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Resumo 
Este estudo  teve  como  objetivo  identificar  e  descrever  as  estratégias  de  aplicação  do 
aprendido adotadas por alunos e egressos de MBA. Aplicou-se o questionário contendo a escala 

de Estratégias de Aplicação do Aprendido (EAA) de Pilati e Borges-Andrade (2005). Os 

resultados foram tratados com análise fatorial confirmatória e estatística descritiva. O estudo 

foi complementado com entrevistas semiestruturadas em profundidade com 25 alunos e 

egressos de MBA. A conjunção dos métodos possibilitou compreender como os alunos 

mobilizam as EAA no trabalho e a sua relação com outros construtos. Os resultados mostram 

que as EAA estão relacionadas às expectativas e aos objetivos do aluno em relação ao MBA, 

decorrentes da sua estratégia de carreira, das metas daí estabelecidas e dos aspectos situacionais 

do ambiente organizacional. 

 
Palavras-chave: Estratégias de Aplicação do Aprendido, Estratégias de Transferência de 

Aprendizagem, MBA. 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
Segundo Martin e Golsby-Smith (2017), o MBA tem inundado o mundo dos negócios 

com mais de 150 mil graduados por ano apenas nos Estados Unidos. No entanto, desde seu 

surgimento em 1908 naquele país, sua trajetória tem sido marcada por controvérsias e críticas, 

destacando-se: o questionamento sobre sua relevância, seu conteúdo e formação, e seus 

principais benefícios (Bertero, 2008). Para David (2000), a aprendizagem proporcionada pelo 

MBA é de limitada relevância e impacto para a organização onde o aluno trabalha, sendo 

mais adequada para o desenvolvimento de sua carreira. Em pesquisa conduzida por Cruz e 

Wood Jr. (2012) com alunos de MBA de uma IES em São Paulo, foram classificadas as 

principais expectativas dos alunos em relação ao curso. As três primeiras são: desenvolver 

competências e técnicas de gestão (53%), melhorar o currículo e a empregabilidade (45%) e 

melhorar  o  desempenho  profissional  (37%).  Tais  resultados  mostram  que  um  percentual 

maior de alunos busca, por meio do curso, a melhoria do currículo e empregabilidade e não o 

desempenho profissional. 

Na  literatura  internacional,  há  mais  estudos  críticos  e  reflexivos  sobre  diferentes 

aspectos do MBA (Wood Jr. & Cruz, 2014). Uma das críticas mais contundentes é a falta de 

conexão entre a aplicação do conhecimento e o desempenho comportamental, denominada 

“knowing-doing gap” (Datar, Garvin, & Cullen, 2011). Para estes autores, o MBA deveria dar 

ênfase no “doing” em detrimento ao “knowing”. Rubin e Dierdorff (2013, p. 136) 

complementam essa ideia. Em sua opinião: 
O MBA é essencialmente projetado como um grau generalizável, que deve ser aplicável em todas as 

indústrias, organizações e ocupações e, portanto, levar a promessa de transportabilidade de conhecimento 

e habilidades de um contexto para outro. 

 

Apesar das críticas, resultados de pesquisas com alunos e egressos de MBA e Pós- 

graduação em gestão no Brasil, que avaliaram diferentes aspectos do programa (Ruas, 2001; 

Ruas & Comini, 2007; Vasquez & Ruas, 2012; e Cruz & Wood Jr., 2015) revelam que a 

aplicação prática do conhecimento obtido no curso está relacionada à iniciativa dos alunos e não 

às deficiências do MBA propriamente dito. 
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Dada a importância do papel do aluno, Santos (2009) afirma que a educação só fará 

diferença para o indivíduo se ele estiver em condições de experimentá-la, ou seja, aplicar o 

conhecimento proveniente dessa, sendo um agente ativo do processo de aprendizagem. Ruas e 

Comini (2007, p. 9), ainda complementam: 
Os melhores caminhos da aprendizagem em administração passam por uma articulação consistente 

entre teoria e prática; ou seja, por uma experiência de aplicação sistemática, em contexto de trabalho real, 

dos conceitos e métodos desenvolvidos nos processos de formação. 

 

Para Pham, Segers e Gijselaers (2012), a duração média do MBA que varia de um a 

dois anos, possibilita que os alunos tenham mais oportunidades de internalizar os conteúdos e 

desenvolver estratégias para aplicar o aprendido. 

Diante do exposto, é possível identificar dois aspectos: a importância da aplicação dos 

conhecimentos e habilidades adquiridos no MBA; e o papel do aluno como principal agente 

da aprendizagem e da aplicação do aprendido. 
As estratégias de aplicação do aprendido (EAA) são também chamadas de estratégias de 

transferência e estão dentro dos estudos de transferência de aprendizagem, uma das áreas mais 
importantes e ativas nas pesquisas sobre treinamento (Pilati & Borges-Andrade, 2005; Saks, 
Salas, & Lewis, 2014). A aplicação do aprendido faz parte do processo de aprendizagem 
individual, que segundo Abbad e Borges-Andrade (2004), refere-se aos processos mentais de 
aquisição, manutenção e transferência de conhecimento. Para Antonello (2005), a aprendizagem 
individual pressupõe mudança de consciência para perceber necessidades e oportunidades de 
aplicação reconfigurada das capacidades possuídas. 

Baldwin e Ford (1988) definem transferência de aprendizagem como o grau em que os 
alunos efetivamente aplicam no trabalho, os conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridos 
em contexto de aprendizagem formal, na maioria das vezes, denominada treinamento. Os 
autores também desenvolveram um modelo, que tem servido de base para novos estudos 
sobre o tema e prevê três antecedentes da transferência: (1) O desenho do treinamento; (2) As 
características do aluno; e (3) As características do ambiente de trabalho. 

Na visão de Daley (2001), a transferência é também um processo transformador e 
recursivo, e não uma simples transferência direta de informações entre dois contextos. O autor 
ainda pontua que a transferência está embutida na construção do conhecimento profissional. 

Apesar da aprendizagem e da aplicação do  aprendido estarem relacionadas,  Noe e 
Schmitt (1986) afirmam que a aprendizagem é uma condição necessária, mas não suficiente 
para mudanças de comportamento no trabalho. Velada e Caetano (2007) corroboram tal ideia, 
descrevendo a complexidade relativa ao processo de transferência de aprendizagem. Para 
esses autores, os treinandos podem avaliar de forma positiva uma ação educacional. Podem 
ainda, obter boas notas, comprovando-se sua aprendizagem, mas não há garantia de que 
aplicarão o que aprenderam no curso na execução de seu trabalho. Para tanto, como sugerido 
por Cheng e Hampson (2008), é necessário explorar as variáveis essenciais, porém, não 
aparentes, relacionadas aos processos de aplicação do aprendido, dentre elas as Estratégias de 
Aplicação  do  Aprendido  (EAA),  que  segundo  Pilati  e  Borges-Andrade  (2005)  são  um 
conjunto de cognições, afetos e ações dirigidas para criar condições no ambiente de trabalho, 
para a aplicação das competências desenvolvidas em situações formais de aprendizagem, ou 
seja, um conjunto de comportamentos proativos, que tem um objetivo específico, a aplicação do 
aprendido no trabalho. 

Diante do exposto, definiu-se como objetivo geral do presente estudo: identificar e 
descrever as estratégias de aplicação do aprendido adotadas por alunos e egressos de MBA. Para 
atingir tal objetivo, a pesquisa foi conduzida com a conjunção dos métodos quantitativo e 
qualitativo. 

Cabe destacar que de acordo com o Ministério da Educação, o MBA no Brasil é um curso 

de especialização em nível de pós-graduação Lato Sensu na área de administração, critério que 

foi adotado para seleção dos cursos do presente estudo.
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A presente pesquisa visa preencher as seguintes lacunas: (1) Poucos estudos, que 

levem em consideração as especificidades do MBA no Brasil (Wood Jr. & Cruz, 2014); (2) 

Escassez de pesquisas empíricas sobre aplicação do aprendido em MBA (Prince, Burns, Lu & 

Winsor, 2015); e (3) A recomendação para adoção de pesquisas qualitativas em aplicação do 

aprendido (Pham, Segers & Gijselaers, 2012; Yelon, Ford & Bhatia, 2014), um dos métodos 

do presente estudo. 

Este artigo caracteriza-se como teórico-empírico e tem a seguinte estrutura: a Introdução;  

o  Referencial  Teórico;  os  Procedimentos  Metodológicos;  os  Resultados  e as Considerações 

Finais, onde são apresentadas as principais conclusões, limitações e sugestões para estudos 

futuros. 

 
2.        REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1      O que são estratégias aplicação do aprendido e suas relações com o MBA 

O conceito de estratégias de aplicação do aprendido (EAA) está relacionado ao conceito 

de transferência de aprendizagem ou aplicação do aprendido. Segundo Ford e Weissbein (1997),  

o  uso  de  estratégias  é  um  pré-requisito  para  a  transferência  de  aprendizagem, entendida 

como o uso no trabalho do que foi aprendido durante uma ação de aprendizagem formal, que 

segundo Marsick e Watkins (1997), é baseada na sala de aula, altamente estruturada, na qual o 

controle do processo de aprendizagem está nas mãos do instrutor. É também considerada como 

treinamento e educação. 

A   complexidade   inerente   ao   processo   de   transferência   de   aprendizagem   e   a 

compreensão do mesmo como um fenômeno multifacetado e a necessidade do uso de estratégias 

de aplicação do aprendido pode ser clarificada com as ideias de Noe, Sears e Fullenkamp (1990, 

p. 317): 
Especificamente, a maioria dos ambientes de trabalho não provê condições propícias para o uso de 

habilidades adquiridas em treinamento. Muitas situações de trabalho são caracterizadas por pressões de 

tempo, interrupções frequentes e a necessidade de adquirir serviços e ajuda de outros para completar o 

trabalho. Ainda,  pares  e  gestores são  relutantes, não  qualificados ou  indisponíveis para  prover  o 

feedback e reforço necessário para facilitar o uso das habilidades. Como resultado, destas restrições 

situacionais, pode ser difícil para os treinandos encontrar oportunidades de usar as novas habilidades no 

trabalho. 

 

Foxon (1994) mapeou estudos que adotaram estratégias de transferência, incorporando 

componentes cognitivos e comportamentais. As três principais estratégias identificadas por 

esta autora são: (1) Estabelecimento de metas (“Goal Setting”); (2) Técnicas de autogestão, 

incluindo prevenção de recaídas (“Relapse Prevention”); e (3) Plano de Ação (“Action 

Planning”). 
Burke e Baldwin (1999) desenvolveram e testaram uma escala de EAA composta de 19 

itens, que foi incluída como variável mediadora em três estudos de transferência de 
aprendizagem com alunos de MBA conduzidos por Pham et al. (2010, 2011 e 2012), 
considerando respectivamente, os seguintes antecedentes: autoeficácia e motivação para 
transferir; desenho do treinamento; e ambiente de trabalho. Os resultados dos três estudos 
mostraram que quando os alunos usaram as EAA, houve impactos significativos na 
transferência. 

Segundo Baldwin, Ford e Blume (2009), os alunos iniciam cursos com diferentes 
necessidades e experiências, buscam diferentes conhecimentos para melhorar seu desempenho 
e estão sujeitos a variações no ambiente de trabalho, que podem influenciar na aplicação do 
aprendido. Tais características estão presentes nos MBAs oferecidos no mercado de educação 
executiva.  Por  esta  razão,  buscou-se  uma  escala  de  EAA  genérica  e  selecionou-se  a
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desenvolvida e testada no Brasil por Pilati e Borges-Andrade (2005), apresentada no próximo 

item. 
 

 

2.2      O conceito de Estratégias para Aplicação do aprendido no trabalho (EAA) de 

Pilati e Borges-Andrade 
Em 2005, Pilati e Borges-Andrade identificaram que o papel exercido pelo aluno ainda 

era pouco explorado na literatura sobre transferência de aprendizagem. Passados onze anos, 

com  base  em  uma  extensa  revisão  de  literatura,  Tonhäuser  e  Büker  (2016)  mostram  a 

evolução no campo, afirmando que as pesquisas de transferência no nível do indivíduo têm sido 

frequentemente e comparativamente examinadas, mostrando que a aprendizagem e em especial, 

a motivação para transferir são conceitos-chave nesta temática. 

Para Pilati e Borges-Andrade (2005) eram necessários estudos que descrevessem a 

influência de variáveis individuais na criação de condições para aplicação do aprendido no 

trabalho. Na visão desses autores, os treinandos desenvolvem estratégias de aplicação, 

independentemente de instrução formal específica para esta finalidade. Para preencher tal 

lacuna, os autores propuseram o conceito e desenvolveram a escala de Estratégias para 

Aplicação do aprendido no trabalho (EAA), compreendidas como o conjunto de componentes 

cognitivos, afetivos e comportamentais que o treinando utiliza para selecionar cursos de ações 

para aplicar o aprendido em treinamentos na organização. 

O instrumento final de Pilati e Borges-Andrade (2005) é composto de 19 itens 

organizados  em  dois  fatores  hipotéticos  distintos:  (1) Estratégias  Comportamentais  e  (2) 

Estratégias Cognitivas. No primeiro, os itens descrevem ações de transformação no ambiente 

de trabalho, que possibilitem criar condições necessárias para a aplicação. No segundo, os 

itens têm como objetivo avaliar o valor instrumental da ação educacional para a vida 

profissional, a atitude com relação ao conteúdo da mesma, além da avaliação para selecionar a 

estratégia mais adequada e se o seu uso faz sentido no ambiente de trabalho. 

Para propor o conceito e desenvolver a escala, Pilati e Borges-Andrade (2005) buscaram 

diferentes bases conceituais para EAA: o modelo de estabelecimento de metas (Locke, Shaw, 

Saari, & Latham, 1981), a teoria de prevenção contra recaídas (Marx, 1982), além dos construtos 

motivação, autoeficácia, locus de controle, estratégias de aprendizagem, comportamento 

proativo e fatores de personalidade. 

O modelo de estabelecimento de metas possibilita que os indivíduos regulem seus 

comportamentos, melhorando seu desempenho em uma tarefa (Locke & Latam, 2002). As 

metas, segundo Locke et al. (1981) são um componente essencial do conceito EAA, uma vez 

que são definidas pelos autores como aquilo que um indivíduo almeja atingir por meio de uma 

ação específica. 
A prevenção contra recaídas utiliza-se de componentes cognitivos e comportamentais 

que têm como objetivo facilitar a manutenção do que foi aprendido no longo prazo, ou seja, o 
indivíduo não pode retomar a forma que executava o seu trabalho, antes da ação educacional 
(Pilati & Borges-Andrade, 2005). Dentro da Psicologia, é entendida como um conjunto de 
estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a circunstâncias adversas, podendo ser 
compreendida pela noção de personalidade, como uma característica disposicional fechada 
(Ryle, 1949, apud Pilati e Borges-Andrade, 2005), ou ainda pela abordagem processual 
(Antoniazzi, Dell’Aglio & Bandeira, 1998), na qual um conjunto de cognições e 
comportamentos são tomados durante um episódio particular de estresse. Ainda dentro da 
prevenção de recaídas, é importante pontuar as contribuições de Marx (1982), que incorpora a 
noção de estratégias de enfrentamento ou “coping”.
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3.         PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Os dados foram coletados com alunos e egressos de MBA de Instituições de Ensino 

superior (IES) em São Paulo e Rio de Janeiro. A pesquisa foi conduzida com a adoção dos 

métodos quantitativo e qualitativo, cujos procedimentos são apresentados separadamente nos 

próximos itens. 

 
3.1      Pesquisa quantitativa 

Com relação ao instrumento utilizado para a coleta de dados, adotou-se a escala de 
EAA desenvolvida e validada por Pilati e Borges-Andrade (2005). Os itens dessa escala estão 

distribuídos em dois fatores: Estratégias Comportamentais (10 itens); e (2) Estratégias 

Cognitivo-afetivas (nove itens). A escolha dessa escala deu-se em razão do seu foco ser no papel 

do aluno, sem intervenções específicas da organização, sendo que a amostra do presente estudo 

é composta somente por alunos de MBAs abertos, onde não há influência das organizações no 

desenho do curso, nos objetivos e nos resultados esperados. A estrutura fatorial da escala de 

EAA também foi testada e confirmada em outros estudos (Pilati & Gonzaléz, 2009; Brant, 2013 

e Brant, Pilati & Borges-Andrade, 2015), cujos resultados evidenciaram a validade do construto. 

Visando adaptar a escala para o público-alvo da presente pesquisa (alunos e egressos 

de MBA), todas as menções ao termo “treinamento” da escala original foram alteradas para o 

termo “curso”. As respostas são do tipo Likert de sete pontos variando de 1 (Nunca) a 7 

(Sempre). 

Por fim, foram incluídas questões relativas ao perfil e dados demográficos dos 

participantes: sexo, idade, tipo de MBA (com ou sem especialização) e ocupação atual do aluno. 

Para a coleta de dados, inicialmente, digitou-se o instrumento com as questões da 

escala e as variáveis demográficas no Google Forms. A partir daí, gerou-se um link, que foi 

encaminhado a coordenadores de MBA de IES em São Paulo e foram obtidas 101 respostas. 

Numa segunda etapa, uma das IES consultadas autorizou a coleta de dados de forma presencial. 

Foram entregues 375 questionários e obtidas 212 respostas (56,5%). Nas duas formas, havia um 

termo de consentimento que explicava os objetivos da pesquisa, garantia o sigilo e a 

confidencialidade das informações e que os dados seriam tratados estatisticamente de forma 

agregada. 

Das 313 respostas obtidas, 78 registros foram eliminados em função de muitos dados 

faltantes, ou do respondente ter concluído o curso há mais de um ano, ou ainda, quando se 

tratava de alunos de Pós-Graduação (sem a nomenclatura de MBA). A amostra final resultou 

em 235 respostas válidas. 
Com relação à análise dos dados, primeiramente, realizou-se a estatística descritiva 

das variáveis demográficas. Na sequência, o modelo de mensuração foi avaliado com o uso da 
Análise  Fatorial  Confirmatória  (validade  convergente,  validade  discriminante  e 
confiabilidade). Por fim, os dados foram tratados com estatística descritiva para se atender ao 
objetivo da pesquisa. 

Todos os itens foram analisados como indicadores reflexivos (Hair Jr., Hult, Ringle, & 
Sardstedt, 2014). O modelo foi estimado com o esquema de ponderação “factor” no software 
SmartPLS v.3.2.6 (Ringle, Wende, & Becker, 2015). 

Os critérios utilizados para avaliar a adequação do modelo de mensuração (Hair Jr. et 
al., 2014), foram: (1) Validade convergente: a variância média extraída (VME) maior que 
0,5; (2) Validade discriminante no nível dos itens: todos os itens com carga fatorial mais 
alta na sua variável latente (VL) do que em outras VL; (3) Validade discriminante no nível 
dos construtos: as correlações entre os construtos são menores do que a raiz quadrada da VME; 
e (4) Confiabilidade Composta maior que 0,7.
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3.2    Pesquisa qualitativa 
Como estratégia de coleta de dados, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas em 

profundidade com 25 participantes de programas de MBA de quatro Instituições de Ensino 

Superior (IES) em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo que 21 são alunos da mesma IES, onde 

se realizou a coleta presencial dos dados quantitativos. O roteiro das entrevistas foi elaborado 

visando compreender o processo de transferência de aprendizagem e seus  três antecedentes: 

o desenho do treinamento, o perfil do aluno e as características do ambiente de trabalho 

(Baldwin & Ford, 1988). Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados por meio da técnica 

de templates proposta por King (2004), cujos temas foram definidos a priori, com base nos dois 

fatores da escala de Pilati e Borges-Andrade (2005): Cognições e Comportamentos. 

O número de entrevistados não foi definido a priori, sendo estabelecidos os seguintes 

critérios para seleção: alunos em fase de conclusão ou que terminaram o curso há até um ano; 

e alunos que estavam trabalhando, durante a realização do curso. Três participantes são de 

MBAs generalistas e 22 de MBA com diferentes especializações (Marketing, Finanças, 

Liderança e Gestão de Pessoas, Logística, Projetos, Riscos, entre outros). 

Visando manter a confidencialidade das informações obtidas, os nomes das IES e dos 

participantes não serão divulgados. Os participantes serão denominados (E1 a E25). 
 

 
 

4.         RESULTADOS 
Nesta seção, serão apresentados inicialmente os resultados da pesquisa quantitativa, 

seguidos da pesquisa qualitativa. 

 
4.1      Resultados da Pesquisa Quantitativa 

 
Dados demográficos 

A amostra é composta por 131 (55,7%) homens. A média da idade dos respondentes é 
de 34 anos, variando de 22 a 59 anos. Com relação ao tipo de curso, 71 (30,2%) respondentes 

são  de MBAs  generalistas,  164  (69,8%) são  de MBAs  com  especialização.  Do total  de 

respondentes, 225 (95,7%) ainda não concluíram o curso. Apenas 10 (4,3%) concluíram o curso 

há no máximo um ano. 

Por fim, quanto aos cargos ocupados, os que mais se destacaram foram: cargos de gestão 

(Diretores, Gerentes e Supervisores) - 138 (58,7%), seguidos por cargos de nível operacional 

(Analistas e Assistentes) - 69 (29,4%), os demais são: 7 não estavam trabalhando, 
13 em outras funções e 8 não responderam. 

 
Avaliação do Modelo de mensuração: validade convergente 

No   desenvolvimento   de   sua   escala   original,   Pilati   e   Borges-Andrade   (2005) 
estabeleceram como critério de eliminação de itens, aqueles com carga fatorial abaixo de 

0,45. Mantendo-se este mesmo critério, após a primeira rodada, o item COGN3 (0,369) foi 

eliminado. Após a segunda rodada, no nível das variáveis latentes (VL), a variância média 

extraída (VME) de Cognições foi de 0,487, o que demonstra falta de validade convergente. 

Desta forma, o segundo item com carga fatorial mais baixa COGN2 (0,481) foi eliminado 

para a terceira rodada. Uma possível explicação para essa carga fatorial baixa é a semelhança 

entre os indicadores COGN2 e COGN8. Os resultados finais constam na Tabela 1.
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Tabela 1: 

Comparação da mensuração com os resultados de Pilati e Borges-Andrade (2005)                         

Carga 

COGNIÇÕES                                             
Média    Desvio-     Carga 

(a)        padrão     Fatorial 
Fatorial 

(b) 

COGN1 -  Acredito que  é  possível aplicar  no  trabalho o  que 
aprendi nesse curso. 

 

5,5 
 

1,12 
 

0,623 
 

0,612 

COGN2 - Identifico antecipadamente as situações que  podem 
dificultar a aplicação do que aprendi neste curso. (c) 

 

4,7 
 

1,26 
 

0,480 
 

0,571 

COGN3 - Admiro as pessoas que conseguem aplicar no trabalho 
o que aprendem em cursos. (c) 

 

6,0 
 

1,24 
 

0,369 
 

0,500 

COGN4 - Apresento resultados da aplicação do que aprendi para 
meus colegas e chefe/supervisor. 

 

4,7 
 

1,58 
 

0,739 
 

0,460 

COGN5 - Avalio como estou aplicando no trabalho o que aprendi 
nesse curso. 

 

4,7 
 

1,56 
 

0,791 
 

0,584 

COGN6 - Busco as informações necessárias para aplicar o que 
aprendi. 

 

5,1 
 

1,34 
 

0,794 
 

0,596 

COGN7 -  Consulto  materiais das  disciplinas para  aplicar,  no 
trabalho, o que aprendi nesse curso. 

 

4,5 
 

1,64 
 

0,711 
 

0,488 

COGN8 - Identifico as dificuldades que encontro no ambiente de 
trabalho para aplicar o que aprendi. 

 

4,7 
 

1,42 
 

0,778 
 

0,711 

COGN9 - É muito importante aplicar no trabalho o que aprendi 
nesse curso. 

 

5,4 
 

1,40 
 

0,634 
 

0,525 

 
COMPORTAMENTOS 

    

COMP1 - Mostro para minha chefia/supervisão as vantagens em 
adquirir equipamentos e/ou  outros recursos que  possibilitem a 
aplicação do que aprendi. 

 
4,2 

 
1,64 

 
0,798 

 
0,621 

COMP2   -   Mostro   para   minha   chefia/supervisão   quais   as 

vantagens da aplicação no trabalho, do que aprendi nesse curso. 

 

4,4 
 

1,62 
 

0,856 
 

0,580 

COMP3 - Mostro para os meus colegas de trabalho quais os 
benefícios de utilizar o que aprendi nesse curso. 

 

4,7 
 

1,51 
 

0,718 
 

0,514 

COMP4  -  Procuro  convencer  meu  chefe  que  para  utilizar  o 
aprendido, deve-se designar um tempo de dedicação. 

 

3,9 
 

1,62 
 

0,821 
 

0,865 

COMP5 - Negocio com meu chefe o tempo necessário (horas por 
semana) que dedicarei para aplicar o aprendido. 

 

3,0 
 

1,69 
 

0,686 
 

0,708 

COMP6 - Defino metas fáceis para aplicar o que aprendi nesse 
curso. 

 

3,4 
 

1,59 
 

0,650 
 

0,480 

COMP7  -  Peço  orientações  a  colegas  mais  experientes  para 
aplicar o que aprendi nesse curso. 

 

4,0 
 

1,79 
 

0,582 
 

0,453 

COMP8  -  Solicito  a  aquisição  de  material  /  equipamentos 
necessários para a aplicação do que aprendi. 

 

3,1 
 

1,71 
 

0,820 
 

0,678 

COMP9  -  Solicito  os  recursos  necessários  (ex:  financeiros, 
materiais, humanos) para aplicar o que aprendi. 

 

3,2 
 

1,73 
 

0,815 
 

0,672 

COMP10  -  Solicito  à  minha  chefia/supervisão  imediata  que 
defina metas para aplicação do que aprendi nesse curso 

 

2,7 
 

1,61 
 

0,669 
 

0,683 

Notas: (a) Escala de 1 a 7.   (b) Pilati e Borges-Andrade (2005).  (c) Indicadores excluídos por falta de validade 
convergente. 

 

 
 

Avaliação do Modelo de mensuração: validade discriminante 

Todos os itens da matriz de cargas cruzadas apresentaram cargas fatoriais mais altas 

em suas VL do que nas demais (não apresentada aqui por limitação de espaço, mas disponível 

com a primeira autora). Com relação à validade discriminante no nível dos construtos, o valor 

da raiz quadrada da VME (valores na diagonal da Tabela 2) são maiores do que a correlação 

(valores fora da diagonal), mostrando que há validade discriminante (Hair Jr. et al., 2014).
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Avaliação do Modelo de mensuração: confiabilidade 

Conforme a Tabela 2, tanto a confiabilidade composta, quanto o alfa de Cronbach 

estão adequados, com valores superiores a 0,7 (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009). 

 
Tabela 2: 

Matriz de Correlações (n = 235)                       
 

Variável latente 1  2 

1 - Cognições 0,727   

2 - Comportamentos 0,690  0,747 

 
Variância média extraída (VME) 

 
0,529 

  
0,557 

Confiabilidade composta 0,886  0,925 

Alfa de Cronbach 0,851  0,911 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: Valores na diagonal são a raiz quadrada da VME. 

 
Conforme a Tabela 1, as médias das cognições são superiores às médias dos 

comportamentos, de onde se infere que o MBA tem valor instrumental para os participantes e 

eles têm uma atitude positiva com relação ao seu conteúdo. No entanto, os comportamentos, que 

segundo Pilati e Borges-Andrade (2005) relacionam-se às ações específicas no ambiente de 

trabalho, por envolver elementos situacionais, são mais difíceis de serem mobilizados, 

corroborando a influência dos diferentes antecedentes na aplicação do aprendido. 

A maioria das cargas fatoriais do presente estudo é superior às do estudo de Pilati e 

Borges-Andrade (2005),  exceto  para os  dois  indicadores  excluídos  por falta de validade 

convergente (COGN2 e COGN3) e para COMP4, COMP5 e COMP10, indicadores de 

comportamentos, que envolvem a chefia. As médias de COMP5 e COMP10 também foram as 

mais baixas. Tais resultados decorrem das ocupações dos respondentes (58,7% em cargos de 

gestão), o que possivelmente lhes confere autonomia no trabalho, não dependendo de ações da 

chefia, além de serem cursos sem o envolvimento da empresa, onde não há definição de metas 

específicas relacionadas ao MBA. 
 

 
 

4.2.     Resultados da Pesquisa Qualitativa 

 
Perfil dos entrevistados 

Com relação ao perfil dos entrevistados: dezesseis homens e nove mulheres, situam-se 
na faixa etária dos 27 aos 57 anos, com uma média de 39 anos. A grande maioria é de MBA 

com especialização (23). Dez participantes haviam concluído o curso há menos de um ano e 

15 estavam cursando o último módulo. Quanto aos cargos, 18 participantes são gestores 

(gerentes, diretores e sócios-proprietários) e sete ocupam cargos de nível operacional 

(secretárias, assistentes e analistas). 

 
Análise das entrevistas 

O roteiro das entrevistas foi elaborado com o objetivo de compreender o processo de 
aplicação do aprendido de forma abrangente, identificando seus antecedentes e a aplicação 

propriamente dita, por meio de mudança de comportamentos no trabalho e do uso de novos 

sistemas e procedimentos. Na análise das entrevistas, emergiram, espontaneamente, as EAA
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subjacentes a este processo, que puderam ser categorizadas com base nos dois fatores da 

escala de Pilati e Borges-Andrade (2005): Cognições e Comportamentos. Os templates com 

os relatos mais significativos constam nos Quadros 1 e 2. Na sequência, são apresentadas as 

contribuições adicionais das entrevistas. 

 
Quadro 1: 

Template de organização dos resultados das entrevistas - Cognições 
 

 

COGN1 
Então você pega matérias financeiras, marketing, [...] se eu for falar em aplicabilidade eu estou 
praticamente usando tudo. (E8) 

 

 
COGN4 

Fui reestruturando com base em todos os aprendizados que eu fui adquirindo e hoje percebe-se já 
uma melhoria muito importante nos indicadores [...]. Tivemos uma inovação, uma redução de custo, 

uma  melhoria do desempenho da unidade [...] e  na  medida que eu  fui passando isso para os 

supervisores e encarregados eles foram entendendo e todas as equipes foram compreendendo. (E11) 

 
COGN5 

Hoje a gente consegue fazer um estudo mais estruturado antes de ir para mesa de negociação e outra, 
é uma habilidade que eu também desenvolvi no curso e [...] consigo estruturar mais, fazer um 
planejamento melhor para que eu consiga executar de uma maneira mais eficiente (E20). 

 

COGN6 
O curso ajudou principalmente por que ele atualizou sobre o que estava acontecendo no mercado e 
também das fontes [...], tendo as fontes você vai se aprofundando. Então isso ajuda muito. (E13). 

 
COGN7 

Eles passavam o link de vídeos maravilhosos, que eles apresentavam. [...] Professor, vou fazer uma 
reunião mais ou menos relacionada com esse tema aqui. Tem alguma dica? Entra nesse aqui, vai 

ensinar para a tua equipe, o tema tem tudo a ver e tal. (E24) 
 

COGN8 
Os pares são super difíceis de convencer. Então, é um trabalho de convencimento. O curso me 
ajudou bastante a comunicar, a olhar as pessoas. (E23) 

 

COGN9 
Eu acho que isso é uma consequência, as pessoas vão te olhar melhor sim desde que você aplique o 
que você aprendeu (E8). 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir dos dados das entrevistas. 

 

O indicador COGN3 não foi relatado por nenhum participante. Alguns relatos de 

COGN8 também se aplicam a COGN2, uma vez que a descrição desses indicadores é 

semelhante. As duas cognições com as maiores médias também foram as mais relatadas nas 

entrevistas (COGN1 e COGN9) e COGN7 com a menor média foi pouco relatada. 

 
Quadro 2: 

Template de organização dos resultados das entrevistas - Comportamentos 
 

 

 
COMP2 

Mas quando eu fui montar o TCC eu conversei com o gerente e falei: “Cara, no ano passado a gente 
conversou, eu não sei o quanto isso andou mais eu queria apresentar um trabalho sobre isso e eu 

acho que seria legal para a empresa, o que você acha?". “[...] vai fazendo, depois que você terminar 

você me apresenta". (E10) 

 
 

COMP3 

Será que é só com experiência que você consegue uma visão dessa ou MBA já me trouxe essa visão 

para falar? Ele chegar desesperado e eu calmamente "olha faz isso, isso e isso", pronto. Você 

assumiu o risco e o que você acha que é um risco, não, estou te fundamentando e aqui a gente não 

vai ter problema nenhum. (E17) 

 

COMP6 
A maioria das cadeiras eu procurei fazer um paralelo com a empresa e tudo isso que eu podia aplicar 
diretamente na empresa eu apliquei (E20). 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir dos dados das entrevistas. 

 

Os comportamentos COMP1, COMP4, COMP5, COMP7, COMP8, COMP9 e COMP10 

não foram relatados nas entrevistas. Diante de tais resultados, é possível inferir que os 

comportamentos relacionados “ao chefe” não acontecem, quando o aluno de MBA tem 

autonomia para executar o trabalho e para adquirir recursos e/ou equipamentos, além de não 

necessitar de orientações de colegas mais experientes, ou seja, ausência de possíveis barreiras 

para a aplicação. Na pesquisa quantitativa, as maiores médias são de COMP3 e COMP2, os 

comportamentos mais relatados nas entrevistas. 
Além dos relatos ilustrando as cognições e comportamentos, segundo a escala de Pilati 

e Borges-Andrade (2005), a análise das entrevistas trouxe contribuições significativas para a
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compreensão dos antecedentes das EAA e possíveis elementos para explicar os comportamentos 

não relatados. 

Para todos os participantes, a iniciativa para cursar o MBA partiu dos próprios alunos, 

que também não tiveram apoio da organização (gestores e/ou RH) para a escolha da 

especialização  mais  apropriada  para  suas  demandas  de  trabalho,  nem  acompanhamento 

durante e/ou após a conclusão do curso. As entrevistas também revelaram diferenças entre os 

objetivos e expectativas em relação ao MBA dos participantes (E1 a E7) em relação aos 

participantes (E8 a E25). 

Os motivos da escolha do MBA para o primeiro grupo em geral era vagos, imprecisos 

e sem alinhamento  com  o  trabalho:  “Quero me  desenvolver profissionalmente,  melhorar 

minha educação, melhorar como profissional e como pessoa também”. (E7) 

Para os participantes do primeiro grupo, todos da mesma IES, foi difícil encontrar 

oportunidades para aplicar: “Mas algumas coisas dariam pra ser feitas que a gente enxerga 

mas não dá pra se aplicar”. (E5). Além dos aspectos situacionais (falta de apoio da supervisão, 

pressão por tempo, etc.), eles têm uma percepção de que o conteúdo não reflete os requisitos 

do seu cargo, possível razão de não terem relatado as EAA. 

Contrariamente, os participantes do segundo grupo, de quatro IES diferentes, analisaram 

cuidadosamente se os objetivos do curso e disciplinas estavam alinhados com as suas 

necessidades de trabalho, antes do início do curso. 
 

Porque eu escolhi este curso a dedo. Eu levantei várias IES, os currículos de vários cursos e peguei e 

sentei em cima de cada um e olhei. Deixe-me ver se isso tem a ver ou não com o que eu faço aqui na 

empresa. (E22) 

 
Eu acho que foi o curso e o conteúdo me chamou muito a atenção e era exatamente o que eu precisava 

inclusive para ajudar aqui na empresa e poder aplicar. (E12) 

 

A escolha e as expectativas com relação ao curso revelam aspectos do comprometimento 

do indivíduo com a organização e envolvimento com o trabalho (Cheng, 

2000), que são elementos importantes para a motivação do aluno (Tonhäuser & Büker, 2016), 

tanto para a aprendizagem, como para a aplicação. Revelam também que a transferência faz 

parte da construção do conhecimento profissional (Daley, 2001). 

Todos os participantes do segundo grupo acreditam ser possível aplicar o que 

aprenderam no MBA de forma abrangente, ou citando disciplinas específicas, alinhadas à sua 

área de atuação (COGN1). Retomando as ideias de Noe, Sears e Fullenkamp (1990), não foi 

difícil para este grupo encontrar oportunidades para aplicação do aprendido, razão pela qual 

relataram exemplos de aplicação efetiva, mas não todas as EAA de Pilati e Borges-Andrade 

(2005). Identificou-se também que parte dos conhecimentos e habilidades desenvolvidos no 

MBA já estavam integrados ao trabalho e a aplicação acontecia de forma inconsciente, motivo 

pelo qual não emergiram cognições ou comportamentos específicos, presentes nos estágios 

iniciais da aplicação (Foxon, 1994). 

Além de comparar os resultados com aqueles encontrados na pesquisa quantitativa, a 

principal  contribuição  das  entrevistas  é  o  reconhecimento  de  que  a  maneira  como  os 

indivíduos usam o que eles aprendem no MBA depende das suas intenções para cumprir 

necessidades no trabalho e atingir metas específicas (Foxon, 1994; Locke & Latam, 2002). 

Os resultados aqui encontrados corroboram as ideias de Nikandrou, Brinia e Bereri 
(2009), que afirmam que o processo de aplicação deve ser analisado antes, durante e após o 

curso, fato ainda mais crítico no MBA, curso de longa duração, com uma média de 20 

disciplinas, além do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que também foi uma EAA para 

alguns participantes.
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5.         CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O objetivo do presente estudo foi identificar e descrever as EAA adotadas por alunos e 

egressos de MBA. Para tanto, foram adotados os métodos quantitativo e qualitativo. 

No  método  quantitativo,  a  adoção  da  escala  de  Pilati  e  Borges-Andrade  (2005) 

permitiu  mapear  as  EAA  adotadas  pelos  alunos  e  egressos  de  MBA.  No  entanto,  tais 

resultados de forma isolada trouxeram poucas contribuições para a compreensão das formas e 

razões para o uso das EAA. 

Logo, a análise das entrevistas permitiu desvelar as relações das EAA com a 

transferência  ou  aplicação  do  aprendido,  e  os  construtos  subjacentes,  e  principalmente 

destacar o papel do aluno como o antecedente que exerce maior influência na aplicação do 

aprendido no MBA, em relação às características do ambiente de trabalho e ao desenho do curso. 
As EAA não são ações pontuais, mas fazem parte de um processo mais abrangente, 

que tem início com o questionamento do indivíduo sobre o que ele precisa fazer para melhorar 
o seu desempenho no trabalho e consequentemente se desenvolver na carreira, ou seja, o 
aluno como protagonista do seu desenvolvimento profissional define metas e traça estratégias 
para sua carreira, dentre elas a aprendizagem formal, por meio do MBA. Durante o curso, ele 
adota as EAA mais adequadas aos aspectos situacionais do ambiente organizacional. 

Contrariamente,  para aqueles  que  ainda  não  têm  estratégias  de carreira definidas, 
qualquer caminho serve, inclusive qualquer MBA. Possivelmente, ainda há a crença de que o 
MBA por si só garanta o aumento da empregabilidade ou do salário e a mudança de emprego. 
Neste sentido, é necessário investigar se as empresas contratam profissionais com MBA, na 
expectativa do potencial dos mesmos. Porém, a aplicação do aprendido e os resultados daí 
decorrentes podem contribuir para a permanência e o desenvolvimento do indivíduo na 
organização. É necessário compreender qual a relevância e o impacto do MBA para o indivíduo 
e para a organização. 

Diante   do   exposto,   sugerem-se   pesquisas   com   empresas   diversas,   visando 
compreender como elas avaliam o impacto do MBA, não só sob a ótica da aprendizagem 

individual, mas da aprendizagem grupal e organizacional, ou seja, busca-se ampliar a relação da 

transferência de aprendizagem e das EAA com outros construtos. 

Sugerem-se também pesquisas de transferência de aprendizagem, sob a perspectiva 

dos alunos do MBA com o objetivo de ampliar a compreensão das características do aluno, 

incluindo motivação, atitudes, autoeficácia, locus de controle, além da autonomia, relacionada 

ao ambiente organizacional. 

Por fim, sugerem-se também o uso de outras escalas de EAA, como a de Burke e 

Baldwin (1999). 

O presente estudo apresenta como limitação a impossibilidade de generalização dos 

resultados, pois a amostra da pesquisa quantitativa é não probabilística. 

O presente estudo não abordou aspectos do MBA, mas pode contribuir para as IES, uma 

vez que o mercado de MBA no Brasil e em outros países está cada vez mais competitivo. Apesar 

do valor atribuído à educação formal, os indivíduos e as organizações buscam o 

desenvolvimento e o retorno de seus investimentos. 

Espera-se que o presente estudo traga contribuições às pesquisas sobre MBA no Brasil, 

onde existem poucos estudos sobre o tema.
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