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RESUMO 

 

Em virtude da crescente competitividade entre as empresas, onde há constante busca de 
formas de se destacaram diante dos concorrentes, o interesse se volta para o capital 
intelectual, tanto no âmbito público como no privado. O crescimento organizacional só é 
possível por meio da atuação das pessoas, pois é a partir do desenvolvimento individual que 
os resultados na organização surgirão. Nesse sentido, pesquisas voltadas à aprendizagem, 
estratégia de aprendizagem e o impacto desta no ambiente organizacional tornam-se 
importantes ferramentas para mensuração de resultados das ações de capacitação. Diante da 
importância da difusão da aprendizagem dentro das organizações, este estudo teve como 
objetivo geral analisar o processo de transferência e impacto da aprendizagem em um órgão 
da Administração Pública. A fundamentação teórica baseou-se em Borges-Andrade (2002) 
Abbad (2006), Araújo (2006), Boog (2006) e Loureiro (2013). A pesquisa caracterizou-se 
como descritiva, com abordagem quantitativa, sendo delineada através do estudo de caso. A 
amostra utilizada nesta pesquisa foi composta por 59 servidores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região na cidade de Porto Velho que responderam ao instrumento de 
pesquisa (aplicação de questionário), cuja confiabilidade foi definida pelo Alfa de Cronbach. 
O resultado mostrou que o suporte material é identificado pelos servidores como fator que 
favorece à transferência de aprendizagem; o impacto no ambiente de trabalho é percebido 
pelos servidores e foram identificadas dois tipos de estratégias de aprendizagem a saber 
“Busca de Ajuda Interpessoal” e “Reflexão Intrínseca/ Aplicação Prática”. 

 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem Organizacional; Transferência de Aprendizagem e Impacto 
da Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Due to the increasing competitiveness among companies, where there is constant search for 
ways to stand out from competitors, the interest is turned to intellectual capital, both in the 
public and private spheres. Organizational growth is only possible through the performance of 
people, since it is from the individual development that the results in the organization will 
emerge. In this sense, research focused on learning, learning strategy and its impact on the 
organizational environment become important tools for measuring the results of the training 
actions. Given the importance of the diffusion of learning within organizations, this study had 
as a general objective to analyze the process of transfer and impact of learning in a public 
administration body. The theoretical basis was based on Borges-Andrade (2002) Abbad 
(2006), Araújo (2006), Boog (2006) and Loureiro (2013). The research was characterized as 
descriptive, with quantitative approach, being outlined through the case study. The sample 
used in this research consisted of 59 servers of the Regional Labor Court of the 14th Region 
in the city of Porto Velho, which responded to the research instrument (questionnaire 
application), whose reliability was defined by Cronbach's Alpha. The result showed that the 
material support is identified by the servers as a factor that favors the transfer of learning; the 
impact on the work environment is perceived by the servers and two types of learning 
strategies were identified: "Search for Interpersonal Help" and "Intrinsic Reflection / Practical 
Application". 

 

 

Keywords: Organizational Learning; Transfer of Learning and Impact of Learning. 
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1 Introdução 
 

É notório que o capital humano dentro das organizações tem recebido uma maior 

valorização do que a tempos, busca-se constantemente o aperfeiçoamento principalmente do 

capital intelectual da mão de obra de uma empresa, tanto na pública quanto privada, pois por 

meio deste que os resultados surgirão.  

Programas de treinamento, capacitação e aprendizagem organizacional, possibilitam 

uma agregação de conhecimento tanto individual como organizacional, que, se bem 

preparados e aplicados, resulta na transformação do ambiente, cultura e intelecto. É necessário 

que se realize investimento em cursos e treinamentos de diversas formas, bem como, devem 

ser concretizados com eficiência, visando sempre atingir resultados positivos.  

Embora tais programas venham sendo implantados nas organizações, ainda são 

considerados um grande desafio. Alguns fatores são resistência a mudanças por parte de 

colaboradores e a necessidade de investimento, tempo e empenho no planejamento e 

elaboração dos programas. Além disso, outro desafio ainda maior, é a avaliação e melhoria 

contínua dos treinamentos, pois a maioria dos programas, até são aplicados, porém não se 

avalia o grau de assimilação por parte dos participantes, a transferência, o impacto e se 

houveram mudanças a partir do mesmo, bem como o que precisa ser melhorado para que o 

treinamento seja aplicado com eficiência.  

Todo este processo está incorporado à gestão do conhecimento. Leite e Silva (2004), 

afirmam que é importante que seja um processo contínuo nas organizações, que envolva as 

ações, que determinem os conhecimentos de acordo com a estratégia, que identifiquem os 

conhecimentos disponíveis, que desenvolvam e compartilhem conhecimento e que apliquem e 

avaliem o valor deste conhecimento ao negócio. 

Para Senge (2000) as organizações que aprende continuamente apresentam capacidade 

para desenvolver estratégias de longo prazo, que representa uma vantagem competitiva 

realmente sustentável, à medida que o mundo se torna cada vez mais, interligada e conectada 

as empresas são mais complexas e dinâmicas, portanto o trabalho deve se tornar mais fácil de 

aprender. Não basta mais ter uma única pessoa aprendendo pela empresa, portanto, as 

organizações que realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que descobrirem como 

cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da 

organização. Diante disto, esta pesquisa pretende verificar em uma organização pública que já 
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possui programas de treinamento e capacitação, se os treinamentos são avaliados, se ocorre a 

transferência e se há algum impacto a partir dos mesmos. 

 

1.1. Problemática  
 

O ser humano, ao decorrer dos tempos, tende a acompanhar as mudanças que ocorrem 

gradativamente no cotidiano. As organizações precisam acompanhar essas mudanças, tanto 

dos indivíduos, como da sociedade. A globalização tem provocado mudanças de forma muito 

agilizadas, requerendo maiores preparos profissionais independentes das áreas da 

organização. A partir dos avanços tecnológicos, viu-se a necessidade de introduzir programas 

de treinamentos que possam promover conhecimento intelectual visando acompanhar as 

mudanças ocorridas atualmente, já que a falta de preparo profissional pode acarretar 

problemas no desenvolvimento tanto individual como organizacional. 

Diante deste cenário, programas de treinamento e aprendizagem vem sendo vistos 

como vantagem competitiva nas organizações, a crescente demanda por treinamento e 

desenvolvimento, tem levado as organizações a implementar programas cada vez mais 

eficientes não somente em empresas privadas, mas também em órgãos públicos. Planejamento 

de carreiras, universidades corporativas e desempenho organizacional, estão sendo 

trabalhados e aperfeiçoados a partir desta nova visão a respeito da importância da capacitação 

no âmbito profissional. 

 As empresas investem em treinamento como forma de se adaptarem às mudanças 

rápidas e significativas no ambiente globalizado (ULRICH, 2000). Conforme afirma Zerbini e 

Abbad (2005), o atendimento às novas exigências do mercado de trabalho, caracterizado por 

transformações que compõem o sistema produtivo desenvolvem estratégia de atualização 

continua de suas competências organizacionais e individuais., resultando no aproveitamento 

ininterrupto frente ás novas exigências. 

Com a velocidade no acesso à informação, os colaboradores precisam estar cada vez 

mais capacitados e preparados para o mercado de trabalho. Por esse motivo, os programas de 

treinamento têm sido implantados como ferramentas fundamentais de transformação e 

desenvolvimento e hoje em dia, não são vistos como despesas com pessoal, mas sim como 

investimento no capital humano e intelectual da empresa. A intenção das organizações, é que 

este investimento possa ser transferido para o ambiente de trabalho, proporcionando 

melhorias individuais e organizacionais. 
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Um fator que precisa ser observado, nesta crescente demanda por treinamentos, é a 

avaliação do mesmo e o impacto provocado por ele. Não adianta se preocupar somente com o 

“treinar”, é necessário avaliar os programas de treinamentos, os níveis de transferência, se 

estão sendo recebidos, se estão promovendo mudanças, se o impacto tem sido positivo ou 

negativo a fim de envolver fatores ambientais, organizacionais e de suporte, para que seja 

possível identificar o que precisa ser melhorado em treinamentos posteriores.  

Existem alguns fatores que incentivam a transferência da aprendizagem e diante disso, 

levantou-se a seguinte questão: Como ocorre o processo de transferência e o impacto da 

aprendizagem em um órgão público? 

Pretende-se durante o estudo, responder à pergunta de pesquisa e esclarecer aspectos 

essenciais a estes temas baseando-se no estudo de um caso específico da administração 

pública, em particular dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. 

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

             O Objetivo Geral desta pesquisa é analisar o processo de transferência e impacto da 

aprendizagem em um órgão da Administração. 

Para tanto, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar o perfil demográfico dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho 

da 14ª Região; 

 Identificar os fatores de suporte à transferência de aprendizagem; 

 Verificar, por meio da percepção dos servidores, se os treinamentos aplicados 

provocam impacto no trabalho; 

 Identificar as estratégias de aprendizagem mais utilizadas pelos servidores. 

 

1.3 Justificativa e relevância do estudo 

As organizações vêm se tornando extremamente competitivas, quando se trata de 

conhecimento e desenvolvimento profissional. Atualmente muito se investe em treinamentos 

e capacitação visando fortalecer o conhecimento e aprimorar o capital intelectual da 

organização.  
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Diante desta crescente demanda por capacitação, poucos são os registros encontrados 

que apontam os resultados palpáveis de cada um dos treinamentos aplicados, levando a 

conclusão de que os treinamentos não se tornam eficientes se somente forem aplicados, mas a 

partir do momento em que ele provoca mudanças nas atitudes e comportamentos dos 

indivíduos.  

Observando sob esta ótica percebe-se que o número de pesquisa sobre este assunto 

tem sido elevado gradualmente. A academia, percebendo tal situação, tem levantado estudos 

que analisem realmente os resultados dos grandes investimentos em capacitação, apontando 

fatores que possam contribuir para o melhor aproveitamento dos treinamentos aplicados e 

tornando eficientes os processos de aprendizagem organizacional.  

Para a Administração Pública, este estudo pode originar melhores informações do 

ponto de vista dos colaboradores e possíveis melhorias nos treinamentos e aprendizados que 

poderão ser desempenhados na execução das suas funções. Para o corpo gerencial desta 

administração, o trabalho poderá ser um instrumento de avaliação para aperfeiçoamento das 

habilidades, buscando melhor desempenho da equipe. E para a academia, enriquecimento 

intelectual e literário que contribua para o aprofundamento do tema. 

Contudo, afirma-se que o assunto abordado nesta pesquisa é relevante e atual, 

justificando o interesse dos estudos e contribuindo profundamente para a Academia, para as 

organizações e para a sociedade. 
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2 Referencial Teórico  
 

 No Nesta seção, são abordados, inicialmente, os pressupostos sobre a Aprendizagem 

Organizacional e sua importância. Posteriormente, delineia-se a caracterização sobre 

Educação, Desenvolvimento e Treinamento, bem como os programas de capacitação, o 

sistema de treinamento e os principais modelos de avaliação do treinamento. Na sequência 

são apresentadas as bases para transferência de aprendizagem, o impacto do treinamento e a 

uma breve visão sobre as estratégias de aprendizagem.. Dentre o arcabouço teórico utilizado 

para balizar esta pesquisa, destacam-se as obras e estudos de Moura (2001), Durante (2008) 

Borges-Andrade (2006), Vargas e Abbad (2006), Boog (2006) e Loureiro (2013). 

 
 
2.1 Gestão de Conhecimento  

  Atualmente vivemos na Era do Conhecimento, onde informações circulam a todo 

momento, de forma acelerada. Nesse sentido, as organizações precisam estar preparadas para 

gerir e gerar conhecimentos, e isso é diretamente relacionado com seu capital intelectual, ou 

seja, indispensável investimento voltados para capacitação dos recursos humanos, 

responsáveis pela geração de conhecimento.  

Diante destas constantes mudanças nos dias de hoje, para uma organização se 

sobressair em relação aos concorrentes deve buscar gerir de maneira correta aquilo que 

sabem, uma vez que esta é uma característica de organização próspera, fazer mais rápido e da 

melhor maneira novas coisas.  

De acordo com Moura (2001), o conhecimento é o que faz as organizações 

funcionarem, e que ele não é algo novo, novo é reconhecer que é um ativo corporativo de 

suma importância, e deve ser gerido e cercado de cuidados assim como é feito para obtenção 

de valor de outros ativos mais tangíveis. A partir do uso da principal matéria-prima do 

conhecimento, que é o capital intelectual, é possível inovar e visualizar a melhoria da 

organização. Atualmente a riqueza é o produto do conhecimento, que não se restringe ao 

conhecimento científico, engloba a comunicação, notícias, opinião, diversão, ideias, os 

serviços; produtos estes que são matérias-primas básicas e os produtos mais importantes da 

economia. 

O capital intelectual dos trabalhadores passou a ter uma atenção maior nas 

organizações, o investimento no desenvolvimento de competências individuais e coletivas é 
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uma das formas de manter as empresas competitivas. Conforme Durante (2008): “Na 

sociedade do conhecimento, o capital humano e o conhecimento são as fontes de vantagem 

competitiva das organizações. O conhecimento é criado pelos indivíduos, o que leva as 

organizações contemporâneas a gerenciarem esse conhecimento para que se torne 

organizacional. 

Há um ciclo, onde a organização investe e incentiva no capital intelectual dos 

trabalhadores, e em contrapartida o retorno é esperado quando o que foi aprendido é colocado 

em prática e até mesmo repassado aos demais, o que traz maior produtividade e 

consequentemente retorno financeiro. Nonaka e Takeuchi (1997, apud. Durante, 2008) 

afirmam que “o conhecimento somente é criado pelos indivíduos, tendo a organização a 

função de proporcionar contextos propícios para tal. Por extensão, entende-se que a 

aprendizagem ocorre nos indivíduos e que a organização não aprende se os trabalhadores não 

aprenderem. ” 

Existem dois tipos de conhecimento, o tácito e o explícito. A diferença entre estes 

conhecimentos está no nível de capacidade de transmissão. O conhecimento tácito é aquele 

proveniente da experiência, já o explícito é adquirido por meio de procedimentos de fácil 

replicação. A geração de conhecimento nas organizações não é restrita apenas a um tipo de 

conhecimento, pelo contrário, é a combinação e a interação do conhecimento tácito e explícito 

voltados ao aperfeiçoamento e, consequentemente, geração de novos conhecimentos. A 

interação entre os conhecimentos (tácito e explícito) é chamada de conversão de 

conhecimento. Essa troca e criação de conhecimento podem ser consideradas contínuas dentro 

da organização, que vai do nível individual até alcançar o nível organizacional. 

Como dito anteriormente, atualmente as organizações estão na Era do Conhecimento e 

tecnologia, saber adaptar-se nesse meio é imprescindível, principalmente para as empresas 

que pretendem se destacar no mercado competitivo; além disso, conseguir aproveitar as 

oportunidades que surgem é importante, para conseguir benefícios em ambiente turbulento e 

propenso a constantes mudanças. A gestão do conhecimento do capital humano de uma 

organização é fundamental, podendo ser uma potência estratégica a ser desenvolvida e 

explorada para benefício próprio e para os colaboradores. 

2.2 Aprendizagem Organizacional 

A aprendizagem, nada mais é que um processo de mudança de comportamento, ou 

seja, toda atividade que surtir mudanças comportamentais, é considerada aprendizagem.  De 

acordo com Macedo (2007) o estudo da aprendizagem está presente nas diversas áreas do 
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conhecimento como a Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Administração, Economia entre 

outras.  

Segundo Abbad e Borges-Andrade (2004, apud Macedo 2007), a aprendizagem 

constitui necessidade para sobrevivência humana referente ao seu progresso de 

desenvolvimento e refere-se as mudanças que ocorrem no comportamento dos mesmos, 

decorrente da interação com o contexto. Ainda segundo os autores, em ambientes complexos 

os seres humanos podem ser caracterizados como "processadores de informações" e que 

contam com uma estrutura hipotética de memória, denominada "sistema de processamento de 

informações", incluído de subestruturas e processos partindo de teorias cognitivas de 

aprendizagem. 

Ainda sobre aprendizagem, Gagné (apud Macedo 2007), salientam que a mesma tem 

um caráter cumulativo, por conta disso tem grande contribuição no progresso intelectual dos 

indivíduos.  Para o autor, uma criança progride um ponto para o seguinte em seu 

desenvolvimento, não por uma ou várias associações, mas sim porque aprende um conjunto 

ordenado de capacidades construídas progressivamente de um ponto a outro, por meio de 

processo de diferenciação, lembrança e transferência de aprendizagem; ou seja, cada 

conhecimento adquirido é acumulado e agregado a aprendizagens posteriores. Sendo proposto 

pelo autor cinco categorias de capacidades humanas aprendidas: informação verbal; 

habilidades intelectuais; estratégias cognitivas; atitudes e habilidades motoras. 

No decorrer das pesquisas, surge o termo aprendizagem organizacional, que de acordo 

com Guns, (1998) pode ser definida como a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, 

convicções e atitudes que acentuem a manutenção, o crescimento e o desenvolvimento da 

organização. Quando o indivíduo aprende, a organização também aprende e cresce, se 

desenvolve, torna-se mais vantajosa e competitiva no mercado.  

Para Finger e Brand (2001) a aprendizagem organizacional é um processo de 

transformação pelo qual, as partes interessadas da organização, individual e coletivamente, 

contribuem por meio de sua aprendizagem. Ela surge como uma forma de se desenvolver, 

transformando o conhecimento em prática.  

Conforme Rocha (1999), o treinamento tem como finalidade a aprendizagem e 

envolve uma ação pedagógica que em um processo de troca de experiências, prepara as 

pessoas para o trabalho e consequentemente para o desenvolvimento organizacional.  

A consciência da importância da aprendizagem organizacional, por parte do indivíduo 

o leva a perceber e valorizar este aspecto a ser empreendido pelas organizações, no atual 
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contexto da sociedade. As pessoas precisam perceber essa necessidade de aprendizagem 

constante e valorizar o aprender no ambiente organizacional, no qual as ações e programas de 

capacitação e aprendizagem significam investimentos estratégicos com o intuito de atingir as 

metas da organização. 

 

2.3 Educação, Desenvolvimento e Treinamento  

 Existem certas confusões conceituais quando se trata de treinamento, aprendizagem, 

educação, conhecimento, etc. Embora os termos pareçam possuir o mesmo significado, é 

importante ressaltar a diferença existente entre eles e quais deles serão os mais utilizados no 

decorrer deste estudo. No Quadro 1, a seguir, é feita a distinção entre os termos 

aprendizagem, treinamento, educação e conhecimento segundo o significado do dicionário e 

alguns autores consultados. 

QUADRO 1 – Definição de Conhecimento, TD&E. 

TERMO 
SIGNIFICADO 
(DICIONÁRIO) 

AUTORES 

Aprendizagem 
É a ação, processo, efeito 
ou consequência de 
aprender. 

De acordo com José e Coelho (2001), a aprendizagem é o 
resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo que 
se expressa diante de uma situação-problema, sob a forma 
de uma mudança de comportamento em função da 
experiência. 

Conhecimento 
É o saber, ter entendimento 
sobre alguma coisa. 

Silva (2010) discorre que, embora os termos informação e 
conhecimento em muitos casos sejam empregados como 
sinônimos, há diferença entre os termos. O conhecimento é 
a junção da informação com a experiência do indivíduo, ou 
seja, é a informação processada/contextualizada. Ambos são 
complementares no processo de tomada de decisão. 

Desenvolvimento 
O termo significa crescer, 
progredir, melhorar. 

 

O desenvolvimento, diferentemente do treinamento, visa à 
preparação do indivíduo para um desempenho futuro, ou 
seja, resultado a longo prazo e o seu conceito não substitui o 
do treinamento, e sim o engloba (SALVADOR, 2009). 

Educação 

É a ação ou efeito de 
educar, de aperfeiçoar as 
capacidades intelectuais e 
morais de alguém. 

O termo Educação segundo Vargas (2006 apud LIMA 
2010) pode ser considerado como aprendizagens que não 
ficam somente destinadas ao trabalho, mas que se estendem 
através de comportamentos para o desenvolvimento pessoal. 
De acordo com Pontual (1978 apud BASTOS, 1991) a 
educação refere-se a todos os processos pelos quais as 
pessoas adquirem compreensão do mundo, bem como a 
capacidade para lidar com seus problemas. 

Treinamento 

É o processo que torna 
alguém capaz de 
desenvolver algo, através 
de orientação ou instrução; 
formação. 

Para Nadler (1984 apud TAMAYO; ABBAD, 2006) o 
treinamento é como a aprendizagem relacionada ao trabalho 
do indivíduo, ou seja, ele é voltado para a situação do 
trabalho. Para Latham (1988 apud SILVA, 2006) 
treinamento é o desenvolvimento sistemático de padrões de 
atitude, conhecimentos e habilidades requeridos por um 
indivíduo para desenvolver adequadamente uma tarefa ou 
trabalho. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em José e Coelho(2001); Silva(2010); Salvador (2009); Lima (2010); e 
Tamayo e Abbad (2006); 
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Embora sejam muitas vezes utilizados como sinônimos, os termos treinamento, 

desenvolvimento e educação referem-se a três tipos muito distintos, complementares e 

igualmente importantes de atividades de apoio à aprendizagem (Abbad & Borges-Andrade, 

2004). A Figura 1 apresenta a semelhança entre eles, de acordo com a proposta teórica de 

Vargas e Abbad (2006). 

Figura 1: Proposta teórica de relação entre os conceitos e as ações educacionais. 

 
Fonte: Vargas e Abbad (2006, p. 143). 
 

 A Figura demonstra e exemplifica a relação entre os conceitos abrangentes de 

treinamento e aprendizagem, nela, a Informação engloba módulos ou unidades organizadas de 

informações e conhecimentos. Instrução representa as formas mais simples de estruturação de 

eventos de aprendizagem de curta duração. Treinamento consiste em eventos educacionais de 

curta e média duração compostos por subsistemas de avaliação de necessidades, planejamento 

instrucional e avaliação que visam a melhoria do desempenho do trabalhador no cargo que 

ocupa. Desenvolvimento refere-se ao conjunto de experiências e oportunidades de 

aprendizagem proporcionado pela organização e que apoia, além do desenvolvimento 

profissional, o desenvolvimento pessoal do trabalhador. Já a Educação, por sua vez, engloba 

programas ou conjunto de eventos educacionais de média e longa duração que visam à 

formação e qualificação profissional contínuas dos trabalhadores (Vargas & Abbad, 2006). 
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O treinamento, o desenvolvimento e a educação são atividades que, basicamente, 

promovem uma mudança nas pessoas, seja em seu conhecimento, em suas habilidades, seja 

em suas formas de agir ou pensar. Borges-Andrade (2002), por sua vez, afirma que as ações 

de treinamento são mais sistemáticas e utilizam-se de tecnologias instrucionais, e 

desenvolvimento baseia-se na autogestão da aprendizagem, enfatizando que o 

desenvolvimento está ligado também às estratégias organizacionais. 

Conforme sinalizado por Borges-Andrade (2006), o treinamento, o desenvolvimento e 

a educação podem ser vistos pelas organizações como um sistema integrado por três 

subsistemas: avaliação de necessidades; planejamento e sua execução; avaliação de TD&E. 

Para compreender esse sistema, é necessário considerar que os eventos de TD&E apresentam 

certa hierarquização, conforme discutido por diversos autores, entre eles Vargas e Abbad 

(2006). De acordo com a taxonomia apresentada por essas autoras, as ações de capacitação 

subdividem-se em cinco esferas: comunicação de conhecimento ou informação, instrução, 

treinamento, desenvolvimento e educação. As definições são: 

 Comunicação de conhecimento/informação: refere-se aos conteúdos disponibilizados 
em diferentes meios, com divulgação baseada nas novas tecnologias da informação e 
da comunicação. 

 Instrução: por sua vez, corresponderia à ferramenta utilizada para transmissão de 
conhecimentos, habilidades e atitudes.  

 Treinamento:  refere-se a uma modalidade de aprendizagem induzida com definições 
distintas, mas semelhantes e complementares (o treinamento seria composto de quatro 
elementos principais: intenção, desenho, meios e avaliação).  

 Desenvolvimento: incorpora a expressão “desenvolvimento de recursos humanos” 
que, para Nadler (1984), tem a função de promover aprendizagem nos empregados, 
visando ao alcance dos objetivos organizacionais. 

 Educação: é a esfera mais abrangente das dimensões de aprendizagem induzida, pois 
extrapola as organizações e o muro das escolas. 
 

A educação pode ser vista como o processo contínuo de aprendizagem. É toda 

influência que o ser humano adquiri durante a vida. A educação, segundo Carvalho & 

Nascimento (1993), é uma contínua reconstrução da experiência individual, recebendo as 

instruções como formalização do processo educativo, e alcançando ao desempenho adequado 

de tarefas profissionais por intermédio do treinamento. 

Segundo Vargas e Abbad (2006), educação pode ser definida como “programas ou 

conjuntos de eventos educacionais de média e longa duração que visam à formação e 

qualificação profissional contínuas dos empregados”. Educação pode ser compreendida como 

todas as oportunidades oferecidas pela organização para que o empregado aprenda novas 
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habilidades, desenvolva-se e esteja apto a assumir novos cargos ou desafios dentro ou fora da 

organização. 

Outro conceito muito importante relacionado ao processo de conhecimento e 

aprendizagem é o treinamento definido por Wexley e Baldwin (1984 apud Macedo, 2007): 

“como um esforço planejado de uma organização para facilitar a aprendizagem de 

comportamentos funcionais”. Já para Borges-Andrade e Abbad (1996) o treinamento tem 

como finalidade “identificação e a superação de deficiências no desempenho de empregados, 

a preparação de empregados para novas funções e o retreinamento para adaptação da mão de 

obra à introdução de novas tecnologias dos trabalhos”. De forma geral entende-se que a 

aprendizagem e treinamento organizacional estão para auxiliar o melhoramento do 

desempenho dos trabalhadores e que, para isso, algumas instituições investem parte dos seus 

rendimentos em busca de retorno e impacto positivo nas organizações.  

O termo treinamento (treinar) segundo Ferreira (1986) vem do latim, que significa 

”tornar apto, destro, capaz para determinada tarefa ou atividade”. Consoante, Boog (1999), o 

treinamento tem como finalidade melhorar o desenvolvimento profissional do colaborador no 

desempenho das suas funções além de visar o aperfeiçoamento das habilidades e dos 

conhecimentos e é por isso que as organizações o tem utilizado muito.  

O Treinamento é um programa voltado para o avanço no desempenho organizacional, 

individual e de grupos, desde o planejamento até sua execução. Sob o ponto de vista 

organizacional, para sobreviver neste meio, é necessário aprender e desenvolver são fatores 

críticos de sucesso, práticas voltadas a estimular constantemente os treinamentos são 

positivos, pois contribuem para impulsionar tais fatores; Além do treinamento proporcionar o 

aperfeiçoamento dos funcionários, que produzem mais com os recursos disponíveis (LOPES, 

ALVES & NAKATA, 2016).  

O desenvolvimento, surge a partir da educação e do treinamento, pois é por meio 

destes, que o ser humano consegue aprender e modificar suas atitudes, melhorando seu 

desempenho. Segundo Milkovich e Boudreau, (2000) desenvolvimento é o processo de longo 

prazo para aperfeiçoar as capacidades e motivações dos empregados a fim de torna-los futuros 

membros valiosos da organização. Para eles, o desenvolvimento inclui não apenas o 

treinamento, mas também a carreira e outras experiências. 

March (2013) afirma que “desenvolvimento é a preparação das pessoas para posições 

mais complexas em termos de abrangência ou para carreiras diversas da que ela está engajada 

ou desempenhando”. Por sua vez, Marras (2009) conceitua o mesmo processo como “o 
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responsável por despertar as potencialidades de um colaborador com talento, permitindo que 

essas aflorem e cresçam até o nível desejado de resultados”. 

Para Aleixo (2003) Treinamento e Desenvolvimento é um “conjunto de ações 

organizacionais, intencionalmente desenhadas para promover aprendizagens dos 

trabalhadores, visando melhoria de desempenhos e crescimento pessoal”. Segundo Nadler 

(1984), o desenvolvimento pode ser compreendido como um conceito mais abrangente, que se 

refere às ações organizacionais que estipulam o crescimento pessoal de seus integrantes, sem 

necessariamente visar à melhoria no seu desempenho atual ou futuro. 

Conforme Boog (2006), o desenvolvimento “é o processo de crescimento integral da 

pessoa, a expansão de sua habilidade de utilizar totalmente as suas experiências para a solução 

ou resolução de novas e diferentes situações.” As organizações estão interessadas em ajudar a 

desenvolver as pessoas, porque reconhecem seu valor como uma estratégia para melhorar o 

desempenho organizacional. 

E ainda Araújo (2006) afirma que “o treinamento e o desenvolvimento enfatizam tanto 

a tarefa quanto a pessoa que executá-la, buscando um aprendizado ou aprimoramento como 

resultado final” esse processo ocorre de forma gradual que é voltado tanto para a pessoa ou 

equipe visando resultados finais excelentes. Ainda conforme o autor, existem vantagens e 

desvantagens no treinamento e desenvolvimento, que serão registradas no Quadro 2 a seguir. 

 
QUADRO 2 – Vantagem e desvantagem do treinamento. 
VANTAGEM DESVANTAGEM 

 Ganho em competitividade e em qualidade; 
 Identifica os pontos fortes e fracos das pessoas e 

da organização como um todo; 
 Capacitam as pessoas da organização; 
 Aumenta a lucratividade da empresa; 
 Racionaliza procedimentos e desenvolve 

pessoas; 
 Aumenta a produtividade; 
 Propicia um clima organizacional saudável; 
 Reduz desperdícios e retrabalhos. 

 Mobilização de recursos; 
 Dificuldades de gerir modismos; 
 Resistência originada por aqueles que sabem tudo, 

sabem muito; 
 Pessoa tem dificuldades em perceber seu próprio 

crescimento; 
 Incertezas quanto à conformidade do programa; 
 Dificuldades de remanejamento de pessoas; 
 Dificuldade de outplacement (recolocação no 

mercado). 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Araújo (2006). 
 

 Portanto, apesar das diferentes abordagens revisadas, as ações de 

desenvolvimento, educação e treinamento, quando usadas conjuntamente e de forma correta, 

podem proporcionar ganhos ao indivíduo e à organização. Abbad e Borges-Andrade (2004), 

então, concluem: 

Treinamento tem como objetivo melhorar o desempenho do empregado no 
cargo que ocupa. Educação, por outro lado, refere-se às oportunidades 
oferecidas pela organização para que o integrante tenha seu potencial 
desenvolvido por meio da aprendizagem de novas habilidades que o 
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capacitem a ocupar novos cargos. Desenvolvimento de pessoal, por sua vez, 
é um conceito mais abrangente e que se refere ao conjunto de experiências 
e oportunidades de aprendizagem, proporcionados pela organização, que 
possibilitam o crescimento pessoal do empregado. Objetivam, nesse 
sentido, tornar o empregado capaz de aprender, sem utilizar estratégias para 
direcioná-lo para um caminho específico bem-determinado (ABBAD; 
BORGES-ANDRADE, 2004, p. 270-271) 
 

A partir dos conceitos já apresentados, é possível perceber a relação entre 

treinamento e aprendizagem, que a aprendizagem surge a partir de treinamentos, cursos, 

palestras e oficinas. Percebe-se que o treinamento pode trazer um grande retorno para o 

profissional e para a empresa, pois um profissional bem mais qualificado terá uma motivação 

maior na execução das tarefas, e tendo como consequência maior produtividade do 

empregado onde contribuirá efetivamente para os resultados da organização.    

 

2.4 Programas de capacitação e o sistema de treinamento 

  Objetivando suprir as necessidades profissionais de uma organização, são criados 

programas de capacitação, que trabalham em conjunto com os planos estratégicas e diretrizes 

da organização, promovendo o desenvolvimento profissional e organizacional por intermédio 

de um ambiente favorável de aprendizagem.  

Considerando os autores Abbad e Sallorenzo (2001) em seus estudos mais recentes 

sobre treinamento, enfatizam a importância da criação nos ambientes corporativos de um 

ambiente propício à aprendizagem contínua, e que em muitos casos novas habilidades não são 

transferidas para o trabalho por falta do apoio organizacional. Sem o apoio da organização os 

efeitos dos treinamentos e ações de instrução não serão positivos, impedindo a transferência 

do que foi aprendido para o ambiente de trabalho; desse modo o resultado esperado do 

programa treinamento não será notado no indivíduo durante o exercício de suas funções e a 

contribuição para a conquista de resultados ficará prejudicada. 

 De acordo com Gil (2001, apud Amorim 2013), os programas de capacitação visam 

elencar as necessidades do indivíduo, seja sua dificuldade de aprendizagem, suas motivações 

ou outras operações que influenciam seu comportamento, ou seja, o treinamento deve ser 

abordado sob o enfoque sistêmico, pois vai além do desenvolvimento de habilidades técnicas. 

Os programas de capacitação devem ser implementados em consonância com as diretrizes 

organizacionais, de forma a atender a melhoria dos processos de trabalho, mas que também 

proporcione o desenvolvimento das competências dos indivíduos que compõem as 

organizações, de forma contínua e sustentável.  
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Ao ser realizado o desenho dos cursos ou programas de treinamento, é necessário criar 

situações que facilitem e apoiem todas as fases do processo de aprendizagem para que, assim, 

ocorra a tão desejada mudança de comportamento do aprendiz. Essas situações, em acordo 

com Abbad e Borges-Andrade (2004), devem estar fundamentadas em teorias (teorias da 

aprendizagem e outras) e resultados de pesquisas que subsidiem o planejamento e o 

desenvolvimento de programas de TD&E.  

As organizações também devem manter um ambiente de aprendizagem que não se 

limite apenas ao programa de treinamento e, caso não haja boa administração nas ações de 

treinamento, pode significar subtração valor por não proporcionar a maximização do capital 

humano, onde as pessoas são retidas dos seus postos de trabalho e alocados em atividades que 

em nada contribuem para melhorar seus comportamentos e seus conhecimentos (AMORIM E 

SILVA 2013).  

Ainda segundo Amorim e Silva (2013), diante do ambiente competitivo a qual se 

encontra a sociedade, cresce de forma expressiva a exigência de novas performances, o 

contínuo processo de aprendizagem e a busca pela modernidade organizacional. Este processo 

tende a influenciar na satisfação do funcionário, surgindo a importância do processo 

educacional e de novas necessidades de treinamento, assume também a função de socialização 

do indivíduo à empresa, seus valores e crenças, além de proporcionar a compreensão por parte 

do indivíduo da busca do autodesenvolvimento e constante aprendizagem. 

Como se pode perceber, as ações de um programa de treinamento exigem uma 

preparação para que se torne cada vez mais eficiente, alguns autores ao se aprofundar neste 

processo, dividiram o sistema de treinamento em três etapas: avaliação de necessidades; 

planejamento do treinamento e sua execução; e avaliação da efetividade do treinamento. 

Borges-Andrade e Abbad (1996), exemplificam cada uma das fases e as apresentam como 

essenciais para o bom andamento de todo o processo de treinamento. A Figura 2 a seguir, 

ilustra a composição deste sistema. 
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FIGURA 2 – Sistema de treinamento. 

 
   Fonte: Borges-Andrade e Abbad (1996). 
 
 

A partir do que pode ser observado na figura, todo treinamento deve ser iniciado com 

um levantamento das necessidades, que dará base para o planejamento e execução do sistema. 

Esta primeira fase, analisa as necessidades da organização, do ambiente e dos indivíduos e 

objetiva identificar possíveis falhas de desempenho e detectar oportunidades de treinamento, 

sempre levando em conta o objetivo da organização. 

Terminado a fase de levantamento, consegue-se obter um diagnóstico da real situação 

organizacional, que deverá ser utilizado para subsidiar a segunda etapa, o planejamento e a 

execução do treinamento.  Nesta segunda fase do sistema, é necessário destacar que para 

cada necessidade encontrada anteriormente deverá ser realizado um treinamento e para este, 

deverá ser realizado um planejamento, para enfim executá-lo. É imprescindível, que os 

treinamentos venham sendo aperfeiçoados à medida em que forem aplicados. 

Nesse contexto, Abbad et al. (2006) desenvolveram um planejamento a partir da 

elaboração dos objetivos instrucionais. Esse processo é composto por seis etapas: 

1. Redação dos objetivos;  
2. Escolha da modalidade de ensino;  
3. Estabelecimento da sequência de ensino; 
4.  Criação e/ou escolha de estratégias e meios de ensino;  
5. Definição de critérios de avaliação de aprendizagem; e  
6. Teste do plano instrucional. 
 
 Em síntese, este planejamento deve ser estruturado da seguinte forma: na primeira 

etapa (redigir objetivos) é preciso transformar necessidade em objetivos, especificar 
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componentes dos objetivos, avaliar qualidade dos objetivos, especificar níveis de análise. Em 

seguida, na etapa de escolher a modalidade, é necessário analisar o perfil dos aprendizes e 

avaliar as alternativas. Na terceira etapa (estabelecer sequência), classificam-se os objetivos e 

definem-se sequência e conteúdo. Na quarta (criar e escolher procedimentos), selecionam-se 

situações de aprendizagem, escolhem-se os meios e recursos, e preparam-se os materiais. Na 

quinta etapa (definir critérios), devem-se transformar objetivos em critérios e criar medidas de 

avaliação de aprendizagem. Na sexta e última etapa, deve-se testar o desenho, ou seja, é 

preciso delinear a validação, avaliar o plano e, por fim, ajustar o plano. Portanto, pode-se 

perceber que o planejamento é, em grande parte, responsável pelo bom funcionamento do 

treinamento como um todo. 

Por fim, a última fase é a avaliação do treinamento. Abbad e Lacerda (2003) 

asseguram que a avaliação é reconhecidamente uma importante parte do sistema de 

treinamento e caracteriza-se pela coleta sistemática de dados descritivos e valorativos. No 

primeiro momento, o objetivo da avaliação é revelar a efetividade da instrução entregue; além 

disso, posteriormente servirá como parâmetro para modificação de várias atividades 

instrucionais, na medida em que visa o aprimoramento do sistema como um todo. Abbad 

destaca ainda, a importância de escolher os instrumentos e os procedimentos adequados para 

cada programa de treinamento.  

Ao observar as fases constituintes deste sistema, é possível observar que após o 

cumprimento de todas elas, pode-se iniciar novamente o processo, porém agora agregado de 

experiências de treinamentos anteriores, levando em contas aspectos que apontem relevâncias 

e necessitem de melhorias. 

 

2.5 Modelos de avaliação do treinamento 

 Avaliação de treinamento tem sido um novo desafio para a atualidade organizacional 

de aprendizagem e treinamento. Para Borges-Andrade (2002) envolve um procedimento de 

coleta de dados realizado pela organização de uma ação instrucional, na qual são utilizados 

certos critérios para emitir algum juízo de valor acerca desta ação. Pode-se dizer que é nesta 

etapa, que se mensura o impacto e o nível de transferência do treinamento. 

 Broad (1982) argumenta que, embora as organizações contemporâneas façam 

investimentos pesados em Treinamentos, infelizmente, a maioria das avaliações encontra 

pouca mudança de comportamento no trabalho mensurável. Daí a grande necessidade de 
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avaliação de treinamentos como parte do processo de aprendizagem, a fim de valorizar o 

capital investido e aproveitar ao máximo o que foi aplicado. 

 Existem alguns modelos de avaliação de impacto no trabalho. Abbad (1999) 

desenvolveu o Modelo Integrado de Avaliação do Impacto do Treinamento no Trabalho 

(IMPACT), que analisa múltiplas variáveis de um treinando relacionado ao treinamento, e é 

estruturado em sete componentes: (1) percepção de Suporte Organizacional; (2) 

Características do Treinamento; (3) Características da Clientela; (4) Reação; (5) 

Aprendizagem; (6) Suporte à Transferência e (7) Impacto do Treinamento no Trabalho. Os 

seis primeiros componentes se referem a variáveis preditoras do impacto do treinamento no 

trabalho (ABBAD, 1999). Observe a Figura 3: 

FIGURA 3 – Sistema de treinamento. 
            

 
Fonte: Abbad (1999). 
 

O primeiro componente do modelo IMPACT, segundo Abbad (1999), é a percepção 

de suporte organizacional, como o próprio nome já diz, ele elenca a percepção do indivíduo 

em relação as práticas organizacionais, valorização do funcionário, apoio gerencial ao 

treinamento e o que estiver relacionado ao ambiente em si.  

O segundo componente, retrata as características do treinamento, que são: carga 

horário, conteúdo ou área, ministrante, duração, etc. e já o terceiro componente trata das 

características da clientela, que no caso, se referem aos participantes, suas características, 

informações e expectativas,  

Tem-se ainda o quarto componente, denominado por Abbad (1999) como Reação. 

Este está relacionado à percepção do participante em relação a programação, material 
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utilizado, aplicação e aproveitamento do treinamento. Em seguida, o quinto componente, a 

Aprendizagem, que se refere ao que foi assimilado pelo participante no decorrer da aplicação 

do treinamento, por meio de testes, avaliações e provas.   

O sexto componente, que é Suporte à Transferência, é definido como a percepção do 

participante em relação ao suporte organizacional, incluindo os fatores situacionais de apoio, 

suporte material e o resultado do uso das novas habilidades adquiridas. 

E, por fim, Abbad (1999) apresenta o sétimo e último componente, que é o Impacto do 

Treinamento no Trabalho. A autora o define como a auto e hetero-avaliação feita pelo próprio 

participante e seus pares acerca dos efeitos produzidos pelo treinamento em seus níveis de 

desempenho, motivação, autoconfiança e abertura a mudanças nos processos de trabalho. 

Fortalecendo o contexto, Freitas et. al (2006) afirmam que o impacto de treinamento é 

medido pela transferência do que foi aprendido por meio de ações de TD&E e pela influência 

que essas ações exercem sobre o desempenho dos treinandos no trabalho. 

Para Borges-Andrade (2002), a realização da avaliação dos resultados de treinamento 

permite a compreensão de como as variáveis do sistema de TD&E afetam o seu resultado nas 

empresas, o que torna esta etapa fundamental para que os responsáveis possam tornar o 

processo de treinamento cada vez mais efetivo. Conforme Milbratz (2016) os impactos do 

treinamento e aprendizagem serão percebidos verdadeiramente pelos indicadores de 

desempenho, tanto os financeiros como o de mercado. Ainda segundo a autora, a 

transformação das informações coletadas em uma memória organizacional é mais que 

simplesmente a criação de conhecimento acidental, mas envolve o engajamento estratégico 

com os clientes, fornecedores e demais stakeholders.  

Ainda conforme Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006), o treinamento e 

desenvolvimento e educação propostas, devem ser avaliados antes e depois de serem 

aplicados pelas organizações, por intermédio de subsistemas que tem a função de planejar, 

executar e manter a interligação de informações e produtos.  

O Modelo de Avaliação Integrada (MAIS), desenvolvido pelo professor Jairo Eduardo 

Borges-Andrade, foi inicialmente proposto para o contexto educacional no ano 1982, e o 

reapresentou no contexto organizacional em 2006, e é utilizado para adiar outras 

características e variáveis além dos efeitos citados anteriormente. Este modelo é denominado 

Integrado em referência às necessidades das pessoas que participam de T D e E, de melhorar 

seu desempenho no trabalho e características individuais, com as ações de propagação e de 

apoio à ação. O termo Somativo é referente a obtenção de informações para avaliar T D e E já 

aplicado, com a possibilidade de obter resultados. Ainda conforme os autores esse modelo, 
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ainda que tenha sido surgido como somativo, também expressa grande colaboração para 

avaliações formativas, por meio de análise dos insumos, ambiente e dos processos 

relacionados ao TD&E. 

Os autores Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006), ainda destacam que o modelo 

MAIS, está baseado em cinco componentes: (1) Insumos (relacionados a fatores físicos, 

anteriores de um indivíduo, como por exemplo, o grau de escolaridade); (2) Procedimentos 

(ligado aos auxílios necessários para facilitar os resultados do treinamento, tendo como 

exemplo, à adequação das aulas); (3) Processos (referente aos comportamentos dos 

aprendizes, após implementação do treinamento, exemplo disso, são as relações interpessoais 

entre aprendizes e instrutores); (4) Necessidades (esse componente tem relação, com o que se 

espera do treinando e o realizado, e quais as formas de diminuir essa diferença, tem-se como 

exemplo, as habilidades e atitudes desempenhadas no trabalho); e (5) Ambiente (funciona 

como um apoio para o desenvolvimento dos treinandos, como exemplo, as instalações 

fornecidas pela organização para realização de um treinamento, desenvolvimento ou/e 

educação.) 

Segundo Abbad e Lacerda (2003), são encontrados nas obras referentes ao treinamento 

alguns níveis de avaliação/resultados dos treinamentos: (1) Reação; (2) Aprendizagem; (3) 

Impacto; e (4) Comportamento e/ou transferência. 

A reação pode ser entendida, como sendo a satisfação daqueles que participaram do 

treinamento, com a programação, apoio ao desenvolvimento do curso, a aplicabilidade, a 

utilidade e os resultados. Já a aprendizagem, de acordo com Abbad (1999) está relacionada a 

assimilação e retenção dos conteúdos ensinados, medido por meio de testes ou provas de 

conhecimentos aplicados ao final do curso. A profundidade da relação entre características 

pessoais (afetivas, motivacionais, etc.) e a eficácia de eventos instrucionais, quanto a 

aprendizagem, reação e transferência, é dada pela linha de pesquisa sobre clientela 

(participantes dos treinamentos).  

Ainda sobre o impacto do treinamento no trabalho dos indivíduos que passam por esse 

processo, é abordado por Abbad (1999, apud Zerbini e Abbad, 2005) que para constatar os 

efeitos do aprendido, ou seja, colocar em prática os conteúdos, não é necessário apenas saber 

fazer (habilidades), a pessoa deve querer fazer (estar motivado) as atividades, além de 

condições adequadas do ambiente.  

Há algumas formas de medir os resultados e impacto da transferência de conhecimento 

(treinamento), entre elas, encontrou-se na bibliografia pesquisa, a medição em largura, 

caracterizada quando são medidos os efeitos gerais do desempenho esperado pela organização 
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e a medição do impacto em profundidade, quando é referente aos conteúdos ensinados. 

Tamayo e Abbad (2006), em concordância, definem estas medidas conforme exemplificado 

no Quadro 3. 

QUADRO 3 – Definição de Medidas de Impacto 
 

FATOR DESCRIÇÃO 

Medidas de impacto em amplitude 
Mede os efeitos gerais do evento instrucional sobre o 
desempenho de tarefas relacionadas diretamente (ou não) ao 
conteúdo aprendido no treinamento. 

Medidas de impacto em profundidade 
Que mensura o efeito do treinamento em tarefas 
estritamente relacionadas ao conteúdo específico ensinado 
nos treinamentos. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tamayo e Abbad (2006). 
 
 
 A medida de impacto em amplitude é considerada como desempenho geral da pessoa 

treinada, em face ao resultado da aplicação conjunta dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes (CHAs) aprendidos em treinamento. Já a medida de impacto em profundidade, se 

caracteriza pela ocorrência de melhorias significativas no desempenho relacionado aos 

treinamentos específicos, que para Hamblin (1978), é utilizada quando o objetivo é avaliar os 

efeitos de um treinamento que estão relacionados aos conteúdos ensinados nos programas de 

treinamento. Sendo assim, o autor sugere que ambos sejam usados em conjunto, seja por meio 

de observações e registros, ou avaliações feitas pelos próprios treinandos (auto avaliação) ou 

pelos colegas, supervisores ou clientes (hetero-avaliação). 

 
2.6 Transferência da aprendizagem 

Atualmente o capital intelectual tem ganhado cada vez mais destaque, principalmente 

dentro das organizações, pois conforme Durante (2008), “a organização ao promover a 

aprendizagem do trabalhador, está promovendo a sua aprendizagem e a sua competitividade”. 

E ainda conforme a autora, a aprendizagem e a transferência estão diretamente ligadas à 

sustentabilidade da organização, é importante que seja também adotada para promover o 

desenvolvimento humano dos trabalhadores. Portanto, não adianta haver todo um esforço em 

investimento em conhecimento e treinamento se não houver uma aplicabilidade/transmissão 

do que foi aprendido, pois é necessário este retorno para a empresa, mas também a 

transferência do conhecimento entre os colaboradores. 

Segundo Abbad (1999) transferência é a aplicação correta no trabalho das 

competências adquiridas em treinamento e o impacto é resultado da influência do treinamento 

sobre o trabalho. Outra definição de transferência consiste em diferenciar os termos 
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transferência de aprendizagem e transferência de conhecimento. Segundo Abbad e Borges-

Andrade (2004), a transferência de conhecimentos contempla as ações pelas quais a 

organização aprende, dissemina conhecimentos, informações e tecnologias, por meio de 

treinamentos, tendo como foco o desempenho da organização. Já a transferência de 

aprendizagem tem como foco o desempenho do indivíduo, pela aplicação daquilo que 

aprendeu no curso para o trabalho.  

Davenport e Prusak (2003) afirmam que a transferência do conhecimento envolve a 

soma de duas ações: a transmissão do conhecimento e a absorção do uso desse conhecimento. 

Para os autores, não basta apenas transferir o conhecimento, para ser considerado que 

realmente houve esta transferência é necessário que haja absorção e este gere mudanças no 

receptor.  

Boog (2006) enfatiza que muitos participantes conseguem por seus próprios recursos 

colocar em prática o que aprenderam no treinamento, induzindo a transferência, mas outros 

tantos simplesmente não atingem esse resultado e permanecem estagnados em seus 

comportamentos usuais, impedindo, assim, o retorno do investimento. Em vários casos, o 

sucesso do treinamento depende da própria pessoa se dedicar em colocar em prática o que 

aprenderam, tais pessoas necessita de um pouco mais de atenção, pois podem possuir 

característica como timidez, ansiedade e medo, que as impedem de participar mais e 

aproveitar o treinamento corretamente. 

O processo de aprendizagem é complexo, pois ele envolve a mudança de 

comportamento de um indivíduo, por meio de experiências adquiridas por fatores emocionais, 

ambientais, neurológicos e outros. Segundo Salvador (2009), dentro das organizações essa 

mudança de comportamento pode ser alcançada por meio de ações de capacitação voltadas 

para a transmissão de conhecimento, habilidades e atitudes que, se absorvido pelo treinando, 

podem levar ao aumento do desempenho no ambiente corporativo. Conteúdos relevantes 

propostos por programas de treinamentos podem gerar transformações e mudanças por 

intermédio da aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Conforme Arruda (2010): "uma vez criado e acumulado em nível individual, esse 

conhecimento precisa ser transmitido a outros indivíduos dentro da organização. O processo 

de transferência de conhecimento é complexo e difícil". Como dito anteriormente, é 

imprescindível que o conhecimento adquirido seja replicado, pois traz benefícios mútuos, 

tanto para quem repassa como para quem recebe. São identificados quatro estágios do 

processo de transferência de aprendizagem: iniciação, implementação, ramp-up (adaptação do 

receptor) e integração; nas organizações isso acontece seguindo um processo no qual os 
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fatores não só aparecem em maior ou em menor grau, mas seguindo essa determinada ordem 

de acontecimentos. (SZULANSKI, 1996 apud ARRUDA, 2010). 

Para Araújo (2010) é necessário adotar práticas de diagnóstico e modificação, para 

identificação das barreiras e elementos que favoreçam o comprometimento dos trabalhadores. 

Segundo Tannenbaum (1997, apud Araújo, 2010), os diagnósticos devem conter os seguintes 

fatores ambientais e circunstâncias: Tolerância a erros durante a aprendizagem; Oportunidade 

de uso do treinamento; Abertura para novas ideias e mudanças; Políticas e práticas de 

incentivos ao treinamento; Encorajamento de supervisores para o aprendizado e inovação; 

Restrições de recursos; Apoio de pares; Oportunidades para tentar novas habilidades 

adquiridas no trabalho; Estímulo ao compartilhamento de conhecimento; Disponibilidade de 

espaços físicos para a colaboração; Práticas de reconhecimento e recompensa e Canais de 

comunicação são os fatores no ambiente de trabalho que possibilitam as transferências de 

aprendizagem e treinamento. 

Gonçalves (2008) discorre que a reação dos indivíduos ao treinamento é importante 

para mensurar a sua efetividade, ou seja, saber se aquilo que foi visto no programa de 

capacitação realmente foi assimilado e incorporado ao contexto de trabalho. Ainda segundo o 

autor, a transferência de conhecimento está nas oportunidades que surgem cotidianamente 

para desempenhar aquilo que foi aprendido a partir do conteúdo do treinamento. Estas 

oportunidades são obtidas de forma diferente para cada treinando e, consequentemente, 

produzindo resultados diversos no processo de transferência.  

Conforme Loureiro (2013), a melhor forma de transferir conhecimento numa 

organização de forma eficiente é conectar pessoas perspicazes e deixar que elas conversem 

entre si, pois, o que acontece muito é que estas pessoas ficam tão atarefadas no trabalho que 

não tem tempo para pensarem e muito menos conversarem. Diante disso, a geração de 

oportunidades para a troca de ideias surge como fator chave para o êxito no processo de 

transferir conhecimento. 

2.6.1 Suporte à transferência do Aprendido  

O suporte a transferência, coincide com suporte organizacional, porém apontando a 

opinião dos colaboradores a respeito do suporte que estão recebendo para transferir o 

aprendizado. O suporte à transferência representa uma medida perceptual das condições 

encontradas no local de trabalho, facilitadoras ou restritoras do uso dos novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes aprendidas pelo indivíduo (FREITAS, 2006). 
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Devem ser considerados, o Suporte Organizacional ao Treinamento e o Suporte à 

Transferência de Treinamento. O Suporte Organizacional ao Treinamento refere-se a crenças 

ou percepções desenvolvidas pelos trabalhadores sobre o quanto a organização valoriza suas 

contribuições, já o Suporte à Transferência de Treinamentos, de acordo com Abbad (1999), se 

relaciona à percepção do indivíduo sobre o apoio que recebe de colegas e chefias para aplicar, 

no trabalho, novas habilidades adquiridas. 

Os treinamentos/cursos aplicados aos funcionários pelas organizações, tem como um 

dos principais objetivos, ser colocado em prática no ambiente organizacional e trazer os 

resultados esperados aos investimentos realizados, mas para isso, devem haver esforços para o 

suporte a transferência dessa aprendizagem, para o trabalho. O termo suporte à transferência é 

referente à variável ambiente, que será o meio pelo qual será possível aplicar as habilidades 

adquiridas para o ambiente de organizacional, da forma planejada. As características 

específicas do ambiente organizacional influenciam diretamente na restrição ou facilitação da 

aplicação dos conhecimentos aprendidos no treinamento. (CARVALHO apud ABBAD, 

2004). 

Segundo Tamayo e Abbad (2006), os fatores que influenciam positiva ou 

negativamente no processo de transferência de novos conhecimentos adquiridos é o que 

denomina suporte à transferência. Os autores ainda afirmam que tais fatores podem ir desde a 

disponibilidades de equipamentos, até fatores de suporte da chefia e dos colegas de trabalho 

do ex-treinando, ou seja, este processo inclui o suporte psicossocial (clima para transferência) 

e o fator suporte material. 

 Conforme Abbad e Sallorenzo (2001) para haver a transferência do treinamento ou da 

tecnologia que se torna proveitosa no ambiente organizacional, é necessário muito além de 

apenas ter a iniciativa de realizar algo, o ambiente de trabalho deve ser favorável para 

qualquer forma de instrução, educação e formação de pessoal. Assim, é possível entender que 

quando as autoras se referem ao ambiente organizacional favorável, diz respeito ao suporte à 

transferência. Ainda segundo as autoras, o suporte à transferência é percebido por aqueles que 

participaram de algum treinamento oferecido pela organização, por meio do ambiente 

organizacional propício a aplicação no trabalho do que foi aprendido. A seguir é abordado, 

como é avaliada a variável suporte a aprendizagem organizacional. 

A percepção de suporte à transferência exprime a opinião do 
participante a respeito do nível de apoio fornecido pelo ambiente à 
participação em atividades de treinamento e ao uso eficaz, no 
trabalho, das novas habilidades adquiridas por meio de eventos 
instrucionais. Também enfoca algumas condições necessárias à 
transferência positiva de aprendizagem, investigando o quanto estão 
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presentes no ambiente de trabalho do servidor treinado (ABBAD e 
SALLORENZO,2001).  
 

O suporte a aprendizagem é compreendido pelas pessoas que passaram pelo processo 

de treinamento e que podem avaliar no dia a dia dentro do ambiente de trabalho, se possuem 

no ambiente organizacional os meios para aplicar ou desenvolver aquilo que foi aprendido, 

tanto referente aos materiais e equipamentos adequados, como o suporte interpessoal, dado 

pelos colegas de trabalho e dos superiores hierárquicos.  

 

2.7 Impacto do treinamento 

  As organizações têm investido em treinamento e aprendizagem de seus colaboradores, 

objetivando alcançar resultados dentro da empresa, estes resultados repercutem um 

determinado impacto, que proporcionam mudanças ao comparar cenários anteriores com 

posteriores.  

No momento atual as organizações estão percebendo o valor da aprendizagem e sua 

importância para os resultados organizacionais. Diante dessa percepção sobre a relevância da 

aprendizagem no ambiente de trabalho, as organizações têm cada vez mais investido em 

educação corporativa. Na mesma proporção aumenta, também, a preocupação com os 

resultados que tais investimentos com educação corporativa estão trazendo para a 

organização. Mensurar os resultados advindos de ações de instrução no meio corporativo é 

indispensável no atual contexto. Nesse sentido, estudos voltados para medir o impacto destas 

ações tanto no nível individual, de grupo e o organizacional são crescentes, principalmente o 

impacto no indivíduo no que diz respeito às reações do participante, a aprendizagem 

decorrente desta intervenção educacional e, ainda, o nível de aplicação do que foi aprendido 

em sua rotina de atividades (MACEDO, 2007). 

Conforme Coelho e Borges-Andrade (2008) verifica-se que o conceito de 

aprendizagem está diretamente relacionado com aquisição de habilidade/conhecimento em 

razão de ações formais de instrução; Os autores reforçam que tais conhecimentos e 

habilidades são destinados a algum tipo de conhecimento, ou seja, o indivíduo vai aplicar para 

alguma finalidade. Reforçam, ainda, que a ação de aprendizagem deve ser expressa pelo 

indivíduo por meio do desempenho com intuito de maximização de seus resultados. 

De acordo com Aurélio (2017), impacto quer dizer “ Ato ou efeito de embater ou de 

impactar, colisão de dois ou mais corpos, influência decisiva dos acontecimentos no decurso 

da história, efeito de uma ação”. Este impacto, são os efeitos de uma ação, que no caso, é o 
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treinamento aplicado. Portanto, mensurar impacto significa verificar se houve mudanças ou 

melhorias no desempenho tanto individual, como organizacional. Segundo Freitas (2006), o 

impacto do treinamento no trabalho consiste na transferência de treinamento e no desempenho 

no trabalho resultante do treinamento. Isto é, a transferência de aprendizagem do treinamento 

para o cargo reflete no desempenho do empregado e este pode ser determinante de alterações 

e mudanças na vida profissional das pessoas na empresa ou fora dela. 

A fim de identificar as variáveis preditoras do impacto do treinamento, a avaliação de 

impacto baseia-se em dois níveis: individual e organizacional. As medidas no desempenho 

individual buscam avaliar comportamentos no cargo ou resultados esperados após o 

treinamento em nível do treinado. Já as variáveis do contexto organizacional podem controlar 

os efeitos desses resultados, por esse motivo diz-se fortes preditoras de impacto. (ABBAD & 

TAMAYO, 2006). Na opinião de Abbad (1999) não basta o treinando adquirir no período de 

treinamento, habilidades necessárias ao desempenho de suas tarefas, para que o impacto 

realmente ocorra é necessária motivação (querer fazer) e condições organizacionais para 

aplicar o que foi aprendido (suporte à transferência).  

Pesquisas brasileiras definem o impacto do treinamento no trabalho como sendo um 

efeito de longo prazo provocado pelo treinamento nos níveis de desempenho, motivação e 

atitudes dos participantes. Este efeito proveniente do que foi aprendido, ocasiona mudanças 

com o decorrer da transferência do aprendizado cotidiano, ou seja, a partir do treinamento 

absorvido e aplicado, as mudanças na prática, é que vão refletir o impacto ocorrido. 

(LACERDA & ABBAD, 2003).  

Ainda referente ao impacto provocado pelo treinamento no trabalho, os autores 

Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006), afirmam que o impacto nem sempre significa 

transferência positiva, pois outros fatores também influenciam este processo, como 

habilidades metacognitivas, estratégias de autogerenciamento, uso de ferramentas de 

informática, lógica, metodologia cientifica e técnicas de estimulação da criatividade etc. Estes 

e outros fatores irão contribuir para que transferência ocorra de forma positiva. Conforme os 

estudos de Lacerda e Abbad (2003), o impacto do treinamento no trabalho, compreende o 

conceito de transferência de treinamento, que se refere a aplicação do conhecimento adquirido 

de forma correta dos conhecimentos, habilidades ou atitudes (CHA) nos treinamentos. E ainda 

foi identificado pelo autor, que as principais variáveis anteriores ao impacto do treinamento 

pertenciam aos componentes de Suporte à Transferência e reações. 

 

2.8 Estratégia de Aprendizagem 
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Estudos sobre aprendizagem não são recentes e, ainda, sua aplicação não se restringe a 

uma única área do saber, pelo contrário, está presente em diferentes áreas do conhecimento. 

Foram em estudos relacionados à psicologia que tiveram início e atualmente estão presentes 

diversas áreas. Pantoja e Borges-Andrade (2004) discorrem que a aprendizagem é um 

processo que ocorre no nível individual e que, portanto, organizações não aprendem; os 

autores destacam ainda que de maneira geral o termo aprendizagem diz respeito a um 

processo de mudanças no indivíduo, mudanças estas que persistem do decorrer do tempo. 

Quando relacionado ao contexto organizacional o termo remete a ações de capacitação 

empregadas pela instituição, ou seja, aprendizagem formal, representadas pelo treinamento e 

o desenvolvimento (T & D). Entretanto, há outras formas de aprender além do uso da 

aprendizagem induzida; este outro modo está relacionado com os esforços empregados pelos 

indivíduos para reterem o conhecimento, seja para aplicar no trabalho ou em qualquer outra 

situação, as estratégias de aprendizagem são comumente usadas. 

Ao notar a importância da aprendizagem para o cotidiano organizacional, individual e 

coletivo, surgem outros estudos que objetivam identificar maneiras e para a melhor aplicação 

e aproveitamento da aprendizagem.  O novo termo é “estratégias de aprendizagem”, que 

explica que só o conhecimento adquirido não basta, é necessário desenvolver ações 

individuais e coletivas com um objetivo organizacional, que desenvolvam melhor tal 

conhecimento. Estas ações são denominadas estratégias de aprendizagem. 

Há conexão entre aprendizagem formal e a informal. Estas duas formas de 

aprendizagem estão ligadas por fator comum, o indivíduo, pois é por meio dele que é possível 

as atividades de aquisição, retenção, generalização e transferência daquilo que foi aprendido, 

independente de qual das duas formas foi empregada, seja por meio da aprendizagem 

informal ou a formal. E à medida que são apresentadas aos indivíduos novas experiências, 

formas de trabalho, novos parceiros de negócio, cresce o interesse da organização em ações 

informais de aprendizagem. Este aumento nos estudos a cerca de aprendizagem 

organizacional se deve tanto pelo avanço das tecnologias como pelo aumento das exigências 

do mercado. Portanto, ações voluntárias e individuais que promovam a disseminação do 

conhecimento, bem como o aumento da  melhoria com o foco voltado em um objetivo, que 

tenha lógica de utilização e adequado ao contexto a qual está inserido o indivíduo são 

caracterizados com estratégias de aprendizagem. (BEVILÁQUA-CHAVES, 2007). Pode-se 

concluir então, que o termo estratégia de aprendizagem são ações voluntárias, organizadas por 

meio de treinamento ou até individualmente, que direcionam o indivíduo ao alcance de 

objetivos que podem modificar seu comportamento agregando experiência. 



38 
 

3 Metodologia 
 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), pesquisa significa procurar resposta as indagações 

propostas e, basicamente, buscar conhecimento. Ressalta ainda que pesquisar, em sentindo 

amplo, é procurar uma informação que não sabemos e que necessitamos saber. 

Constantemente no cotidiano de cada um pesquisamos, mas nem sempre de forma científica. 

Conforme o autor, a pesquisa como atividade científica surge desde a formulação do 

problema até a apresentação dos resultados e segue as seguintes etapas: Preparação da 

pesquisa (seleção, definição do problema a ser investigado, planejamento logístico da 

pesquisa); Trabalho de campo (coleta de dados); Processamento dos dados; Análise dos dados 

e elaboração do relatório da pesquisa. 

Os métodos quanto aos procedimentos, segundo Siena (2007), são aqueles que buscam 

direcionar a realização da pesquisa em termos procedimentais, principalmente em relação a 

coleta, processamento e análise dos dados. Os métodos adotados determinarão os 

procedimentos a serem utilizados, desde a coleta de dados até a sua análise. Diante disso, o 

presente estudo quanto à sua natureza, aos seus objetivos e aos seus procedimentos são 

detalhados conforme Quadro 4 abaixo: 

QUADRO 4 – Critérios metodológicos da pesquisa. 
ASPECTOS CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

 
Quanto à Natureza 

 
Pesquisa Básica 

Gera conhecimento, sem finalidades imediatas e 
aplicação prática prevista. Envolve verdade e 
interesses universais. 

 
Quanto aos objetivos 

 
Pesquisa Descritiva 

O pesquisador apenas registra e descreve os fatos 
observados sem interferir neles. 

 
 

 
Quanto aos 

procedimentos 

 
Pesquisa Bibliográfica 

Elaborada a partir de material já publicado, 
constituído principalmente de: livros, revistas, 
publicações em periódicos e artigos científicos.   

 
 

Estudo de Caso 

 É um tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, 
o estudo de uma unidade de forma aprofundada, 
podendo tratar-se de um sujeito, de um grupo de 
pessoas, de uma comunidade etc. 

Quanto à abordagem 
do problema 

 
Quantitativa 

Considera que tudo é quantificável, desse modo 
significa traduzir em números informações e 
opiniões através do uso técnicas estatísticas, para 
então classificá-las e analisá-las.  

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 
 

3.1 População e Amostra 

Segundo Prodanov e Freitas (2013) “a população é a totalidade de indivíduos que 

possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo”. Devendo, 
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portanto, haver uma boa escolha dessa amostra em razão da influência direta na generalização 

dos resultados. Ainda segundo os autores, amostra é a parte de toda a população (universo 

pesquisado), sendo a partir dessa, estabelecida as características do Universo.  

          Nesta pesquisa foi utilizada uma amostragem de 59 pessoas, o que corresponde a 

porcentagem de 13,11% de uma população estimada em 450 servidores que trabalham na 

cidade de Porto Velho e que participaram de ações de capacitação nos últimos dois anos 

custeados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Onde foram aplicadas questões 

referentes ao tema proposto, possibilitando análise dos fenômenos que ocorrem dentro 

daquela instituição e subsidiando o alcance de objetivos deste trabalho. 

3.2 Locus da Pesquisa 

 Conforme consulta no site do Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais 

do Trabalho constituem a 2ª Instância da Justiça do Trabalho no Brasil, atualmente composto 

por 24 (vinte e quatro) Tribunais distribuídos pelo país. Compete aos Tribunais do Trabalho 

apreciar recursos ordinários e agravos de petição e, originalmente, apreciam dissídios 

coletivos, ações rescisórias, mandados de segurança entre outras competências.  

 Por meio de informações disponíveis e consultadas no site do Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região (2017), a criação do TRT, cuja sede é em Porto Velho e Jurisdição 

nos Estados de Rondônia e Acre, deu-se por intermédio da Lei nº 7.523, de 17 de julho de 

1986, assinada pelo Presidente da República, José Sarney, e pelo ministro da Justiça, Paulo 

Brossard. A instalação ocorreu pouco tempo depois, em 28 de novembro do mesmo ano, 

1986, na presença de diversas autoridades. O primeiro presidente foi o Juiz Oswaldo de 

Almeida Moura, eleito pela Resolução Administrativa nº 012/86 para o biênio 1987/1989. A 

partir desse momento, junto com os demais membros, estava formada, oficialmente, a 

primeira Corte do TRT – 14ª Região, em Sessão Solene realizada no dia 20 de fevereiro de 

1987, no Plenário do Egrério. 

A aplicação da pesquisa será realizada aos servidores ativos do judiciário, mais 

precisamente, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. O Tribunal conta com 

servidores distribuídos em Varas do Trabalho, Gabinetes de Desembargadores do Trabalho, 

Unidades Administrativas de Apoio Judiciário, Unidades Administrativas de Apoio 

Administrativo e Estagiários, contando, em dezembro de 2016, com o total de 859 servidores 

em atividade.  
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A Resolução CSJT Nº 159, de 27 de novembro de 2015, regulamenta a política e as 

diretrizes para desenvolvimento de pessoal da Justiça do Trabalho. Tais diretrizes e política 

objetiva a melhoria e eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados pelos Tribunais 

Trabalhistas ao cidadão visto que o desenvolvimento permanente do servidor público é um 

fator estratégico para o alcance desse objetivo. 

Em consulta ao Plano de Capacitação de Servidores do TRT da 14ª Região – Biênio 

2017/2018, disponível em seu endereço eletrônico, entre suas funções está a capacidade de 

viabilizar diretrizes da Política Nacional de Educação para servidores da Justiça do Trabalho 

de primeiro e segundo graus, como otimização de recursos orçamentários disponíveis para 

educação corporativa, buscando a adoção de formatos, métodos, técnicas e soluções de 

aprendizagem, que assegurem a melhor relação custo-benefício para a Administração, além 

do Plano proporcionar orientação sobre as competências que precisam ser desenvolvidas, os 

meios disponíveis, os prazos, os recursos e as condições para sua implementação. Em suma, 

esse Plano de Capacitação visa proporcionar aquisição, expansão e renovação dos 

conhecimentos, das habilidades e atitudes, de maneira planejada, sistemática e permanente 

para o aperfeiçoamento do desempenho pessoal, profissional e institucional, constituindo 

esforço para sanar lacunas de competências e, ainda, alcançar a missão institucional 

estabelecida no Planejamento Estratégico Participativo 2015-2020. 

 A realização de eventos voltados a capacitar os servidores do TRT da 14ª Região, e 

que compõem o Plano de Capacitação, tem como fonte, a saber: Formulário do Levantamento 

de Necessidade de Treinamento; Resultado do Clima Organizacional; Avaliação de 

Desempenho; Planejamento Estratégico Participativo – 2015/2020; Projeto Gestão de Pessoas 

por Competências; Solicitações das Unidades; Atas de Correição e Determinações da 

Administração. Nota-se o levantamento de grande variedade de fontes para suprir, de forma 

mais assertiva, as demandas requeridas. 

 

3.3 Técnicas de Coleta e Análise dos dados 

Normalmente os dados obtidos por meio da realidade, do próprio trabalho do autor do 

projeto, são chamados dados primários, pois não tem essas informações registradas 

anteriormente em outro lugar. Ainda segundo os autores, não há pesquisa propriamente dita 

sem os dados coletados, que são úteis em todo o processo. 
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Para realização desta pesquisa, foi utilizado como instrumento para coleta de dados o 

questionário; esse questionário foi adaptado (como será detalhado abaixo) de Macedo (2007), 

utilizando-se da Escala do tipo Likert, onde os respondentes especificam seu nível de 

concordância com uma afirmação, variando entre Discordo Totalmente a Concordo 

Totalmente, permitindo respostas rápidas, mas que são de grande eficiência para o resultado 

da pesquisa, conforme Quadro 5. 

                         Quadro 5: Variação da Escala Likert. 

 

           1                    2                    3                    4                     5  

                                                                                     

Discordo Totalmente                                              Concordo Totalmente 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O modelo mais utilizado e debatido entre os pesquisadores foi desenvolvido por 

Rensis Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências comportamentais. Ao 

contrário das perguntas sim/não, a escala de Likert nos permite medir as atitudes e conhecer o 

grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação proposta, permitindo assim 

conhecer os níveis de opinião de cada indivíduo.   

De acordo com Mafra (1999), a escala Likert é definida como um método que 

proporciona identificar o grau de satisfação com o objeto de estudo. E salienta que esse 

método é importante para quantificar, selecionar e descrever as variáveis de funcionalidade de 

um ambiente, ao qual se está inserido. Possibilita, ainda, a definição das decisões projetuais 

por intermédio dos valores atribuídos nas afirmativas e negativas apresentadas para o 

ambiente que o entrevistado está inserido; essa escala pode ainda indicar com precisão o grau 

de importância das variáveis que correspondem às necessidades de bem estar de um indivíduo 

pelas atribuições dos valores. 
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Quadro 6 - Demonstração de alterações realizadas no formulário de Macedo (2007). 

SEÇÕES              AFIRMATIVAS     ESCALA 

SUPORTE À 
TRANSFERÊNCIA DO 

APRENDIDO 

 Foram utilizadas todas as 
afirmativas deste tópico. 

 Apenas a afirmativa 19 
(dezenove) foi reformulada, pois 
especificava o local onde a 
pesquisa foi aplicada. 

 Neste tópico foi utilizado  escala 
de 7 (sete) pontos, variando de 
Nunca a Sempre. 

 Reformulada, utilizando escala de 
5 (cinco) pontos, variando de 
Discordo Totalmente a Concordo 
Totalmente. 

IMPACTO DA 
APRENDIZAGEM 

 Foram utilizadas todas as 
afirmativas deste tópico. 

 Apenas a afirmativa 11 (onze) foi 
reformulada, pois especificava 
um treinamento feito no local de 
pesquisa. 

 Neste tópico foi utilizado  escala 
de 7 (sete) pontos, variando de 
Discordo Totalmente a Concordo 
Totalmente. 

 Reformulada utilizando escala de 
5 (cinco) pontos, variando de 
Discordo Totalmente a Concordo 
Totalmente. 

ESTRATÉGIAS DE 
APRENDIZAGEM 

 Foram retiradas as afirmativas 22 
(vinte e dois), 23 (vinte e três), 25 
(vinte e cinco) e 26 (vinte e seis), 
pois especificavam o local onde a 
pesquisa foi aplicada. 

 Neste tópico foi utilizado escala 
de 7 (sete) pontos, variando de 
Nunca a Sempre. 

 Reformulada utilizando escala de 
5 (cinco) pontos, variando de 
Discordo Totalmente a Concordo 
Totalmente. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Diante disso, foi construído o Quadro 7 (a seguir) para apresentar a estrutura do 

instrumento de pesquisa (questionário) em relação aos objetivos específicos propostos para 

esse estudo. 
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QUADRO 7 – Estrutura do instrumento de pesquisa. 
Dados Demográficos (Objetivo Específico 1) 

1. Sexo 
2. Idade dos Respondentes  
3. Escolaridade 
4. Tempo no Órgão 
5. Estado Civil 
 

Suporte à transferência de aprendizagem (Objetivo Específico 2) 
1. Tenho tido oportunidades de usar no meu trabalho as 

habilidades que aprendi no treinamento.  
2. Falta-me tempo para aplicar no trabalho o que aprendi 

no treinamento.  
3. Os objetivos de trabalho estabelecidos pelo meu chefe 

encorajam-me a aplicar o que aprendi no treinamento.  
4. Os prazos de entrega de trabalhos permitem o uso das 

habilidades que eu aprendi no treinamento.  
5. Tenho tido oportunidades de praticar habilidades 

importantes (recém adquiridas no treinamento), mas, 
comumente, pouco usadas no trabalho. 

6. Os obstáculos e dificuldades associados à aplicação 
das novas habilidades que adquiri no treinamento são 
identificados e removidos pelo meu chefe.  

7. Tenho sido encorajado pela minha chefia imediata a 
aplicar, no meu trabalho, o que aprendi no treinamento.  

8. Meu chefe imediato tem criado oportunidades para 
planejar comigo o uso das novas habilidades.  

9. Eu recebo da minha chefia as informações necessárias 
à correta aplicação das novas habilidades no meu 
trabalho.   

10. Minha organização tem fornecido os recursos materiais 
(equipamentos, materiais, mobiliário e similares) 
necessários ao bom uso, no trabalho, das habilidades 
que aprendi no treinamento.  

11. Os móveis, materiais, equipamentos e similares têm 
estado disponíveis em quantidade suficiente à 
aplicação do que aprendi no treinamento. 

12. Os equipamentos, máquinas e/ou materiais por mim 
utilizados estão em boas condições de uso.   

13. As ferramentas de trabalho (micros, máquinas e 
similares) são de qualidade compatível com o uso das 
novas habilidades.  

14. 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 
adquiri no treinamento.  

15. Minha organização tem fornecido o suporte financeiro 
extra (ex.: chamadas telefônicas de longa distância, 
viagens ou similares) necessário ao uso das novas 
habilidades aprendidas no treinamento.  

16. Em meu ambiente de trabalho, minhas sugestões, em 
relação ao que foi ensinado no treinamento são levadas 
em consideração.   

17. Meus colegas mais experientes apoiam as tentativas 
que faço de usar no trabalho o que aprendi no 
treinamento.   

18. Aqui, são bem recebidas minhas tentativas de aplicar 
no trabalho as novas habilidades que aprendi no 
treinamento.  

19. Em meu trabalho é ressaltado mais os aspectos 
positivos do que os negativos (ex.: lentidão, dúvidas) 
em relação ao uso das novas habilidades.  

20. Tenho recebido elogios quando aplico corretamente no 
trabalho as novas habilidades que aprendi.  

21. Quando tenho dificuldades em aplicar eficazmente as 
novas habilidades, recebo orientações sobre como 
fazê-lo. 

22. Sou penalizado de alguma forma quando cometo erros 
ao utilizar as habilidades que adquiri no treinamento. 
 

Impacto da Aprendizagem (Objetivo Específico 3) 

23. Utilizo em meu trabalho atual, o que me foi ensinado 
no treinamento que participei. 

24. Aproveito as oportunidades que tenho para colocar em 
prática o que me foi ensinado no treinamento. 

25. As habilidades que aprendi no treinamento fizeram 
com que eu cometesse menos erros, em meu trabalho, 
em atividades relacionadas ao conteúdo do 
treinamento. 

26. Recordo-me bem dos conteúdos ensinados no 
treinamento. 

27. Quando aplico o que aprendi no treinamento, executo 
meu trabalho com maior rapidez. 

28. A qualidade do meu trabalho melhorou na realização 
das atividades diretamente relacionadas ao conteúdo 
do treinamento. 

29. A qualidade do meu trabalho melhorou mesmo 
naquelas atividades que não pareciam estar 
relacionadas ao conteúdo do treinamento. 

30. Minha participação no treinamento serviu para 
aumentar minha motivação para o trabalho. 

31. Minha participação em treinamentos aumentou minha 
autoconfiança (agora tenho mais confiança na minha 
capacidade de executar meu trabalho com sucesso). 

32. Após minha participação em treinamentos, tenho 
sugerido mudanças nas rotinas de trabalho. 

33. O treinamento que fiz tornou-me mais receptivo a 
mudanças no trabalho. 

34. O treinamento que fiz beneficiou meus colegas de 
trabalho, que aprenderam comigo algumas novas 
habilidades. 
 
 

Fonte: Adaptado de Freitas (2015), com base em Macedo (2007). 

 



44 
 

QUADRO 7 – Estrutura do instrumento de pesquisa (Continuação) 
Estratégias de Aprendizagem (Objetivo Específico 4) 

35. Busco melhorar a qualidade do meu trabalho, 
aplicando novos conhecimentos e habilidades.   

36. Por meio de análise crítica da execução do meu 
trabalho, tento conhecê-lo melhor.   

37. Busco associar novas informações e conhecimentos às 
minhas atividades de trabalho. 

38. Busco entender como diferentes partes do meu 
trabalho estão relacionadas entre si. 

39. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, 
quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado 
ao meu trabalho.  

40. Executo minhas atividades repetindo automaticamente 
ações rotineiras de trabalho.  

41. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática em 
meu trabalho.   

42. Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele.   
43. Busco ajuda dos meus colegas quando necessito de 

informação mais detalhada sobre o trabalho.    
44. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco 

trocar informações e conhecimentos. 
45. Lendo e buscando localizar instruções, artigos técnicos 

e normas das organizações concorrentes, aprendo em 
meu trabalho.   

46. Localizando e estudando documentos ou materiais 
importantes sobre um assunto, procuro conhecer 
melhor o meu trabalho.  

47. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 
questionamentos às normas e/ou procedimentos 
adotados para sua execução.    

48. Procuro compreender como novos conhecimentos e 
habilidades podem ser integrados ao meu trabalho.  

49. Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda 
em manuais técnicos e na legislação vigente.  

50. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 
aprender algo sobre meu trabalho.  

51. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais 
são seus objetivos. 

52. Consultando catálogos referentes às novas tecnologias 
e procedimentos, junto aos fornecedores ou via 
internet, busco conhecer melhor o meu trabalho.  

53. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 
buscando livros, manuais, apostilas e documentos.   

54. Procuro compreender o máximo possível cada uma das 
partes que compõem o meu trabalho.    

55. Procuro conhecer como meu trabalho está relacionado 
aos resultados obtidos nas diferentes áreas da 
organização.   

56. Executo meu trabalho no "piloto automático".  
57. Procuro relacionar a execução do meu trabalho aos 

valores adotados na organização.   
58. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 

prática do meu trabalho, ao invés de ler ou pedir 
orientações para outras pessoas.  

59. Visando obter informações mais atualizadas à 
execução do meu trabalho, busco ajuda na internet.   

Fonte: Adaptado de Freitas (2015), com base em Macedo (2007). 

 

3.4 Instrumentos de Análise e Confiabilidade dos Dados 

Nesta pesquisa utilizou-se como instrumento para o tratamento dos dados a ferramenta 

Microsoft Excel 2010, bem como o programa Statistic Software for Social Sciences (SPSS), 

que permite uma análise mais detalhada dos dados obtidos no local de pesquisa.  

Quanto a confiabilidade do questionário, pode ser assegurada por meio do coeficiente 

denominado Alfa de Cronbach. Desenvolvido em 1951, pelo norte americano Lee Joseph 

Cronbach para avaliar a confiabilidade do questionário aplicado em uma pesquisa. Por meio 

dele é possível medir a correlação entre as respostas do questionário, por meio do perfil das 

respostas dadas (MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006).  

Apresentado como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado 

a uma pesquisa o coeficiente Alfa tem uma variação que pode ocorrer entre 0 (zero) e 1 (um), 

quanto mais próximo de 1 (um) maior o grau de confiabilidade, conforme exemplificado a 

tabela 1. Por meio da análise do perfil das respostas dadas pelos respondentes o alfa mede a 

correlação entre as respostas, trata-se, portanto, de uma correlação média entre as perguntas. 

(DA HORA; MONTEIRO; ARICA; 2010). Conforme Tabela 1 que segue 
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Tabela 1 – Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach. 

Confiabilidade Muito Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de α α ≤ 0,30 0,30 < α ≤ 
0,60 

0,60 < α ≤ 
0,75 

0,75 < α ≤ 
0,90 α > 0,90 

Fonte: Freitas e Rodrigues (2005, p. 4). 
 

A partir das seções do instrumento de pesquisa aplicado, o alfa de Cronbach (α) trouxe 

o resultado de 0,888 para as afirmativas referentes ao Suporte à Transferência do Aprendido, 

0,921 para os itens sobre Impacto da Aprendizagem, resultou em 0,806 para os itens da seção 

referente a Estratégias de Aprendizagem. O resultado geral da estatística de confiabilidade a 

partir do coeficiente alfa de Cronbach (α) do instrumento de pesquisa aplicado foi de 0,928. 

Conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Confiabilidade do instrumento de pesquisa, a partir do coeficiente α de 
Cronbach. 

ALFA DE CRONBACH 

VARIÁVEIS NÚMERO DE ITENS (α) 

Suporte à Transferência do Aprendido 22 0,888 
Impacto da Aprendizagem 12 0,921 

Estratégias de Aprendizagem 25 0,806 
Total 59 0,928 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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 4 Análise e Discussão dos Resultados 
 

 Nesta fase do trabalho está compreendida a apresentação dos dados coletados por meio 

de aplicação de questionário e suas respectivas análises, por meio de tabelas e gráficos. No 

primeiro momento serão demonstrados os dados demográficos da população da pesquisa para 

conhecimento do perfil dos participantes. Na sequência é feita análise das médias referente às 

afirmativas que foram subdivididas em seções: Suporte à Transferência do Aprendido; 

Impacto da Aprendizagem e Estratégias de Aprendizagem. 

4.1 Perfil Demográfico dos Pesquisados 

 Na Tabela 3 são apresentados os dados demográficos obtidos dos servidores do 

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. A amostra é composta por 59 servidores, sendo 

o perfil dos respondentes traçado levando em consideração o gênero, a faixa etária, o grau de 

escolaridade e o tempo em que trabalha na organização. 

 No que diz respeito a variável “sexo”, a partir dos dados obtidos, 36 servidores são do 

sexo masculino, representando 61% do total. As participantes da pesquisa do sexo feminino  

representam  39%, o que corresponde a 23 servidoras. 

Tabela 3  – Sexo dos respondentes. 

SEXO 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

Feminino 23 39% 

Masculino 36 61% 
Total 59 100% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Conforme a Tabela 4 a seguir, observa-se que a faixa etária dos respondentes que 

apresentam idades entre 20 e 25 anos representam 6,8% do total, entre 26 e 39 anos 

correspondem a 40,7%, os que possuem entre 40 a 52 anos de idade são 39% e os servidores 

com mais de 53 anos equivalem a 13,5% da amostra. 
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Tabela 4 – Idade dos respondentes. 

IDADE 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

De 20 a 25 anos 4 6,8% 

De 26 a 39 anos 24 40,7% 

De 40 a 52 anos 23 39% 

Acima de 53 anos 8 13,5% 

Total 59 100% 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
  No que se refere à variável “escolaridade”, 8,5% possuem o ensino médio completo, 

os que possuem o ensino superior incompleto representam 10,2%, aqueles com graduação 

completa constituem 23,7% dos pesquisados, pós-graduação incompleta são 6,8% dos 

respondentes e servidores com a pós-graduação completa representam 50,8% da amostra, ou 

seja, por meio deste resultado é possível concluir que a maioria apresenta um alto nível de 

instrução, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Escolaridade dos respondentes. 

ESCOLARIDADE 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

Ensino Médio Completo 5 8,5% 

Ensino Superior Incompleto 6 10,2% 

Ensino Superior Completo 14 23,7% 

Pós-Graduação Incompleta 4 6,8% 

Pós-Graduação Completa 30 50,8% 

Total 59 100% 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

De acordo com a Tabela 6, a análise da variável “tempo na organização” nos mostra 

que 10,2% dos pesquisados possui menos de 1 ano no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região, entre 1 e 5 anos corresponde a 30,5%, os que estão entre 6 e 10 anos nesta 

organização pública constituem 10,2% dos respondentes e 49,1%, a maioria, possui mais 

tempo de casa, acima de 10 anos. 

Tabela 6 – Tempo na organização dos respondentes. 

TEMPO DE EMPRESA 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

Menos de 1 ano 6 10,2% 

De 1 a 5 anos 18 30,5% 

De 6 a 10 anos 6 10,2% 

Acima 10 anos 29 49,1% 

Total 59 100% 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Tabela 7 apresenta os resultados da variável demográfica “estado civil”, onde 

verifica-se que 16 respondentes são solteiros, ou seja, 27,1%, 67,8% são casados, o que 

corresponde a maioria, equivalente a um total de 40 servidores, 3,4% são divorciados e 1,7% 

o percentual de quem está separado. 

Tabela 7 – Estado Civil dos respondentes. 

Estado Civil 
NÚMERO DE 

RESPONDENTES 
PERCENTUAL 

Solteiro(a) 16 27,1% 

Casado(a) 40 67,8% 

Divorciado(a) 2 3,4% 

Separado(a) 1 1,7% 

Viúvo(a) - - 

Total 59 100% 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 
 
 Em relação as variáveis demográficas “idade” e “sexo” dos respondentes, a correlação 

mostrou que aqueles que possuem entre 20 e 25 anos são a maioria do sexo masculino, a 

maioria masculina também está presente nos que possuem entre 26 e 39 anos, o mesmo não 

ocorre na faixa etária entre 40 a 53 anos de idade, pois nesse ponto as mulheres aparecem 

maior número. Conforme Gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – Sexo e idade dos respondentes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A análise do Gráfico 2 permite a verificação da correlação entre as variáveis 

demográficas “sexo” e “escolaridade”  dos pesquisados. O resultado trouxe que a maior parte 

dos respondentes do sexo masculino possui a pós-graduação concluída, bem como 

apresentou, também, majoritariamente, ensino superior completo, ensino superior incompleto 

e o ensino médio concluído. Não houve respostas das participantes do sexo feminino para o 

grau de escolaridade referente a pós-graduação incompleta. Por meio destes dados obtidos 

conclui-se o alto grau de instrução dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região. 

GRÁFICO 2 – Sexo e escolaridade dos respondentes. 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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GRÁFICO 3 – Sexo e tempo de empresa dos respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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(1999), sendo divididos em dois fatores: Apoio Gerencial e Social à Transferência do 

Aprendido e Suporte Material à Transferência de Treinamento. 

 A Tabela 8 indica as médias ponderadas de cada indicador, bem como a média geral 

obtida pelos indicadores que compõem a variável “Suporte à Transferência do Aprendido”. 

Por meio dos resultados mostrados na Tabela 8, é possível perceber que as afirmativas que 

compõem a dimensão “Suporte Material à Transferência do Aprendido”, representada pelas 

afirmativas 12 (Os equipamentos, máquinas e/ou materiais por mim utilizados estão em boas 

condições de uso) e 13 (As ferramentas de trabalho - micros, máquinas e similares - são de 

qualidade compatível com o uso das novas habilidades.) do instrumento de pesquisa, 

apresentam as maiores médias ponderadas, 4,41 e 4,37, respectivamente.  

TABELA 8 – Distribuição das médias dos indicadores por variáveis “Suporte à 
Transferência do Aprendido”. 

(Continua) 
VARIÁVEL INDICADORES X p X p VARIÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 - Tenho tido oportunidades de usar no meu trabalho as 
habilidades que aprendi no treinamento. 

4,36 

  

02 - Falta-me tempo para aplicar no trabalho o que aprendi 
no treinamento. 

2,86 

03 - Os objetivos de trabalho estabelecidos pelo meu chefe 
encorajam-me a aplicar o que aprendi no treinamento. 

3,85 

04 - Os prazos de entrega de trabalhos permitem o uso das 
habilidades que eu aprendi no treinamento. 

3,66 

05 - Tenho tido oportunidades de praticar habilidades 
importantes (recém adquiridas no treinamento),     mas, 
comumente, pouco usadas no trabalho.  

3,54 

06 - Os obstáculos e dificuldades associados à aplicação 
das novas habilidades que adquiri no treinamento são 
identificados e removidos pelo meu chefe. 

3,03 

07 - Tenho sido encorajado pela minha chefia imediata a 
aplicar, no meu trabalho, o que aprendi no treinamento. 

3,80 

 08 - Meu chefe imediato tem criado oportunidades para 
planejar comigo o uso das novas habilidades. 

3,46  

 09 - Eu recebo da minha chefia as informações necessárias 
à correta aplicação das novas habilidades no meu trabalho.   

3,61  

Suporte à 
transferência do 
aprendido 
 

10 - Minha organização tem fornecido os recursos 
materiais (equipamentos, materiais, mobiliário e similares) 
necessários ao bom uso, no trabalho, das habilidades que 
aprendi no treinamento. 

4,22      3,77 

 11 - Os móveis, materiais, equipamentos e similares têm 
estado disponíveis em quantidade suficiente à aplicação do 
que aprendi no treinamento. 

4,22  

 12 - Os equipamentos, máquinas e/ou materiais por mim 
utilizados estão em boas condições de uso.   

4,41 
         

 
 13 - As ferramentas de trabalho (micros, máquinas e 

similares) são de qualidade compatível com o uso das 
novas habilidades.    

4,37  

 14 - O local onde trabalho, no que se refere ao espaço, 
mobiliário, iluminação, ventilação e/ou nível de ruído, é 

3,98  
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adequado à aplicação correta das habilidades que adquiri 
no treinamento. 

 15 - Minha organização tem fornecido o suporte financeiro 
extra (ex.: chamadas telefônicas de longa distância, 
viagens ou similares) necessário ao uso das novas 
habilidades aprendidas no treinamento.   

3,81  

 16 - Em meu ambiente de trabalho, minhas sugestões, em 
relação ao que foi ensinado no treinamento são levadas em 
consideração.             

3,95  

 17 - Meus colegas mais experientes apoiam as tentativas 
que faço de usar no trabalho o que aprendi no treinamento.   

4,07  

 18 - Aqui, são bem recebidas minhas tentativas de aplicar 
no trabalho as novas habilidades que aprendi no 
treinamento. 

4,07  

 19 - Em meu trabalho é ressaltado mais os aspectos 
positivos do que os negativos (ex.: lentidão, dúvidas) em 
relação ao uso das novas habilidades.  

3,85  

 20 - Tenho recebido elogios quando aplico corretamente 
no trabalho as novas habilidades que aprendi.  

3,90  

 21 – Quando tenho dificuldades em aplicar eficazmente as 
novas habilidades, recebo orientações sobre como fazê-lo. 

3,64  

 22 – Sou penalizado de alguma forma quando cometo 
erros ao utilizar as habilidades que adquiri no treinamento. 

2,32  

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Freitas (2015). 

 O Gráfico 4 a seguir mostra o nível de concordância dos respondentes com o indicador  

que obteve a maior média de acordo com o sexo dos participantes da pesquisa. Sua análise 

permite inferir que a ênfase foi para o Suporte Material, onde o resultado aponta para uma 

percepção maior deste para transferir a aprendizagem, com frequência entre os participantes 

da pesquisa do sexo masculino. 

Gráfico 4 : Suporte à aprendizagem  e sexo dos respondentes. 

                
Fonte: Elaborado pela autora. 
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As afirmativas que compõem a dimensão “Apoio Gerencial e Social à Transferência 

de Treinamento” apresentam uma média menor em relação a dimensão avaliada 

anteriormente, com médias entre 4,36, afirmativa 1 (Tenho tido oportunidades de usar no meu 

trabalho as habilidades que aprendi no treinamento.) e 4,07, afirmativas 17 (Meus colegas 

mais experientes apoiam as tentativas que faço de usar no trabalho o que aprendi no 

treinamento.) e 18 (Aqui, são bem recebidas minhas tentativas de aplicar no trabalho as novas 

habilidades que aprendi no treinamento.) do questionário aplicado.  

Do número total de indicadores (22 afirmativas) referente ao suporte à transferência do 

aprendido, apenas 8 ficaram abaixo da média geral (3,77), sendo elas: afirmativa número 2 

(Falta-me tempo para aplicar no trabalho o que aprendi no treinamento.), com média 

ponderada de 2,86, afirmativa de número 4 (Os prazos de entrega de trabalhos permitem o uso 

das habilidades que eu aprendi no treinamento.), 5 (Tenho tido oportunidades de praticar 

habilidades importantes, recém adquiridas no treinamento, mas, comumente, pouco usadas no 

trabalho.), 6 (Os obstáculos e dificuldades associados à aplicação das novas habilidades que 

adquiri no treinamento são identificados e removidos pelo meu chefe.), 8 (Meu chefe imediato 

tem criado oportunidades para planejar comigo o uso das novas habilidades), 9 (Eu recebo da 

minha chefia as informações necessárias à correta aplicação das novas habilidades no meu 

trabalho), 21 (Quando tenho dificuldades em aplicar eficazmente as novas habilidades, recebo 

orientações sobre como fazê-lo) e 22 (Sou penalizado de alguma forma quando cometo erros 

ao utilizar as habilidades que adquiri no treinamento), com médias ponderadas de 3,66; 3,54; 

3,03; 3,46; 3,61; 3,64 e 2,32, respectivamente. 

  Com base nas respostas dos participantes desta pesquisa e análise dos resultados 

obtidos, é seguro concluir que a percepção dos respondes em relação a “Suporte Material à 

Transferência do Aprendido” supera ao do “Apoio Gerencial e Social à Transferência do 

Treinamento”, ou seja, os indivíduos percebem um Suporte Material para transferir para seu 

ambiente de trabalho o que foi adquirido com ações de capacitação, o que corresponde a 

presença de condições físicas (local) para aplicação do aprendido e materiais disponibilizados 

de maneira adequada para o uso no ambiente de trabalho das novas habilidades adquiridas 

com o treinamento. 

Embora as médias das respostas se traduzirem em uma percepção, por parte dos 

indivíduos, maior para o Suporte Material como fator que subsidia a transferência do que foi 

aprendido em ações de capacitação para as rotinas de trabalho, o Suporte Gerencial e Social 
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para este processo de transferência também é percebido pelos participantes da pesquisa, este 

suporte diz respeito ao apoio recebido dos colegas e da gerência para aplicar no trabalho 

habilidades adquiridas em um treinamento. 

4.3 Impacto no trabalho 

 Nesta seção são apresentados os resultados referente a percepção dos indivíduos em 

seu ambiente de trabalho após a participação em uma ação de aprendizagem, correspondente  

ao impacto que tal evento de instrução gera no trabalho. Segundo Pilati e Borges-Andrade 

(2004), os conceitos de impacto e transferência possuem relação entre si, sendo assim, o 

impacto do treinamento do trabalho é mensurado em termos da transferência de aprendizagem 

e da influência que ação instrucional exerce sobre o desempenho global subsequente do 

treinado.  

 Os indicadores apresentados na Tabela 9, presentes no instrumento de pesquisa, são 

compostos por 12 itens referente a variável “Impacto da Aprendizagem”, cujo instrumento foi 

originalmente desenvolvido e valido por Abbad (1999) e aplicado por Macedo (2007). 

 Segundo Macedo (2007), tal instrumento têm caráter genérico, pois são observados 

impactos gerais proporcionados pelo evento de instrução, independente da natureza deste 

evento, portanto, este instrumento (também denominado de impacto em amplitude ou 

“largura”) pode ser empregado em qualquer ação de educação corporativa. 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados das médias ponderadas dos indicadores da 

variável “Impacto da Aprendizagem”, resultado tanto por indicador como o geral da variável 

mencionada.  
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TABELA 9 – Distribuição das médias dos indicadores por variáveis “Impacto da 
Aprendizagem”. 
                                                                                                                                  (Continua) 

VARIÁVEL INDICADORES X p X p VARIÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Impacto da 
Aprendizagem 

23 - Utilizo em meu trabalho atual, o que me foi ensinado 
no treinamento que participei. 

4,20  
 
 
 
 
 
 
 
 

4,17 
 

 
  

24 - Aproveito as oportunidades que tenho para colocar em 
prática o que me foi ensinado no treinamento.   

4,41 

25 - As habilidades que aprendi no treinamento fizeram 
com que eu cometesse menos erros, em meu trabalho, em 
atividades relacionadas ao conteúdo do treinamento. 

4,29 

26 - Recordo-me bem dos conteúdos ensinados no 
treinamento. 

4,08 

27 - Quando aplico o que aprendi no treinamento, executo 
meu trabalho com maior  rapidez.   

4,20 

28 - A qualidade do meu trabalho melhorou na realização 
das atividades diretamente relacionadas ao conteúdo do 
treinamento. 

4,32 

29 - A qualidade do meu trabalho melhorou mesmo 
naquelas atividades que não pareciam estar relacionadas ao 
conte do treinamento. 

3,88 

 30 - Minha participação no treinamento serviu para 
aumentar minha motivação para o trabalho. 

4,12  

 31 - Minha participação em treinamentos aumentou minha 
autoconfiança (agora tenho mais confiança na minha 
capacidade de executar meu trabalho com sucesso).   

4,17  

 32 - Após minha participação em treinamentos, tenho 
sugerido mudanças nas rotinas de trabalho. 

4,17         

 33 - O treinamento que fiz tornou-me mais receptivo a 
mudanças no trabalho. 

4,15  

 34 - O treinamento que fiz beneficiou meus colegas de 
trabalho, que aprenderam comigo algumas novas 
habilidades.   

4,08  

    
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

A análise do resultado da Tabela revela que o indicador 24 (Aproveito as 

oportunidades que tenho para colocar em prática o que me foi ensinado no treinamento) teve a 

média ponderada de 4,41, o maior resultado dentre os 12 indicadores da variável Impacto da 

Aprendizagem. Este resultado indica que os participantes da pesquisa demonstram interesse 

em colocar em prática o que aprenderam nos treinamentos, a partir do aproveitamento das 

oportunidades que surgem. Houve resultados altos para as médias referentes aos indicadores 

28 (A qualidade do meu trabalho melhorou na realização das atividades diretamente 

relacionadas ao conteúdo do treinamento) e 25 (As habilidades que aprendi no treinamento 

fizeram com que eu cometesse menos erros, em meu trabalho, em atividades relacionadas ao 

conteúdo do treinamento) com médias de 4,32 e 4,29, respectivamente; cujo impacto positivo 

foi percebido na evolução da qualidade das atividades do trabalho e redução de erros a partir 

da aquisição de habilidades relacionadas ao conteúdo do treinamento.  
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Foi possível constatar que aqueles indivíduos com faixa etária que compreende as 

idades de 26 a 52 anos obtiveram o maior grau de concordância com a assertiva pertencente à 

variável impacto no que diz respeito a aproveitar as oportunidades para inserir no ambiente de 

trabalho o que foi ensinada nas ações de capacitação. Diante disso, este resultado traduz que o 

fator idade não é determinante para colocar em prática no contexto de trabalho os 

ensinamentos provenientes dos treinamentos, haja vista a percepção entre indivíduos mais 

jovens e os mais experientes, conforme Gráfico 5 a seguir. 

Gráfico 5: Impacto da aprendizagem  e idade 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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o trabalho), 26 (Recordo-me bem dos conteúdos ensinados no treinamento) e 34 (O 

treinamento que fiz beneficiou meus colegas de trabalho, que aprenderam comigo algumas 

novas habilidades) com médias 4,5; 4,12 e 4,08, respectivamente. A afirmativa 29 (A 

qualidade do meu trabalho melhorou mesmo naquelas atividades que não pareciam estar 

relacionadas ao conteúdo do treinamento) apresenta média ponderada de 3,88, a menor entre 

os indicadores, o que mostra que o efeito do treinamento, na visão dos respondentes, é 

percebido nas atividades em que há relação com o que visto no treinamento e não se aplica 

necessariamente a outras atividades. Isso demonstra que o indicador com menor percepção 

entre os servidores e cuja média ponderada em relação aos outros foi baixa, evidencia que foi 

o menos percebido entre os servidores, ou seja, o impacto do treinamento melhora a qualidade 

do trabalho nas atividades relacionadas ao treinamento, tal constatação foi feita tanto pelos 

servidores mais jovens como por servidores mais experientes. 

4.4 Estratégias de aprendizagem 

 A seguir serão apresentados os resultados referentes à variável “Estratégia de 

Aprendizagem” proveniente do instrumento de pesquisa aplicado aos servidores do Tribunal 

Regional do Trabalho da 14ª Região, na cidade de Porto Velho. De acordo com Souza (2009), 

as estratégias de aprendizagem estão relacionadas às atividades realizadas pelos indivíduos no 

processamento de informações para otimizar o seu processo de aprendizagem e facilitar a 

transferência do aprendido.  

Nesse sentido, Zerbini e Abbad (2008) discorrem que as estratégias de aprendizagem 

consistem em procedimentos, o que compreende as habilidades cognitivas e comportamentais, 

empregadas pelos indivíduos durante as atividades de aprendizagem de modo a garantir o 

resultado satisfatório de todas suas etapas. Tais procedimentos tem seu foco voltado apenas 

em atividades de aprendizagem. As estratégias podem ser modificadas por treinamento com 

objetivo de aumentar a efetividade da aprendizagem, seja aplicado a uma atividade ou 

ambiente específico. Em suma, isto significa que as estratégias de aprendizagem não se 

distinguem entre estratégias melhores ou piores, mas sim estratégias mais ou menos 

adequadas ao tipo de atividade a ser aprendida pelo indivíduo.  

 A variável que compreende esta seção foi empregada a este trabalho a partir dos 

estudos de Macedo (2007), que teve como base o questionário validado por Pantoja (2004), 

originalmente composta por 30 itens distribuídos em 5 fatores, sendo eles: Busca de Ajuda em 
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Material Escrito (Percepção dos participantes quanto a adotar comportamentos de obtenção de 

informações por meio de manuais, documentos escritos, programas computacionais e, 

também, a utilização de atividades práticas ao invés de falar com as outras pessoas como meio 

de melhorar o conhecimento); Reprodução (Estratégias voltadas à automação e repetição para 

aprender no trabalho); Busca de Ajuda Interpessoal (Comportamento de busca ativa, por parte 

do indivíduo, de ajuda de outras pessoas como pares e supervisores para aumento do 

entendimento sobre novos conhecimentos e habilidades, o que não se restringe ao 

recebimento cotidiano de instrução); Reflexão Extrínseca (Percepção dos participantes acerca 

da relação entre suas atividades com o sistema organizacional e, ainda, a interdependência  

entre seu trabalho e o desempenho e resultados de outras áreas da organização); Aplicação 

Prática e Reflexão Intrínseca (Representada pelas tentativas de colocar em prática e testar as 

informações enquanto aprende e, também, entendimento do relacionamento e 

interdependências entre todas as partes que compõem seu trabalho). 

A Tabela 10 expressa os resultados dos indicadores que compõem a variável 

“Estratégia de Aprendizagem”. A afirmativa 39 (Consulto meus colegas de trabalho mais 

experientes, quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado ao meu trabalho) obteve a 

maior média, 4,73, o que representa “Busca de Ajuda Interpessoal” como fator de destaque na 

estratégia de aprendizagem, para os participantes deste estudo, além de mostrar o grau de 

confiança para com os colegas de trabalho no momento de sanar dúvidas referentes ao 

trabalho. Os indicadores 38 (Busco entender como diferentes partes do meu trabalho estão 

relacionadas entre si) e 50 (Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito aprender algo 

sobre meu trabalho) alcançaram a segunda maior média, com resultado de 4,58, o que 

representa interesse, por parte dos indivíduos em entender as etapas que compõem seu 

trabalho e, por intermédio da experimentação, colocar em prática novas habilidades; bem 

como recorrer aos colegas de trabalho buscando aprender e esclarecer dúvidas é uma prática 

recorrente. A média 4,56, representa pela afirmativa 37 (Busco associar novas informações e 

conhecimentos às minhas atividades de trabalho) reforça a disposição dos participantes desta 

pesquisa para inserir as novas habilidades e conhecimentos nas atividades do trabalho como 

tentativa de aprendizado por meio da experiência prática. A “Busca de Ajuda Interpessoal’ 

surge novamente com a quarta maior relevância, indicador 43 (Busco ajuda dos meus colegas 

quando necessito de informação mais detalhada sobre o trabalho), o pode ser inferido que a 

ajuda dos colegas para sanar dúvidas é requisitada, não somente em situações de fácil 

resolução, mas também naquelas com maior grau de complexidade.  
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TABELA 10 – Distribuição das médias dos indicadores por variáveis “Estratégias de 
Aprendizagem”.  
                                           (Continua) 

VARIÁVEL INDICADORES X p X p VARIÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 - Busco melhorar a qualidade do meu trabalho, 
aplicando novos conhecimentos e habilidades.   

4,44 

  

36 - Por meio de análise crítica da execução do meu 
trabalho, tento conhecê-lo melhor.   

4,42 

37 - Busco associar novas informações e conhecimentos às 
minhas atividades de trabalho. 

4,56 

38 - Busco entender como diferentes partes do meu 
trabalho estão relacionadas entre si. 

4,58 

39 - Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, 
quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado ao 
meu trabalho. 

4,73 

40 - Executo minhas atividades repetindo automaticamente 
ações rotineiras de trabalho. 

3,68 

41 - Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática 
em meu trabalho.   

4,27 

 42 - Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele.   2,32  

 43 Busco ajuda dos meus colegas quando necessito de 
informação mais detalhada sobre o trabalho.    

4,51  

 Estratégias de 
Aprendizagem 

44 - Juntamente com meus colegas de trabalho, busco 
trocar informações e conhecimentos. 

4,46        4,00 

 45 - Lendo e buscando localizar instruções, artigos 
técnicos e normas das organizações concorrentes, aprendo 
em meu trabalho.   

4,34  

 46 Localizando e estudando documentos ou materiais 
importantes sobre um assunto, procuro conhecer melhor o 
meu trabalho. 

4,47  

 47 - Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 
questionamentos às normas e/ou procedimentos adotados 
para sua execução.    

2,93  

 48 - Procuro compreender como novos conhecimentos e 
habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

4,34  

 49 - Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda 
em manuais técnicos e na legislação vigente. 

4,32  

 50 - Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 
aprender algo sobre meu trabalho. 

4,58  

 51 - Executo meu trabalho sem saber precisamente quais 
são seus objetivos. 

2,07  

 52 - Consultando catálogos referentes às novas tecnologias 
e procedimentos, junto aos fornecedores ou via internet, 
busco conhecer melhor o meu trabalho. 

3,93  

 53 - Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 
buscando livros, manuais, apostilas e documentos.   

4,22  

 54 - Procuro compreender o máximo possível cada uma 
das partes que compõem o meu trabalho.    

4,42  

 55 - Procuro conhecer como meu trabalho está relacionado 
aos resultados obtidos nas diferentes áreas da organização.   

4,29  

 56 - Executo meu trabalho no "piloto automático". 1,98  

 57 - Procuro relacionar a execução do meu trabalho aos 
valores adotados na organização.   

4,37  

 58 - Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 
prática do meu trabalho, ao invés de ler ou pedir 
orientações para outras pessoas. 

3,36  
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 59 - Visando obter informações mais atualizadas à 
execução do meu trabalho, busco ajuda na internet.   

4,46  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As menores médias são representadas pelos indicadores 47 (Meu trabalho é realizado 

sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e/ou procedimentos adotados para sua 

execução), 42 (Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele), 51 (Executo meu trabalho sem 

saber precisamente quais são seus objetivos) e 56 (Executo meu trabalho no ‘piloto 

automático’) com médias ponderadas de 2,93; 2,32; 2,07 e 1,98, respectivamente. Tais 

indicadores dizem respeito ao fator reprodução, o que revela que a repetição foi um fator de 

estratégia de aprendizagem pouco identificado pelos pesquisados como recurso para aprender 

em seu ambiente de trabalho. 

O indicador 39 obteve o maior grau de concordância entre os outros indicadores 

pertencentes a variável “Estratégias de Aprendizagem”, onde 44 disseram concordar 

totalmente com a assertiva, destes, a maioria possuía mais de 10 anos na organização. Tal 

resultado revela que aqueles indivíduos que possuem um tempo considerável na organização, 

acima de 10 anos, não hesitam na hora de pedir ajuda aos colegas mais experientes em se 

tratando de assuntos relacionados ao trabalho, sendo as interações pessoais comumente 

utilizadas como estratégia de aprendizagem por este grupo, conforme  Gráfico 6. 

     Gráfico 6: Estratégia de aprendizagem  e tempo na organização. 

 
Fonte: Elaborada pelo autora. 
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As menores médias são representadas pelos indicadores 47 (Meu trabalho é realizado 

sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e/ou procedimentos adotados para sua 

execução), 42 (Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele), 51 (Executo meu trabalho sem 

saber precisamente quais são seus objetivos) e 56 (Executo meu trabalho no ‘piloto 

automático’) com médias ponderadas de 2,93; 2,32; 2,07 e 1,98, respectivamente. Tais 

indicadores dizem respeito ao fator reprodução, o que revela que a repetição foi um fator de 

estratégia de aprendizagem pouco identificado pelos pesquisados como recurso para aprender 

em seu ambiente de trabalho. 
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5 Considerações Finais 
 

Este estudo teve como objetivo analisar o processo de transferência e impacto da 

aprendizagem em um órgão da Administração Pública a partir da percepção dos servidores do 

Tribunal Regional do trabalho da 14ª Região. 

Para o alcance deste objetivo o instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário 

aplicado no mês de outubro de 2017, tanto por meio eletrônico (com disponibilização do link 

do formulário online elaborado no Google Forms) como por meio físico, com entrega 

pessoalmente de questionário impresso aos servidores. Tal instrumento era composto por 64 

afirmativas subdivididas em informações demográficas (5); suporte à transferência do 

aprendido (22); impacto da aprendizagem (12); e estratégias de aprendizagem (25). 

Inicialmente os dados obtidos foram tabulados e analisados com uso do software Excel 

e do programa Statistical Software for Social Sciences – SPSS. A técnica estatística para 

mensurar a segurança do instrumento foi o Alfa de Cronbach, que resultou em fator de 

confiabilidade considerado muito alto (α = 0,928). 

Os resultados demográficos a partir da amostra coletada relativo ao primeiro objetivo 

específico expressam que o TRT14 é formado por homens com idade compreendida entre 26  

e 39 anos; e que possuem alto nível de instrução, com mais da metade dos respondente com 

pós-graduação completa. O tempo de serviço dos servidores apresentou resultado acima de 10 

anos e o estado civil dominante é o casado. 

Em relação ao segundo objetivo específico, buscou-se identificar os fatores de suporte 

à transferência de aprendizagem. Foi constatado que as afirmativas relacionadas a 

disponibilização de recurso materiais que favorecem a implementação de novas habilidades 

adquiridas em treinamento no ambiente de trabalho, alcançaram as maiores médias; este 

resultado demonstra que o subsídio de equipamentos, móveis, mobiliários e o local de 

trabalho são adequados, portanto, identificadas como fatores de suporte à transferência de 

aprendizagem. 

O terceiro objetivo foi verificar, por meio da percepção dos servidores, se os 

treinamentos aplicados provocam impacto no trabalho. Foi identificado que os servidores 

inserem nas suas rotinas de trabalho o que adquiriram a partir dos ensinamentos das ações de 

capacitação a qual participaram oferecidos pela instituição, pois aproveitam as oportunidades 
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para inserir tais habilidades, além de terem notado melhorias nas atividades diretamente 

relacionadas ao conteúdo do treinamento e, ainda, a percepção de diminuição nos erros 

cometidos naquelas atividades que eram relativas ao conteúdo visto no treinamento. Diante 

disso, infere-se que os servidores sentiram que o treinamento provoca impacto e este foi 

percebido de forma positiva entre os respondentes. 

O último objetivo específico proposto, o quarto, procurou analisar quais estratégias de 

aprendizagem eram mais utilizadas pelos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 

Região. De acordo com as respostas obtidas, foi constatado que entre as estratégias mais 

comumente empregadas para o alcance da aprendizagem por meio dos indicadores 

apresentados no questionário, houve ocorrência predominante entre os respondentes de Busca 

de Ajuda Interpessoal e a Aplicação Prática/Reflexão Intrínseca (atitudes voltadas a 

compreender todas as etapas do seu trabalho e a procura em aplicar novos conhecimentos 

recém adquiridos nas atividades de trabalho) foram apontadas como as estratégias de 

aprendizagem mais utilizadas, com predominância desta primeira, no qual os pesquisado 

percebe o auxílio dos colegas mais experientes no momento de sanar dúvidas de assuntos do 

trabalho obteve a maior média, ou seja, o indivíduo recorre aos seus colegas de trabalho com 

objetivo de aumentar seus conhecimentos; isto significa dizer que o indivíduo adere a uma 

busca ativa por informações pertinentes ao seu trabalho, não se restringindo ao recebimento 

de instrução; Portanto, a estratégia de aprendizagem mais utilizada, segundo os respondentes, 

é a Busca de Ajuda Interpessoal. 

Este estudo buscou compreender a importância que a aprendizagem tem no contexto 

organizacional e como ela reflete de forma direta nas rotinas desenvolvidas no trabalho. Por 

meio dos resultados obtidos, ações voltadas à aprendizagem podem ser empregadas de forma 

a entender a maneira como os indivíduos tendem a reter o conhecimento a partir da 

aprendizagem induzida, contribuindo assim para o alcance de um bom desempenho tanto 

individual como organizacional. 

Dentre as limitações encontradas nesta pesquisa está a amostra coletada, esta foi em 

número reduzido apesar da ampla divulgação feita pelo setor responsável pela comunicação 

dentro do órgão. Talvez o pouco tempo disponibilizado para a resposta do questionário tenha 

sido um empecilho, além do alto número de questões do instrumento de pesquisa tenham 

contribuído para este baixo índice de respostas. Por fim, espera-se que este estude tenha 
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contribuído para reflexão acerca de aprendizagem como recurso a qual deve ser estimulado; e 

sugere-se que estudos posteriores acerca da temática possam abranger uma amostra maior.   
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APÊNDICE I – Solicitação para aplicação de questionário de pesquisa 
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APÊNDICE II – Autorização para aplicação de questionário de pesquisa 
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APÊNDICE III – Questionário aplicado 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

Programa de Graduação em Administração 

 

Prezado(a) servidor(a), 

Para fins de pesquisa acadêmica de conclusão do curso de Administração da estudante Bruna 
Pereira Soares, da Universidade Federal de Rondônia, cujo objetivo é mapear os dados 
demográficos dos servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e a 
aplicabilidade dos cursos de capacitação/treinamento promovidos pelo TRT14 nos últimos 
dois anos, no município de Porto Velho, consoante trabalho acadêmico Processo de 
Transferência e Impacto da Aprendizagem dos Servidores do Tribunal do Regional do 
Trabalho da 14ª Região. 

 

As respostas são anônimas e sigilosas. 

Sexo: (     ) F     Idade: (     ) De 20 a 25 anos 
    (     ) M         (     ) De 26 a 39 anos 
              (     ) De 40 a 52 anos 
              (     ) Acima de 53 anos  
                    

Escolaridade: 

 
 
(     ) Ensino Médio completo 

Tempo na 
Organização: 

 
(     ) Menos de 1 ano 
(     ) De 1 a 5 anos 

    (     ) Superior Incompleto     (     ) De 6 a 10 anos 
    (     ) Superior Completo     (     ) Acima de 10 anos 

    

(     ) Pós-Graduação 
Incompleta 

(     ) Pós- Graduação Completa  

 (     ) Solteiro(a) 
 (     ) Casado(a) 
 (     ) Divorciado(a) 
 (     ) Viúvo(a) 
 (     ) Separado(a) 
 

 

 

  

Estado Civil:      
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Considerando sua participação em algum dos cursos de capacitação promovidos pelo TRT14, no 
período dos últimos dois anos, responda as afirmativas abaixo, assinalando na coluna correspondente 
a sua opinião, observando variáveis: DT (Discordo Totalmente). DP (Discordo Parcialmente); I 
(Indiferente); CP (Concordo Parcialmente); CT (Concordo Totalmente). 
             Suporte à transferência do Aprendido DT DP I CP CT 

1 
Tenho tido oportunidades de usar no meu trabalho as 
habilidades que aprendi no treinamento.            

2 
Falta-me tempo para aplicar no trabalho o que aprendi 
no treinamento.           

3 
Os objetivos de trabalho estabelecidos pelo meu chefe 
encorajam-me a aplicar o que aprendi no treinamento.           

4 
Os prazos de entrega de trabalhos permitem o uso das 
habilidades que eu aprendi no treinamento.           

5 
Tenho tido oportunidades de praticar habilidades 
importantes (recém adquiridas no treinamento),     mas, 
comumente, pouco usadas no trabalho.           

6 
Os obstáculos e dificuldades associados à aplicação 
das novas habilidades que adquiri no treinamento são 
identificados e removidos pelo meu chefe.           

7 
Tenho sido encorajado pela minha chefia imediata a 
aplicar, no meu trabalho, o que aprendi no 
treinamento.           

8 
Meu chefe imediato tem criado oportunidades para 
planejar comigo o uso das novas habilidades.           

9 
Eu recebo da minha chefia as informações necessárias 
à correta aplicação das novas habilidades no meu 
trabalho.             

10 

Minha organização tem fornecido os recursos 
materiais (equipamentos, materiais, mobiliário e 
similares) necessários ao bom uso, no trabalho, das 
habilidades que aprendi no treinamento.           

11 
Os móveis, materiais, equipamentos e similares têm 
estado disponíveis em quantidade suficiente à 
aplicação do que aprendi no treinamento.           

12 
Os equipamentos, máquinas e/ou materiais por mim 
utilizados estão em boas condições de uso.             

13 
As ferramentas de trabalho (micros, máquinas e 
similares) são de qualidade compatível com o uso das 
novas habilidades.           
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14 

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 
adquiri no treinamento.           

15 

Minha organização tem fornecido o suporte financeiro 
extra (ex.: chamadas telefônicas de longa distância, 
viagens ou similares) necessário ao uso das novas 
habilidades aprendidas no treinamento.           

16 
Em meu ambiente de trabalho, minhas sugestões, em 
relação ao que foi ensinado no treinamento são levadas 
em consideração.             

17 
Meus colegas mais experientes apoiam as tentativas 
que faço de usar no trabalho o que aprendi no 
treinamento.             

18 
Aqui, são bem recebidas minhas tentativas de aplicar 
no trabalho as novas habilidades que aprendi no 
treinamento.           

19 
Em meu trabalho é ressaltado mais os aspectos 
positivos do que os negativos (ex.: lentidão, dúvidas) 
em relação ao uso das novas habilidades.      

20 
Tenho recebido elogios quando aplico corretamente no 
trabalho as novas habilidades que aprendi.      

21 
Quando tenho dificuldades em aplicar eficazmente as 
novas habilidades, recebo orientações sobre como 
fazê-lo.      

22 
Sou penalizado de alguma forma quando cometo erros 
ao utilizar as habilidades que adquiri no treinamento.      

Impacto da Aprendizagem DT DP I CP CT 

23 
Utilizo em meu trabalho atual, o que me foi ensinado 
no treinamento que participei.           

24 
Aproveito as oportunidades que tenho para colocar em 
prática o que me foi ensinado no treinamento.              

25 

As habilidades que aprendi no treinamento fizeram 
com que eu cometesse menos erros, em meu trabalho, 
em atividades relacionadas ao conteúdo do 
treinamento.           

26 
Recordo-me bem dos conteúdos ensinados no 
treinamento.           

27 
Quando aplico o que aprendi no treinamento, executo 
meu trabalho com maior  rapidez.             
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28 
A qualidade do meu trabalho melhorou na realização 
das atividades diretamente relacionadas ao conteúdo 
do treinamento.           

29 
A qualidade do meu trabalho melhorou mesmo 
naquelas atividades que não pareciam estar 
relacionadas ao conteúdo do treinamento.           

30 
Minha participação no treinamento serviu para 
aumentar minha motivação para o trabalho.           

31 
Minha participação em treinamentos aumentou minha 
autoconfiança (agora tenho mais confiança na minha 
capacidade de executar meu trabalho com sucesso).             

32 
Após minha participação em treinamentos, tenho 
sugerido mudanças nas rotinas de trabalho.           

33 
O treinamento que fiz tornou-me mais receptivo a 
mudanças no trabalho.           

34 
O treinamento que fiz beneficiou meus colegas de 
trabalho, que aprenderam comigo algumas novas 
habilidades.             

Estratégias de Aprendizagem DT DP I CP CT 

35 
Busco melhorar a qualidade do meu trabalho, 
aplicando novos conhecimentos e habilidades.             

36 
Por meio de análise crítica da execução do meu 
trabalho, tento conhecê-lo melhor.             

37 
Busco associar novas informações e conhecimentos às 
minhas atividades de trabalho.           

38 
Busco entender como diferentes partes do meu 
trabalho estão relacionadas entre si.      

39 
Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, 
quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado 
ao meu trabalho.      

40 
Executo minhas atividades repetindo automaticamente 
ações rotineiras de trabalho.      

41 
Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática em 
meu trabalho.        

42 Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele.        

43 
Busco ajuda dos meus colegas quando necessito de 
informação mais detalhada sobre o trabalho.              
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44 
Juntamente com meus colegas de trabalho, busco 
trocar informações e conhecimentos.           

45 
Lendo e buscando localizar instruções, artigos técnicos 
e normas das organizações concorrentes, aprendo em 
meu trabalho.        

46 
Localizando e estudando documentos ou materiais 
importantes sobre um assunto, procuro conhecer 
melhor o meu trabalho.           

47 
Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 
questionamentos às normas e/ou procedimentos 
adotados para sua execução.         

48 
Procuro compreender como novos conhecimentos e 
habilidades podem ser integrados ao meu trabalho.      

49 
Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda 
em manuais técnicos e na legislação vigente.      

50 
Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 
aprender algo sobre meu trabalho.      

51 
Executo meu trabalho sem saber precisamente quais 
são seus objetivos.      

52 
Consultando catálogos referentes às novas tecnologias 
e procedimentos, junto aos fornecedores ou via 
internet, busco conhecer melhor o meu trabalho.      

53 
Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 
buscando livros, manuais, apostilas e documentos.        

54 
Procuro compreender o máximo possível cada uma das 
partes que compõem o meu trabalho.         

55 
Procuro conhecer como meu trabalho está relacionado 
aos resultados obtidos nas diferentes áreas da 
organização.        

56 Executo meu trabalho no "piloto automático".      

57 
Procuro relacionar a execução do meu trabalho aos 
valores adotados na organização.        

58 
Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 
prática do meu trabalho, ao invés de ler ou pedir 
orientações para outras pessoas.      

59 
Visando obter informações mais atualizadas à 
execução do meu trabalho, busco ajuda na internet.        

Obrigada pela sua colaboração! 


