewin: descongelamento, movimento e recongelamento. O descongelamento 
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está relacionado ao status quo organizacional, o movimento diz respeito às mudanças a serem 

inseridas, e o recongelamento traz novo estado de equilíbrio e forma um novo status quo. Um 

processo de aprendizagem ocorre da mesma maneira, isto é, ao ser submetido a algo novo, o 

profissional adulto descongela, movimenta-se e logo recongela o novo conhecimento. Para a 

Ponte TAP, este é um processo que deve ser garantido pelas ações educacionais. 

A organização se desenvolverá a partir de um processo dinâmico e constante de 

aprendizagem e mudança (PEREIRA, 2011; TRAJANO, 2010; ANICETO, 2008; SANTIAGO, 

2007; ROBBINS JUDGE, FORMAL, 2010). Para isso, é importante sistematizar as atividades 

que potencializam a aprendizagem com base nos tipos de competências que se pretende 

desenvolver (MONTEIRO, 2009; DRUKER, 1994, VELOSO et al., 20015; EBOLI, 2004; 

MEISTER, 1999; TRAJANO, 2010; MACK, 2008; PEREIRA et al., 2005; ABBAD; 

BORGES-ANDRADE, 2014). Na seção 2.1, foram tratados alguns tipos, os quais foram assim 

reunidos: 

 

a) críticas (O que é imprescindível para o negócio? O que na sua ausência 

impossibilitaria o trabalho de um colaborador?); 

b) relevantes (O que é necessário para a atuação qualificada do profissional?); 

c) complementares (O que seria caracterizado como um plus, tornando-se um 

diferencial na atuação do trabalho?); 

d) emergentes (Quais competências estão relacionadas com o atual contexto 

econômico?); 

e) estáveis (O que não altera o seu grau de importância, mesmo com mudanças 

contextuais ao longo do tempo?); 

f) declinantes (O que perde a importância ao longo do tempo?); 

g) essenciais (O que é chave para a sobrevivência da organização?) 

h) distintivas (O que faz com que os clientes reconheçam a organização como 

diferenciada de seus concorrentes?); 

i) organizacionais (O que é coletivo associado a atividades-meios e fins?); 

j) individuais (O que agrega valo social ao indivíduo e econômico para a 

organização?); 

k) suporte (O que é considerado valioso que implica o apoio de um conjunto de 

outras competências?); 

l) dinâmicas (O que auxilia na adaptabilidade da organização ao longo do tempo, 

sendo um recurso importante para a mudança?). 
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Para o Framework Ponte TAP, tais respostas precisam compor as ações para 

desenvolvimento de competências nos mais diversos níveis, decisórios ou operacionais. 

Por meio de valores como colaboração, confiança, equalização de poder, entre outros, 

é possível promover um ambiente focado em desenvolvimento de pessoas a partir da gestão das 

competências dos colaboradores. No estágio Universidade Corporativa em Rede do Sistema de 

Educação Corporativa, gerir competências é um passo fundamental (FREIRE et al. 2016ab). 

Dessa forma, o olhar do DHO é direcionado para o conhecimento existente e potencial. Assim, 

com os elementos supracitados, apresenta-se a primeira camada do Framework Ponte TAP: 
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Figura 35 – Camada 1 do Framework Ponte TAP. 
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Entre as condições internas, encontram-se as características demográficas, como sexo, 

idade, entre outras, e características cognitivas e motivacionais, isto é, idiossincrasias 

individuais. Quanto às condições externas, estas se desdobram em condições informais ou 

espontâneas e condições induzidas por treinamentos. No primeiro caso – condições informais 

–, a aprendizagem não é produzida necessariamente de maneira planejada, uma vez que já faz 

parte do contexto da organização. Já no segundo caso, as condições precisam ser planejadas 

para que haja a aprendizagem.  

As condições de aprendizagem inerentes a um Sistema de Educação Corporativa 

revelam a escolha dos modos de instruções (cursos presenciais, semipresenciais, a distância, 

autoinstrucionais), das mídias, ou meios de ensino, das estratégias de ensino, do conteúdo 

abordado, entre outros. Além desses aspectos, é preciso que as condições de aprendizagem 

privilegiem as singularidades existentes na organização, o que significa elaborar condições para 

que os trabalhadores com diferentes motivações, repertórios, estilos pessoais, adquiram 

igualmente os CHAs necessários descritos nos objetivos educacionais. Identifica-se, dessa 

maneira, um grande desafio para área de Gestão de Pessoas, ou seja, a garantia de um alto grau 

de estruturação de ações de TD&E e o respeito à diversidade de pessoas existente nas 

organizações. Além disso, outro desafio está em justamente criar ambientes de trabalho 

propícios à aprendizagem e a sua transferência, organizando, disseminando e armazenando 

informações, melhorias no clima social do trabalho, e práticas que gerenciem o estímulo à 

aprendizagem e ao uso de novas habilidades no trabalho (nos processos de descongelamento, 

movimento e recongelamento), o que cede espaço ao fenômeno da transferência da 

aprendizagem, o que será tratado nas camadas conseguintes. 

O ponto de atenção para esta camada é não expor os profissionais adultos a ações 

educacionais soltas e desconexas; deve-se, antes, conhecer as suas reais necessidades.  

 

Camada 2: Universidade Corporativa em Rede e seus processos estruturantes 

 

Um Sistema de Educação Corporativa com seus estágios (apresentados no capítulo 

2.2), em primazia, objetiva desenvolver competências humanas e organizacionais (BÚRIGO; 

LOCH, 2011; EBOLI, 2005; FREIRE et al., 2016b). O SEC é emergente da área de Gestão de 

Pessoas, e tem como estágio mais contemporâneo a Universidade Corporativa em Rede 

(FREIRE et al., 2016ab), o qual representa a evolução dos estágios antecedentes.  

A UCR reforça a importância de se analisar, ao delinear ações educacionais, qual 

estágio deve ser utilizado e por que este deve ser utilizado. A UCR e seus processos 
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estruturantes estão representados na segunda camada do Framework Ponte TAP, apresentado 

na Figura 37, a seguir. 
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Figura 37 – Camada 2 do Framework Ponte TAP 
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A começar pela estratégia e planejamento, estes processos são cruciais para o 

Framework Ponte TAP.  Constrói-se o desenho e a solução educacional pela identificação de 

conhecimentos críticos e indicadores para verificá-los na prática do trabalho. Isto é, delineia-se 

onde se quer chegar para poder traçar as ações mais coerentes.  Esta etapa deve iniciar antes 

mesmo de o profissional adulto “subir na ponte”, como representado na Figura 37.  

A etapa de estratégia e planejamento abrange três processos importantes: 

 

1. Análise diagnóstica/situacional: com entrevistas é possível compreender onde 

se quer chegar com ações educacionais, identificando competências requeridas, 

conhecimentos críticos, expectativa de performance, hierarquização de 

conhecimentos e indicadores de sucesso – indicadores de aprendizagem e de 

negócio (CROSSAN; LANE, WHITE, 1999).  

2. Desenho educacional: levantamento de temas e objetivos de aprendizagem, 

desenho de trilhas de aprendizagem e de conhecimento, identificação de 

conteudistas especialistas nos temas, definição de modalidades de conteúdo e 

produção do conteúdo bruto (SILVA, 2004; FISHER; AMORIM, 2010; 

SILVA; SARSUR; VASCONCELOS, 2016; ROMANO; SECUNDO, 2009; 

BALDWIN; FORD, 1988; PEREIRA, 2010; MALHEIROS, 2009; SPENDER, 

2008). 

3. Desenvolvimento de ações coordenadas: identificação de frentes ou áreas 

envolvidas, agentes envolvidos, desenho de fluxo de ações a partir do tempo 

estipulado para gestão da curva de aprendizagem, aumento de desempenho e 

transferência para a prática (ABEL; LI, 2012; FREIRE et al., 2016a; CAMPOS, 

2014; TANURE; EVANS; CANÇADO, 2010; HOMEM; OLTRAMARI; 

BESSI, 2009; MARGHERITA; SECUNDO, 2009). 

 

O Framework Ponte TAP segue as premissas da Universidade Corporativa em Rede. 

A UCR preconiza que as ações de TD&E sejam estruturadas por meio de macroprocessos que 

gerenciem a cadeia de valor da área responsável por essas ações (FREIRE et al. 2016ab; 

FREIRE, 2017; SANTOS et al., 2018). A cadeia de valor é abrangida por etapas essenciais: 

recepção, seleção, priorização e proposição, planejamento, execução e oferta, e avaliação. Na 

etapa de recepção, como já salientado, recebem-se as necessidades de ações educacionais e 

identificam-se lacunas de competências 
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Já na seleção, ocorre a priorização das demandas recepcionadas e considera-se: a 

pertinência às temáticas do Projeto Político Pedagógico; alinhamento com a estratégia 

organizacional; eliminação de lacunas dos stakeholders (internos e externos) a nível individual 

e organizacional; plano de ação do setor; atendimento às demandas de novos cursos, atualização 

dos existentes etc. Na etapa de priorização e proposição, ocorre a classificação e/ou 

hierarquização das necessidades selecionadas na etapa de seleção. Na etapa de planejamento 

ocorre o plano de desenvolvimento de ações educacionais contemplando: identificação do 

público-alvo; elaboração do PPP, briefing dos cursos, conteúdos programáticos; seleção de 

equipe para execução do curso; criação e produção dos objetos de aprendizagem e de apoio; 

capacitação dos agentes envolvidos (instrutores, conteudistas). 

Na etapa de Execução e Oferta, ocorre a realização e composição dos cursos 

(presencial, a distância, híbrido) conforme o planejamento feito na etapa anterior. Os programas 

educacionais podem ser certificados por cursos específicos pelas universidades acadêmicas, 

devendo seguir orientações legais para a sua efetividade. 

 Na última etapa, a avaliação, aplicam-se os instrumentos para mensuração da 

aprendizagem nos diferentes partícipes (não somente no aluno profissional adulto); analisa-se 

a qualidade das ações educacionais e avalia-se a maturidade da UCR. O modelo de avaliação 

deve ser escolhido com base na cultura e especificidades da organização considerando 

epistemologias formativas e inclusivas de avaliação. 

Fica clara a importância da etapa de estrutura e oferta, na qual é definido todo o 

design do programa educacional, com as trilhas de aprendizagem e de capacitação dos 

colaboradores, bem como é feita a oferta propriamente dita destes cursos (AZEVEDO, 2013). 

Por fim, é importante destacar a importância do monitoramento das etapas percorridas 

e das sete diretrizes estruturantes da UCR, já apresentadas na fundamentação teórica. Esta etapa 

consiste na análise, avaliação e implantação das condições que mantenham a universidade da 

organização relacionadas a diretrizes e identidade da UCR. 

Dando prosseguimento, para além da estratégia e planejamento e estrutura e ofertas, é 

fundamental que as ações educacionais preocupem-se, identifiquem e gerenciem os fatores 

internos e externos que afetam positivamente ou negativamente a transferência de 

aprendizagem. Para identificar estes fatores, é importante visualizar a seção 2.5.3, nos quadros 

14 e 15 desta Tese, onde constam todos os fatores mapeados na literatura. Porém, para cada 

caso é preciso adaptar e entender com mais profundidade de que modo os fatores afetam o 

contexto específicos. Assim, pode-se realizar entrevistas com grupos colaborativos, incluindo 

lideranças estratégicas e os colaboradores envolvidos no processo. 
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Na revisão de literatura apresentada nesta tese, foram identificados os fatores internos 

que ocorrem a nível de indivíduo, saber: Repertório de entrada, dados sociodemográficos e 

profissionais; aspectos psicossociais; aspectos motivacionais; aspectos cognitivo-

comportamentais e autorregulatórios.  

Durante ações educacionais, os colaboradores se utilizam de estratégias 

comportamentais (busca de ajuda interpessoal, busca de ajuda no material escrito, e aplicação 

prática), cognitivas (repetição, organização e elaboração) e autorregulatórias (motivação para o 

aprendizado, autogestão de esforços, automonitoramento e autocontrole no processo de 

aprendizado) em processos de aprendizado ( DIRAI, 2017; LIEW, TAN, 2016; YAGHI et al., 

2008; HEDERSON, MCADAM; LEONARD, 2006; ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014; 

ZERBINO; PILATI, 2012; LIU; CHAN, 2017; VICTORIA; MIREN; KAREB, 2015; YAGHI 

et al., 2008; FADEL; TANNIRU, 2005a) 

Respeitar estas variáveis individuais e internas permite proporcionar a efetivação da 

aplicação do aprendido em treinamento, no trabalho, de acordo com o perfil da clientela, além 

de auxiliar os profissionais da área no delineamento das estratégias, como a adequação dos 

recursos e procedimentos educacionais. Tais elementos devem ser gerenciados durante todo o 

percurso na Ponte TAP.  

Há também o que se chama de fatores externos, que afetam a transferência de 

aprendizagem, por exemplo: restrições de recursos financeiros, falta de delineamento dos 

objetivos de trabalho que evidenciem a aplicação de CHAs aprendidos, ou, ainda,  insuficiência 

ou inexistência de materiais necessários ao alcance de uma meta de trabalho. Abbad e Borges-

Andrade (2014) apontam que nem sempre o colaborador consegue superar as restrições 

situacionais encontradas, tampouco tem o poder necessário para alterar as condições adversas 

do trabalho. Em casos como esse, o “querer fazer” e o “saber fazer”, citados nos fatores internos, 

não consistem em condições suficientes para que o desempenho competente ocorra. Os CHAs 

adquiridos pelos colaboradores também não são requisitos para que os resultados da 

aprendizagem surjam em forma de novas competências. 

As ações educacionais podem se tornar inúteis quando: a) não estão alinhadas com a  

cultura e com a cocriação de conhecimentos; b) não possibilitam a transferência de 

aprendizagem; c) não respeitam o processo de aprendizado humano (ABBAD; BORGES-

ANDRADE, 2014); d) falta de suporte para o uso das novas habilidades adquiridas pelo 

trabalhador (por exemplo, oferecer cursos de alto investimento para gestores, mas, quando estes 

regressam à organização e buscam aplicar o que aprenderam, encontram uma estrutura 

hierárquica que não privilegia a integração e abertura à inovação).  As organizações têm papel 
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fundamental em fomentar uma cultura de aprendizagem (DIRANI, 2017; LIEW; TAN, 2016; 

YAGHI et al.,2008) 

Por fim destaca-se, nesta camada, o retorno sobre o investimento, o ROI. O ROI, como 

exposto na fundamentação teórica, ainda é pouco realizado nas acões de TD&E em 

organizações brasileiras. É óbvio afirmar que as ações educacionais são cruciais para que as 

organizações enfrentem os desafios mercadológicos, aproveitando oportunidades futuras. No 

entanto, há muitos fatores e variáveis envolvidos no desempenho dos colaboradores, o que torna 

difícil o estabelecimento de uma relação causal entre treinamentos e desempenho competente. 

Os modelos de avaliação da transferência de aprendizagem mapeados não apresentam 

claramente o cálculo do ROI, porém reúnem estratégias e indicam a necessidade de verificação 

de resultados, seja por meio de avaliações de reação e de aprendizagem. Todavia, a nível 

organizacional, é equivocado avaliar resultados apenas sob a dimensão de números, sendo 

importante também abranger uma abordagem qualitativa, por meio da confirmação de 

especialistas, líderes e até mesmo da própria percepção do aluno profissional adulto. Este 

Framework compreende que, para comprovar o retorno sobre o investimento, é preciso realizar 

uma análise multinível e multivariável (SGARBI; OLIVA; SILVA, 2008). Assim, utiliza as 

premissas do Modelo de avaliação da UCR, apresentadas por Santos et al. (2018). Na Ponte 

TAP, amplia-se a visão da avaliação de um programa educacional, em que se privilegiam 

dimensões estratégicas, institucionais e de aprendizagem, contemplando níveis de retenção, 

aprendizado, aplicabilidade e resultados gerais, e também o cálculo do retorno sobre o 

investimento. 

 

Camada 3: Gestão da curva de aprendizagem por meio de ações de aprendizagem 

 

Os benefícios relacionados ao processo de transferência de aprendizagem são diversos. 

Todavia, só estarão visíveis e serão atingidos com uma estrutura que alicerce a implementação 

de soluções com foco na eficácia das ações educacionais. 

Assim, após toda a estruturação apresentada nas camadas anteriores, é importante que 

haja a gestão da curva de aprendizagem com o olhar direcionado para a efetiva transferência de 

aprendizagem. Para oportunizar uma gestão adequada e coerente com as premissas da Ponte 

TAP, é importante que haja a gestão do suporte, apoio de pares, e conexão no trabalho que está 

sendo oferecido. Oferecer cursos soltos, sem conexão com o que se espera em termos de 

desempenho competente, pode dificultar a transferência de aprendizagem.  
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Nesta camada, ficam evidentes as avaliações diagnósticas, formativas e inclusivas, as 

quais devem ocorrer simultaneamente a todo instante.  

A avaliação diagnóstica (HAYDT, 1988), como apresentado na fundamentação teórica 

desta tese, possibilita a observação do processo de ensino e aprendizagem em si, identificando 

o nível de conhecimento adquirido, dificuldades, e oportunidades a serem desenvolvidas. Para 

a Ponte TAP, esta avaliação não deve ocorrer apenas no início da estruturação de um programa 

educacional, mas, sim, deve ocorrer continuamente durante a aplicação das ações de ensino e 

aprendizagem. 

A avaliação formativa (SCRIVEN, 1967), diferentemente da avaliação somativa 

(destacada na última camada), atenta para a qualidade na forma como os conhecimentos têm 

sido adquiridos durante o todo o processo de construção de conhecimento, na camada 3. Para a 

Ponte TAP, isto significa que ainda que houve toda uma estruturação nas camadas anteriores, 

as quais devem ser flexibilizadas, levando em conta as necessidades latentes dos alunos 

profissionais adultos. 

Já a avaliação inclusiva (MRECH, 1998) abrange a diversidade dos seres humanos. A 

Ponte TAP preconiza que em quaisquer ações ofertadas é preciso que haja o direcionamento e 

adaptação necessária a toda diversidade existente. Assim, as ações de aprendizagem são 

consideradas essenciais na gestão da curva, e podem ser oportunizadas por momentos 

experenciais, simulações com desafios e muita prática (CARLSON et al. 2015; MELO; 

MIRANDA, 2015; SMITS-ENGELSMAN, 2015; COOPER et al., 2017; GROSSKOPF, 

2003). 

Ao consultar o termo "desafio" no Dicionário Online de Língua Portuguesa13, 

encontra-se o seguinte significado: ação ou efeito de desafiar; convocação para todo tipo de 

jogo, competição, disputas etc.; ato de instigar alguém para que realize alguma coisa, 

normalmente, além de suas competências ou habilidades; ocasião ou grande obstáculo que deve 

ser ultrapassado. No contexto corporativo, o uso de desafios focados em situações 

problematizadoras pode ser um agente facilitador da transferência da aprendizagem. 

As ações educacionais devem possibilitar a aprendizagem formal e informal. A 

aprendizagem informal ocorre no próprio trabalho do colaborador, de forma consciente ou 

inconsciente, intencional ou não, a partir da observação dos comportamentos dos pares e demais 

agentes envolvidos. 

 
13 Disponível em: < https://www.dicio.com.br/desafio/> 
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Já a aprendizagem formal ocorre quando há aquisição do conhecimento por meio de 

ações direcionadas de forma intencional e estrutural. Estas ações estão delineadas e estruturadas 

nos programas educacionais. Neste momento, realiza-se a análise S-O-R, onde ações 

organizacionais (S) interferem na criação de novos CHAs (O), que repercutem em mudanças 

comportamentais (R), conforme expõe Abbad (2010). As ações educacionais devem 

contemplar, metodologias ativas de ensino e aprendizagem, com foco na experiência do APA, 

como:  

 

a) cursos presenciais, a distância ou híbridos; 

b) uso de gamificação; 

c) uso de desafios que simulem a realidade; 

d) uso de grupos focais/ grupos colaborativos; 

e) uso de Mentores ou Padrinhos, entre outros. 

 

Durante a implementação dessas ações, deve ocorrer feedbacks do desempenho do 

colaborador a todo instante, partir das avaliações citadas, entre os colaboradores envolvidos e 

seus pares ou líderes. 

Nesta camada em especial, todas as ações oferecidas são acompanhadas com maior 

intensidade no início do programa e com menor, ao final, uma vez que se objetiva garantir a 

autonomia do aprendente na tarefa (LEIMBACH, 2010; HUANG et al., 2009) ao final. 

Nesta camada, ficam claros os papéis de mentores/educadores/ensinantes/instrutores e 

mentorados/aprendentes, com base nos estilos de educadores proposto por Kolb e Kolb (2017). 

No caso dos coachings/mentores (que podem ser chamados de padrinhos em algumas 

organizações), capacitam-se estes para oferecerem o suporte e direcionamento adequado aos 

mentorados. No caso dos mentorados, deixa-se claro o que se espera em termos de desempenho.  

A camada 3 está apresentada na figura a seguir: 
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Figura 38 – Camada 3 do Framework Ponte TAP 
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Na camada 3, ocorre a gestão da curva de aprendizagem do aluno profissional adulto, 

a qual deve ser acelerada através de pequenas transferências de aprendizagem para a prática do 

trabalho continuamente (mesmo se a ação educacional não ter sido finalizada). A aceleração da 

curva é possibilitada pela transferência de aprendizagem a nível dos indivíduos que estão 

recebendo formação. Busca-se gerenciar a amplitude e a profundidade desta curva, de forma a 

efetivar o desempenho competente do APA (SCHILLING et al., 2013; MOURÃO; ABBAD; 

ZERBINI (2014). 

Cabe destacar, ainda, o conceito de suporte à transferência de aprendizagem. As 

perspectivas de transferência de aprendizagem criam um elo entre o treinamento e o 

desempenho. No entanto, a transferência é condição importante e antecedente às mudanças nos 

desempenhos, isto é, no impacto do trabalho, onde ocorrem melhorias expressivas no 

desempenho, como resultado da aplicação dos CHAs adquiridos e transferidos. Após isso, 

avalia-se o suporte à transferência que se refere ao apoio recebido pelo aluno egresso do 

treinamento, na aplicação do que foi aprendido. Este constructo especificamente pode ser 

avaliado pelo próprio egresso, pelos líderes imediatos, colegas e pares (ABBAD et al., 2012; 

(LIU; CHAN, 2017; DIRANI, 2017; HESTER; HUTCHINS; BURKE-SMALLEY, 2016; 

CHOI; PARK, 2014; JIMÉNEZ-JIMÉNEZ; FERNÁNDEZ-GIL; MARTINEZ-COSTA, 2014; 

DAVIS, 2011) . 

Após percorrer por estas fases, o colaborador estará apto para realizar a travessia na 

Ponte TAP. É aí que se inicia a sua curva de aprendizagem, a qual vai sendo gerenciada nas 

ações de aprendizagem e de capacitação, com ênfase em diminuir, ao máximo, a amplitude e a 

profundidade da curva de aprendizagem do colaborador, auxiliando-o a realizar uma travessia 

na qual os fatores que afetam a transferência interfiram da menor forma possível. 

  

Camada 4: Processo de avaliação multinível e a transferência de aprendizagem para 

o trabalho.   

 

Os estudos acerca do processo de aprendizagem e da transferência de aprendizagem 

para a prática, nos últimos vinte anos, têm demonstrado preocupação em sistemas de avaliação 

em processos de transferência, abarcando dimensões a nível de indivíduo, de grupo e 

organizacional (DIRANI, 2017). Estas dimensões são entendidas por Crossan, Lane e White 

(1999) como dimensões multiníveis, as quais são fundamentais em processos de aprendizagem 

organizacional. 
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Pode-se afirmar, segundo as autoras, que, se a aprendizagem não alcançar uma 

dimensão multinível, não há renovação estratégica e sustentabilidade organizacional. O desafio 

está em justamente propor ações educacionais que interseccionem diversos níveis. 

Apesar desses entendimentos e do avanço das pesquisas, para Dirani (2017) ainda há 

pouco espaço para a transferência de aprendizagem para a prática e os fatores que a facilitam 

ou a dificultam. Como salientado na fundamentação teórica desta tese, para Silva (2013) e 

Veloso et al. (2015) a transferência de aprendizagem para a prática é interdisciplinar, 

multidimensional, multiparadigmática e requer uma análise multinível. Este mesmo 

entendimento é adotado pela Ponte TAP. 

Partindo da premissa de que a aprendizagem é multinível, as abordagens, instrumentos 

e agentes que a analisam também devem ser multiníveis e multidisciplinares. Assim, a 

avaliação multinível é um dos pilares da Ponte TAP. 

Segundo a literatura, as curvas de aprendizagem são utilizadas como ferramentas para 

gerir e acompanhar o desempenho de um aprendente, por meio de avaliações progressivas. 

Um processo de aprendizagem é composto pela aquisição, retenção, generalização, 

transferência de aprendizagem e impacto do treinamento no trabalho (QUEIROGA et al. 2012). 

As ações educacionais das organizações brasileiras ainda limitam suas estratégias de 

aprendizado, acompanhando e mensurando apenas o nível de retenção de conhecimento. 

A avaliação multinível prevê a intervenção de diferentes agentes, dentre eles, 

ensinantes e os próprios aprendentes, os quais sinalizam o que sabem e o que não sabem. Dessa 

forma, para a Ponte TAP, pautando-se na literatura consultada, é importante compreender: 

 

a) a motivação do aprendente para o aprendizado; 

b) a motivação para transferir; 

c) o nível de conhecimento retido; 

d) o nível de prontidão para aplicar; 

e) o nível de frequência de aplicação; 

f) o nível de autonomia conquistado na tarefa. 

 

Na motivação para o aprendizado, identificam-se as expectativas, interesse, 

conhecimentos prévios e a abertura para o compartilhamento de conhecimento, após a obtenção 

de novos conhecimentos. Este constructo direciona o esforço, a intensidade e a persistência dos 

alunos profissionais adultos em ações de aprendizagem (GAGNÉ (1971); BRUNER; ABBAD; 

BORGES-ANDRADE, 2014). A motivação é entendida como causa/razão/justificativa para 
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ações a nível de indivíduo. Na Ponte TAP, a motivação para aprender deve ser investigada 

anterior ao início de ações. No caso da motivação para transferir, esta é verificada ao final de 

um programa de TD&E. Este tipo de motivação requer uma ação proativa do aprendente. 

De modo geral, a motivação para o aprendizado está relacionada ao interesse em 

aprender, já a motivação para transferir relaciona-se ao grau de interesse em aplicar o que 

aprendeu (ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2014; GALVÃO, 2009; LIU; CHAN, 2017; 

DIRANI, 2017; JIANG; SUN; LI, 2017; FURUYA et al., 2009). Em estudos sobre transferência 

de aprendizagem, tem-se utilizado como base a teoria de expectância de Vroom, com os seus 

três fatores estruturantes: valência, instrumentalidade e expectância. 

Estes componentes formam a força motivacional para que a transferência ocorra. 

Conclui-se que ações coerentes com a realidade e com o perfil dos aprendentes aumentam a 

força motivacional na aquisição de conhecimento e transferência para a prática. 

Transferir conhecimentos para a prática traz consigo a importância de mudança na 

forma de desempenhar atividades do trabalho, após ações educacionais. As novas competências 

adquiridas impactam na estratégia da organização, nos processos de trabalho e nos resultados. 

Comumente aplicam-se avaliações de reação, visando que o aprendente avalie seu 

nível de satisfação ao que recebeu. Contudo, nestas avaliações não é possível tangibilizar a 

transferência de aprendizagem e a performance adquirida. 

A Ponte TAP preocupa-se em responder como e quanto os alunos profissionais estão 

transferindo para a prática o que aprenderam. Como já dito, a avaliação deve ser constante, 

visando à qualidade e à eficiência do que foi ofertado. 

O nível de conhecimento retido, o nível de prontidão para aplicar, o nível de frequência 

de aplicação, o nível de autonomia conquistado na tarefa, são entendidos como fases do 

processo de aprendizagem. Para identificar o que já foi aprendido, identifica-se por meio de 

autoavaliação, o quanto as ameaças externas que impedem o progresso da transferência, 

aumentaram ou diminuíram (ROGERS, 1969; WALLET et al., 2008). Assim, nesta tese, como 

citado na seção de instrumentos, criou-se o questionário TAP que contemplou cada nível acima 

citado, conforme os passos evidenciados por Zerbini et al. (2012), respeitando-se todo o 

planejamento educacional realizado. 

O nível de retenção de conhecimento visa identificar o quanto o profissional adulto 

sabe ou não sobre aquilo que aprendeu. A aprendizagem não é unidimencional, não sendo 

restritiva, portanto, à retenção de conhecimentos (ABBAD, 1999; ANZANELLO; FOGLIATO, 

2007; CAPIELLO; PEDRINI, 2017; GAGNÉ (1971); QUEIROGA et al., 2012; SILVA, 2013) 
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O nível de prontidão para aplicação contempla os conhecimentos que são considerados 

importantes para aplicação, porém não são utilizados no dia a dia. Isto é, identificam-se o nível 

de prontidão para transferir o conhecimento para a prática, mas não necessariamente a 

frequência em que este conhecimento é adquirido (LEIMBACH, 2010). 

O nível de aplicação do conhecimento contempla conhecimentos rotineiros, 

implicando na frequência que se utiliza determinada tarefa na prática (ZERBINI; PILATI, 

2012; HUANG et al., 2009; WISTUBA; SCHILLING, SCHMIDT-THIEME, 2018; VELOSO 

et al., 2015). 

Já o nível de autonomia identifica a percepção do profissional adulto quanto ao nível 

de autonomia na atividade (MELO, 2014; PACHECO; TOSTA; FREIRE, 2010; 

CHIAVENATO, 1999; FIUZA et al., 2011; CAMPOS, 2014; GALVÃO, 2009; ABBAD, 

2010). 

Os mentores/ensinantes/instrutores devem atualizar os conteúdos e materiais 

disponibilizados de maneira instantânea, oferecendo novos conteúdos consistentes aos alunos, 

de modo a desenvolver competências complexas. O questionário TAP possibilita, a partir da 

avaliação diagnóstica, inclusiva e formativa, a verificação dos gaps autoavaliados, 

potencializando a elaboração de planos de ações com vistas a evoluir estes conhecimentos. 

O último nível conquistado é a autonomia, a qual potencializa uma cultura de 

autoestudo e autogestão dos aprendizados e sua aplicação (ABBAD, 2010). 

Todos os níveis possibilitam identificar resultados no que tange ao conhecimento, a 

prontidão para aplicação, à frequência em que se aplica e a autonomia adquirida sobre o 

aprendido. Após a finalização do programa educacional é possível identificar: 

 

a) se o conhecimento ainda precisa ser aprimorado, e se o desempenho competente 

foi atingido, reavaliando os estágios do Sistema de educação corporativa sob à 

luz das diretrizes da UCR; 

b) impacto do programa a nível de indivíduo, grupo e organização; 

c) análise sob a redução da curva de aprendizagem e a transferência. 

 

Também é possível analisar de forma quantitativa, por meio da avaliação somativa, a 

quantidade de certificados ou certificações alcançados. A avaliação somativa (SCRIVEN, 

1967) é importante para a tomada de decisão de gestores, pela identificação da evolução dos 

conhecimentos tangibilizados em certificados de conclusão de cursos ou certificações 

professionals. Esta avaliação geralmente é realizada após a oferta de ações educacionais 
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A Ponte TAP propõe-se a avaliar o desempenho por meio de uma perspectiva 

multinível e fatores multivariados como pode ser visualizado na Figura 39. 
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Figura 39 – Camada 4 do Framework Ponte TAP. 
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Abordagens e teorias fundamentais de ensino e aprendizagem  

 

O Framework Ponte TAP destaca as abordagens e teorias de ensino e aprendizagem 

como fundamentais e transversais a todas as camadas que o constitui. Ou seja, considera-se que, 

desde a identificação de competências críticas, na Camada 1, até a apresentação dos resultados, 

na Camada 4, é preciso direcionar a construção das ações educativas sob o respaldo das teorias 

e abordagens de ensino e aprendizado. 

Para Garrido (2006), um sistema de educação corporativa tem compromisso em 

relacionar teorias em contextos práticos. Moreira (2017) por exemplo, ressalta que uma teoria 

de aprendizado pode operar como instrumento de análise em situações educacionais. As teorias 

utilizadas nesta tese abrangem desde a dimensão do indivíduo até a dimensão organizacional e 

focalizam suas lentes na mudança comportamental e aplicação de conhecimento adquirido, 

evidenciando autonomia e a estrutura cognitiva no processo de aprendizagem.  

As metodologias de aprendizagem auxiliam o processo de ensino e aprendizagem, 

considerando que os procedimentos são equivalentes à importância dada aos conteúdos, sendo 

dialéticos entre si, onde quem ensina aprende e quem aprende ensina. Pode-se propor 

metodologias ativas a partir de aprendizagem baseada em projetos ou em times, aprendizagem 

em pares, em grupos, simulações, gamificações, entre outros (MACEDO et al., 2018; 

VALENTE et al., 2017; PAIVA et al., 2016; ROCHA; LEMOS, 2014; CARLSON et al. 2015; 

MELO; MIRANDA, 2015; SMITS-ENGELSMAN, 2015; COOPER et al., 2017; 

GROSSKOPF, 2003). 

As metodologias ativas são ideais para alunos profissionais adultos, por respeitarem 

as premissas e raízes andragógicas de ensino e aprendizado de adultos.  Os princípios 

fundamentais da andragogia preconizam que é preciso haver a necessidade latente de 

aprendizado, sob a ótica do indivíduo aprendente. É preciso também que os alunos realizem, 

por meio do autoconhecimento, o reconhecimento das suas fortalezas e dificuldades, assim 

como é importante reconhecer as experiências prévias desse aluno, sua motivação e prontidão 

para aprender, e a orientação para a aprendizagem 

O processo de construção da profissionalidade é contínuo e permanente, e deve ser 

realizado sob uma perspectiva holística e integrativa (PIMENTEL, 2007). Nesse sentido, a 

perspectiva kolbiana é fundamental para a Ponte TAP, uma vez que visualiza o profissional 

adulto como capaz de aprender a partir de sua experiência, de forma a encontrar sentido no que 

já viveu ou no que ainda irá viver. O caráter experencial proporciona reflexão, confronto, 



268 

 

comparação e revisão de conhecimentos, o que oferece insumos para o desenvolvimento 

profissional. 

A aprendizagem é contemplada pela soma cognitiva, afetiva, perceptiva e de ação. Isto 

é, a aprendizagem não é unilateral, sendo transacional, multilinear e processual. Destaca-se que 

os quatro modelos adaptativos (experiência concreta, observação reflexiva, conceituação 

abstrata, experiência ativa) do ciclo de aprendizagem experencial de kolb são considerados no 

framework. 

Esta tese também é balizada pela perspectiva construtivista, a qual pressupõe que o 

conhecimento não existe de forma independente do aluno profissional (SILVA, 2013). 

Possibilitar, acompanhar e gerir níveis de aprendizados aos indivíduos possibilita o alcance do 

aprendizado organizacional, como salientado por Crossan, Lane e White (1999). Este desafio 

deve ser superado e potencializado em Sistemas de Educação Corporativa. 

Ao final da fundamentação teórica sobre as teorias e abordagens de ensino e 

aprendizagem, foram elaborados quadro-resumos, os quais foram assumidos como diretrizes na 

aplicação do framework (verificar seção 2.3.10). 

Com isso, apresenta-se o Framework Ponte TAP em sua completude na figura a seguir.
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Figura 40 – Framework Ponte TAP14 
 

 
14 O Framework Ponte TAP foi registrado no Escritório de Direitos Autorais do Ministério da Cultura, sob o número de registro 799.784, livro 1554 e folha 240. O 

Registro pode ser visualizado no Anexo 1. 
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Após apresentar as camadas separadamente, seus elementos constitutivos e 

agentes envolvidos, criou-se o quadro-resumo que expõe os processos analisados, 

perguntas propositivas com base nas diretrizes da UCR e dos estágios do SEC, momento 

de aplicação na Ponte TAP, instrumentos sugeridos, stakeholders envolvidos e entregas 

e resultados alcançados em cada uma das camadas constitutivas do framework. Estes 

elementos estão apresentados no Quadro 22. 
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Quadro 23 – Estratégias de investigação e aplicação das camadas do Framework Ponte TAP. 

 CAMADA 1 CAMADA 2 CAMADA 3 CAMADA 4 

Processo Desenvolvimento humano e 

organizacional 

Criação do Programa 

educacional  

Gestão de curva de 

aprendizagem por meio de 

ações de aprendizagem 

planejadas 

Gestão da avaliação multinível 

e resultados da transferência de 

aprendizagem e diminuição da 

curva de aprendizagem 

O que investigar a partir das 

diretrizes UCR (foco, nível, 

tecnologia, gestão do 

conhecimento, stakeholders, 

alcance)e dos estágios do 

SEC (treinamento, e-

learning, educação 

corporativa, universidade 

corporativa, stakeholder 

university, e UCR) 

Quais são os conhecimentos 

e competências críticas? 

O que é considerado um 

desempenho competente? 

Qual é a performance 

esperada/indicadores 

Quais são os 

comportamentos/tarefas 

esperados? 

Os objetivos individuais 

estão alinhados aos objetivos 

organizacionais? 

O que se resolve com ações 

educacionais? 

Busca-se formar ou 

informar? 

O que se resolve com gestão 

de aprendizagem? 

O que se pretende capacitar? 

Qual a relação entre as 

expectativas de capacitação 

e as competências críticas? 

Quais os objetivos de 

aprendizagem esperados? 

Quais os papéis do mentor e do 

mentorado? 

Quais os fatores que afetam a 

transferência? 

Está sendo gerenciado os 

fatores que afetam a 

transferência? 

De que modo os conteúdos 

aprendidos têm se revertido na 

aplicação prática? 

Qual a avaliação do mentor? 

Qual a avaliação do 

mentorado? 

Quais os resultados no que 

tange ao conhecimento? 

Quais os resultados no que 

tange a prontidão para aplicar? 

Quais os resultados no que 

tange a frequência em que se 

aplica? 

Quais os resultados no que 

tange a autonomia sobre o 

aprendido? 

Quais os impactos do programa 

delineado na rotina do 

colaborador, da equipe e da 

organização? 
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O aprendizado é a nível de 

indivíduo, grupo ou 

organização? 

Quais as áreas/equipes/redes 

são afetadas por esse 

conhecimento crítico? 

 

Quais as frentes 

responsáveis pelo sucesso do 

desempenho competente? 

Qual dos estágios do SEC 

atende a esta demanda? 

Como priorizar e 

hierarquizar os 

conhecimentos esperados? 

Quantas pessoas serão 

atendidas por essas ações? 

Quem são as pessoas-chave 

no assunto? 

Quais redes já existem na 

organização? 

Quais indicadores de 

(negócio e de aprendizagem) 

sucesso? 

Quais os fatores que afetam 

a transferência de 

aprendizagem? 

As ações educacionais e de 

aprendizagem tem acelerado a 

curva de aprendizagem? 

 

Os indicadores de sucesso 

foram atingidos? 

Qual é o retorno sobre o 

investimento (ROI)? 

Todas diretrizes da UCR foram 

atendidas? 

O estágio em que se propôs 

desenvolver as ações 

educacionais foi atingido? Há 

possibilidade de evolução 

desse estágio? 

Qual a performance atingida? 

Atingiu-se o desempenho 

competente? 

Há quantos certificados de 

curso? 
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Qual é o cenário atual versus 

qual o cenário que se espera? 

O programa que se pretende 

desenvolver abrange 

processos, pessoas e 

tecnologia? 

 

 

Quando aplicar na “Ponte 

TAP”? 

Antes de submeter o 

colaborador/equipe a subir 

na ponte, isto é, antes de 

desenhar quaisquer ações 

educacionais e aplicá-las. 

Antes de submeter o 

colaborador/equipe a subir 

na ponte, isto é, o programa 

educacional e os 

instrumentos utilizados 

estão prontos para serem 

aplicados 

Durante a subida da ponte, na 

travessia e na saída da ponte. 

Durante a subida da ponte, na 

travessia e na saída da ponte. 

Instrumentos sugeridos Entrevistas 

Questionários 

Grupos colaborativos 

Entrevistas 

Questionários de 

autoavaliação 

Grupos colaborativos 

Encontros entre mentor e 

mentorado 

Grupos colaborativos 

Aplicação de desafios mensais 

Questionários de autoavaliação 

Desafios mensais 
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Satkeholders envolvidos Lideranças estratégicas 

Colaboradores pertencentes 

à área que se deseja 

investigar 

Desenvolvimento humano e 

organizacional 

Colaboradores/equipe/área 

que se pretende desenvolver 

Conteudistas 

Lideranças imediatas e 

estratégicas 

Desenvolvimento humano e 

organizacional 

Mentores que acompanharão 

a curva de aprendizagem 

Colaboradores/equipe/área que 

se pretende desenvolver 

Mentores que acompanharão a 

curva de aprendizagem 

Colaboradores/equipe/área que 

se pretende desenvolver 

Lideranças imediatas e 

estratégicas 

Diretoria executiva 

Desenvolvimento humano e 

organizacional 

Mentores que acompanharão a 

curva de aprendizagem 

Entrega/Resultados Mapeamento do 

desempenho competente. 

Análise situacional 

(Avaliação diagnóstica)  

Programa educacional com 

metodologias ativas de 

ensino e foco na 

aprendizagem experiencial 

Criação de redes internas de 

aprendizagem 

Criação da cadeia de valor 

da UCR 

Papéis do mentor(es) e 

mentorado(s) 

Gestão dos fatores que afetam a 

transferência de aprendizagem 

Curva de aprendizagem 

acelerada dentro do período 

determinado e da eficiência 

esperada nas camadas 

anteriores. 

Avaliação inclusiva e 

formativa. 

Desempenho competente 

Indicadores de sucesso 

Avaliação diagnóstica, 

inclusiva, formativa e somativa 

Transferência de aprendizagem 

efetivada 

Análise do ROI. 
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Indicadores estratégicos de 

aprendizagem e de negócio  

Instrumentos para gestão da 

curva de aprendizagem e 

efetivação da transferência 

Construção dos indicadores 

do ROI. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Para considerar o framework validado, foram realizadas as verificações prévias, 

internas e externas, sendo esta última a aplicação propriamente dita do framework 

proposto em uma organização brasileira de tecnologia. Como salientado nos 

procedimentos metodológicos, a validação do framework envolveu 22 stakeholders, e a 

aplicação envolveu dois desenvolvedores (chamados aqui de Dev1 e Dev2). Ressalta-se, 

portanto, que serão apresentadas as etapas de validação, demonstrando o comportamento 

do framework na aplicação, de acordo com as percepções dos stakeholders envolvidos. 

Além disso, em todos os processos, as abordagens e teorias de aprendizagem foram 

transversais, atuando como pano de fundo na operacionalização do framework. 

Por fim, como dito, as camadas se relacionam e são intrínsecas entre si, cabendo 

à pesquisadora a separação “didática” para apresentação dos resultados nesta tese. 

As atividades realizadas, stakeholders envolvidos e esforços em horas, estão 

apresentadas no Quadro 23. 
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Quadro 24 – Implementação das camadas na etapa de validação do Framework Ponte TAP. 

 
 

Elementos Atividades Stakeholders envolvidos 

Esforços 

empregados 

em Horas 

Camada 1 

Desenvolvimento Humano 

e Organizacional e o 

Processo “desempenho 
competente” 

Competências críticas 

 

Identificação de competências 

(técnicas e comportamentais) 

necessárias ao cargo de 

desenvolvedor  

 

Participação em entrevistas com 

candidatos à vaga de 

desenvolvedor da equipe 

analisada 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

Líder Equipe de Capacitação 

Designer instrucional 

50 horas 

Identificação do desempenho 

competente 

 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

Membros da equipe analisada 

 

Performance 

esperada/indicadores 

 

Identificação de expectativas 

quanto à performance e 

comportamentos dos novos 

colaboradores por meses 

(período de experiência) 

Hierarquização dos 

conhecimentos 

 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

Líder Equipe de Capacitação 

Designer instrucional 

Membro da equipe analisada 

 

20 horas 
Comportamentos/tarefas 

esperados 
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Alinhamento entre objetivos 

individuais e organizacionais 

 

Identificação do impacto da 

demanda (nível individual, de 

grupo, organizacional) e dos 

objetivos a nível estratégicos. 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

 

20 horas 

Nível e abrangência do 

aprendizado 

 

Identificação das 

áreas/equipes/redes que são 

afetadas por esse conhecimento 

crítico 

 

Camada 2 

Sistema de Educação 

Corporativa e seus 

processos estruturantes 

 

Elementos Atividades Stakeholders envolvidos 

Esforços 

empregados 

em Horas 

Análise situacional (Avaliação 

diagnóstica)  

 

Participação no integrativo 

(DHO) 

Identificação de como ocorre o 

processo de integração dos 

novos colaboradores por meio 

de entrevistas 

 

Pesquisadora 

Membros da equipe analisada 
20 horas 
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Fatores que afetam a 

transferência de aprendizagem 

Identificação dos fatores 

(internos e externos) que 

afetam a transferência 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

Membros da equipe analisada 

 

20 horas 

Suporte à transferência de 

aprendizagem 

Capacitação de mentores 

(padrinhos) 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

Membros da equipe analisada 

 

20 horas 

Programa educacional com 

metodologias ativas de ensino e 

foco na aprendizagem 

experiencial 

 

Alinhamento e definição de 

conteúdos a serem trabalhados 

Revisão de treinamentos EaDs 

já existentes e participação em 

treinamentos presenciais 

específicos do cargo 

Entendimento da proposta da 

empresa terceirizada para 

conteúdos técnicos 

Construção da proposta do 

Programa educacional 

Definição de modalidade, carga-

horária das trilhas 

Capacitação de mentores, 

conteudistas e instrutores 

Pesquisadora 

Líder Equipe de Capacitação 

Designer instrucional 

Líder da equipe analisada 

Conteudistas 

Instrutores 

Empresa terceirizada 

Diretor estratégico da unidade 

 

 

 

 

 

 

 

150 horas 



280 

 

Elaboração dos roteiros dos 

conteúdos, artefatos (cursos, 

guias, materiais 

complementares) e identidade 

visual do Programa 

Elaboração dos critérios e 

Desafios mensais 

Validação do Programa 

educacional 

Oferta do programa com os 

cursos presenciais 

 

 

Criação de redes internas de 

aprendizagem 

 

Proposição do design do 

processo de redução da curva de 

aprendizagem, com ações 

coordenadas e redes de 

aprendizagem (design do 

processo de gestão da curva de 

aprendizagem por meio de ações 

coordenadas) 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

Mentores 

 

50 horas 

Criação da cadeia de valor da 

UCR 

 

Criação da cadeia de valor 

Validação da cadeia de valor 

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

 

20 horas 
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Indicadores estratégicos de 

aprendizagem e de negócio  

 

Definição de indicadores e de 

instrumentos utilizados para 

mensurar a transferência de 

aprendizagem   

Pesquisadora 

Líder da equipe analisada 

 

30 horas 

Instrumentos para gestão da curva 

de aprendizagem e efetivação da 

transferência 

 

Produção da metodologia de 

aprendizagem e criação dos 

instrumentos 

Validação dos instrumentos 

Pesquisadora 100 horas 

Camada 3  

Gestão da curva de 

aprendizagem por meio de 

ações de aprendizagem 

 

Elementos Atividades Stakeholders envolvidos 

Esforços 

empregados 

em Horas 

Papéis do mentor(es)  

e mentorado (s) 

 

Atribuições de papéis e 

Capacitação  
Pesquisadora 20 horas 

Gestão dos fatores que afetam a 

transferência de aprendizagem 

 

Recepção do mentorado (novo 

colaborador) 

 

Pesquisadora 

Mentor  

Mentorado (novo colaborador) 

30 horas 

Curva de aprendizagem acelerada 

dentro do período determinado, e 

da eficiência esperada, nas 

camadas anteriores. 

Acompanhamento do programa 

delineado (cursos terceirizados e 

criados na organização) 

Devolutiva e análise do 

primeiro, segundo e terceiro mês 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

Líder da equipe analisada 

 

30 horas 
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do mentorado a partir da 

aplicação dos instrumentos 

Resultados alcançados e status 

do Programa (ocorriam 

quinzenalmente) 

 

Avaliação diagnóstica, inclusiva e 

formativa 

Aplicação de autoavaliações 

para monitoramento da 

formação dos mentorados (novo 

colaboradores) e desafios 

mensais. 

Aplicação dos grupos 

colaborativos/focais 

 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

Líder da equipe analisada 

 

20 horas 

Camada 4 

Processo de avaliação 

multinível e a 

transferência de 

aprendizagem para o 

trabalho 

Elementos Atividades Stakeholders envolvidos 

Esforços 

empregados 

em Horas 

Desempenho competente 

 

Análises das TAPs e desafios 

mensais Análise da efetividade 

do programa educacional e da 

transferência de aprendizagem 

Devolutiva e apresentação dos 

resultados  

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

Líder da equipe analisada 

 

50 horas 

Indicadores de sucesso Pesquisadora 10 horas 
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 Aplicação do Suporte à 

transferência 

 

Avaliação diagnóstica, inclusiva, 

formativa e somativa 

 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

Líder da equipe analisada 

 

10 horas 

Resultados no que tange ao 

conhecimento 

 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

 

10 horas 

Resultados no que tange à 

prontidão para aplicar 

 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

 

10 horas 

Resultados no que tange à 

frequência em que se aplica 

 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

 

10 horas 

Resultados no que tange à 

autonomia sobre o aprendido 

 

Pesquisadora 

Mentor 

Mentorado 

 

10 horas 
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Atendimento das diretrizes da 

UCR 

 

 
Pesquisadora 

 
10 horas 

Evolução dos estágios do SEC  
Pesquisadora 

 
10 horas 

+ 700 horas entre concepção e aplicação do Framework Ponte TAP 

 

Abordagens e teorias fundamentais de ensino e aprendizagem são transversais a todas as camadas da Ponte TAP 
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Com isso, apresenta-se, nos itens a seguir, o desdobramento da validação do 

framework na organização selecionada. 

 

 Camada 1: Desenvolvimento humano e organizacional e o Processo “desempenho 

competente” na organização estudada. 

 

Nesta camada, foram identificados os conhecimentos críticos necessários para 

desenvolver desempenhos competentes, conforme orientações do framework conceitual. 

No que tange à organização em que foi validada a Ponte TAP, o objetivo trazido pela 

liderança estratégica e pela líder de capacitação foi modelar o processo de integração para a 

diminuição da curva de aprendizagem de desenvolvedores entrantes, por meio do framework 

proposto. 

Neste caso, observaram-se especificidades do perfil que se pretendia desenvolver: 

profissionais desenvolvedores entrantes. Assim, foi necessário compreender o processo de 

inserção do novo colaborador, bem como expectativas e competências esperadas, analisando 

brevemente como o DHO realizava a contratação de desenvolvedores, identificando todas as 

etapas desta contratação. Para isso, entrevistou-se o coordenador da área do DHO e chegou-se 

às macroetapas mapeadas (Figura 41).   

 

Figura 41 – Processo de contratação do desenvolvedor. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

No cenário em que ocorreu a pesquisa, as contratações ocorriam pela solicitação de 

vagas de desenvolvedor feitas pelo líder da equipe ao DHO. O DHO já tinha uma descrição 

desta vaga, assim, para cada nova contratação, bastava apenas reabrir a vaga, mantendo os 

Solicitação de abertura 
da vaga do líder 

imediato ao DHO

Reabertura da vaga pelo 
DHO

Identificação e seleção 
de currículos + análise 

comportamental (DHO)

Aplicação de prova de 
lógica com selecionados

Entrevista e análise 
técnica e 

comportamental com os 
aprovados na prova

Contratação
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requisitos já delineados. Na entrevista realizada, o líder mencionou que esta descrição de vaga 

já existia há algum tempo e necessitava ser revisitada, uma vez que sentia que os perfis dos 

candidatos não se adequavam ao que ele buscava. Segundo o líder, em casos de vagas 

consideradas muito específicas, a descrição é revista e adequada à nova realidade, contudo este 

cenário dificilmente ocorre. A fim de analisar que tipo de descrição de vaga são divulgadas, 

consultou-se o site da organização, realizando uma busca pela vaga de desenvolvedor. No 

quadro a seguir, são apresentados os detalhamentos encontrados – retirando-se fragmentos que 

não resguardam a identidade da organização –, com adaptações de informações. 

 

Quadro 25 – Descrição da vaga de Desenvolvedor.15 
 

Expectativas da vaga: 

● realizar correções nos produtos, após a identificação das causas dos erros; 

● realizar a compilação e instalação dos sistemas, disponibilizando-os para o usuário; 

● gerar scripts de dados necessários para o correto funcionamento dos sistemas; 

● manter a documentação técnica atualizada; 

● realizar estimativas de esforço para construção de sistemas; 

● realizar simulações e criar ambientes de produção, a fim de aferir os resultados dos 

programas. 

 

Experiências prévias importantes: 

● experiência com desenvolvimento de sistemas; 

● conhecimento básico de banco de dados; 

● orientação a objetos; 

● conhecimento de programação multicamadas. 

● curso superior completo ou em andamento em Ciência da Computação ou áreas afins. 

 

Destaque se houver: 

● perfil proativo, preocupado com prazo, qualidade e senso de responsabilidade; 

● uso econômico dos recursos durante a codificação: memória, conexões, CPU, etc. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

 
15 Foram realizadas algumas adaptações na linguagem para garantir o anonimato da empresa. Estes dados 

foram retirados do site institucional. 
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Após a abertura da vaga, o DHO iniciou a varredura por currículos que estivessem 

alinhados às especificidades solicitadas. O líder entrevistado acreditava que o DHO realizava 

entrevistas com uso de técnicas específicas, as quais não soube dizer quais eram, para identificar 

aspectos comportamentais. Após essa primeira filtragem, foram aplicadas provas de lógica, 

uma vez que este conteúdo é comum e considerado básico para a área. Após esta nova etapa, 

foram realizados novos filtros e encaminhados os candidatos considerados aptos para 

entrevistas com o líder. 

Segundo o líder, antes destes moldes, o DHO realizava uma entrevista com enfoque 

comportamental, encaminhava os candidatos pré-selecionados para o líder e, a posteriori, era 

aplicada a prova de lógica. No entanto, perceberam que as pessoas tinham um desempenho 

considerado ruim na prova, e aí resolveram inverter o processo. 

Assim, atualmente, quando o candidato tinha um desempenho relativamente bom na 

prova, este era encaminhado para uma conversa com o líder. Há casos que em que o candidato 

não tinha um bom desempenho na prova, porém apresentava um raciocínio considerado 

pertinente, a partir de uma sequência lógica. Dessa forma, esta pessoa também era encaminhada 

para entrevista com líder. Esta prova de lógica já era aplicada há dois anos pela organização. 

A entrevista com líder era considerada uma entrevista técnica. Nesta geralmente 

estavam presentes o líder, o gerente da área e mais algum outro membro da equipe. Segundo a 

liderança entrevistada, a decisão por mais etapas ou entrevistas ou não só ocorria quando o 

salário pretendido pelo candidato era considerado muito alto, ou, ainda, quando havia dúvidas 

sobre seu perfil. Nestes casos ocorriam mais momentos para averiguação da adequação do 

candidato, por meio de desafios para esta pessoa resolver. 

Outro dado levantado pelo líder é que, anterior à prova de Lógica, era realizada uma 

prova específica na linguagem específica de desenvolvimento, todavia, constatou-se que esta 

linguagem poderia ser desenvolvida dentro da organização, ou seja, era possível desenvolver 

pós-contratação.  É importante mencionar que no título e na descrição de vagas este requisito 

estava presente, o que demonstrava certa incompatibilidade com a expectativa de perfis dos 

candidatos. 

Em contrapartida a este teor técnico buscado nos candidatos, o líder relatou que houve 

um episódio em que foi chamado para entrevista um candidato extremamente técnico, mas que, 

ao realizar a entrevista, teve muita dificuldade de se comunicar: "era impossível entender o que 

ele falava". Dada essa situação, buscou-se outras pessoas que conheciam este candidato, a fim 

de verificar se ele tinha problemas de oratória ou algo relacionado. Optou-se por colocar um 

desenvolvedor da equipe para acompanhar este candidato. Este episódio demonstrou a 
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importância de avaliar competências comportamentais nas entrevistas. A única referência a 

comportamento descrito (perfil proativo, preocupado com prazo, qualidade e senso de 

responsabilidade) na descrição de vagas estava colocada como um "plus" que o candidato traria, 

e não como algo básico e essencial para a ocupação do cargo. 

Ainda com relação à descrição de vagas, o líder apontou que as características nela 

contidas não se referiam a competências específicas, mas, sim, eram expectativas quanto ao que 

a pessoa iria desempenhar no seu cargo. Segundo ele, "esta descrição está defasada". O líder 

aponta um exemplo de um gestor de outra equipe de desenvolvedores da organização, o qual, 

segundo ele, realizava um trabalho diferencial e trazia resultados significativos, uma vez que 

ele participava de todo o processo de contratação, desde a escolha dos currículos; embora estes 

perfis fossem recebidos através de indicação. O líder entrevistado mencionou que era 

importante que ocorresse o acompanhamento de todo o processo de seleção e escolha de 

candidatos, no entanto demandava tempo e este aspecto tornava-se um complicador. 

Para sanar estas dificuldades de contratação, o líder já tinha contado com serviços de 

empresas terceirizadas para lhe auxiliar na captura de novos candidatos, porém, na época da 

entrevista, não avaliou positivamente os resultados obtidos. Ele mencionou por exemplo, que 

buscava por um perfil sênior, e a referida empresa terceirizada colocou como filtro de busca o 

fator "tempo de serviço". As entrevistas realizadas não converteram em contratações. O líder 

acreditava que não seria necessário colocar esta limitação, pois há pessoas que estudam 

continuamente e não têm especificamente o tempo de serviço requisitado.  Pode-se perceber 

que, apesar desta avaliação do líder, não havia uma separação entre competências específicas 

para candidatos de nível júnior, pleno e sênior.  

Diante desse contexto, da entrevista com a liderança, da análise da descrição da vaga, 

chegou-se a alguns questionamentos: 

• A descrição da vaga contemplava os três perfis?  

• Como estas pessoas são classificadas nas entrevistas? De maneira intuitiva?  

• Quais são as competências críticas para se alcançar o desempenho competente 

desejado? 

 

Sendo assim, foi necessário aprofundar um pouco mais a investigação das 

competências críticas, junto ao líder. 

Em um primeiro momento, foi possível classificar as competências em dois grupos: 

comportamentais e técnicas. No que tange às expectativas de competências comportamentais, 

tinha-se: 
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1. Proatividade: “É a pessoa que vai atrás, que tenha atitude”. Segundo o líder, 

a equipe tem um número alto de membros e tem como característica central 

"correr atrás do rabo", ou seja, os colaboradores estão focados sempre na 

solução de problemas, o que demanda bastante tempo. O fator tempo também 

era limitador para pessoas que não têm a iniciativa de solicitar ajuda. Segundo 

o líder, "se a pessoa não buscar ajuda, não cobrar, ela vai ficar sem atenção e 

vai ficar esquecida". 

2. Trabalho em equipe: Saber trabalhar em equipe facilita na solução de 

problemas, na diminuição do sentimento de "sentir-se só". 

3. Comprometimento: Estar comprometido com tarefas, com a equipe, com o 

negócio, com o cliente. Além disso, o líder mencionou que não necessariamente 

necessitava de pessoas que vão além do seu horário de trabalho para 

desempenhar suas tarefas, mas que sejam transparentes e comuniquem à equipe, 

caso não cumpram certa demanda. Assim, outra pessoa poderia assumir e 

auxiliar na finalização da tarefa. O comprometimento para o líder também 

estava relacionado à preocupação das pessoas em "passar as coisas redondas" 

para frente, isto é, tenham cuidado e compreendam que uma tarefa/etapa 

impacta nas demais. 

4. Exigir atenção: É a atitude do colaborador em solicitar ajuda. 

5. Sentimento de orgulho e propriedade: Diz respeito ao sentimento de orgulho 

quanto ao que está realizando, sabendo do impacto que aquilo tem na vida de 

outras pessoas.  

6. Autoaprendizagem, autoconhecimento e desenvolvimento contínuo: Busca 

pelo aperfeiçoamento do aprendizado, uma vez que há um processo natural de 

evolução, em termos de tecnologias e ferramentas. É citado que era preciso 

haver o investimento em aprendizagem dos dois lados: empresa e colaborador. 

No entanto, o colaborador precisava estar predisposto pela busca do novo. 

7. Maturidade emocional: Diz respeito à superação de pessoas que tendem a ficar 

na "defensiva". O líder explicou que este comportamento estava relacionado a 

momentos em que o colaborador recebia feedbacks "negativos" e tinha a de 

tendência buscar culpados ou tentar se justificar. Segundo ele, as pessoas não 

deveriam se embasar em sentimento, mas sim em conhecimento. 
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Ao receber críticas dos demais colaboradores, por exemplo, "o código está ruim", o 

líder mencionou que isso acontecia porque todos queriam que estivesse ruim, uma vez que 

quem fazia o código era a própria equipe, ou seja "quem faz o código ruim somos nós, tá ruim 

porque a gente quer". De modo geral, o líder apontou que os comportamentos levantados 

“podem parecer vagos”, mas, no entanto, eram considerados muito importantes, justificando 

que era isso que se esperava de um colaborador sênior. Novamente, destaca-se a necessidade 

de se detalhar e especificar as expectativas/competências/performance de acordo com cada 

nível de desenvolvedor. 

As competências comportamentais ainda careciam de maiores detalhamentos, uma vez 

que, como apontado pelo líder, ainda eram vagas. Para compreender como ele identificava estas 

competências comportamentais nos candidatos, foi-lhe perguntado como o candidato era 

avaliado. Segundo ele, era avaliado pelas experiências anteriores, a partir da explanação de 

situações-exemplos. Ele citou um exemplo em que ele perguntava: "você conhece uma 

ferramenta específica? Qual a sua opinião sobre isso?". Caso a pessoa conhecesse a ferramenta 

e acreditasse que ela era pertinente, mas não trabalhava com esta ferramenta, ele percebia que 

a pessoa não tinha proatividade. Esta constatação também era considerada vaga e era preciso 

aprofundar e acompanhar estas entrevistas para poder trazer sugestões e pontos de melhoria 

nesse processo. 

Quanto às competências técnicas, o líder citou inicialmente o perfil de pessoas 

investigadoras, e apontou que, apesar de ser um perfil comportamental, ele considerava esta 

característica como sendo técnica também, pois o colaborador precisava conhecer as 

ferramentas. Para ele esta característica estava relacionada à busca por conhecer as diferentes 

ferramentas que a equipe utilizava. Em relação às demais competências, o líder citou: 

a) conhecimento em banco de dados; 

b) conhecimento em linguagem específica da programação; 

c) conhecimento em orientação ao objeto; 

d) conhecimento em automatização de testes. 

 

Tais competências técnicas eram esperadas para a ocupação da vaga de desenvolvedor, 

todavia o líder mencionou que não encontrava pessoas com estas adequações no mercado e por 

isso era preciso desenvolvê-las dentro da organização. No cenário em que ocorreu a pesquisa, 

quando uma pessoa entendia de lógica, o líder estava disposto a trazê-la para a equipe, uma vez 

que a lógica era considerada básica para desenvolver as demais competências técnicas. 
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Novamente destacou-se que nas próprias expectativas do líder e na descrição da vaga 

havia a busca por um perfil específico de desenvolvedor, no entanto, como o próprio líder 

afirmou, não se encontram pessoas qualificadas e contratavam-se pessoas com menos 

qualificações para desenvolvê-las dentro da organização. Sendo demanda da área e objeto desta 

tese, a necessidade de diminuição de curva de aprendizagem destes colaboradores, observou-se 

que a demora em aplicar conhecimentos estava justamente na falta de conhecimentos prévios 

quanto a estes aspectos técnicos e comportamentais.  

 

Camada 2: Universidade Corporativa em Rede e seus processos estruturantes 

 

Para compreender o processo de entrada de um novo colaborador, a pesquisadora 

participou do processo de integração de novos colaboradores realizado na referida organização. 

É importante ressaltar que as etapas de recepção ao novo colaborador não eram necessariamente 

sequencias, podendo ocorrer concomitantemente. O fluxo do macroprocesso da integração está 

representado no esquema a seguir (Figura 42). 

 

Figura 42 – Fluxo do macroprocesso da integração. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

A primeira etapa remetia ao dia anterior ao primeiro dia de trabalho na empresa, em 

que o novo colaborador recebia um e-mail de uma estagiária da área de Desenvolvimento 

Humano e Organizacional (DHO). Neste e-mail estavam expressas informações de como se 

chegar à sede (informação útil principalmente para os colaboradores que não eram 

originalmente da cidade em que a sede estava alocada), onde realizar refeições, horários de 
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ônibus, identificação do padrinho, entre outros aspectos. Neste e-mail também continham 

informações acerca da programação dos primeiros dias de trabalho.  

Estes e-mails serviam para oferecer maior conforto na inserção do novo colaborador 

ao novo ambiente de trabalho. O colaborador era recebido por um padrinho, o qual o 

acompanhava durante os 90 dias concernentes ao período de experiência no trabalho. Este 

padrinho também recebia um e-mail com as especificações deste novo funcionário e com dicas 

para desempenhar o papel de apadrinhamento, organização de kit de boas-vindas e um guia que 

descrevia as suas principais responsabilidades.  

No primeiro dia de trabalho efetivo, o novo colaborador era recepcionado por um 

responsável do DHO, o qual encaminhava o funcionário para assinatura de documentações e 

recebimento de crachás. Logo em seguida, o entrante era recebido pelo o seu padrinho. Na 

organização, a figura do padrinho era instituída como forte ponto focal entre DHO, líder e 

entrante, sendo reconhecido na Ponte TAP como mentor do novo colaborador. 

Nesse momento, por meio de uma conversa informal, o padrinho levava o colaborador 

para conhecer a empresa, a equipe, o líder e o seu local de trabalho. Ao sentar-se em sua estação 

de trabalho, o colaborador deparava-se com o seu kit de boas-vindas.  

A terceira etapa do processo de integração consistia na participação do evento de 

integração também oferecido pelo DHO. Este evento poderia ocorrer até quinze dias depois da 

contratação do novo colaborador, uma vez que o DHO organizava turmas para participar do 

treinamento. Este evento reunia todos os entrantes, a fim de apresentar informações centrais da 

empresa; por exemplo: quando a empresa nasceu; quais unidades possui; que tipos de serviços 

presta; quais benefícios são oferecidos pela empresa, entre outros aspectos. Todavia, o intuito 

maior era facilitar a socialização e inclusão desses colaboradores, assim, no meio deste evento, 

eram realizadas diversas dinâmicas de grupos. Ao final deste processo, os padrinhos e líderes 

eram convidados a se juntar aos entrantes para confraternização, por meio de coffeebreaks ou 

happy hours. 

A quarta etapa consistia na realização de cursos pré-selecionados pelo DHO. Estes 

cursos versavam sobre noções básicas, ferramentas de avaliação de desempenho, noções de 

acessibilidade, plano de desenvolvimento individual (PDI), entre outros. Ambos cursos eram 

realizados em EAD (educação a distância). Estes cursos estavam armazenados na ferramenta 

corporativa LSM (learning management system), a qual disponibilizava cursos de modalidade 

a distância, e também poderiam ser realizados pelos colaboradores, a fim de conhecerem a 

cultura de negócio e serviços da unidade da qual faziam parte e se adaptarem a ela.  
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Na quinta etapa, o colaborador já iniciava o desenvolvimento de suas atividades. O 

padrinho, nesse sentido, tinha a responsabilidade de apresentar ferramentas, orientar e 

supervisionar tais atividades e apoiar no esclarecimento de dúvidas. Por fim, na sexta etapa, 

estava prevista a supervisão e feedback do líder logo após as atividades que estavam sendo 

desempenhadas. 

Estas etapas ocorriam de forma semelhante a todos os colaboradores ingressantes na 

organização, porém, no caso do público que se pretendia desenvolver durante o período de 90 

dias, o líder entrevistado apresentou algumas expectativas de performance consideradas 

básicas para que o desenvolvedor alcançasse logo após seu período de experiência: 

 

a) conhecimento técnico de arquitetura; 

b) conhecimento básico sobre o produto, não necessariamente do negócio; 

c) saber realizar funcionalidades básicas do sistema; 

d) boas práticas de desenvolvimento clean code, orientação ao objeto; 

e) preocupação em aprender continuamente; mesmo que não conhecesse 

determinada ferramenta, era importante que soubesse que ela existia e buscasse 

aprender. 

 

Essas competências eram difíceis de se observar no cenário atual da equipe analisada. 

Em especial em relação ao item 4, o líder mencionou que ainda não estava exigindo esta 

competência, no entanto tinha expectativas sobre ela. Em termos de resultados práticos, 

esperava-se que, ao passar um desafio para um colaborador entrante, ele conseguisse resolver, 

ainda que não seja inteiramente sozinho. “É importante que ele vá atrás e tenha condições de 

perguntar e solicitar ajuda”. Também foi mencionado a importância de ser transparente em 

dizer se conseguiria realizar determinada tarefa ou não, principalmente quando "pega coisas 

críticas".  Há casos em que o colaborador não conseguia resolver e não comunicava sua 

dificuldade, o que gerava ainda mais impacto na entrega, pois passava o tempo e acabava sendo 

tardia uma possível ação de melhoria. 

Quanto ao cenário real, observou-se que a performance era difícil de ser mensurada. 

Além disso, observou-se que as pessoas chegavam na área muito despreparadas. Apesar de ter 

um túnel de entrada planejado pelo DHO, todo esse processo de integração, um roteiro de 

orientação aos padrinhos, e acompanhamento deste entrante nos três primeiros meses, o líder 

acreditava que esse processo de ambientação era incipiente. Ele recebia feedbacks 

extremamente negativos nesse sentido. Em geral, os novos colaboradores expunham que havia 
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muitos treinamentos e muitos vídeos para assistir. E somente após o término de alguns cursos 

que o líder e o entrante começavam a perceber alguns comportamentos focados nas tarefas da 

área. 

Pela percepção do líder, buscou-se compreender o que de fato os novos 

desenvolvedores realizavam em cada um dos meses que compunham o período de experiência. 

No primeiro mês, especificamente, o entrante realizava os cursos dispostos na Trilha do DHO, 

como citado acima, e alguns cursos técnicos. Anterior a estes cursos, o colaborador não 

realizava nenhuma atividade prática ou técnica, o que dificultava a mensuração do aprendizado, 

tampouco era possível analisar o que em um mês a pessoa apresentava para área, isto é, o 

impacto deste colaborador na área. 

Para inserir este novo colaborador na equipe analisada, os entrantes eram convidados 

a participar das cerimônias dos times. Assim, toda a pessoa nova que chegava fazia parte de um 

time específico. Dentro deste time, o colaborador ficava responsável por um processo. Os 

demais membros da equipe começavam a interagir com este colaborador, e ele passava a ser 

estimulado a participar. No entanto, não eram ações com enfoque técnico. Em seguida a este 

momento havia dois cenários: no primeiro, a pessoa era encaminhada para assistir vídeos 

durante um mês e meio, e era neste cenário que o líder recebia feedbacks bastante negativos. 

No segundo cenário, a pessoa já iniciava recebendo pequenos desafios durante as semanas, e 

aí, na contramão do primeiro cenário, havia feedbacks positivos. Este segundo cenário foi mais 

bem trabalhado nas camadas conseguintes da aplicação do framework, institucionalizando esta 

prática na área. 

Ao final do segundo e do terceiro mês de trabalho, os colaboradores recebiam algum 

desafio, porém, geralmente não conseguiam resolver. As pessoas que tinham o perfil mais 

colaborativo interagiam com os demais membros e buscavam uma forma para resolver. 

Na percepção do líder, o tempo que os novos colaboradores demandavam para 

contribuir efetivamente nos resultados e ações da área levava aproximadamente de seis meses 

a um ano. Segundo ele, já era possível observar no início se a pessoa iria ter "futuro". Afirmou, 

ainda, ser muito raro aprovar pessoas no período de experiência que já começavam a dar 

indícios de que não estavam indo bem. Para isso, eram dados feedbacks constantemente ao 

colaborador e seu o padrinho, principalmente quando havia comportamentos considerados 

negativos.  

O líder mencionou que recebia feedbacks dos entrantes acerca do processo de 

experiência, o qual fazia parte ainda do período de ambientação do novo funcionário. Segundo 

ele, ao menos a cada dois meses ele buscava compreender o que estava acontecendo, no entanto, 
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geralmente recebia feedbacks negativos, uma vez que a própria equipe já tinha 

institucionalizado a cultura de que "é tudo muito corrido", sendo a falta de tempo muito comum. 

Observou-se que o processo de integração dos novos colaboradores não estava sendo 

efetivo. Nas entrevistas, ficou claro que o funcionário entrante enfrentava uma profunda e longa 

curva de aprendizagem que prejudicava seu desempenho e a satisfação da empresa com seus 

resultados. Este processo demonstrou necessidade de revisão, intervenção e proposição, ao 

menos no que concerne às ações realizadas na equipe analisada com os perfis analisados 

(desenvolvedores). Foi importante investigar: 

 

• O padrinho segue um roteiro geral do DHO?  

• Há algum roteiro mais específico?  

• Como o padrinho é capacitado? 

• Como o padrinho direciona as ações educacionais para potencializar a curva de 

aprendizagem? 

• Como ocorre a avaliação do aprendizado? 

• Quais os momentos focados na aprendizagem experiencial? 

 

Observou-se a importância de momentos de prática e exercícios do fazer laboral, para, 

assim, institucionalizar ações nesse sentido. 

Após o período de experiência, era analisada a transferência dos conteúdos aprendidos 

nos treinamentos/cursos para a prática do trabalho de forma não sistemática. Neste caso, foi 

perguntado ao líder se ele considerava que houve ou não a transferência da aprendizagem. 

Segundo ele, a transferência era observada pelo "tempo", isto é, o tempo que o colaborador 

ficava com uma mesma demanda. Por exemplo, o colaborador recebia um desafio, ao 

acompanhar o status daquele desafio, o líder observava o tempo despendido. Dado isso, 

perguntava ao padrinho daquele colaborador para compreender se realmente era necessário um 

tempo maior ou menor (a depender da complexidade) para tal atividade, seja por conta da 

exigência ou de alta dificuldade.  

O líder mencionou que só conseguia observar o que estava acontecendo de errado, ou 

seja, processos críticos, porém para compreender em amplitude e profundidade o que estava 

ocorrendo, era preciso dialogar com o padrinho. Há casos em que, segundo ele, o padrinho "não 

acompanha" o novo entrante “por falta de tempo”, sendo este um fator que afetava 

negativamente a transferência da aprendizagem. 
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Além do padrinho, investigou-se quais outros fatores externos ao colaborador entrante 

que afetavam a transferência de aprendizagem, a saber: 

 

1. Processo de apadrinhamento – Falta de feedback oferecido ao 

apadrinhado/afilhado. As pessoas tendiam a ficar chateadas e decepcionadas 

com a falta de acompanhamento. 

2. Tempo – Rotina do dia a dia. 

3. Mudanças de tecnologias – Ferramentas e Softwares. 

4. Demasia de cobranças - Pessoas da área viviam com uma rotina apertada o que 

poderia intimidar os entrantes a solicitarem ajuda e esclarecer dúvidas. 

 

Quanto aos fatores internos, foram ressaltados, segundo o líder, dois grandes fatores: 

1. Conhecimentos prévios dos colaboradores – competências já trazidas pelo 

entrante; 

2. Motivação para aprender e Motivação para Transferir aprendizagem. 

 

Quanto ao item “conhecimentos prévios” estes diziam respeito, segundo o líder, ao 

que o colaborador já trazia antes de entrar na organização analisada. Certamente quanto mais 

um perfil for bem mapeado e estiver em consonância com a descrição de vagas e expectativas 

de performance, menor risco terá.  

Após esse panorama retratado pelo líder da equipe, foram entrevistados seis membros, 

na tentativa de identificar temas importantes para compor o programa educacional, indicadores 

(de negócio e de aprendizagem), e trilhas de aprendizagem para novos colaboradores 

desenvolvedores da área. Anterior à pesquisadora iniciar a aplicação do framework, a 

coordenadora de capacitação e a designer instrucional já haviam realizado algumas entrevistas 

para mapear conteúdos que poderiam compor o programa educacional. Todavia, após a inserção 

da pesquisadora, foi necessário realizar outras entrevistas para fundamentar o que já tinha sido 

levantado. 

Quanto ao objetivo organizacional, na visão dos participantes, a satisfação do cliente, 

e a diminuição da curva de aprendizagem dos novos foram os elementos mais evidentes, pois, 

com desenvolvedores bem capacitados, há possibilidade de prover soluções de problemas mais 

aderentes às demandas dos clientes, com isso, a satisfação com os serviços prestados 

aumentava. 
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Quanto à performance esperada, esperava-se que os entrantes desenvolvessem 

garantindo qualidade e prazo, “pegando coisas novas mais rapidamente e diminuindo erros 

clássicos”. Observou-se também a necessidade de que os novos entrantes, tivessem maior 

autonomia ao final do período de experiência, sabendo realizar um “caminho feliz” no uso do 

sistema. No que tange aos comportamentos esperados relacionados às tarefas, evidenciou-se a 

análise crítica quanto aos impactos do que se realizava para o cliente, como também visão 

sistêmica e autonomia em encontrar soluções para os problemas que surgiam no sistema, 

codificando, implementando com qualidade e sem erros. Também surgiram expectativas 

técnicas, como desenvolver, testar e fazer a programação mais adequada. 

De forma geral, o que os participantes entrevistados visualizavam era que o clima da 

equipe era um ponto forte e deveria ser destacado, pois havia uma receptividade que facilitava 

na ambientação dos novos. Outra característica marcante era o fato de a equipe ficar mais do 

que o horário convencional de trabalho, em momentos em que se fazia necessário. Sentiam que 

o trabalho que realizavam estava relacionado às suas próprias identidades profissionais ou, 

ainda, “como modo de ser alguém”. Os colaboradores percebiam o negócio como desafiador, 

uma vez que “não é um negócio pequeno, não é um sistema para padaria”. Quanto aos seus 

respectivos períodos de experiência, os participantes relatavam que, em sua época, quando 

iniciaram, queriam “realizar alguma coisa e não conseguiam”, pela falta de estruturação e 

direcionamento para capacitações técnicas, de negócio ou em razão das ferramentas cotidianas 

de trabalho. Segundo eles, a maior parte dos treinamentos era composta por vídeos monótonos, 

os quais, ainda, por vezes, estavam desatualizados. Além disso, percebiam que o core do 

negócio era complexo, o que os fazia ficar distantes dos clientes. Outro relato apontado condizia 

ao sentimento de não se sentir “no ponto”. E, nesse caso, perguntavam-se: “mas qual é o 

ponto?”.  

Com os insumos identificados nas entrevistas, foi possível realizar o delineamento do 

programa educacional e do design da gestão de aprendizagem por meio de ações coordenadas, 

explicitados a seguir. 

 

I. Delineamento do programa educacional 

 

Após o levantamento de expectativas quanto aos conteúdos que deveriam ser 

trabalhados no período de experiência, chegou-se a quatro trilhas de conhecimento, as quais 

não serão esmiuçadas aqui por conta da manutenção da identidade do negócio da organização 

pesquisada:  
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Trilha 1: Foco no negócio tratando macroprocessos e perfis dos clientes 

Trilha 2: Foco técnico voltado a tarefas  

Trilha 3: Banco de dados 

Trilha 4: Ferramentas de trabalho 

 

A primeira trilha tinha o intuito de focalizar no ecossistema do cliente. Observou-se 

na fala dos entrevistados que os colaboradores tendiam a ter um distanciamento do contexto 

dos seus próprios clientes. Esta trilha teve como propósito oferecer uma série de exercícios 

práticos, para que os conhecimentos pudessem ser consolidados não só a nível teórico, mas 

também comportamental. A segunda trilha tinha como foco em conhecimentos técnicos de 

programação. Esta trilha estava voltada para o próprio "fazer" do colaborador, com foco em 

ferramentas, testes e padrões de códigos de desenvolvimento esperados dos novos entrantes.  

A terceira trilha sugerida se referia ao banco de dados, coleta e armazenamento. Já a 

última trilha pensada abrangia as ferramentas corporativas e da equipe.  Todas as 4 trilhas foram 

analisadas. Em todas as trilhas foram criados os objetivos gerais dos temas, os objetivos de 

aprendizagem e também os possíveis conteúdos programáticos.  

Para todas as trilhas, previu-se a aplicação de exercícios para que o colaborador 

revisitasse os conceitos já trabalhados, incluindo exercícios que incitassem a busca por 

referências, desenvolvendo a colaboração, relacionamento interpessoal e visão sistêmica. Além 

disso, todos os momentos práticos previam explicações de: por quê/ para que/ como aplicar, 

estando em consonância com os próprios objetivos comportamentais e de performance 

delineados junto ao DHO e ao líder da área.  

Com isso, objetivaram-se, sobremaneira, trilhas que contemplassem momentos de 

aplicação do conhecimento. Como salientado nas entrevistas, a transferência da aprendizagem 

era observada apenas de modo intuitivo, não havendo instrumentos específicos que 

mensurassem a qualidade e efetividade da diminuição da curva de aprendizagem, por meio 

desta transferência. 

Após a fase de mapeamento das trilhas de aprendizagem com a descrição de temas e 

objetivos de aprendizagem, os conhecimentos foram apresentados ao líder demandante, e este, 

em conjunto com demais líderes estratégicos, decidiu terceirizar as trilhas 2 e 3, produzindo 

apenas os conteúdos das trilhas 1 e 4. Isto se deu pelos seguintes motivos: 

 

a) conhecimento técnico concentrado em (poucas) pessoas estratégicas; 
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b) falta de tempo para produzir os conteúdos necessários, por parte destas pessoas; 

c) constatou-se que os conteúdos técnicos (trilha 2 e 3) requeridos ao entrante são 

oriundos de mercado, não sendo necessariamente exclusivos da organização ou da 

equipe analisadas. 

 

Retomando a trilha 4, cabe ressaltar que esta foi pensada para compor um guia de 

padrinho (APÊNDICE J), pois entendeu-se que as ferramentas corporativas não são 

dependentes de cursos formais, podendo ser repassadas no próprio dia a dia do entrante.  

Tendo isso em vista, e após a redistribuição de responsáveis para os conteúdos, 

estabeleceram-se os responsáveis, as modalidades dos conteúdos e os prazos de entrega, para a 

Trilha 1. 

Paralelamente à execução das trilhas, a pesquisadora acompanhou duas entrevistas 

para contratar novos desenvolvedores, aqueles selecionados seriam imersos no novo programa 

de recepção que estava sendo delineado.  

As entrevistas realizadas converteram-se em duas vagas (dev 1 e dev 2). 

 

II. Delineamento do design da gestão de aprendizagem por meio de ações 

coordenadas e instrumentos  

 

Também em concomitância com as demais atividades, iniciou-se o planejamento de 

ações coordenadas com as frentes identificadas (equipe analisada, pesquisadora e DHO) e 

demais stakeholder. Assim, criou-se o design do processo de gestão da curva de aprendizagem 

por meio de ações coordenadas (chamado, durante a aplicação da pesquisa, de Timeline de 

ações), com o objetivo de facilitar a visualização do planejamento de ações pelas quais o 

entrante seria submetido durante seus três meses de experiência. Com isso foi oferecida uma 

sequência de ações sugeridas para que este entrante recebesse os subsídios necessários, a fim 

de possibilitar uma transferência de aprendizagem possível e efetivada.  O processo de gestão 

da curva de aprendizagem será apresentado com maior detalhamento no próximo capítulo desta 

tese. 

Seguindo a fase de proposição de instrumentos, identificaram-se os questionários 

sugeridos pelo Framework Ponte TAP e adaptou-se à realidade da organização. Desse modo, a 

composição de instrumentos abarcou: Motivação para aprender, ou seja, a fim de conhecer a 

motivação deste entrante em aprender novos conteúdos para facilitar o seu processo na equipe 
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analisada. Para compreender a motivação, foi aplicada a escala presente no apêndice D. Esta 

será mais bem esmiuçada na camada conseguinte. 

Outro instrumento aplicado foi a escala TAP, isto é, o acompanhamento da 

transferência de aprendizagem durante o período de experiência, observando dificuldades e 

potencialidades. Esta escala foi criada com base nas orientações de Zerbini et al. (2012), 

presentes na seção de procedimentos metodológicos desta tese. Assim sendo, os itens que a 

compõem estão embasados em objetivos de aprendizagem e de desempenho que se pretendia 

alcançar. Para consolidar esta escala, foi necessário realizar duas rodadas de validação junto a 

seis especialistas. Para cada item presente no questionário, foram levantadas as expectativas de 

performance, ou seja, qual o valor da escala esperada no primeiro, segundo e terceiro mês 

(Apêndice F e G). 

Além disso, criaram-se desafios mensais, os quais possibilitaram a simulação do 

negócio. Como apontado na literatura, promover desafios que simulem a realidade potencializa, 

através da experiência, a transferência de aprendizagem para a prática de trabalho. Tendo isso 

em vista, a pesquisadora sugeriu a realização de três desafios mensais que foram pensados para 

serem aplicados ao final de cada um dos meses que compõem o período de experiência.  Estes 

desafios foram criados pelos especialistas indicados pelo líder. Todavia, anterior esta criação, 

a pesquisadora auxiliou no levantamento de comportamentos esperados, bem como nos 

indicadores para avaliação destes desafios. Para isso, quanto à distribuição de 

comportamentos/tarefas por mês, foram considerados os comportamentos esperados levantados 

nas entrevistas iniciais. Com isso, considerou-se necessário realizar entrevista com um membro 

entrante (3 meses de casa na época da entrevista) da equipe analisada, para identificar se os 

comportamentos já identificados eram suficientes, como também, para distribuir e hierarquizar 

estes comportamentos e tarefas mês a mês referentes ao período de experiência.  

De modo geral, o entrante apontou a importância de que compreender o negócio da 

organização é necessário no primeiro mês do colaborador, uma vez que considera este 

conhecimento como "base de tudo". Além disso, indicou como fundamental que os novos 

colaboradores entrassem na organização com "sentimento de pertencimento", visto que isso 

mobiliza para a busca de novos conhecimentos.  

No que diz respeito aos conhecimentos técnicos, o entrante sugeriu que houvesse graus 

de complexidades gradativos, podendo ser inseridos aos poucos no primeiro mês e com maior 

intensidade ao terceiro mês. Esta sugestão também surgiu em relação à aquisição de autonomia; 

para o entrevistado, é interessante que, no início da experiência de trabalho do novo 

colaborador, haja maior suporte (com encontros programados) por parte do líder e do padrinho, 
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e, no último mês, haja menos suporte. Tais percepções foram validadas pelo líder e pelos 

especialistas que elaboraram os desafios (e serão melhores apresentadas na camada a seguir). 

Por fim, foi avaliado o suporte recebido, uma vez que era importante conhecer de que 

modo e sob quais condições este entrante conseguiria transferir ou não seus conhecimentos. O 

suporte foi avaliado a partir do questionário “Suporte à transferência de aprendizagem” 

(Apêndice H e I). 

 

Camada 3: Gestão da curva de aprendizagem por meio de ações de aprendizagem 

 

Após toda a estruturação do percurso formativo a ser aplicado nos novos 

desenvolvedores (dev 1 e dev 2), iniciou-se a fase de implementação das ações criadas e 

validadas. Para que esta implementação fosse possível, tornou-se necessário modelar um 

processo de curva de aprendizagem que identificasse as ações e agentes envolvidos durante 

todo o período de integração dos novos desenvolvedores, como pode ser visualizado na Figura 

43. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/175jDhz-loR6mxkkJqBnQuD_12LKeJmp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175jDhz-loR6mxkkJqBnQuD_12LKeJmp2/view?usp=sharing
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Figura 43 – Design do processo de integração do novo colaborador. 
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Foram mapeadas quatro frentes responsáveis para possibilitar a fluidez do processo de 

gestão da curva de aprendizagem e efetivação da transferência de aprendizagem para a prática 

de trabalho, a saber: 

 

• DHO; 

• Entrantes; 

• Líder e Padrinhos; 

• Responsável pela transferência de aprendizagem (Pesquisadora). 

 

A primeira fase do processo de modelagem está destacada em azul. O processo inicia-

se com a contratação efetivada pelo DHO 

As setas tracejadas demonstram a interação entre uma frente e outra. Já as setas 

contínuas representam o fluxo entre uma ação e outra. Este processo de modelagem da curva 

de aprendizagem será descrito pela visão do Entrante.  

A primeira fase do processo de modelagem está destacada em azul e ocorreu na 

primeira semana do entrante. O novo colaborador teve sua contratação efetivada pelo DHO e 

recebeu um e-mail de boas-vindas (processo já esmiuçado na camada 2).  

Anterior à chegada dos novos colaboradores, como pode ser percebido no processo, a 

pesquisadora realizou um alinhamento prévio com o líder e lhe entregou um guia com 

orientações de como acompanhar os devs no período de integração, além disso, o ajudou até 

mesmo a escolher o padrinho mais adequado para acompanhar o entrante. 

Em relação aos guias, estes foram criados para auxiliar no suporte prestado aos 

entrante. Ao total foram elaborados três guias: uma para o padrinho, um para o líder e um para 

o entrante. Nestes guias, estavam previstas informações que visavam desenvolver as 

competências necessárias ao período de experiência do entrante. No guia do padrinho, contém 

todas as atividades que ele precisava trabalhar em conjunto com o entrante durante os três 

primeiros meses de experiência. No guia do líder, constavam informações de como realizar a 

escolha de um bom padrinho, e de como acompanhar esse processo de integração. Já no guia 

do novo colaborador, constavam todas as informações necessárias ao seu período de integração: 

trilhas de aprendizagem, comportamentos e performance esperadas e diretrizes de como 

alcançá-los. 

https://poligraph-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/monike_machado_softplan_com_br/ETjlLO6bsdpPtcJO31a1BKABFmQ_xCFH09L5MjJkkQGlyw?e=Ou8bIM
https://poligraph-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/monike_machado_softplan_com_br/ETM3CpVbWstKjEzvLUV8s5ABfbdOydoerW0cyVTwS3BgDA?e=b9aa2y
https://poligraph-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/monike_machado_softplan_com_br/EdEz3c2M11VLk3S_jw44bhMBMXaZuFTOWhb7ksuad6uJYQ?e=I0GByA
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Após a escolha dos padrinhos, a pesquisadora realizou uma capacitação, a fim de 

prepará-los para a formação e desenvolvimento dos entrantes, atribuindo responsabilidades e 

tarefas importantes.  

Feito isso, ao colaborador iniciar na empresa, este foi direcionado para uma recepção, 

onde recebeu crachás e conheceu a sua equipe. Em seguida, o dev 1 e dev 2 foi recebido pelo 

líder, que lhe apresentou a área, a equipe e o papel a ser desempenhado.  

Já o padrinho iniciou o que foi chamado de Acordos de desenvolvimento individuais 

(ADIs) com o entrante.  Os ADIs foram pensados para possibilitar momentos de planejamento 

de tarefas e acompanhamento do status destas tarefas, sendo realizadas pelo Padrinho junto aos 

entrantes e serviram como suporte à transferência de aprendizagem destes novos colaboradores.  

Na recepção dos novos contratados, foi entregue o guia do novo colaborador, bem 

como foram apresentadas as trilhas de aprendizagem as quais estes seriam submetidos durante 

todo o processo. 

Ainda na primeira semana de trabalho dos novatos, a pesquisadora realizou um 

momento de recepção com os novos, apresentando-lhes o processo de integração e todas as 

etapas pelas quais estes passariam durante todo o período de experiência. Ao final da conversa, 

a pesquisadora enviou a escala "Motivação para aprender", a fim de colher as expectativas e 

motivação dos novos em relação a essa nova experiência de trabalho. 

O dev 1 por exemplo afirmou: "Desde o momento que eu aceitei a proposta de vir 

para empresa, sabia que teria muitos desafios e que eu deveria estar aberto para aprender 

novos conteúdos. Sendo assim considero que estou muito motivado para aprender tanto de 

tecnologia quanto do negócio". Já o dev 2 relatou: "Para minha formação profissional, será 

ótimo aprender o máximo possível de regras de negócio relacionado ao direito, pois irá 

expandir minhas áreas de conhecimento. Além disso, é algo que, consequentemente, irá me 

ajudar a evoluir aqui na organização". Ambos os devs alcançaram um alto índice de 

motivação, apontando entusiasmo em aprender coisas novas.  

Ao observar os resultados do questionário, percebeu-se que os desenvolvedores 

apresentaram motivação moderada, trazendo uma visão crítica à novidade dos cursos e repasses 

recebidos e apontando interesse em repasses mais informais. Ao somar a nota da percepção de 

motivação aos resultados do questionário, os dois participantes alcançam o nível de alta 

motivação.  

Após responder à escala de motivação, os devs foram direcionados ao integrativo 

realizado pelo DHO, o qual direcionava os entrantes para trilhas específicas, como código de 

ética e cultura organizacional. Estas trilhas do DHO, somadas às trilhas específicas dos 
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desenvolvedores, foram mais bem trabalhadas pelo padrinho junto aos devs nas ADIs, o qual 

com uma checklist de atividades, organizou as semanas de integração dos novatos. As ADIs 

marcaram o início da segunda parte do processo (destacada na cor verde). Esta etapa permeou 

os três primeiros meses do colaborador. 

O guia do padrinho foi organizado de forma a contribuir e direcionar as ações de 

desenvolvimento e aceleração da curva de aprendizagem dos novatos. No Apêndice J pode ser 

visualizado o checklist. 

As sugestões dadas aos padrinhos visavam promover um maior acompanhamento no 

primeiro mês e um menor ao passar dos meses, com vistas a alcançar a maior autonomia dos 

novatos. Assim, foram definidos oito encontros (dois por semana) no primeiro mês do entrante, 

quatro encontros (um por semana) no segundo e dois (quinzenais) no terceiro e último mês de 

integração. 

Os entrantes foram submetidos às trilhas e iniciou-se a sua adaptação ao clima e às 

demandas da equipe, começando atividades a serem desempenhadas de forma mais micro no 

primeiro mês e forma mais intensa nos meses conseguintes, uma vez que a aplicação do 

conhecimento ocorre de fato com a assimilação do que foi aprendido na rotina de trabalho. 

Ao realizar estas atividades, o dev 1 e dev 2 recebiam feedbacks a todo momento pelas 

ADIs. Após percorrerem as ações de capacitação durante cada um dos meses de trabalho que 

compõem o período de experiência dos novatos, os padrinhos designavam e garantiam a 

realização de desafios mensais. Estes desafios foram pensados com base na teoria "experience 

learning" e possibilitaram a simulação de uma situação-problema de negócio a ser resolvida. 

Os desafios foram pensados sob os seguintes critérios: 

 

a) contemplar aspectos técnicos e de negócio listados nas trilhas; 

b) estarem alinhados aos indicadores da área levantados pelo líder; 

c) estarem alinhados à distribuição de comportamentos/tarefas esperados por 

meses (período de experiência); 

d) serem os mesmos, independentemente do perfil do desenvolvedor (júnior, pleno 

e sênior); 

e) avaliação deverá ser diferente por perfil de desenvolvedor (júnior, pleno e 

sênior). 

Em relação às expectativas de comportamentos esperados por meses no que diz 

respeito aos desafios, foram mapeados alguns elementos (Quadro 26) para cada um dos meses 

do período de experiência. 
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Quadro 26 – Expectativas de comportamentos no Período de integração. 
Meses Comportamentos esperados  

Primeiro mês Desenvolver, testar e fazer o Merge. 

Analisar os impactos para o cliente. 

Buscar conhecimento – Foco em resolver (diferença entre “simples 

desenvolvedor para “fazer parte”). 

Visão sistêmica (cliente - software). 

Segundo mês Codificar, implementar com qualidade e sem erros. 

Desenvolver garantindo qualidade e prazo. 

Diminuir erros clássicos. 

Implementar com cobertura de testes. 

Saber utilizar o “Caminho feliz” do Sistema. 

Terceiro mês Conseguir resolver problemas e achar soluções sozinho. 

Investir em teste automatizado. 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

Para se alcançar o primeiro desafio mensal, foi necessário um maior acompanhamento 

(no mínimo oito encontros) dos padrinhos com os devs. Já o segundo previa um 

acompanhamento de média intensidade (no mínimo quatro encontros), e o terceiro previa ao 

menos dois acompanhamentos. Ao analisar os critérios de avaliação para cada um dos desafios, 

pode-se verificar que o nível de autonomia era o considerado mais desejável. Após a realização 

dos desafios, a pesquisadora enviou a escala de autoavaliação (Questionário TAP Apêndice F 

e G) para que os entrantes sinalizassem as suas percepções em relação ao aprendizado obtido 

em relação aos seguintes níveis: conhecimento, prontidão para aplicar, frequência de aplicação 

e autonomia sobre a tarefa. 

Em seguida, a pesquisadora reuniu cada entrante com seu respectivo padrinho e o líder 

para realizar a devolutiva de performance alcançada no mês condizente, fornecendo os 

resultados em relação aos desafios e às TAPs. Este momento foi avaliado de forma positiva 

pelos devs 1 e 2, uma vez que possibilitou a aproximação com os líderes, bem como oportunizou 

a noção do quanto estavam evoluindo ou não. A diretriz dada aos padrinhos é que todos os itens 

da escala igual ou menor a 3 deveriam ser analisados em conjunto com os devs, para que planos 

de ações e de melhorias fossem realizados. A cada mês de análise, observaram-se as notas 

atribuídas, a fim de se verificar a curva de aprendizagem desses colaboradores. Esta curva foi 
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visualizada a partir das notas atribuídas nas TAPs, nos desafios, bem como de evidências e 

comprovação do próprio líder. 

Após as aplicações dos instrumentos de performance, a pesquisadora realizou grupos 

focais com os entrantes e padrinhos, aplicando técnicas de dinâmica de grupo para potencializar 

a integração entre eles. Nestes grupos foram abordadas as dificuldades e as facilidades do 

período de integração. Foi possível observar a interação dentro do grupo trazendo um ambiente 

focado em ideias e emoções que não seriam expressas em outras situações. As informações 

obtidas trouxeram a visão dos colaboradores acerca de suas experiências e o impacto do 

Programa no dia a dia deles. 

Ao final do terceiro mês, a pesquisadora enviou a escala suporte à transferência de 

aprendizagem (apêndice H e I). Este questionário foi respondido no início quarto mês do 

colaborador, com a concretização da efetivação do contrato CLT dos colaboradores. Pensou-se 

neste período pelo fato de os entrantes já terem alcançado maior autonomia e maturidade em 

relação ao clima e cultura da empresa, bem como da própria equipe da qual faziam parte. 

O clima e a cultura organizacional possibilitaram a cocriação de novos conhecimentos, 

com a potencialização da prontidão para aplicar os CHAs aprendidos. Sem o suporte adequado, 

a transferência não seria possível 

Este processo auxiliou na modelagem da curva de aprendizagem, possibilitando aos 

entrantes, padrinhos e líder visualizarem, de forma clara e estruturada, a linha do tempo das 

atividades a serem empregadas e realizadas, bem como os agentes envolvidos, sendo 

considerada uma “entrega robusta e de qualidade” (líder da equipe). 

 

Camada 4: Processo de avaliação multinível e a transferência de aprendizagem para 

o trabalho.   

 

A camada 3 deste Framework possibilitou a estruturação, aplicação e modelagem do 

processo de gestão da curva de aprendizagem por meio de ações de aprendizagem, 

acompanhamento contínuo e orientado pelo padrinho e pelo líder. 

Durante toda a implementação do processo de gestão da curva de aprendizagem, houve 

momentos de avaliação. Esta avaliação ocorreu em uma perspectiva multinível, levando em 

conta a visão dos agentes envolvidos e abarcando momentos formais (quando a pesquisadora 

convocava) e momentos informais (no próprio dia a dia dos novos colaboradores). Os atores 

envolvidos podem ser visualizados na Figura 44. 
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Figura 44 – Atores envolvidos no processo de Integração. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

Dos entrantes para os líderes e padrinhos, houve avaliações formais; por exemplo, nos 

grupos focais e na própria escala de suporte à transferência de aprendizagem.  

Do líder para os entrantes, houve avaliações informais nos acompanhamentos, 

semanais do dia a dia, e formais, por meio da devolutiva dos resultados obtidos nos desafios e 

nas TAPs. Do padrinho para o líder, houve avaliações informais, por meio de conversas no dia 

a dia. Já do padrinho para o entrante, houve avaliações formais com as ADIs, da devolutiva dos 

resultados para o entrante, e informais por meios dos próprios acompanhamentos semanais 

rotineiros. 

A pesquisadora esteve presente nos momentos formais e informais, a fim de mediar e 

acompanhar estas avaliações até que se naturalizassem os feedbacks informais no clima e 

cultura da equipe. 

Estas avaliações ocorreram paralelamente à implementação do processo de gestão de 

curva de aprendizagem, como já tratado brevemente na camada anterior. Estas avaliações foram 

pensadas para melhor atender o entrante e para avaliar a efetividade do programa educacional 

e de integração. Estas avaliações foram do tipo diagnósticas, visto que deu insumos para os 

padrinhos e o líder desenharem planos de ação para aumento da performance dos entrantes, 

como também foram inclusivas e formativas, uma vez que foram conduzidas capacitações para 

elevar o nível de conhecimento e de aprendizagem desses novos colaboradores, respeitando 

suas singularidades no processo de aprendizado. 

Entrantes

LíderPadrinhos
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Quanto às estratégias de acompanhamento de performance e mensuração da 

aprendizagem, estas foram pensadas de acordo com cada um dos meses correspondentes, como 

pode ser observado no esquema a seguir. 

    

Figura 45 – Estratégias de acompanhamento de performance e mensuração da aprendizagem. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

Na camada anterior, cada um desses instrumentos foi apresentado. Como dito, no 

primeiro mês (30 dias) do colaborador, logo na primeira semana, os desenvolvedores entrantes 

respondiam a escala de Motivação para aprender, sinalizando suas expectativas em torno de 

novas aprendizagens. Ao final de cada um dos meses (30, 60 e 90 dias) que compõem o período 

de experiência, foram aplicadas as TAPs, a fim de verificar, sob a perspectiva dos novatos, o 

quanto estavam autônomos ou não em relação às tarefas ali identificadas. Também ao final 

desses meses foram aplicados os desafios mensais, os quais oportunizaram a simulação de 

situações-problemas reais do negócio da organização. Os grupos focais e colaborativos também 

abrangeram os finais dos meses de integração e trouxeram resultados positivos no que tange a 

maior integração, confiança e autonomia. Por fim, como demonstrado na figura, aplicou-se o 

questionário de suporte à transferência de aprendizagem (120 dias), onde foi possível identificar 

a avaliação dos desenvolvedores em relação ao suporte organizacional recebido. Pode-se 

perceber que as avaliações abrangeram níveis de aprendizagem individual, de grupo/pares e 
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organizacional, sendo uma importante estratégia para gerir curvas de aprendizados e possibilitar 

a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho.  

A Camada 4 destaca a “descida” da Ponte TAP, dando ênfase à superação de níveis de 

aprendizagem para que a transferência de aprendizagem para a prática se concretize. Tais níveis 

estão representados na Figura 46. 

 

Figura 46 – Níveis de aprendizagem para que a transferência de aprendizagem. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

Os níveis de conhecimento implicam a estrita retenção de conhecimento após ações 

educacionais, isto é, os indivíduos sabem ou não sabem acerca de um assunto específico. O 

nível de conhecimento não requer habilidades para aplicação, mas se encontram a nível de 

contextualização. Como progresso, o nível conseguinte é o de Prontidão para aplicar, isto 

significa temas/assuntos/atividades que não são aplicados no cotidiano do desenvolvedor de 

forma contínua, mas que requerem prontidão para aplicação, caso ocorram necessidades 

específicas do cliente. Neste nível os colaboradores mais do que sabem (conhecimento) mas 

estão prontos para aplicar (prontidão para aplicar). O próximo nível retratado na Ponte TAP e 

identificado na validação do framework é o de frequência para aplicação. Este nível remete à 

própria aplicabilidade dos conhecimentos aprendidos na prática do trabalho. São atividades 

consideradas pelo líder da equipe primordiais para o alcance dos indicadores estratégicos da 

equipe. Por fim, o nível de autonomia remete à segurança e autonomia dos novatos em resolver 

demandas e realizar tarefas mais complexas de forma autônoma. 

Conhecimento

Prontidão para aplicar

Frequência de aplicação

Autonomia 

Transferência de 
aprendizagem para a prática 

de trabalho
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No que diz respeito à transferência de aprendizagem para a prática, como já dito nesta 

tese, pode ser entendida como a aplicação eficaz, no contexto de trabalho, dos conhecimentos 

adquiridos durante ações de capacitação. Este conceito traz a importância da mudança na forma 

de desempenhar as atividades de trabalho, após submissão às ações educacionais. Para a 

organização foi de suma importância que os participantes submetidos a ações de capacitação 

apresentem resultados expressos sob a forma de novas competências no trabalho a nível de 

desempenho. Competências estas que, quando aplicadas, provocaram impactos na organização, 

nos processos de trabalho e nos resultados, segundo o líder da equipe. 

Na camada 1 e 2, ao mapear os objetivos organizacionais a serem atingidos com a 

aplicação do framework, constatou-se que, ao acelerar a curva de aprendizagem dos novos 

desenvolvedores, era possível alcançar: 

 

a) satisfação do cliente; 

b) baixar backlog e aumentar a qualidade dos atendimentos; 

c) rapidez na solução do problema; 

d) alcançar um histórico de indicadores de desempenho da área; 

e) diminuir a percepção de tempo de curva de aprendizagem, onde o líder 

apontava: “Hoje leva de 6 meses a 1 ano para o entrante ficar “bom”. 

  

A análise do ROI relacionada a investimento não ocorreu de forma sistemática. 

Utilizaram-se análises a partir da evolução dos níveis de aprendizagem (conhecimento, 

prontidão, aplicação, autonomia). Foram levantados os impactos e, diante da percepção do líder, 

padrinhos e desenvolvedores, chegou-se às seguintes considerações: 

 

I. Estruturação do próprio programa/ orientação para os padrinhos e os líderes. 

“Antes não tínhamos nada, e agora com o programa é possível direcionar melhor 

o entrante” 

II. Entrante mais autônomo  

“Acredito que o programa esteja auxiliando muito na curva de aprendizagem, 

gerando uma autonomia maior para as minhas atividades, onde com isso acabo 

não interferindo muito nas atividades do meu padrinho fazendo com que a 

produtividade dele não seja tão interferida” 

III. Colaboradores mais conectados ao Negócio da organização 
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“Os detalhes das experiências que o instrutor deu sobre a rotina de um cliente torna 

a experiência da fábrica de software muito mais humana e aumenta a visão e 

entendimento dos problemas que o usuário final encontra e o que sentem (de 

fato) ao usar a solução em que trabalhamos. Quando o fator humano é 

adicionado na realidade dos engenheiros, isso dá propósito ao nosso trabalho 

além de direcionamento do que melhorar tecnicamente". 

IV. Despertar o interesse de aprender para melhorar no trabalho 

"Recomendaria a continuidade com certeza. É de suma importância que o novo 

colaborador e também os antigos, entendam não só o que é o cliente e as 

personas envolvidas, mas entender com o que nós - colaboradores - estaremos 

trabalhando diariamente". 

V. O resultado da Transferência da Aprendizagem para o Trabalho a partir de 

Desafios mensais e de autoavaliação 

“Acredito que já consigo transferir meu conhecimento para o meu trabalho, 

fazendo com que o código que gero seja melhor e com menos incidências de 

erros” 

 

Tais resultados permitem a pesquisadora assumir algumas considerações acerca da 

aplicação do Framework Ponte TAP, as quais estão expostas na Figura 47. 
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Figura 47 – Considerações da aplicação do Framework Ponte TAP. 

  
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

Com a aplicação do Framework Ponte TAP, pôde-se considerar que, para acelerar a 

curva de aprendizagem e alcançar o desempenho competente dos novos colaboradores, foi 

preciso criar ferramentas estratégicas de aprendizagem (1), a fim de medir o desempenho 

competente durante o período de análise estipulado (2). Com as avaliações diagnóstica, 

formativa e inclusiva (3), foi possível gerenciar os fatores que facilitam ou que dificultam a 

concretude do desempenho competente (4). Esta gestão foi mais bem aproveitada com a 

sistematização de desempenhos a cada mês que compõe o período de experiência (5). Os guias 

(6) criados para o entrante, para o padrinho e para o líder puderam orientá-los no fluxo de ações 

coordenadas (7) entre DHO, entrantes, padrinhos, líderes e pesquisadora, que foi realizado com 

o design da gestão da curva de aprendizagem. As trilhas de aprendizagem (8) foram contínuas 

e foram designadas nos acordos de desenvolvimento individuais (9) entre os desenvolvedores 

e os padrinhos. 

Respeitando as premissas das abordagens fundamentais de ensino e aprendizagem, 

estabeleceram-se desafios mensais (10) que oportunizaram a simulação do que ocorre na prática 

de trabalho. Todos os elementos anteriores resultam no suporte de pares e organizacional (11), 

o qual foi essencial para que o acompanhamento da transferência de aprendizagem para a 
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prática (12) fosse o mais adequado possível. Considerou-se, portanto, que, ao gerenciar a curva 

de aprendizagem, é possível garantir a efetiva transferência de aprendizagem para a prática do 

trabalho. 

A aplicação do Framework Ponte TAP na referida organização, com a problemática 

lançada, possibilitou considerar que, para acelerar a curva de aprendizagem e o alcançar o 

desempenho competente dos colaboradores entrantes, foi necessário elaborar e aplicar 

ferramentas estratégicas de aprendizagem que mensurassem esta performance a partir de 

avaliações diagnósticas, formativas e inclusivas. Estas análises possibilitaram gerir os fatores 

que facilitaram e dificultaram o processo de aumento de desempenho competente, por meio de 

listagem de desempenhos esperados por meses (três meses iniciais do colaborador). Tal 

listagem atribuiu responsabilidades destacados em guias (entrantes, padrinhos e líder), gerando 

um fluxo de ações coordenadas com trilhas de aprendizagem, acordos de desenvolvimento 

individuais com o padrinho, aplicação de desafios mensais e escala de transferência de 

aprendizagem para a prática de trabalho. 

Pode-se dizer que, no processo de validação do Framework Ponte TAP, por meio dos 

elementos destacados acima, geriu-se a curva de aprendizagem dos novatos e alcançou-se a 

transferência de aprendizagem para a prática de trabalho. 

Os resultados apontam uma repercussão positiva no ambiente de trabalho da equipe 

analisada, como pode ser visualizado nos fragmentos em destaque: 

 

"Ótima iniciativa o programa. Certamente facilitará o dia a dia na 

realização das atividades". 

 

"Excelentes treinamentos onde todos os pontos são de total importância 

para o entendimento do processo de aprendizagem aos cenários 

tratados no dia a dia". 

 

"Os desafios esclareceram quanto ao uso do sistema. Durante várias 

vezes tivemos os mesmos problemas que o cliente encontra no dia a dia 

e isso foi importante para repensarmos nossa prática enquanto 

atuantes para entrega e funcionamento do mesmo". 

 

Em uma das conversas nos grupos focais, os padrinhos trouxeram avaliações em 

relação ao programa aplicado: 
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"minha percepção do programa é que veio para ajudar os nossos 

colaboradores de forma padronizada organizada, e acima de tudo nos 

permitiu acompanhar de forma mais adequada, instruir de forma 

eficiente, e acima de tudo medir. Veio para orientar os colaboradores 

atuais da organização de como eles devem acompanhar os novos 

entrantes. Tem muito que evoluir ainda, mas ele está numa forma 

direcionada para o sucesso. A gente via conseguir melhorar muito 

nosso processo de entrada, fazendo com que os novos se sintam cada 

vez melhor na organização". 

 

"meus afilhados já estavam produtivos no primeiro mês conseguindo 

desenvolver alguma coisa. É muito bom como padrinho ter um checklist 

de tudo que eu preciso atender junto ao meu afilhado. O projeto piloto 

se torna efetivo realmente, e deveria ser para toda a unidade, não só 

para a nossa equipe. Acredito que seria muito importante". 

 

"Estou passando já pelo segundo afilhado e realmente o aprendizado e 

adaptação do novo colaborador foi muito melhor, de por exemplo 

quando foi comigo. Tendo um guia do que realmente deve alinhar, 

quais são as expectativas em relação à pessoa que entrou. E em relação 

da pessoa que entrou ao suporte que o padrinho deve dar". 

 

Com a percepção do líder, padrinhos, entrantes, e principalmente pela percepção de 

diminuição da busca de ajuda aos especialistas, na visão deles, concluiu-se que a curva de 

aprendizagem diminuiu consideravelmente, como apontado na Figura 48. 
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Figura 48 – Resultados da aplicação do Framework Ponte TAP. 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) com base em dados da pesquisa (2019). 

 

 

O framework atendeu às diretrizes da UCR. No que diz respeito ao alcance, o Programa 

de integração dos novos desenvolvedores abrangeu não somente os novatos, mas também a 

todos da equipe analisada interessados na temática. Já interconexão, foi presente ao utilizar 

tecnologias colaborativas, aplicadas durante as mentorias do padrinho e líder, bem como nas 

próprias capacitações ofertadas. 

O reconhecimento dos stakeholders levou em conta as expectativas relacionadas às 

necessidades de aprendizagem, levantadas pelos stakeholders envolvidos. A tecnologia esteve 

presente a todo o instante, com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas de 

aprendizagem presenciais, como desafios mensais, por exemplo. O foco possibilitou a oferta de 

cursos alinhados aos objetivos organizacionais levantados na camada 1 e 2 a partir de 

entrevistas. O nível ocorreu nas ofertas dos cursos livres e também com a participação ativa da 

pesquisadora, promovendo um olhar acadêmico, e sustentado na literatura sobre o assunto, à 

prática organizacional. 

Por fim, a gestão do conhecimento ocorreu a todo instante, com a identificação de 

conhecimentos críticos relacionados à estratégia, negócio e indicadores de desempenhos.  
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No que tange aos estágios de evolução do Sistema de Educação Corporativa, estes 

ficaram evidentes ao longo da criação e aplicação das ofertas de capacitação. Com práticas 

focadas em tarefas (departamento de treinamento), aprendizagem em ambientes on-line de 

ensino (e-learning), ações estratégicas de aprendizagem (educação corporativa), ampliação da 

rede interna envolvida em ações educacionais e relação com a universidade acadêmica 

(stakeholder university), a partir da aplicação do framework (universidade corporativa em rede) 

Estes resultados apontaram a importância do Framework Ponte TAP e o validaram 

como um framework para gestão da curva de aprendizagem e efetivação da transferência de 

aprendizagem para a prática do trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta tese de doutorado, delineou-se como objetivo geral propor um framework de 

gestão da curva de aprendizagem para efetivar a transferência de aprendizagem para a prática 

de trabalho. Os objetivos específicos traçados eram: identificar, no processo de 

desenvolvimento humano e organizacional, os elementos constitutivos e agentes envolvidos 

para se processar o desempenho competente; compreender o Modelo de Universidade 

Corporativa em Rede e seus processos estruturantes; identificar ações de aprendizagem que 

possibilitam a gestão da curva de aprendizagem; identificar o processo de avaliação multinível 

e a sua relação com a efetivação da transferência de aprendizagem para a prática do trabalho; 

validar o Framework de gestão da curva de aprendizagem efetivando a transferência da 

aprendizagem para a prática do trabalho em uma organização brasileira.  

Crossan Lane e White (1999) mencionam que um framework é o retrato fidedigno da 

relação entre a realidade com a teoria, devendo seguir os seguintes critérios: 1) identificação do 

fenômeno a ser compreendido; 2) sugestão de premissas-chave relacionadas ao framework que 

se quer propor; 3) descrição da inter-relação entre os elementos constituintes do framework. 

Tais premissas foram respeitas na construção do framework. O framework seguiu as diretrizes 

de validação prévia, pelas concepções levantadas na elaboração da pesquisa, com o 

desenvolvimento da pesquisa, a validação interna, os resultados obtidos e validade externa 

(OLLAIK; ZILLER, 2012). 

Como princípio da pesquisa-ação, para aplicação do framework foi necessário um 

problema específico do campo. Definiu-se, desse modo, "Modelar o processo de integração 

para a diminuição da curva de aprendizagem de desenvolvedores entrantes, por meio do 

framework proposto". Assim, foi necessário compreender o processo de integração que estava 

sendo aplicado, bem como analisar fatores relacionados à curva de aprendizagem dos 

colaboradores dentro deste processo. Todo o desenvolvimento e aplicação do Framework foram 

feitos em seis meses (maio – outubro de 2018)  

O primeiro objetivo específico, "Identificar no processo de desenvolvimento humano 

e organizacional, os elementos constitutivos e agentes envolvidos para se processar o 

desempenho competente", foi respondido através da elaboração e validação da Camada 1 do 

Framework Ponte TAP. Nesta camada, discutiu-se sobre o compromisso e a responsabilidade 

da área de desenvolvimento humano e organizacional em assumir o processo de desempenho 

competente dos colaboradores.  
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Enquanto elementos a serem respeitados e gerenciados, foram elencados: 

Competências críticas; Identificação do desempenho competente; Performance 

esperada/indicadores; Comportamentos/tarefas esperados; Alinhamento entre objetivos 

individuais e organizacionais; Nível e abrangência do aprendizado; Identificação de que 

áreas/equipes/redes são afetadas por esse conhecimento crítico. Ainda nesta camada, ressaltou-

se que as ações educacionais não devem ser pensadas apenas no nível de indivíduo, uma vez 

que os impactos da aprendizagem devem atingir níveis de grupos e toda a organização em si, 

bem como seu ecossistema interno e externo. 

Durante a etapa de validação, foi realizado o mapeamento dos conhecimentos críticos 

necessários para se alcançar o desempenho competente, analisando especificamente o perfil dos 

desenvolvedores entrantes. Por se tratar de um processo de integração de um novo colaborador, 

foi necessário compreender como ocorria o processo de contratação desse perfil. 

Observou-se que as competências técnicas solicitadas pelo líder eram as requeridas 

pelo mercado em geral. Todavia, para o líder, a descrição destas vagas necessitava de revisão, 

uma vez que havia expectativas (principalmente comportamentais) que não estavam sendo 

requeridas. Concluiu-se, assim, que muitas competências técnicas esperadas deveriam ser 

desenvolvidas dentro da própria organização, durante o período de integração (nos três 

primeiros meses do colaborador). A pesquisadora, com as entrevistas, tornou explícito os 

conhecimentos e expectativas tácitos do líder, chegando ao final a uma série de aspectos que o 

framework poderia contribuir. 

Já o segundo objetivo, “Compreender o Modelo de Universidade Corporativa em Rede 

e seus processos estruturantes”, foi alcançado através da proposição e validação da Camada 2 

da Ponte TAP. Nesta camada, objetivou-se desenvolver ambientes para aprendizagem em redes 

internas e externas a partir do Modelo Universidade Corporativa em Rede. Esta camada 

concentrou esforços para a elaboração da Estratégia e planejamento, bem como na 

sistematização da estrutura e oferta (considerado pilar da Ponte). No que diz respeito aos 

elementos a serem respeitados e gerenciados, elencaram-se: Análise situacional (Avaliação 

diagnóstica); Fatores que afetam a transferência de aprendizagem; Suporte à transferência de 

aprendizagem; Programa educacional com metodologias ativas de ensino e foco na 

aprendizagem experiencial; Criação de redes internas de aprendizagem; Criação da cadeia de 

valor da UCR; PPP – Plano político pedagógico; Indicadores estratégicos de aprendizagem e 

de negócio; Instrumentos para gestão da curva de aprendizagem e efetivação da transferência; 

ROI. 
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Ainda nesta camada, realizou-se a análise situacional do processo de entrada e 

integração dos novos colaboradores. Desenhou-se o macroprocesso da integração (Figura 42), 

a fim de compreender as ações realizadas pela área DHO, como também as pequenas ações, 

mesmo que informais, realizadas na equipe analisada. Observou-se que o processo de 

integração não era específico e personalizado para o cargo de desenvolvedor, tampouco tinha-

se clareza quanto à performance pretendida ao final dos 90 dias que compunham o período de 

experiência dos novos contratados (período este abrangente ao processo de integração).  

Dessa forma, a pesquisadora realizou entrevistas para identificar aspectos técnicos e 

comportamentais que deveriam ser apresentados como desempenho competente, ao final do 

período analisado. Também foi verificado o que de fato comprovaria e como seria esta 

comprovação de que a curva seria acelerada e a transferência para a prática efetivada. 

Esta camada, portanto, foi essencial, pois foram levantados o que e como gerir a curva 

de aprendizagem, com instrumentos como questionários de autoavaliação, desenho de desafios, 

além de escalas já consolidadas na literatura como a de Motivação para aprender e Suporte à 

transferência de aprendizagem para a prática. 

Nesta camada, foram reconhecidos os stakeholders que acompanhariam a curva de 

aprendizagem dos novatos exercendo o papel de mentoria, no caso da organização, os 

padrinhos. Por fim, definiram-se o delineamento do programa educacional e delineamento do 

design da gestão de aprendizagem por meio de ações coordenadas e instrumentos. 

O terceiro objetivo específico desta tese, “Identificar ações de aprendizagem que 

possibilitam a gestão da curva de aprendizagem”, foi alcançado pela Camada 3 do framework, 

que teve como foco principal gerenciar a curva de aprendizagem do colaborador/equipe/área 

por meio de ações educacionais e de aprendizagem, além de capacitar mentores para 

potencializar a aceleração da curva. Nesta camada, os elementos a serem gerenciados foram: 

Papéis do(s) mentor(es) e mentorado(s); Gestão dos fatores que afetam a transferência de 

aprendizagem; Curva de aprendizagem acelerada dentro do período determinado e da eficiência 

esperada nas camadas anteriores; Avaliação diagnóstica, inclusiva e formativa. 

Neste momento, foi dado ênfase a aprendizagens formais e informais com feedbacks 

contínuos. Para gerir a curva de aprendizagem do aluno profissional adulto, foi necessária a 

criação do Design do processo de integração do novo colaborador. Nesta modelagem incluíram-

se os principais agentes responsáveis para garantir a aceleração da curva: DHO, entrantes, 

líderes, padrinhos e a pesquisadora (por meio do acompanhamento e mediação). 

Também se criou um fluxo de ações (chamado na aplicação de timeline de ações) para 

cada um dos agentes, sendo o foco principal o percurso do entrante. Neste fluxo, havia as 
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sugestões de implementação de instrumentos, acompanhamentos, ações de TD&E, entre outros. 

Toda a estruturação desta modelagem ocorreu na Camada 2, porém foi aplicada na Camada 3, 

haja vista o seu objetivo maior (gestão da curva de aprendizagem). 

O quarto objetivo específico desta tese, “Identificar o processo de avaliação multinível 

e a sua relação com a efetivação da transferência de aprendizagem para a prática do trabalho”. 

A Camada 4 do framework foi trabalhada fortemente neste aspecto, com vistas a garantir a 

transferência de aprendizagem para a prática e a diminuição da curva de aprendizagem, e 

identificar o impacto do programa delineado a nível de indivíduo, grupo e organização, 

analisando a evolução dos estágios do SEC a partir das diretrizes do Modelo UCR. 

Os elementos observados nesta camada foram: Desempenho competente; Indicadores 

de sucesso; Avaliação diagnóstica, inclusiva, formativa e somativa; Resultados no que tange ao 

conhecimento; Resultados no que tange à prontidão para aplicar; Resultados no que diz respeito 

à frequência com que se aplica; Resultados no que tange à autonomia sobre o aprendido; 

Atendimento das diretrizes da UCR; Evolução dos estágios do SEC. 

Nesta camada, a avaliação multinível ganhou ênfase, uma vez que a aprendizagem não 

ficou apenas a nível de indivíduo, evoluindo no nível de grupo e organizacional, afetando 

positivamente não só a curva dos desenvolvedores entrantes, como também a própria 

performance da equipe analisada. Durante a validação do framework ficaram claras as 

estratégias de acompanhamento de performance e mensuração da aprendizagem, visando 

evoluir os níveis de aprendizagem dos alunos profissionais adultos. Estes níveis contemplaram 

conhecimento, prontidão para aplicar, frequência de aplicação e autonomia. O conjunto deles 

resultaram a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho. 

Destaca-se que a análise do ROI quanto ao investimento feito (monetário) não ocorreu 

de forma sistematizada, pelos efeitos de uma pesquisa-ação, sendo um elemento a ser 

considerado em pesquisas futuras. Contudo, pela percepção da liderança e dos especialistas, foi 

possível confirmar a aceleração da curva de aprendizagem. 

Por fim, o objetivo de “Validar o Framework de gestão da curva de aprendizagem 

efetivando a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho em uma organização 

brasileira” foi alcançado, não só pela sua elaboração per se, mas também pela sua validação em 

uma organização brasileira mundialmente reconhecida do segmento de tecnologia. Pela 

percepção levantada, inicialmente tinha-se o período de seis a doze meses para que a curva de 

aprendizagem acelerasse. Com a aplicação do framework, foi possível reduzir para 3 meses, 

sendo o quarto com a efetivação do colaborador no trabalho. 
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Além dos objetivos traçados, no capítulo de Considerações teóricas (2.6) foram 

levantados pressupostos após a análise da literatura, a saber: 

 

1. Quando há a transferência de aprendizagem para a prática do trabalho há a 

aceleração da curva de aprendizagem. 

2. É necessária a gestão na área de desenvolvimento humano, na área de 

capacitação para que haja a transferência.  

3. Não se pode somente focar na aprendizagem cognitiva, afetiva ou 

comportamental, é preciso evoluir para uma visão analítica, transacional, 

processual e multilinear, para que o foco das ações corporativas facilite a 

transferência de aprendizagem. 

4. A aprendizagem é multinível e multivariável e potencializada por avaliações 

contínuas. 

5. A transferência de aprendizagem para a prática do trabalho não é estanque, 

tampouco só ocorre ao final de uma ação educacional, mas processual e 

iniciada logo na oferta das ações educacionais. 

6. As curvas de aprendizagem não estão relacionadas à estrita repetição de 

tarefas, sendo gerenciadas de forma estratégica e propositiva. 

 

Todos os pressupostos foram confirmados na literatura e na validação do framework. 

Ao potencializar a transferência de aprendizagem para a prática de trabalho, há a aceleração da 

curva de aprendizagem e vice-versa, haja vista que, gerenciando a amplitude e profundidade da 

curva, a transferência já se inicia no próprio processo de aprendizagem, não sendo analisada 

apenas ao final de ações de TD&E (primeiro pressuposto). Para isso, faz-se necessária a gestão 

efetiva das áreas responsáveis pelo desenvolvimento humano organizacional de forma séria e 

sistemática (segundo pressuposto). O terceiro pressuposto também foi possível ser verificado, 

uma vez que incitou a aprendizagem cognitiva, afetiva e comportamental dos desenvolvedores, 

a partir de análises transacionais e processuais, facilitando o processo de transferência de 

aprendizagem para a prática. 

Com isso, confirmou-se que a aprendizagem é multinível (indivíduo, pares/grupo, 

organização) e multivariável, uma vez que há uma série de fatores que podem facilitar ou 

dificultar a transferência de aprendizagem (quarto pressuposto), devendo ser analisada por 

avaliações contínuas. A transferência de aprendizagem, portanto, não é estanque, é um 

processo, devendo ser analisada como tal (quinto pressuposto), e as curvas de aprendizagem 
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não se relacionam estritamente à repetição de tarefas (estágio de departamento de treinamento 

do SEC), devendo ser gerenciadas de forma estratégica, propositiva e em rede (estágio UCR do 

SEC). 

Na pesquisa-ação é importante que a capacidade de aprendizagem esteja associada 

intrinsecamente ao processo de investigação. Há, nesse processo, uma estrutura de 

aprendizagem conjunta, em que os pesquisadores e participantes aprendem algo novo durante 

o processo. A aprendizagem dos pesquisadores é facilitada pelos participantes e vice-versa. 

Estes princípios da pesquisa-ação foram aplicados na validação do framework a todo 

instante. A pesquisadora atuou como mediadora e facilitadora dos processos de aprendizado, 

capacitando os stakeholders para que estes, após o término da pesquisa, se sentissem autônomos 

e seguros em continuar os processos desenhados. A percepção de cada stakeholder foi muito 

valiosa e tornou o caminho da aplicação do framework mais compatível com a realidade da 

organização, sendo um atributo de muito valor na opinião dos envolvidos. 

Em uma pesquisa-ação, os pesquisadores facilitam a aprendizagem pela restituição de 

informações, modos de discussões que são promovidas, modalidades de formação propostas, 

negociações estabelecidas, evitando que certas partes implicadas na situação não sejam 

eliminadas (THIOLLENT, 2009). 

Quanto às limitações da pesquisa, é importante considerar que em uma pesquisa 

qualitativa os dados não podem ser generalizados. Assim, alguns resultados podem restringir-

se às situações, cursos, participantes analisados e à organização foco da análise. No entanto, 

esta foi uma escolha metodológica, a qual tem embasamento científico, demonstrando nos 

resultados apresentados que o estudo respondeu os objetivos delineados, e possibilitaram a 

proposição do Framework Ponte TAP. 

Sendo assim, pode- se dizer que esta teste possibilitou contribuições para a teoria, para 

a ação, e para a prática.  

No que tange às contribuições teóricas e para a ciência, Meister (1999) destacou que 

o maior surto de universidades corporativas ocorreu no início de 1990, isto significa quase 40 

anos de um novo paradigma de educação corporativa, sendo confirmado por Freire et al. 

(2016ab) recentemente. Há, portanto, que se destacar que ainda é precária a conexão entre 

empresa e mundo acadêmico, sendo responsabilidade dos sistemas de educação corporativa 

(pelo lado organizacional) fomentar esta intersecção (SILVA; CIPRIANO, FREIRE, 2018). A 

aplicação do Framework Ponte TAP permitiu justamente esta ponte teoria-empiria, 

universidade acadêmica-universidade corporativa, através de discussões colaborativas, 
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integrando conhecimentos estruturados aos conhecimentos embasados na experiência, o que, 

segundo David Kolb, resulta no real percurso de desenvolvimento profissional. 

A busca por pesquisas na literatura nacional no que diz respeito à transferência de 

aprendizagem e a sua relação com curva de aprendizagem apresentou resultado nulo, 

demonstrando a notória relevância deste trabalho. Buscou-se, assim, contribuir 

significativamente com o avanço científico do tema no Brasil, auxiliando estudiosos da área e 

profissionais que atuam na linha de frente em Sistemas de Educação Corporativa a 

potencializarem a gestão da curva de aprendizagem e efetivação da transferência de 

aprendizagem do aluno profissional adulto no contexto do trabalho, em sistemas de educação 

corporativa.  Este trabalho é relevante, uma vez que a sociedade contemporânea tem como base 

geradora de riquezas a organização social e a criação de conhecimento. Este contexto faz com 

que o Sistema de Educação Corporativa seja despertado com maior amplitude nas organizações 

que demonstram estar preocupadas com a competitividade. O SEC tem como premissa o 

desenvolvimento de pessoas a partir de gestão de competência, em que a Gestão de 

Conhecimento organizacional é o principal elemento articulador, como pontuado no Modelo 

Universidade Corporativa em Rede (FREIRE et al. 2016 a; 2016b). 

Não somente as universidades acadêmicas como também as corporativas foram 

impelidas a (re)pensar suas ações de educação, desenvolvimento e aprendizagem, adequando-

se às mudanças que ocorrem dinamicamente na sociedade baseada em conhecimento. A Gestão 

do Conhecimento organizacional (diretriz destacada na Universidade Corporativa em Rede), 

aliada ao Sistema de Educação Corporativa, demonstra uma estratégia de maior preparo 

conceitual e ferramental, diante de panoramas inovadores e exigência de perfis de 

colaboradores mais complexos (FREIRE et al., 2016ab). Para Rocha-Pinto et al. (2005), trava-

se uma batalha pelo conhecimento, na qual as organizações que buscam minimizar a 

obsolescência do conhecimento e alinham o processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

competências às suas estratégias estão de um lado e, do outro, encontram-se trabalhadores que 

buscam adaptar-se ao novo perfil, reaprendendo continuamente e realizando a manutenção de 

sua empregabilidade. A nova tendência das organizações está em comprometer-se ativamente 

com ações de educação e potencialidades do desenvolvimento dos seus colaboradores, com a 

implantação de ferramentas de Gestão do Conhecimento. Pode-se afirmar que a universidade 

corporativa é uma dessas ferramentas (ROCHA-PINTO et al., 2005; FARIA; GRUTZMANN, 

2016). 

O potencial desenvolvimento que repercute da adoção de universidades corporativas 

como mecanismo de aprendizagem torna-se agenda de estudo essencial para as próprias 
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organizações e também para a sociedade em geral, uma vez que otimiza a prestação de serviços 

aos cidadãos, qualificando mão de obra e promovendo o progresso social e científico por meio 

da difusão de conhecimento. Quando uma organização inova, ela não só gera conhecimentos 

novos para dentro como também para fora (LEMOS, 2008; FARIA; GRUTZMANN, 2016; 

JUNIOR; COSTA, 2009). 

O conhecimento organizacional encontra-se presente nas diversas etapas de um 

processo de inovação. Quanto maior a capacidade de criação, maiores competências distintivas 

obterá a organização. Todavia, o desafio atual está em converter a grande quantidade de 

informações disponíveis e acessíveis em subsídios sustentáveis capazes de promover o 

desenvolvimento das organizações. Faz-se necessária uma cultura organizacional focada em 

construção e criação de conhecimento organizacional, evidenciando o capital humano como 

fator determinante neste processo. Gerir pessoas significa prover espaços de colaboração e 

interação entre diferentes grupos e indivíduos para que a soma do saber de cada pessoa origine 

o conhecimento organizacional. 

Há a necessidade de se compreender de que modo está sendo trabalhado o 

conhecimento organizacional, dado os novos arranjos organizacionais com caráter mais 

flexíveis. Identifica-se uma sociedade pautada em uma variabilidade de aprendizagens 

organizacionais e de exigência de novos CHAs e competência na gestão destes conhecimentos 

gerados (FREIRE; SPANHOL, 2014; ROBBINS; JUDGE; FORMAL, 2010). Os colaboradores 

capacitados passam a ser percebidos como ativos organizacionais, sendo seus saberes e 

competências encarados como valor distintivo à organização.  É preciso maior agilidade, 

capacidade de cognição, e níveis mais altos de aprendizagem e de Gestão de Conhecimento 

efetivo (FIALHO et al., 2006; LEMOS, 2008).  

No Modelo Universidade Corporativa em Rede, a GC consiste no uso e combinação 

de fontes (humanas e não humanas) e de tipos de conhecimentos (tácitos, implícitos e 

explícitos) nas tomadas de decisão (estratégicas, táticas e operacionais) que podem agregar 

valor aos produtos (bens e serviços), de maneira a criar riqueza e aumentar a competitividade. 

A Gestão do Conhecimento gerencia os ativos intangíveis de uma organização, com o intuito 

de otimizá-los e agregar valor distintivo. Tais ativos de conhecimento são difíceis de se adquirir, 

desenvolver e replicar, e não perdem valor com seu uso. Dessa maneira, organizações de 

aprendizagem focalizam suas estratégias na tentativa de identificar e capturar seus ativos de 

conhecimento (FREIRE et al., 2016a; 2016b).  

A estruturação da aprendizagem coletiva na promoção da Gestão do Conhecimento 

nos diversos níveis permeia a relação das organizações e seus ecossistemas. A Engenharia de 
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Conhecimento auxilia na retenção do conhecimento a partir de bases de conhecimento e canais 

de interação de conhecimento, também diminui as barreiras geográficas no acesso às 

informações e às expertises, além disso, aumenta a produtividade dos envolvidos na cadeia de 

valor, diminuindo o tempo da comunicação entre as áreas e os diferentes stakeholders e, por 

fim, alinha as tecnologias da informação e comunicação, levando em conta os processos de 

Gestão do Conhecimento nos diferentes níveis de interação entre os envolvidos que formam a 

UCR. 

A GC visa atender às diferentes expectativas e interesses dos stakeholders do 

ecossistema organizacional, na tentativa de construir um caminho sólido no desenvolvimento 

organizacional, criando e fomentando redes de aprendizagens, por meio da formação de uma 

base informatizada, capaz de auxiliar a identificação de competências e conhecimentos 

essenciais, o processo de transferência de aprendizagem, a gestão da curva de aprendizagem, o 

apoio a gestão por competência, entre outros aspectos. 

Além disso, Silva (2013) ressaltou que no Brasil o foco das ações educacionais recai 

sob os níveis de aquisição e retenção do conhecimento, não avançando sob os demais níveis do 

processo de aprendizagem (generalização, transferência de aprendizagem, impacto do 

treinamento no trabalho). Pode-se dizer que esta tese, a partir do framework proposto, avançou 

os níveis que comumemente são analisados e aplicados em território nacional. 

Já em relação às contribuições para a ação (pesquisa-ação), os resultados alcançaram 

uma repercussão não prevista inicialmente pela pesquisadora, trazendo surpresas positivas, 

como a continuidade do Programa de Integração na organização, com as turmas e treinamentos 

presenciais, criação de treinamentos a distância, ampliação do programa para outra equipe da 

organização e a criação de um livro voltado para novos colaboradores, com dicas e conteúdo 

para contribuir e acelerar a curva de aprendizagem dos novatos. Destaca-se como principal 

resultado alcançado o fato de todo o trabalho realizado ter sido de forma colaborativa entre mais 

de 20 stakeholders, os quais atuaram de forma ativa em cada uma das camadas de aplicação. 

Quanto às contribuições para a prática, considera-se que este framework é 

compatível com quaisquer análises que envolvam gestão da curva de aprendizagem e 

transferência de aprendizagem para a prática do trabalho, não sendo único e exclusivo do 

público e ambiente em que foi aplicado. Sugere-se, para estudos futuros, a aplicação em redes 

externas de aprendizagem. Fato que comprova este argumento, é que o Framework Ponte TAP, 
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o qual ficou entre os 8+ de 86 cases, do Prêmio Nacional de Gestão de Pessoas16, capitaneado 

pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD). 

Dentre os 86 cases recebidos, o Cômite de Avaliação, composto por profissionais 

experientes em Gestão de Pessoas e TD&E (Andréa Duarte de Souza Corrêa Leite, Bernado 

Leite, Joel Dutra, Marcos Baumgartner, Marisa Eboli, Nicolau André de Miguel) escolheu 8 

cases (8+) de 2019. 

Considera-se que este framework é compatível com quaisquer análises que envolvam 

gestão da curva de aprendizagem e transferência de aprendizagem para a prática do trabalho, 

não sendo único e exclusivo do público e ambiente em que foi aplicado.  

Sugere-se a aplicação desta tese em outros campos e segmentos, e em outras dimensões 

de análises. O framework Ponte TAP é uma importante estrutura metodológica que evidencia 

e sustentabiliza ações de treinamento, desenvolvimento e educação que aceleram a curva de 

aprendizagem e efetivam a transferência para a prática de trabalho. Sendo assim, pode ser 

aplicado em: 

1. Cursos universitários, como em graduações, ao se propor novos currículos e ementas 

de aprendizagem, por exemplo; 

2. Outros segmentos de negócio. No caso em que foi aplicado, era tecnologia. Como 

seria em fábricas, na saúde, esportes, entre outros? 

3. A UCR se torna essencial, pois enfatiza a importância de redes, a partir da 

conectividade, colaboração, aprendizagem social, aprendizagem em grupo. Evidenciar a 

aprendizagem em rede e fomentar redes de aprendizagem é fundamental. Sugere-se a aplicação 

em redes externas de aprendizagem. 

4. Em uma sociedade do conhecimento é muito importante a utilização da Engenharia 

do Conhecimento na automatização dos instrumentos aplicados. Sugere-se o uso de tecnologias 

de ponta, como Big Data, Data Driven e inteligência artificial. 

Como apresentado, pela dimensão da GC, o conhecimento organizacional é 

compreendido como produto e processo (FREIRE; SPANHOL, 2014), além de ser balizado 

pela tríade pessoas, processos e tecnologia. Pela dimensão da AO, o processo de construção de 

conhecimento organizacional perpassa os 4is, demonstrando a importância de se gerir este 

processo (CROSSAN; LANE; WHITE, 1999). Somente a partir desta compreensão a 

organização terá impacto na sua renovação estratégica e sustentabilidade. 

 
16 Disponível em < https://site.abtd.com.br/premio> 

https://site.abtd.com.br/premio
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Para que o framework seja efetivado na prática, por tamanha complexidade, é 

importante que se respeite o tripé de GC. A institucionalização do processo, a criação de redes 

e a automatização darão o mote necessário. 
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APÊNDICE A – Documentos encontrados no BDTD (Descritor “transferência de aprendizagem” e “Modelo” 

 

N AUTOR/DATA TÍTULO OBJETIVOS E PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E RESULTADOS 

1 Rodolfo da Silva Simões 

(2018) 

Técnicas de 

transferência de 

aprendizagem 

aplicadas a 

modelos QSAR 

para regressão 

A dissertação de Rodolfo da Silva Simões (2018) visa apresentar um Modelo de transferência de 

aprendizagem indutiva (por parâmetros), baseando-se em uma variação do método de Regressão 

por Vetores Suporte, sendo, portanto, um método de transferência por instâncias. O estudo é de 

abordagem quantitativa gerado na área de Sistemas de Informação. Os resultados apontam que 

as abordagens de transferência de aprendizagem apresentam desempenhos efetivos ao serem 

aplicados aos conjuntos de dados analisados pelo pesquisador 

2 Luciano Dalla Giacomassa 

(2013) 

Comprometimento 

organizacional e 

sua relação com a 

transferência da 

aprendizagem 

Luciano Dalla Giacomassa (2013) buscou analisar a influência de elementos constituintes do 

constructo "comprometimento organizacional" e "transferência de aprendizagem" em 

organizações. A pesquisa realizada em uma universidade brasileira 

identificou práticas que garantiam a efetividade da transferência, uma vez que se tinha um 

software para Ambiente Virtual de Aprendizagem. Analisou-se um grupo de professores que 

fazem uso do software e outro que não utilizaram. Após esta etapa, aplicou um questionário de 

comprometimento organizacional, validado e adaptado do Modelo de Meyer e Allen. Os 

resultados apontam os componentes de comprometimento organizacional relacionados à 

transferência, bem como evidências em grupos que transferiram ou não a aprendizagem. Para 

Giacomassa (2013) o componente afetivo é o que melhor representa o comprometimento, sendo 

necessário estudos que aprofundem a temática. 

3 Patricia Teixeira Magii da 

Silva (2014) 

Transferência de 

aprendizagem: 

A dissertação de Patricia Teixeira Magi da Silva (2013) buscou investigar como ocorre 

o processo de transferência de aprendizagem para os locais de trabalho, em programas de MBA, 
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um estudo com 

alunos e ex-

alunos de 

programas de 

MBA 

sob a percepção de alunos ex-alunos. A pesquisa qualitativa e descritiva compreendeu treze 

entrevistas. Os resultados apontam que o aluno é o protagonista do processo de transferência de 

aprendizagem. Fatores como desenho do curso e ambiente de trabalho surgiram como menos 

significativos. As hard skills são mais fáceis de serem transferidas, trazendo resultados mais 

agilmente.  

 

4 Marcos Antônio Seixas 

Melo (2014) 

Avaliação do 

impacto da 

formação 

continuada do 

servidor público: 

um estudo na 

Escola de Gestão 

Pública do Estado 

do Ceará 

Marcos Antônio Seixas Melo (2014) em sua dissertação de mestrado investiga a avaliação e 

impacto de ações educacionais de um Programa de Capacitação, além de analisar as influências 

do suporte organizacional, transferência de treinamento e suporte de aprendizagem continuada, 

a partir das premissas dos Modelos MAIS e IMPACT. Esta pesquisa de caráter quanti-quali 

abrangeu o período de 2011 a 2013, a partir de aplicação de questionários e realização de 

entrevistas. Os resultados sinalizam que suporte organização e a transferência de aprendizagem 

são preditores de impacto, somados pelas variáveis de apoio gerencial, melhoria no trabalho e 

autonomia. 

5 Dalton Louzada Moreira 

(2008) 

Fatores críticos 

de sucesso para 

transferência de 

conhecimento de 

boas práticas em 

gerenciamento de 

projetos 

A dissertação de Dalton Louzada Moreira (2008) visa analisar a transferência de conhecimento 

em ambientes de projeto, na tentativa de propor um modelo heurístico de transferência de 

conhecimento para profissionais certificados em gerenciamento de projetos. Foram identificados 

os seguintes fatores críticos de sucesso: prática/experiência, socialização, 

externalização/codificação, internalização, combinação, infraestrutura tecnológica, treinamento, 

incentivo público/financeiro e cultura de compartilhamento. 
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6 Bernado Noronha Lemos 

(2008) 

Fatores 

relevantes de 

sucesso à 

transferência do 

conhecimento 

tácito: evidências 

empírico-

exploratórias em 

uma empresa 

petrolífera 

brasileira 

A dissertação de Bernardo Noronha Lemos, foi publicada no ano de 2008. O estudo ressalta a 

importância do constructo "conhecimento organizacional" nas organizações, mencionando as 

mudanças ocorridas ao final do século XX, a partir da valorização de ativos intelectuais. Lemos 

(2008) aponta que, neste cenário, a transferência de conhecimento é um dos aspectos mais 

relevantes da Gestão do Conhecimento, principalmente no que se refere ao conhecimento tácito, 

o qual é difícil de se estruturar e codificar. Assim, o autor buscou identificar, por meio de um 

estudo de caso, os fatores significativos à transferência de conhecimento tácito em uma 

organização de petróleo localizada no Brasil. Com o levantamento bibliográfico foi proposto um 

modelo heurístico de transferência de conhecimento tácito, pautado em fatores idiossincráticos, 

culturais, estruturais e estratégicas de Gestão do Conhecimento organizacional. Como resultado, 

observou-se que o fator idiossincrático e de estratégia e de estrutura organizacional de GC foram 

corroborados empiricamente. Foram levantados, também, aspectos inibidores e facilitadores à 

transferência de conhecimento tácito, propondo mecanismos que auxiliem as organizações nesse 

processo.  

 

7 Marlise Pinto Azevedo 

(2013) 

Modelo para 

avaliar o impacto 

dos treinamentos 

do Instituto 

Federal do 

Amazonas - IFAM 

A dissertação de Marlise Pinto Azevedo (2013) objetivou desenvolver um modelo de avaliação 

do impacto de treinamentos direcionados à técnicos-administradores do Instituto Federal do 

Amazonas (IFAM). A pesquisa de natureza quanti e quali foi realizada por meio de aplicações 

de questionários e entrevistas com os mais diversos atores. A autora estudou o modelo de 

Kirkpatrick (1976), Hamblin (1978), Borges-Andrade (Modelo MAIS 1982) e Abbad (Modelo 

Impact, 1999), ambos assemelham-se e complementam-se nos requisitos para avaliar 

treinamentos: comportamento no cargo, aprendizagem, desempenho, suporte à transferência de 
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aprendizagem e trabalho. Dentre os fatores que afetam a transferência, ressaltou-se: oferta, 

liberação, indisponibilidade, qualidade e transferência do conhecimento. 

8 Ana Dalva Magrani 

Carneiro Fortuna (2016) 

Avaliação do 

impacto da pós-

graduação no 

trabalho em uma 

instituição 

pública federal - 

CNPq 

A dissertação de Ana Dalva Fortuna (2013) objetiva avaliar o impacto de cursos de mestrado e 

doutorado no trabalho e do suporte Pa transferência de aprendizagem recebidos de alunos 

concluintes entre o período de 2010 a 2015. A pesquisa aplicou tres variáveis do Modelo 

IMPACT proposto por Abbad (1999), a saber: características dos clientes, impacto de 

treinamento no trabalho e suporte à transferência. Esta pesquisa foi de cunho quantitativo. 

9 Cláudio Gaspar de Mello 

(2017) 

Estratégias de 

aprendizagem em 

ações 

educacionais a 

distância: relação 

com 

características da 

clientela e 

reações ao curso 

Cláudio Gaspar de Mello (2017) em sua dissertação objetivou propor e testar um modelo de 

avaliação de ações educativas oferecidas a distância, com o intuito de identificar variáveis 

preditores de estratégias de aprendizo associadas às características da clientela e reações ao curso 

analisado. Os instrumentos utilizados foram analisados, verificando consistência interna a parti 

de cáculos e análises dos valores do Alfa de Cronbach. 

Os resultados apontam que as reações positivas às ações instrucionais vem como a idade dos 

participantes explicam o uso de determinadas estratégias de aprendizado em detrimento de 

outras. Os alunos fazem mais uso de estratégias cognitivas se comparada às estratégias 

autorregulatórias. 

10 Carolina dos Anjos 

Almeida Brantes (2012) 

Competências e 

desenvolvimento 

de pessoas no 

setor público: 

mudanças após o 

Carolina Brantes (2012) em dissertação visou identificar mudanças inerentes às ações de 

desenvolvimento de pessoas, no setor público, após a publicação do decreto 5707/2006, o qual 

prevê políticas e diretrizes para o desenvolvimento de peessoas na administração público, com 

base em competências. No estudo quantitativo de corte transversal, aplicou-se questionários com 

itens comparativos (antes e depois do decreto) sobre ações de desenvolvimento de pessoal. Os 
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decreto 

5.707/2006 

resultados apontaram quatro níveis de competências do servidor: estagnado, conservador, 

engajado e pioneiro. Concluiu-se que posterior ao decreto aumentou a preocupação em realizar 

políticas de capacitação relacionando às reais necessidades e competências do serviço público. 

11 Cláudio Bezerra 

Leopoldino (2012) 

Aprendizagem 

organizacional 

sobre tecnologias 

livres e suporte à 

transferência 

Na tese de Cláudio Bezerra Leopoldino (2012) constatou-se que o suporte à transferência de 

aprendizagem configura-se em um elo entre a aprendizagem individual e a aprendizagem 

organizacional. Este estudo de caráter quantitativo, com utilização de técnica de modelagem de 

equações estruturais, abordou fluxos de aprendizado entre níveis individuais e organizacionais. 

Os resultados indicam que a aprendizagem individual informal é mais expressiva que a formal 

tendo impacto positivo na aprendizagem organizacional, além disso, poucas modalidades de 

aprendizado a nível de indivíduo foram consideradas relavantes, sendo indicador de baixa 

variabilidade dos mecanismos de aprendizagem empregados de forma efetiva. A organização 

apresentou indícios fortes de suporte à transferência na dimensão psicossocial e no suporte 

material. 
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APÊNDICE B - Documentos encontrados na Scopus (Descritor “Learning transfer” And “Learning Curve”) 
 

N AUTOR/DATA TÍTULO OBJETIVOS E PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E 

RESULTADOS 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

1 Muret, D., Dinse, 

H.R. (2018) 

Tactile learning transfer 

from the hand to the face 

but not to the forearm 

implies a special hand-

face relationship 

O estudo busca identificar como ocorre a transferência de aprendizagem 

de funções táteis da mão para a face de indivíduos. Os autores realizaram 

diversos testes, dentre eles a transferência de atributos da mão para o 

antebraço, todavia observaram que a melhor relação existente se dá entre 

mãos e rostos, a partir da estimulação somatossensorial repetitiva. No 

entanto, em outro teste realizado também foi possível identificar maior 

acuidade tátil no braço. 

0 

2 Hirtz, R., Weiss, T., 

Huonker, R., Witte, 

O.W. (2018) 

Impact of transcranial 

direct current 

stimulation on 

somatosensory transfer 

learning: When the 

secondary 

somatosensory cortex 

comes into play 

Esta pesquisa busca investigar o impacto da estimulação transcraniana 

por corrente contínua na transferência de aprendizagem somatossensorial. 

Para os autores a transferência de aprendizagem é uma característica da 

aprendizagem perceptiva. 

Estudos vem aplicando cada vez mais a técnica de estimulação 

transcraniana por corrente contínua, todavia não investigam a relação da 

aprendizagem e seus possíveis efeitos à técnica. O estudo identificou 

evidências de transferência de aprendizagem e sugere elementos de 

análise para modelos de aprendizagem perceptiva entre diferentes níveis 

de processamento. 

0 

3 Verma, D. et al. 

(2018) 

Machine learning 

approaches for small 

Este estudo visa apresentar perspectivas de Modelo de aprendizagem de 

máquinas em casos que o acesso aos dados é limitado. As abordagens de 

0 
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data in sensor fusion 

applications 

aprendizado de máquinas têm sido difundidas e apresentam resultados 

bem-sucedidos em diversos domínios, como por exemplo, as redes 

neurais. 

Todavia, é importante que sejam realizados treinamentos em grandes 

volumes de dados. Dentre as abordagens examinadas pelos autores 

destacam-se a estatística, a transferência de aprendizagem, geração de 

dados sintéticos, aprendizado semi-supervisionado e aprendizagem 

individual. 

4 Wistuba, M., 

Schilling, N., 

Schmidt-Thieme, L. 

(2018) 

 

Scalable Gaussian 

process-based transfer 

surrogates for 

hyperparameter 

optimization 

A pesquisa busca investigar suplementos de transferência de 

aprendizagem para máquinas. Selecionar algoritmos e otimizar 

hiperparâmetros são atividades que precisam ser observadas ao se aplicar 

o aprendizado de máquinas ao mundo real.  Há modelos que treinam  

instância de metanível para prever o desempenho de um algoritmo em um 

conjunto de dados específico, aliado as configurações paramétrica e 

descritores de dados. Há também modelos que incluem metadados para 

observar performance paramétricca em outros conjuntos de dados. Dentre 

as estratégias identificadas e sugeridas pelos autores, destaca-se a "função 

de aquisição de transferência", a qual pode ser utilizada para meta-dados. 

1 

5 Cooper, N., Milella, 

F., Cant, I., (...), 

White, M., Meyer, G. 

(2017) 

Augmented Cues 

Facilitate Learning 

Transfer from Virtual to 

Real Environments 

O objetivo desta pesquisa consistiu em investigar se há melhoria no 

desempenho e aumento de satisfação do usuário, pós treinamento em 

ambientes virtuais para ambientes reais. Após uma série de testes foram 

analisados o tempo de conclusão de tarefa, influência de subjetiva, carga 

de trabalho recebida e possíveis desconfortos. Em geral, os sujeitos que 

1 
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receberam treinamentos simulados virtualmente tiveram um desempenho 

significativamente maior e mais ágil na tarefa real do que aqueles que já 

receberam o treinamento no ambiente real, demonstrando ser uma 

importante estratégia para transferência de aprendizagem. 

6 Baeck, A., Maes, K., 

Van Meel, C., Op de 

Beeck, H.P. (2016) 

The transfer of object 

learning after training 

with multiple exemplars 

Este estudo buscou investigar em que grau a transferência de 

aprendizagem aumenta, em situações que os treinamentos se utilizam de 

múltiplos exemplares, acerca de um tema. Após a realização de testes, 

percebeu-se que os participantes conseguem ter maior nível de 

generalização de um aprendizado, quando submetidos à diversos 

exemplares. 

2 

7  

Koedinger, K.R., 

Yudelson, M.V., 

Pavlik, P.I. (2016) 

 

Testing Theories of 

Transfer Using Error 

Rate Learning Curves 

O presente estudo buscou analisar conjuntos de dados inerentes ao uso de 

tecnologias educacionais pelos alunos e sua relação com a transferência 

de aprendizagem. Foi contrastada a teoria de transferência ampla com a 

teoria de transferência específica, a partir de modelos estatísticos foram 

feitos testes. Tais modelos utilizam funções mentais que alteram ao 

reduzir taxas de erros para novas tarefas. Avaliou-se se tais modelos 

oferecem previsões e explicações quanto a aprendizagem e a sua 

generalização. Os autores concluem que as abordagens podem ser 

utilizadas para identificar componentes maleáveis de funções cognitivas, 

como por exemplo, raciocínio espacial ou funções executivas. 

6 

8 Cowley, B., 

Holmström, É., 

Juurmaa, K., 

Computer enabled 

neuroplasticity 

treatment: A clinical trial 

O estudo visa apresentar o relato do tratamento de neuroplasticidade 

ativada por computador, o qual oferece um novo design para terapia em 

adultos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). 

4 
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Kovarskis, L., Krause, 

C.M. (2016) 

of a novel design for 

neurofeedback therapy in 

adult ADHD 

Com o método de intervenção e de acompanhamento foram alocados de 

forma adaptativa uma amostra com o intuito de analisar algumas variáveis 

pré-estabelecidas. Os participantes realizaram as medições, antes do 

tratamento e controle. As análises permitiram afirmar que o 

neurofeedback (estratégia defendida pelos autores) promoveu melhorias 

nos sintomas autorreferidos de TDAH, porém não trouxe evidência de 

transferência de aprendizagem. 

9 Dempsey-Jones, H., 

Harrar, V., Oliver, J., 

(...), Spence, C., 

Makin, T.R. (2016) 

Transfer of tactile 

perceptual learning to 

untrained neighboring 

fingers reflects natural 

use relationships 

Este estudo busca investigar a transferência de aprendizagem perceptual 

da função tátil de dedos treinados para não treinados em um padrão que 

traduz a sobreposição entre as representações dos dedos no sistema 

somatossensorial. 

Assim é estudado de que modo a coativação tátil é induzida pelo uso 

habital dos dedos, formando sobreposições. Para análise foi utilizada as 

contribuições da psicofísica a fim de comparar a transferência de 

aprendizagem entre os dedos dominantes e adjacentes com padrões de 

usos diferentes. Analisou-se as variações e mudanças realacionadas a 

transferência. Os resultados indicam que a ação molda a percepção e a 

organização somatossensorial. 

7 

10 Smits-Engelsman, 

B.C.M., Jelsma, L.D., 

Ferguson, G.D., 

Geuze, R.H. (2015) 

Motor learning: An 

analysis of 100 trials of a 

ski slalom game in 

children with and 

O estudo busca analisar o transtorno do desenvolvimento da coordenação  

ao processo de aprendizagem motora, examinando o aprendizado do 

início de uma nova tarefa motora por meio de jogos. Buscou-se 

determinar o aprendizado em mais de 100 tentativas do jogo, 

identificando se a curva de aprendizagem é diferente entre crianças com 

10 
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without developmental 

coordination disorder 

e sem o transtorno. Além disso, buscou-se ainda comparar se o 

aprendizado foi diferente por nível de complexidade de tarefas e se tais 

tarefas foram transferidas. Dentre os resultados observou-se que o 

desempenho melhorou significativamente após submissão das crianças 

aos jogos. Houve melhorias nas tarefas independente da complexidade. 

Os resultados oferecem um retrato coerente do processo de aprendizado 

em uma escala de tempo médio em crianças iniciantes a jogos de 

computador ativos. As crianças aprendem, retém o conhecimento e 

demonstram evidências de transferência de aprendizagem, sendo a taxa 

de aprendizado semelhante entre as crianças com ou sem o transtorno. 

11  

Carlson, P., Peters, 

A., Gilbert, S.B., 

Vance, J.M., Luse, A. 

(2015) 

Virtual training: 

Learning transfer of 

assembly tasks 

O presente estudo investiga o trabalho de montagem em fábrica, 

identificando barreiras como custo e perda de produtividade devido ao 

alto turnover e demissões. A proposta dos autores é utilizar a realidade 

virtual como potencial ferramenta para diminuir tais obstáculos, buscando 

efetivar a transferência de aprendizagem. Os resultados apontam que o 

treinamento virtual melhorou o tempo de montagem, auxiliando na 

transferência. 

 

17 

12 Melo, M., Miranda, 

G. L. (2015) 

Learning electrical 

circuits: The effects of 

the 4C-ID instructional 

approach in the 

Objetivou-se investigar os efeitos de abordagens instrucionais no 

processo de aquisição de conhecimento e transferência de aprendizagem 

de conteúdos referentes à circuitos elétricos em Física. Por meio de testes 

com grupos experimental, foi utilizado um ambiente de aprendizagem 

digital projetado por princípios instrucionais, enquanto que um grupo 

4 
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acquisition and transfer 

of knowledge 

controle aprendeu por meio de métodos convencionais. Avaliou-se o 

desempenho dos alunos com foco na aquisição e transferência de 

aprendizagem e a carga cognitiva percebida, bem como a eficiência 

instrucional. Os resultados apontam que o grupo experimental 

desempenhou-se melhor em relação ao grupo controle, sendo o modelo 

investigado mais efetivo para a transferência de aprendizagem. 

13 Arnold, G., Auvray, 

M. (2014) 

Perceptual learning: 

Tactile letter recognition 

transfers across body 

surfaces 

Este estudo buscou investigar os dispositivos de substituição sensorial 

virtual que podem ser projetados no auxílio de deficiências visuais, 

convertendo estímulos visuais em estímulos táteis. 

Investigou-se empiricamente se após o treinamento com esses 

dispositivos, os estímulos táteis podem ser deslocados de uma superfície 

corporal a outra sem interromper no desempenho. Os resultados 

apontaram que a melhoria do desempenho é semelhante em superfícies 

treinadas e não-treinadas. A transferência de aprendizagem perceptual foi 

equivalente em superfícies adjacentes e não adjacentes, ocorrendo o 

processo independentemente da distância do corpo. 

2 

14 Lange-Küttner, C. 

(2008) 

When one is really two: 

Switching from object to 

place memory in the A-

not-B search task 

Buscou-se investigar o quanto tarefas apresentadas através de jogos 

podem contribuir no desenvolvimento infantil. Foram realizados grupos 

experimentais e de controle. Observou-se ganhos significativos quando 

utilizado jogos na apresentação de objetos e tarefas às crianças. 

 

9 

15 Rutkowski, R.J., 

Okudan, G.E. (2005) 

Learning transfer among 

solid modelers: An 

Buscou-se investigar softwares de modelagem de sólidos adequados, 

tarefa considerada desafiadora seja vista sua complexidade e diversidade 

0 
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analysis of icon 

recognition 

de critérios. Alguns critérios relacionam-se à facilidade de aprendizado, 

materiais educacionais incorporados ao software, problemas de curva de 

aprendizagem, desempenho de software, entre outros. Além de decidir 

pelo software mais adequado, o indivíduo tomador de decisão deve se 

preocupar com o aprendizado conceitual dos tópicos de modelagem de 

sólidos e com a transferência do aprendizado conceitual. O estudo 

esclareceu o impacto da transferência de aprendizagem entre modelados, 

utilizando contagens de reconhecimento adequadas como medida de 

transferência. 

16 Bailey, D. (2004) The contribution of 

work-based supervision 

to interprofessional 

learning on a masters 

programme in 

Community Mental 

Health 

Objetivou-se explorar a contribuição de supervisões no trabalho para um 

programa de educação em saúde mental, sob a percepção de supervisores. 

Os autores tentam esclarecer o papel de supervisão examinando preceitos 

da literatura em conjunto com as necessidades de aprendizado e 

desenvolvimento. Os dados da pesquisa revelaram diferenças entre os 

grupos profissionais em relação à exposição à supervisão, em supervisões 

individuais, ao invés de grupo. Para os autores isto pode limitar as 

oportunidades de transferência de aprendizagem. Os desafios trazidos 

refletem à métodos que exijam que os trabalhadores sejam agentes de 

mudanças em suas práticas. 

6 

17 Grosskopf, B.(2003) Reinforcement and 

directional learning in 

the ultimatum game with 

responder competition 

Este estudo visa apresentar o uso de jogos no direcionamento do 

aprendizado. A partir de jogos que visam competição, busca-se analisar o 

desempenho dos jogadores. As mudanças individuais a cada rodada são 

consistentes e aceleram curvas de aprendizado. Abordou-se também a 
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combinação entre reforço e aprendizagem direcional, a qual impacta 

positivamente a transferência de aprendizagem. 

18 Dealtry, R. (2002) The real-time corporate 

university becomes a 

reality 

Este estudo visa analisar a evolução da universidade corporativa bem 

como sua natureza emergente em práticas de desenvolvimento em tempo 

real.  A capacidade de algumas ferramentas de gerenciamento tradicionais 

está sendo ampliadas e combinadas a novos modelos de gestão do 

processo de aprendizagem, na tentativa de atender os desafios inerentes à 

educação corporativa: formação de alunos profissionais adultos. O autor 

une pensamento conceitual à teoria estratégica e prática de aprendizado, 

trazendo responsabilidades ao corpo docente das universidades 

corporativas. Somado a isso, identifica a necessidade de mudanças 

significativas no estilo intelectual referentes aos paradigmas 

convencionas, demonstrando o papel da utilização de simulações, uso de 

pensamento, meta-gestão para acelerar a construção das habilidades 

essenciais do gestor no processo de transferência de aprendizagem 

estratégico. 

1 

19 Thompson, L., 

Gentner, D., 

Loewenstein, J. 

(2000) 

Avoiding missed 

opportunities in 

managerial life: 

Analogical training more 

powerful than individual 

case training 

Este estudou buscou examinar a capacidade de alunos do curso de 

mestrado em Administração de transferir conhecimentos adquiridos em 

estudos de caso, para tarefas de negociação. Os resultados revelam que a 

análise de conteúdo das respostas dos alunos que analisaram estudos de 

caso com a tarefa de produzir conselhos, não previam comportamentos 

subsequentes. Já aqueles alunos que analisaram estudos de caso a partir 

da comparação entre outras situações semelhantes, previam transferência 

126 
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bem-sucedida para a situação de negociação. Sugere-se que o método 

aplicado possa ser eficaz em termos de custos e melhorias da formação 

profissional, em outros contextos. 

20 Argote, L. (1996) Organizational learning 

curves: Persistence, 

transfer and turnover 

O estudo buscou apresentar uma visão geral acerca dos estudos na área 

de curvas de aprendizado organizacional, discutindo se o conhecimento 

adquirido por meio do "aprender fazendo" é cumulativo, como 

preconizado pelo modelo clássico de curva de aprendizagem. Ou ainda se 

a aprendizagem organizacional evidencia esquecimento ou depreciação 

no seu processo. 

Analisou-se o grau em que os ganhos de produtividade relacionados ao 

"aprender fazendo" alocam-se em trabalhadores individuais, ou na 

estrutura da organização ou na tecnologia analisada. 

53 

21 Jones, H.E., Batalla, 

M. (1944) 

Transfer in children's 

maze learning 

Esta pesquisa buscou analisar um experimento projetado para mensurar 

transferência de aprendizagem no Instituto de Bem-estar da criança da 

universidade de Califórnia. As evidências do estudo demonstraram que as 

curvas de aprendizado foram praticamente idênticas durante o 

treinamento e após a transferência do experimento. 

2 
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APÊNDICE C– Orientações para análise documental 

 
Orientações para análise dos documentos 

Clareza na definição dos objetivos do curso (complexidade dos objetivos, comportamentos 

observáveis e pertinentes à organização) 

Compatibilidade dos objetivos com a necessidade de treinamento (objetivos passíveis de serem 

observados em comportamentos) 

Carga horária programada para as atividades teóricas e práticas (quando houver) 

Carga horária diária 

Alunos participantes do curso (caracterização, quantidade, perfis etc.) 

Índices de aproveitamento do curso 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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APÊNDICE D - Escala Motivação para aprender 

 

Orientação 

Aplicação na primeira semana de trabalho do novo colaborador 

Cabeçalho17 

Olá colaborador, Seja Bem-vindo à organização e à Equipe. Neste momento é importante conhecer a sua 

motivação para aprender os conteúdos que lhe serão apresentados nos seus primeiros meses de trabalho. 

As informações prestadas por você são tratadas de forma agrupada e em conjunto com outros dados 

obtidos junto aos participantes dos treinamentos oferecidos por esta organização.  Para responder a cada 

item, oferecemos abaixo uma escala de 5 pontos. Sua tarefa consiste em apontar a opção que melhor 

expressa a sua opinião. Vamos lá? 

Itens 

1. Fico entusiasmado(a) para aprender coisas novas. 
 
2. Prefiro me manter distante de cursos formais 
 
3.  Fico interessado (a) em aproveitar qualquer oportunidade de aprendizagem  
 
4. Esforçarei-me ao máximo para aprender os conteúdos a serem ensinados nos treinamentos 
 
5. Espero que os cursos que eu realizar me tragam benefícios no futuro 
 
6.  Eu já tenho domínio sobre o conhecimento específico que me serão exigidos nas tarefas que irei 
desempenhar enquanto desenvolvedor 
 
7.  Só terei motivação de aprender se os cursos oferecidos a mim, forem além do que eu já sei. 
 
8.  O domínio que eu tenho sobre os conhecimentos específicos das tarefas que vou desempenhar, é no 
nível de ensinar meus colegas. 
 
9. Estou aberto a repassar o que irei aprender para os meus colegas de trabalho, quando solicitado. 
 
10. Estou disposto a compartilhar conhecimentos quando eu perceber que posso contribuir na entrega que 
outra pessoa do meu time estará realizando. 
 
11. Qual a nota você atribui ao seu nível de motivação para aprender novos conteúdos? (1 a 5) 
 
12. Justifique._________ 

 
17 Dados alterados na apresentação de todas as escalas para manter o sigilo e anonimato da 

organização 
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APÊNDICE E - Análise Escala Motivação para Aprender 

Escala Likert 

 

Pontuação 

 

 Discordo totalmente 1 

Discordo  2 

Não discordo, nem concordo  3 

Concordo  4 

Concordo totalmente  5 

 

Valores médios  da escala para os itens 

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 

 

Análise 

* quanto maior o índice, maior é a motivação 

 

1 e 2,5 Baixo nível de motivação/interesse 

2,6 e 3,9 Interesse/motivação moderada 

4 e 5 Alto interesse/motivação 

Valores médios  da escala para os itens 

 2, 6, 7 

 

Análise 

* quanto menor o índice, maior é a motivação 

 

1 e 2,5 Alto interesse/motivação 

2,6 e 3,9 Interesse/motivação moderada 

4 e 5 Baixo nível de motivação/interesse 

 

Itens Escalabilidade Desejável 

1 4 e 5 

2 1 e 2,5 

3 4 e 5 

4 4 e 5 

5 4 e 5 

6 1 e 2,5 

7 1 e 2,5 

8 4 e 5 

9 4 e 5 

10 4 e 5 
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APÊNDICE F - Escala Autoavaliação TAP 

 

Orientações Aplicação ao final de cada um dos meses do período de experiência (TAP, 1 

2 e 3) 

Cabeçalho Olá colaborador. Considerando que se passaram 30/60/90 dias desde que você 

entrou na organização e iniciou cursos de capacitação, bem como recebeu 

acompanhamentos (ADIs), solicitamos a sua colaboração para avaliar o grau 

de transferência de conhecimentos adquiridos para a sua prática de trabalho. 

Este questionário contempla o seu nível de conhecimento, prontidão, 

aplicabilidade e autonomia diante das suas tarefas. Para responder, leia 

atentamente cada item e avalie conforme a variação da escala.  A escala varia 

de 1 a 5. Sua tarefa consiste em apontar a opção que melhor expressa a sua 

opinião. Vamos lá? 

Níveis  Itens 

 

 

 

 

 

 

 

Conheciment

o 

Após 30/60/90 dias de capacitação e experiência no trabalho, marque abaixo 

o seu nível de CONHECIMENTO sobre os itens descritos abaixo: 

1. A importância do cliente enquanto stakeholder da organização no 

ecossistema em que atua. 

2. Funções e responsabilidades do cliente. 

3. Importância da estrutura organizacional do cliente, identificando perfis e 

setores envolvidos. 

4. Macroprocesso do cliente: fluxo informacional de negócio. 

5. Relação comercial e contratual entre o serviço público e o privado 

(organização).  

6. Cartela de clientes da organização 

7. Processo de implantação do sistema e identifico a sua importância no 

cliente. 

8. Impacto do seu papel no cliente. 

9. Casos onde atualizações ou correções de funcionalidades auxiliaram ou 

melhoraram as atividades dos clientes. 

10. A sua posição no organograma organizacional e o seu papel no seu time. 
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Prontidão 

para aplicar 

Após 30/60/90 dias de capacitação e experiência no trabalho, qual é o seu nível 

de PRONTIDÃO para aplicar os conhecimentos nas atividades descritas 

abaixo: 

11. Realizar o cadastro de processos. 

12. Realizar a digitalização de peça na pasta digital. 

13. Realizar a distribuição de processos relacionando às suas principais regras 

(variável de distribuição, grupos de distribuição e pesos). 

14. Realizar a criação de formulários no framework específico da empresa 

15. Utilizar workflow e altera os objetos nas filas. 

16. Realizar a manifestação do procurador (emissão de documentos). 

17.  Descrever de forma simples e clara, a arquitetura básica de um sistema 

multicamadas (banco de dados, servidor de aplicação e cliente). 

18. Identificar os módulos do Sistema e direcionar para a solução necessária. 

 

19. Identificar a arquitetura do produto e propor a solução adequada sem violar 

as métricas de qualidade de software. 

20. Identificar o funcionamento dos atos judiciais. 

21. Identificar as camadas de cliente e servidor do sistema e aplicar a solução 

na camada adequada. 

22. Realizar a criação de consultas utilizando a classe TspSelectSQL a fim de 

executá-la em múltiplos bancos de dados. 

23. Realizar a criação de componentes do framework da empresa 

24. Realizar testes unitários. 

25. Aplicar os conceitos de TDD. 

26.  Identificar quando aplicar os testes automatizados (testes unitários e de 

interface) levando em conta, a demanda recebida. 

27. Empregar o uso de testes GUI. 

28. Aplicar o merge utilizando GIT para o controle de versão de fonte. 

29. Pesquisar itens específicos no RTC. 

 

 

 

 

Após 30/60/90 dias de capacitação e experiência no trabalho, com que 

FREQUÊNCIA você aplica os conhecimentos adquiridos, nas atividades 

descritas abaixo? 

30.  Aplica as boas práticas do Clean Code. 
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Frequência 

da aplicação 

31. Acompanha e analisa as métricas e medição de qualidade de código 

32. Seleciona técnicas que podem ser aplicadas em código legado para que ele 

seja mais legível. 

33. Refatora o código legado utilizando as melhores técnicas de Clean Code a 

fim de deixar o código legível e estável. 

34. Analisa impacto de suas implementações e consigo testá-los. 

35. Durante Debug, consegue se localizar nos códigos-fontes e utiliza técnicas 

que facilitam a análise do problema. 

36.   Emprega conhecimentos sobre como monitorar acesso ao servidor de 

banco de dados. 

37. Verifica o plano de acesso de consulta SQL. 

38. Identifica os aplicativos necessários para preparar o ambiente de 

desenvolvimento para o seu trabalho. 

39. Identifica o framework da empresa e sua função na prática de 

desenvolvimento da organização, reconhecendo os principais conceitos, 

padrão de código e interface envolvida com a ferramenta. 

40. Identifica as causas de falhas de cada etapa do pipeline 

41. Atua diretamente na correção de falhas de cada etapa do pipeline. 

42.  Avalia os problemas com as métricas do SONAR, S101, Understand, 

srccheck etc. 

43. Utiliza o paradigma de orientação ao objeto, como  a criação de classes e 

componentes de baixo acoplamento e alta coesão, polimorfismo, eventos e 

callbacks. 

44.  Realiza técnicas de performance que otimizam as consultas 

45. Utiliza a ferramenta de controle de versão (branch, merge, etc) seguindo 

todas as etapas de controle de versão. 

46. Utiliza o SAC para visualizar, atualizar, alocar e criar atividades ao 

trabalhar com alguma demanda específica. 

47. Utiliza o SAC para criar atividade para teste. 

48. Utiliza o SAC para encerrar a SALT e vincular a versão. 

49. Vincula objetos alterados no SAC. 

50. Realiza o uso do SAC para o controle de horas-extras. 

51.  Realiza o apontamento diário de horas no SERP, a partir dos projetos. 
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52. Utiliza as práticas ágeis (lean) no contexto da equipe.  

53. Visualiza o Kamban da equipe para acompanhamento do status de projetos 

e entregas 

54. Realiza tarefas que contribuem diretamente para o alcance das OKRs e 

metas da sua equipe. 

55. Acompanha as OKRs e metas da sua equipe para o alcance do 

planejamento estratégico da sua vertical. 

56. Acompanha o fluxo e o status dos itens de trabalho, no RTC 

57. Analisa os indicadores da equipe a partir da maturidade por faixas 

58. Identifica o uso e a diferença de uma evolução, de uma feature, de user 

story, de uma task, de um defect, e sei cadastrar no RTC. 

 

 

Autonomia 

Após 30/60/90 dias de capacitação e experiência no trabalho, qual o seu nível 

de AUTONOMIA perante as atividades descritas abaixo? 

59. Resolver problemas demandados 

60. Utilizar as ferramentas de trabalho (GIT, RTC, SAC, etc). 

61. Vincular scripts e objetos alterados.  

62. Criar consultas em banco de dados e validar performance. 

 Na sua opinião e de acordo com a sua experiência de trabalho, AVALIE de 1 

(pouca transferência)-5 (muita transferência) o quanto você tem conseguido 

transferir os conhecimentos adquiridos nas capacitações para a prática do seu 

trabalho, impactando na redução da sua curva de aprendizagem. 

 Justifique_________ 
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APÊNDICE G – Análise Escala TAP 

Escala Likert 

(Nível de transferência) 

Pontuação 

 

Nunca 1 

Raramente 2 

Algumas vezes  3 

Frequentemente 4 

Sempre  5 

 

Valores médios dos itens Código 

 

1 e 2,5 A 

2,6 e 3,9 B 

4 e 5 C 

 

Valores médios dos itens 

 

Análise 

* quanto maior o índice, maior 

é a performance 

 

Expectativa de performance por 

mês 

1 e 2,5 

 

Nunca ou raramente 

 

Primeiro mês 

2,6 e 3,9 

 

Frequência de uso moderada 

 

Segundo mês 

4 e 5 Frequência elevada Terceiro mês 

 

 

Itens Escalabilidade 

Desejável 1º mês 

Escalabilidade 

Desejável 2º mês 

Escalabilidade 

Desejável 3º mês 

1 A B C 

2 B B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A A B 
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6 A B C 

7 A B B 

8 A B C 

9 A B B 

10 B C C 

11 B B C 

12 B B C 

13 A B B 

14 A B C 

15 A B C 

16 B B C 

17 B B C 

18 A B C 

19 A B C 

20 A B B 

21 A B C 

22 A B C 

23 A B B 

24 A B C 

25 A B C 

26 A B C 

27 B C C 

28 B B C 

29 B B C 

30 B B C 

31 A B C 

32 A B B 

33 A B B 

34 A B C 

35 A B C 

36 A B B 

37 A B C 

38 A B C 
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39 A B C 

40 A B C 

41 A B B 

42 A B B 

43 A B C 

44 B B C 

45 B C C 

46 B B C 

47 B B C 

48 A B C 

49 B B C 

50 B B C 

51 B C C 

52 B C C 

53  

 

C C 

54 B B C 

55 B B C 

56 B B C 

57 B B C 

58 A B B 

59 B B C 

60 A B C 

61 A B C 

62 A B C 
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APÊNDICE H - Escala Suporte à transferência de aprendizagem 

 

Orientaçõe

s 

Aplicação no quarto mês de trabalho do colaborador (após a sua efetivação) 

Cabeçalho Olá colaborador! Passado seu período de experiência aqui na organização, é 

importante avaliar o suporte e apoio oferecido pela organização ao uso das novas 

habilidades no trabalho, recebidos no seu último trimestre. 

As respostas que você dará a seguir irão subsidiar a avaliação e o aprimoramento do 

Programa Educacional de Integração da sua equipe, nos permitindo adequá-lo aos 

tipos de situações que os desenvolvedores enfrentam no dia-a-dia de trabalho. Leia 

atentamente o conteúdo dessas afirmativas e avalie o quanto cada uma delas 

descreve o que você pensa a respeito do apoio que vem recebendo para aplicar no 

trabalho o que aprendeu em ações de treinamento e capacitação, no seu período de 

experiência (três primeiros meses de trabalho).  

 Para responder cada questão, escolha o ponto da escala que melhor descreva sua 

situação. Vamos lá? 

Itens 

Quanto ao Suporte Psicossocial e Fatores situacionais de apoio: 

1. Tenho tido oportunidade de usar no meu trabalho as habilidades que aprendi  

 

2. Falta-me tempo para aplicar no trabalho o que aprendi  

 

3. Os objetivos de trabalho estabelecidos pelo meu Líder me encorajam a aplicar o que aprendi 

 

4. Os prazos de entrega de trabalhos inviabilizam o uso das habilidades que eu aprendi 

 

5. Tenho tido oportunidades de praticar habilidades importantes (recém-adquiridas nos cursos que 

participei no meu primeiro trimestre na organização), mas, comumente, pouco usadas no trabalho. 

 

6. Tenho sido encorajado (a) pelo meu Líder imediato a aplicar, no meu trabalho, o que aprendi 

  

7. Os encontros realizados com meu padrinho foram fundamentais para que eu possa aplicar no 

trabalho, o que aprendi 
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Quanto ao Suporte Psicossocial - Consequências associadas ao uso das novas habilidades: 

8. Em meu ambiente de trabalho, minhas sugestões, em relação ao que foi ensinado nos cursos, são 

levadas em consideração 

 

9. Meus colegas mais experientes apoiam as tentativas que faço de usar no trabalho o que aprendi 

 

10. Aqui, passam despercebidas minhas tentativas de aplicar no trabalho as novas habilidades que 

aprendi 

 

11. Minha organização ressalta mais os aspectos negativos (ex. lentidão, dúvidas) do que os 

positivos em relação ao uso das novas habilidades 

 

12. Tenho recebido elogios quando aplico corretamente no trabalho as novas habilidades que 

aprendi 

13. Quando tenho dificuldades em aplicar eficazmente as novas habilidades, recebo orientações 

sobre como fazê-lo 

 

14. Chamam minha atenção quando cometo erros ao utilizar as habilidades que adquiri 

 

Quanto ao suporte material 

15. Minha organização tem fornecido os recursos materiais (equipamentos, materiais, mobiliário e 

similares) necessários ao bom uso, no trabalho, das habilidades que aprendi 

 

16. Os móveis, materiais, equipamentos e similares têm estado disponíveis em quantidade 

suficiente à aplicação do que aprendi 

 

17. Os equipamentos, máquinas e/ou materiais por mim utilizados estão em boas condições de uso 

18. As ferramentas de trabalho (computadores, máquinas, softwares e similares) são de qualidade 

compatível com o uso das novas habilidades 

 

19. O local onde trabalho, no que se refere ao espaço, mobiliário, iluminação, ventilação, e/ou nível 

de ruído, é adequado à aplicação correta das habilidades que adquire 
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20. Minha organização tem fornecido o suporte financeiro extra (ex. viagens, cursos, etc) necessário 

ao uso das novas habilidades aprendidas 

 

Na sua opinião e de acordo com a sua experiência, AVALIE de 1-5 o suporte (organizacional, 

de equipe, material e recursos, e de liderança) que você recebeu durante seu período de 

experiência para transferir seus conhecimentos para a prática 

Justifique__________ 
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APÊNDICE I - Análise escala Suporte 

 

Escala Likert 

 

Pontuação 

 

Nunca 1 

Raramente 2 

Algumas vezes 3 

Frequentemente 4 

Sempre 5 

 

 

Valores médios dos itens 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

Análise 

* quanto maior o índice, maior é o suporte 

recebido 

1 e 2,5 

 

Baixo nível de suporte recebido 

2,6 e 3,9 

 

Médio nível de suporte recebido 

4 e 5 Alto nível de suporte recebido 

Valores médios dos itens 2,4,9,10 Análise 

* quanto menor o índice, maior é o suporte 

recebido 

 

1 e 2,5 

 

Alto nível de suporte recebido 

2,6 e 3,9 

 

Médio nível de suporte recebido 

4 e 5 Baixo nível de suporte recebido 
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Itens Escalabilidade Desejável 

1 4 e 5 

2 1 e 2,5 

3  4 e 5  

4 1 e 2,5 

5 4 e 5 

6 4 e 5 

7 4 e 5 

8 4 e 5 

9 1 e 2,5 

10 1 e 2,5 

11 4 e 5 

12 4 e 5 

13 4 e 5 

14 4 e 5 

15 4 e 5 

16 4 e 5 

17 4 e 5 

18 4 e 5 

19 4 e 5 

20 4 e 5 
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APÊNDICE J - Checklist Padrinho 

 

Desempenho a ser apresentado Plano (em 

semanas) 

Status 

Identificar o cliente como importante stakeholder da 

organização no ecossistema. 

  

Compreender as funções e responsabilidades do cliente.    

Reconhecer a estrutura organizacional do cliente: perfis 

e setores envolvidos.  

  

Conhecer o macroprocesso do cliente: fluxo 

informacional. 

  

Conhecer a relação comercial entre o serviço público e o 

privado  

  

Conhecer os clientes da organização    

Compreender o histórico da implantação do sistema    

Compreender o impacto da atuação da equipe na 

sociedade. 

  

Compreender casos onde atualizações ou correções de 

funcionalidades auxiliaram ou melhoraram as atividades 

dos clientes. 

  

Conhecer o sistema e a sua importância para o cliente   

Praticar o cadastro de processos.    

Praticar a digitalização de peça na pasta digital.    

Praticar a distribuição de processos e conhecer suas 

principais regras (variável de distribuição, grupos de 

distribuição e pesos). 

  

Praticar a emissão de documentos.   

Vivenciar a rotina dos principais setores do cliente    

Descrever a arquitetura básica de um sistema 

multicamadas (banco de dados, servidor de aplicação e 

cliente).  
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Conhecer a arquitetura do sistema, identificando os 

principais módulos e funcionalidades.  

  

Compreender as camadas de cliente e servidor do sistema   

Conhecer os aplicativos necessários para preparar o 

ambiente de desenvolvimento para o uso do framework 

da empresa. 

  

Conhecer o framework da empresa e sua função na 

prática de desenvolvimento da organização, 

reconhecendo os principais conceitos, padrão de código 

e interface envolvida com a ferramenta. 

  

Praticar a criação de formulários a fim de criar uma tela 

dentro dos padrões demonstrados.  

  

Praticar a criação de componentes de spConsulta e 

conjunto de dados a fim de saber criar estes 

componentes.  

  

Praticar a criação de consultas utilizando a classe 

TspSelectSQL a fim de executá-la em múltiplos bancos 

de dado. 

  

Praticar a criação de telas de cadastro    

Praticar testes automatizados.    

Conhecer os conceitos de TDD.    

Reconhecer a diferença entre testes unitários (X e DUnit) 

e de interface (Gui)  

  

Empregar o uso de testes GUI.    

Descrever o que é Clean Code.     

Compreender métricas e medição de qualidade de código    

Identificar as técnicas que podem ser aplicadas em 

código legado para que ele seja mais legível.  

  

Refatorar código legado utilizando as melhores técnicas 

de Clean Code a fim de deixar o código legível e estável. 

  

Compreender o teste de código manual a partir de 

melhores práticas.  
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Praticar técnicas de Dbug avançado.    

Empregar conhecimentos sobre como monitorar acesso 

ao servidor de banco de dados.  

  

Identificar plano de acesso de consulta SQL.   

Aplicar o Merge utilizando o GIT para o controle de 

versão a fonte. 

  

Descrever as etapas do pipeline.   

Avaliar a causa e atuar diretamente na correção de falhas 

de cada etapa do pipeline.  

  

Avaliar e identificar como resolver problemas com as 

métricas do SONAR, S101, Understand, srccheck etc. 

  

Descrever o paradigma da programação Orientada à 

Objetos.  

  

Criar classes e componentes de baixo acoplamento e 

alta coesão.  

  

Aplicar os principais conceitos de orientação a objetos: 

polimorfismo, eventos e callbacks 

  

Identificar a importância da linguagem SQL   

Realizar na prática, técnicas de performance que 

otimizam consultas 

  

Identificar quais os versionadores são utilizados.   

Compreender como baixar as fontes dos versionadores 

para a sua máquina de trabalho. 

  

Compreender como comitar/subir códigos.   

Compreender como realizar o pipeline por meio do 

versionador. 

  

Compreender como um branch é criado   

Compreender o que é o SAC e como é utilizado   

Compreender como se realiza a atualização de uma 

SALT. 

  

Compreender como se aloca uma atividade.   

Compreender como se cria atividade para teste.   
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Praticar o preenchimento de encerramento da SALT e 

vincular a versão . 

  

Compreender o uso do SAC para o controle de horas-

extras. 

  

Compreender o que é o SERP e saber realizar o 

apontamento diário de horas, a partir dos projetos. 

  

Compreender as cerimônias scrum (reuniões de 

planejamento, diárias, demo e retrospectiva). 

  

Compreender como as cerimônias scrum são aplicadas no 

contexto da equipe. 

  

Compreender como a gestão visual agrega valor ao 

acompanhamento de projetos e entregas, a partir da 

visualização do Kanbam da equipe 

  

Identificar a estrutura organizacional da Equipe.   

Compreender quais são as OKRs e metas da Equipe, 

identificando como pode contribuir para que a equipe 

alcance os resultados desejados. 
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ANEXO A - Registro Framework Ponte TAP 
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