
 

MODELOS DE AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO ORGANIZACIONAL: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A SUA APLICABILIDADE 

Márcio Humberto Rapatão (mestrando – PPGEP da Universidade de 

Araraquara – UNIARA/Brasil – mrapatao@gmail.com)  

Dalila Alves Correa (orientadora - PPGEP da Universidade de 

Araraquara – UNIARA/Brasil - dacorrea@uniara.edu.br)  

RESUMO 

As empresas destinam altas cifras de seu faturamento anual em treinamento organizacional 

por entenderem a sua necessidade para elevar a base de conhecimento e habilidades do capital 

humano. Entretanto, este investimento nem sempre gera os resultados esperados e, ainda que 

isto seja muito crítico, elas não podem abrir mão deste investimento. Mas, podem questionar a 

eficácia do treinamento por meio de análises sobre seus propósitos, conteúdos, formas de 

desenvolvimento e resultados da aprendizagem. Para tal, a avaliação se torna uma atividade 

imprescindível para se conhecer como os processos de ensino-aprendizagem estão 

viabilizando o alcance de metas relacionados a formação e capacitação dos colaboradores. O 

presente artigo, por meio de uma revisão bibliográfica sobre “modelos de avaliação de 

treinamento” levantou informações relacionadas às suas aplicabilidades em trabalhos 

acadêmicos nacionais e internacionais nas modalidades teses, dissertações e artigos científicos, 

do período de 2000 a 2021. Os resultados desta revisão identificaram e conceituaram 19 

modelos de avaliação de treinamento, apurando os que são mais utilizados pela literatura 

consultada. Concluiu-se que o modelo mais utilizado no conjunto dos trabalhos revisados é o 

de Kirkpatrick, criado em 1976, o qual não avalia explicitamente o retorno sobre 

investimentos em treinamento. 
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ABSTRACT: Companies dedicate large amounts of their annual revenue to organizational 

training because they understand their need to raise the knowledge base and skills of human 

capital. However, this investment does not always generate the expected results and, although 

this is very critical, they cannot give up this investment. However, they may question the 

effectiveness of training through analysis of its purposes, content, forms of development and 

learning outcomes. To this end, evaluation becomes an essential activity to know how the 

teaching-learning processes are enabling the achievement of goals related to the training and 

qualification of employees. This article, through a literature review on "training assessment 

models" collected information related to their applicability in national and international 

academic works in the theses, dissertations and scientific articles, from 2000 to 2021. The 

results of this review identified and conceptualized 19 training evaluation models, 

ascertaining the ones that are most used in the consulted literature. It was concluded that the 

most used model in the set of works reviewed is that of Kirkpatrick, created in 1976, which 

does not explicitly assess the return on investments in training. 
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1. Introdução 

Com enfoque voltado para as boas práticas de trabalho e para os resultados dos 

investimentos destinados às atividades diretas da organização, o treinamento organizacional 

tem sido adotado para o alcance, manutenção e alavancagem da vantagem competitiva. Nesta 

linha, Gil (2016), Araújo e Garcia (2014) e Snell e Bohlander (2009) consideram que a 

principal razão das organizações promoverem treinamento consiste em atualizar a base de 

conhecimento e habilidades de seus colaboradores ao nível desejado para um desempenho 

satisfatório tanto da  empresa como das pessoas que nela trabalham. Assim, o treinamento 

pode ser um fator muito crítico para alavancar a competitividade pretendida.  

O treinamento é constituído de um conjunto de etapas delineadas para o 

desenvolvimento de uma proposta de ensino-aprendizagem, a qual se inicia pelo levantamento 

de necessidades e se finaliza pela avaliação de sua eficácia (ROBBINS, 2005). Esta avaliação, 

segundo Oliveira (2019) consiste em averiguar o balanceamento entre os resultados esperados 

da proposta de ensino-aprendizagem e os resultados efetivamente alcançados, e pode ainda ser 

utilizado para identificar possíveis desvios de seu foco e delinear as ações necessárias para 

ajustá-los durante o seu desenvolvimento.  Fregonese (2018) considera que a avaliação do 

treinamento é capaz de gerar feedback para análise de eficácia para o nível organizacional e 

para as pessoas que são treinadas. O autor destaca ainda que ela deve ser realizada com base 

na aplicação de métodos/modelos afins. Estes se referem aos recursos e ferramentas 

investigativas, estrategicamente estruturadas e aplicadas para gerar informações que 

possibilitem ponderações sobre a efetividade dos resultados da proposta do treinamento.    

O objetivo deste artigo consiste em apresentar os resultados de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema “modelos de avaliação de treinamento” com a finalidade de gerar 

conhecimento sistematizado para apoiar pesquisadores do tema e também profissionais 

envolvidos com esta atividade nos ambientes organizacionais.  

A revisão foi realizada pelo acesso à bases de dados que armazenam trabalhos 

acadêmicos nas modalidades artigos científicos, dissertações e teses, em nível nacional e 

internacional. O período coberto pela revisão foi de 21 anos (de 2000 a 2021). Este tipo de 

revisão, de acordo com Guardia et al. (2013) possibilita o acesso a produção bibliográfica de 

um determinado assunto ou tópico bem como, a sua análise, compreensão e sumarização de 

informações coletadas em bases de dados científicas.  



 

2. Procedimentos metodológicos adotados 

As bases de dados consultadas foram Scopus, Scielo, Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Sistema de Bibliotecas da Fundação Getúlio 

Vargas, Catálogo de dissertações e teses da USP, Google Acadêmico e EnANPAD – 

Encontro Nacional da Associação da Pós Graduação em Administração. Estas bases são  

predominantemente da área Administração e armazenam uma rica produção relacionada a 

treinamento empresarial. O período da busca foi delimitado de 2000 a 2021. Quatro 

procedimentos foram realizados para a busca e identificação dos trabalhos que compuseram a 

revisão, quais sejam : 

Procedimento 1 – definição das palavras-chave de entrada, sendo: “avaliação de treinamento” 

(para trabalhos nacionais) e “evalution training” (para trabalhos internacionais). Este 

procedimento resultou em 89 trabalhos, sendo: 77 nacionais e 12 internacionais; 

Procedimento 2 – Sobre os 89 trabalhos ocorreu a aplicação do filtro “modelo de avaliação 

de treinamento” e “trainning evalution models”, respectivamente, para trabalhos nacionais e 

internacionais. Este procedimento descartou 43 trabalhos por estarem voltados para 

especificidades como avaliação do treinamento de atletas de alta performance, avaliação do 

treinamento de policiais, etc. Assim, foram aproveitados 46 trabalhos, sendo 35 trabalhos 

nacionais e 11 internacionais; 

Procedimento 3 – após leitura dos resumos e da introdução dos 46 trabalhos selecionados no 

procedimento 2, e com o foco em “avaliação de treinamento organizacional/empresarial” 

procedeu-se ainda o descarte de 02 trabalhos nacionais e mantidos os 11 internacionais, 

resultando na apuração de 44 trabalhos para o processo da revisão bibliográfica. 

Procedimento 4 – Na última etapa os 44 trabalhos foram classificados por tipo (artigo 

científico, dissertação e tese). Dos 33 trabalhos nacionais, 20 são artigos científicos, 11 

dissertações e 02 teses. Dos 11 internacionais 08 são artigos e 03 dissertações, nenhum no 

tipo tese. 

 

3. Apresentação e análise do material empírico 

Os resultados das análises foram disponibilizados em 4 tabelas conforme mostradas a seguir. 

Elas informam o nome do modelo (como é citado na literatura); o foco de avaliação do 



 

modelo; a autoria/ano de criação do modelo e a frequência com que o modelo foi citado em 

cada modalidade de trabalho analisada (dissertação, tese, artigos) . 

 

3.1 - Modelos de avaliação de treinamento identificados em dissertações nacionais 

Tabela 3.1 – Modelos de avaliação de treinamento identificados em dissertações nacionais 

Modelo de Avaliação 

de Treinamento 

Foco da avaliação       Autoria do modelo/ano Frequência 

da citação 

Modelo de 

Kirkpatrick 

Avalia o treinamento em 4 níveis: 

reação, aprendizagem, comportamento e 

resultados. 

 

Donald Kirkpatrick 

(1976) 

 

11 

Modelo de Hamblin Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, mudança 

organizacional e valor final. 

James Hamblin (1978) 07 

Modelo de Scriven  Concebe a avaliação como um 

levantamento sistemático de 

informações e sua posterior análise 

para determinar o valor de um 

fenômeno do treinamento. 

Michael Scriven (1978) 01 

Modelo Contexto, 

Insumo, Processo e 

Produto – CIPP 

Avalia o ambiente, os insumos, os 

processos e o produto gerado pelo 

treinamento. 

Daniel Stufflebeam   

(1978) 

03 

Modelo de Avaliação 

Integrada e Somativa -

MAIS 

Considera 05 níveis de avaliação: 

reação, aprendizagem, comportamento 

no cargo, organização e valor final. 

 

Jairo Eduardo Borges-   

Andrade (1982) 

06 

 

Modelo Brinkerhoff  

Avalia a adequação, estratégias e 

materiais utilizados no treinamento.  

Robert Brinkerhoff 

(1987) 

01 

 

Modelo Bushnell 

Avalia os insumos, os processos, os 

resultados e produtos do treinamento. 

David Bushnell (1990) 01 

 

Modelo de avaliação 

Phillips 

Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, resultados e ROI 

(Retorno sobre Investimentos) 

Jack Phillips (1991) 03 

 

Modelo integrado  

Aborda uma variedade de domínios de 

investigação, como psicologia 

cognitiva, social e instrucional e 

fatores humanos 

Kurt Kraiger, Kevin 

Ford e Eduardo Salas 

(1993) 

01 

Modelo Kaufman 

Keller  

O modelo se espelha nos quatro níveis 

do modelo de Kirkpatrick.  

Kaufman Thuma Keller 

(1994) 

01 

 

Modelo IMPACT  

Avalia o treinamento em 7 níveis: 

Suporte organizacional, características 

do treinamento, características da 

clientela, reação, aprendizagem, 

suporte a transferência e impacto. 

Jairo Eduardo Borges-

Andrade (2004) 

05 

Modelo Integrado de 

Avaliação e 

Efetividade de 

Treinamento – 

IMTEE 

Utiliza a análise de atendimento das 

necessidades em duas partes: conteúdo 

e projeto do treinamento, além da 

mudança nos participantes e 

atendimento das demandas 

organizacionais; reações; transferência 

e resultados. 

Kaye Alvarez, Eduardo Salas 

e Cristina Garofano (2004). 

 

01 



 

Modelo eQvet-us Tem como foco avaliar o treinamento 

em 4 componentes: ciclo da qualidade, 

descritores indicativos, indicadores de 

referências e critérios de qualidade. 

Ana Maria Moldovan (2016) 01 

Fonte: elaboração própria. 

 

Conforme tabela 3.1 pode-se observar que o modelo de Kirkpatrick (1976) é 

mencionado em todas as 11 dissertações nacionais, mostrando sua predominância como 

aplicação do modelo de avaliação de treinamento mais encontrado nesta tipologia de trabalho. 

Em segundo lugar, o modelo Hamblim (1978) foi identificado em 7 das 11 dissertações, 

seguido pelo modelo Avaliação Integrada e Somativa -MAIS, de Borges-Andrade (1982) 

presente em 6 dissertações. O modelo IMPAC também formulado por Borges-Andrade (2004) 

foi identificado em 5 dissertações nacionais. Já os modelos Contexto, Insumo, Processo e 

Produto – CIPP de Stufflebeam (1978) e o modelo Jack Phillips (1991) foram citados 

igualmente em 3 dissertações. Os demais modelos da tabela 3.3.1 foram identificados apenas 

uma única vez nas 11 dissertações.   

 

3.2 - Modelos de avaliação de treinamento identificados em artigos nacionais 

Tabela 3.2 – Modelos de avaliação de treinamento identificados em artigos nacionais 

Modelos de Avaliação de treinamento identificados em artigos nacionais 

Modelo de Avaliação 

de Treinamento 

Foco da avaliação Autoria do modelo/ano Frequência da 

citação 

Modelo de 

Kirkpatrick 

Avalia o treinamento em 4 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento e resultados. 

Donald Kirkpatrick 

(1976) 

08 

Modelo de Hamblin Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, mudança 

organizacional e valor final. 

James Hamblin (1978) 07 

Modelo de Scriven  Concebe a avaliação como um 

levantamento sistemático de 

informações e sua posterior análise 

para fins de determinar o valor de um 

fenômeno educacional. 

Michael Scriven (1978) 01 

Modelo Contexto, 

Insumo, Processo e 

Propõe uma avaliação que vai além 

da verificação do alcance dos 

objetivos ou do resultado, no 

Daniel Stufflebeam  

(1978) 

03 



 

Produto – CIPP contexto, insumo, processo e 

produto. 

Modelo de Avaliação 

Integrada e Somativa -

MAIS 

Tem como foco cinco níveis 

de avaliação: reação, aprendizagem, 

comportamento no cargo, 

organização e valor final. 

 

Jairo Eduardo Borges-

Andrade (1982) 

06 

Modelo IMPACT Avalia o treinamento em 7 níveis: 

Suporte organizacional, 

características do treinamento, 

características da clientela, reação, 

aprendizagem, suporte a 

transferência e impacto. 

Jairo Eduardo Borges-

Andrade (2004) 

05 

Modelo Brinkerhoff  Avalia a adequação do programa de 

treinamento, suas estratégias e 

materiais utilizados. 

Robert Brinkerhoff 

(1987) 

01 

Modelo Bushnell Tem como foco os insumos 

utilizados, os processos empregados, 

os resultados obtidos e produtos. 

David Bushnell (1990) 01 

Modelo integrado  Tem como foco uma variedade de 

domínios de investigação, como 

psicologia cognitiva, social e 

instrucional e fatores humanos 

Kurt Kraiger, Kevin 

Ford e Eduardo Salas 

(1993) 

01 

Modelo Kaufman 

Keller  

O modelo espelha os quatro níveis do 

modelo de Kirkpatrick (reação, 

aprendizagem, comportamento e 

resultados). 

Kaufman Thuma Keller 

(1994) 

01 

Modelo de avaliação 

Phillips 

Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, resultados e ROI 

(retorno dos investimentos). 

Jack Phillips (1991) 03 

Modelo Integrado de 

Avaliação e 

Efetividade de 

Treinamento – 

IMTEE 

Utiliza a análise de atendimento das 

necessidades em duas partes: 

conteúdo e projeto do treinamento, 

bem como mudança nos participantes 

e atendimento das demandas 

organizacionais; reações; 

transferência e resultados. 

Kaye Alvarez, Eduardo 

Salas e Cristina 

Garofano (2004). 

 

01 



 

Modelo eQvet-us Tem como foco avaliar o 

treinamento em 4 componentes: 

ciclo da qualidade, descritores 

indicativos, indicadores de 

referencias e critérios de 

qualidade. 

Ana Maria Moldovan 

(2016) 

01 

Fonte: elaboração própria. 

Conforme a tabela 3.2, o modelo de Kirkpatrick (1976) foi mencionado em 8 dos 20 artigos 

nacionais analisados, mostrando também a sua predominância nesta tipologia de trabalho científico.  

Em segundo lugar, o modelo de Hamblim (1978) foi identificado em 7 artigos, seguido pelo 

modelo MAIS de Borges-Andrade (1982) presente em 6 artigos. Já o modelo IMPACT, também de 

Borges-Andrade, versão 2004 foi citada 5 vezes nos artigos nacionais.  

Os modelos Contexto, Insumo, Processo e Produto – CIPP de Stufflebeam (178) e o modelo 

de Jack Phillips (1991) foram citados igualmente em 3 artigos. Os demais modelos da tabela 3 foram 

identificados apenas uma vez nos 20 artigos.    

As análises anteriores permitem identificar que os três primeiros modelos mais citados nos 

artigos científicos nacionais, ou seja, o modelo de Kirkpatric (1976), o de Hamblim (1978) e o modelo 

MAIS de Borges (1982) são também, na mesma ordem, os mais citados nas dissertações nacionais. 

 

3.3 - Modelos de avaliação de treinamento identificados em teses nacionais 

Tabela 3.3 – Modelos de avaliação de treinamento identificados em teses nacionais 

Modelos de Avaliação de treinamento identificados em teses nacionais 

Modelo de Avaliação 

de Treinamento 

Foco da avaliação Autoria modelo/ano Frequência da 

citação 

Modelo de 

Kirkpatrick 

Avalia o treinamento em 4 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento e resultados. 

Donald Kirkpatrick 

(1976) 

02 

Modelo de Hamblin Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, mudança 

organizacional e valor final 

James Hamblin 

(1978) 

02 

Modelo de Avaliação 

Integrada e Somativa -

MAIS 

Tem como foco cinco níveis 

de avaliação: “reação”, 

“aprendizagem”, “comportamento no 

cargo”, “organização” e “valor 

Jairo Eduardo 

Borges-Andrade 

(1982) 

01 



 

final”. 

Modelo IMPACT Avalia o treinamento em 7 níveis: 

Suporte organizacional, 

características do treinamento, 

características da clientela, reação, 

aprendizagem, suporte a 

transferência e impacto. 

Jairo Eduardo 

Borges-Andrade 

(2004) 

02 

Fonte: elaboração própria.  

Diante do exposto na tabela 3.3 constata-se que os modelo de Kirkpatrick (1976) foi citado em 

duas teses, igualmente ocorreu em relação ao modelo de Hamblim (1978) e o IMPACT de  Borges-

Andrade (2004). Uma única vez foi citado o modelo MAIS de Borges-Andrade (1982). Observou-se 

ainda que estes modelos tiveram comportamento semelhante em relação à ordem de frequência 

observada também nas dissertações e artigos nacionais, indicando que são os mais mencionados nos 

trabalhos nacionais. 

3.4.  Modelos de avaliação de treinamento identificados em dissertações internacionais 

Tabela 3.4 – Modelos de avaliação de treinamento identificados em dissertações internacionais. 

Modelos de Avaliação de treinamento identificados em dissertações internacionais 

Modelo de Avaliação 

de Treinamento 

Foco da avaliação Autoria modelo/ano Frequência de 

citação 

Modelo CIRO Tem como foco quatro níveis: 

contexto, insumos, resultados e 

produtos 

Peter Warr, Michael 

Willian Bird e Neil 

Rackham (1970) 

01 

Modelo ADDIE Tem como foco a analise, design 

desenvolvimento, implementação e 

avaliação. 

Florida State 

University (1975). 

01 

Modelo de Kirkpatrick Avalia o treinamento em 4 níveis: 

reação, aprendizagem, comportamento 

e resultados 

Donald Kirkpatrick 

(1976) 

03 

Modelo Contexto, 

Insumo, Processo e 

Produto – CIPP 

Propõe uma avaliação que vai além da 

verificação do alcance dos objetivos 

ou do resultado, no contexto, insumo, 

processo e produto. 

Daniel Stufflebeam 

(1978) 

01 

Modelo Brinkerhoff  Avaliação da adequação do programa 

de treinamento, suas estratégias e 

materiais.  

Robert Brinkerhoff 

(1987) 

01 



 

Modelo de avaliação 

Phillips 

Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, resultados e ROI 

Jack Phillips (1991) 02 

Modelo Patton Avaliação de contexto, input, processo 

e produto. 

Michael Patton (1996) 1 

Modelo Integrado de 

Avaliação e 

Efetividade de 

Treinamento – IMTEE 

Utiliza a análise de atendimento das 

necessidades em duas partes: 

conteúdo e projeto do treinamento, 

bem como mudança nos participantes 

e atendimento das demandas 

organizacionais; reações; transferência 

e resultados. 

Kaye Alvarez, 

Eduardo Salas e 

Cristina Garofano 

(2004). 

 

01 

Modelo Mourão e 

Meneses 

Visa os seguintes níveis de 

aprendizagem: conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise e 

síntese. 

Luciana Mourão e 

Pedro Meneses (2012) 

01 

Modelo Kirkpatrick e 

Kirkpatrick 

Reestruturação do modelo do 

Kirkpatrick (1976). Avalia os mesmos 

itens do modelo original, apenas em 

ordem invertida:  resultados, 

comportamento, aprendizagem e 

reação 

Jim Kirkpatrick e 

Wendy Kirkpatrick 

(2015). 

01 

Fonte: elaboração própria. 

O modelo de Kirkpatrick (1976) foi mencionado na totalidade das dissertações internacionais 

mostrando sua preponderância também nesta tipologia de trabalho. Em segundo lugar, o modelo de 

Jack Phillips (1991) foi identificado em 2 das 3 dissertações.  Já os modelos CIRO (1970), ADDIE 

(1975), CIPP (1978), Brinkerhoff (1987), Patton (1996), IMTEE (2004), Mourão e Menezes (2012) e 

Kirkpatrick et Kirkpatrick (2015) foram citados em uma única vez.  Este último se refere a uma 

atualização do modelo original de Kirkpatrick (1976) realizada por um casal de acadêmicos da família 

do autor.   

Diante do exposto nota-se que o modelo de Kirkpatrick (1976) foi o mais utilizado nas 

dissertações internacionais identificadas nas bases consultadas para o período de 2000 a 2021. 

Observou-se ainda que novos modelos de avaliação de treinamento constam das dissertações 

internacionais e que os mesmos não foram observados nos trabalhos nacionais.  

 

3.5. - Modelos de avaliação de treinamento identificados em artigos internacionais. 

Tabela 3.5 – Modelos de avaliação de treinamento identificados em artigos internacionais. 



 

Modelos de Avaliação de treinamento identificados em artigos internacionais 

Modelo de Avaliação 

de Treinamento 

Foco da avaliação Autoria modelo/ano Frequência da 

citações 

Modelo de Kirkpatrick Avalia o treinamento em 4 níveis: 

reação, aprendizagem, comportamento 

e resultados. 

Donald Kirkpatrick 

(1976) 

06 

Modelo de Hamblin Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, mudança 

organizacional e valor final. 

James Hamblin (1978) 01 

Modelo Contexto, 

Insumo, Processo e 

Produto – CIPP 

Propõe uma avaliação que vai além da 

verificação do alcance dos objetivos 

ou do resultado, no contexto, insumo, 

processo e produto. 

Daniel Stufflebeam 

(1978) 

02 

Modelo Bushnell Tem como foco os insumos utilizados, 

os processos empregados, os 

resultados obtidos e produtos. 

David Bushnell 

(1990) 

01 

Modelo Kaufman 

Keller  

Este modelo espelha os quatro níveis 

do modelo de Kirkpatrick (reação, 

aprendizagem, comportamento e 

resultados). 

Kaufman Thuma 

Keller (1994) 

01 

Modelo de avaliação 

Phillips 

Avalia o treinamento em 5 níveis: 

reação, aprendizagem, 

comportamento, resultados e ROI 

Jack Phillips (1991) 01 

Modelo Michalski e 

Cousins  

Visa a participação de vários atores 

(stakeholder) na avaliação. 

Greg Michalski e 

Bradley Cousins 

(2001) 

 

Modelo Kirkpatrick e 

Kirkpatrick 

Reestruturação do modelo do 

Kirkpatrick (1976). Avalia os mesmos 

itens do modelo original, em ordem 

invertida:  resultados, comportamento, 

aprendizagem e reação 

Jim Kirkpatrick e 

Wendy Kirkpatrick 

(2015). 

01 

Modelo eQvet-us Tem como foco avaliar o treinamento 

em 4 componentes: ciclo da 

qualidade, descritores indicativos, 

indicadores de referencias e critérios 

de qualidade. 

Ana Maria Moldo Van 

(2016) 

01 

Fonte: elaboração própria. 



 

Conforme a tabela 3.5 o modelo de Kirkpatrick (1976) foi mencionado em 6 dos 8 artigos 

internacionais analisados, seguido pelo modelo CIPP de Stufflebeam (1978) mencionado em 2 artigos. 

Já os modelos Hamblim (1978), Bushhnell (1990), Kaufman Keller (1994), Phillips (1991), Michalski 

e Cousins (2001), Kirkpatrick e Kirkpatrick (2015) e Qevet-us (2016) foram citados respectivamente 

em uma única vez nos 8 artigos. 

Apura-se que o modelo de avaliação o treinamento Kirkpatrick (1976) foi o mais citado 

também em artigos internacionais. Observou-se também que o modelo Hamblim (1978) também 

consta na relação dos modelos constantes em artigos internacionais sendo que apareceram também 

novos modelos como o Qwvet-us (2016) e Michalski e Cousins (2001). 

  

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nos trabalhos analisados nas modalidades artigos científicos, dissertações e teses,  tanto a 

nível nacional como internacional, do período 2000 a 2021,  foram identificados 19 modelos de 

avaliação do treinamento organizacional, sendo que o modelo de Kirkpatrick (1976) é o mais citado 

neste conjunto de trabalhos e nos dois níveis. 

Verificou-se também que nas três modalidades de trabalhos acadêmicos nacionais o modelo de 

Kirkpatrick (1976) é o mais utilizado seguido ordenadamente pelos modelos de Hamblin (1978), o 

Modelo de Avaliação Integrado e Somativo – MAIS de Borges-Andrade (1982) e, o modelo IMPACT 

Abbad (1999).  

Nos trabalhos internacionais revisados, o modelo de Kirkpatrick (1976) também é o mais 

identificado seguido pelo Modelo de Jack Philips (1996) e o Modelo de Avaliação CIPP de 

Stuffebeam (1971). 

A revisão bibliográfica realizada permitiu concluir sobre a predominante aplicabilidade do 

modelo de Kirkpatrick (1976) para avaliar o treinamento organizacional. Trata-se, portanto de um 

modelo com longa vigência e aplicabilidade nos contextos organizacionais. Destaca-se que tal 

vigência foi observada apenas a partir do ano 2000 (ano inicial da revisão), ou seja 24 anos após a 

criação do modelo que ocorreu em 1976.  

Comenta-se ainda que durante o processo da revisão foi observado que o modelo de 

Kirkpatrick (1976) passou por uma revisão em 2015 realizada por membros da família deste autor. No 

entanto, esta revisão não deixou de incorporar os quatro níveis da versão original, apenas teve a ordem 

destes níveis invertida no sentido de atribuir maior peso aos resultados do treinamento.  

O modelo de Kirkpatrick (1996) está dotado de procedimentos facilmente aplicáveis e, 

objetivamente estruturado em quatro níveis de avaliação os quais, em conjunto, conseguem extrair 



 

informações diversificadas e complementares de modo a propiciar análises e avaliações sobre 

diferentes aspectos que integram um programa de treinamento organizacional. 

De acordo com Aires (2021) o modelo de avaliação de treinamento de Kirkpatrick (1976) 

ratifica cada critério que é usado para medir os diferentes aspectos de um programa de 

treinamento e apresenta uma sequência lógica das intervenções de avaliação através da 

abordagem de quatro níveis:  

- O nível 1 (reação) - considera as percepções que os treinandos tiveram sobre o 

programa de treinamento oferecido, e expressa as primeiras impressões em relação aos 

propósitos, desenvolvimento e aceitação do mesmo. 

- O nível 2 (aprendizagem) reúne informações ocorridas durante o treinamento, bem 

como o alcance de absorção de competências demonstradas pelos indivíduos em relação ao que 

foi ensinado. 

- O nível 3 (comportamento) levanta percepções sobre até que ponto os treinandos 

efetivamente foram capazes de aplicar os novos conhecimentos, habilidades e atitudes 

(decorrentes do processo de ensino-aprendizagem), bem como constatar seus efeitos sobre o 

próprio comportamento no ambiente de trabalho. 

- O nível 4 (resultados) avalia o impacto do programa, no ambiente organizacional, 

fase em que se procura observar os efeitos para a tarefa podendo se estender para resultados 

parciais e globais. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo promoveu uma revisão da produção bibliográfica armazenada em artigos, 

dissertações e teses nacionais e internacionais, referente ao termo Modelo de Avaliação do 

Treinamento, com o foco em identificar os modelos sistematizados pela literatura e também os que 

mais constam nos trabalhos científicos analisados. Ressalta-se que a revisão aqui apresentada teve 

processo de busca limitado a produção de trabalhos científicos, em três modalidades e desenvolvidos 

ao longo de 20 anos. O prolongamento da busca de trabalhos para períodos anteriores ao ano de 2000 

pode trazer informações complementares às aqui apuradas e, também permitirá rastrear a citação do 

modelo de Kirkpatrick desde o ano da sua criação.  

Os resultados do presente estudo corroboram com os resultados de estudos feitos por 

Stevenson (2012) e Soltero et al.(2019) que também identificaram o modelo de Kirkpatrick (1976) 



 

como o mais utilizado em contextos de trabalho, de diferentes empresas, setores e segmentos 

econômicos.  

Finalmente, embora não tenha sido objeto de investigação da revisão bibliográfica realizada, 

os seus resultados possibilitam a continuidade da investigação privilegiando questões mais pontuais 

para avançar a análise sobre modelos de avaliação do treinamento organizacional. Dentre elas, 

destacamos o aprofundamento do tratamento dado, pelos modelos identificados, para  “retorno sobre 

investimentos em treinamento”. Isto se justifica porque somente o modelo de Jack Phillips (1991) 

assume explicitamente em seus propósitos esta peculiaridade. Assim, a análise recairá particularmente 

sobre o nível resultados do treinamento.  
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