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RESUMO
Apesar de motivação e engajamento em treinamento serem temas
considerados relevantes por vários autores e com número razoável de trabalhos
científicos,

não foram

encontradas pesquisas que

relacionem

tais temas

conjuntamente a uma escala de mensuração dentro da educação corporativa a
distância. O objetivo deste trabalho foi descrever e mensurar quais os principais
fatores que influenciam a motivação e o engajamento dos funcionários no processo
de aprendizagem no ambiente de educação corporativa a distância, à luz do modelo
de MES-US de Martin (2016) e como os indivíduos percebem os efeitos das ações
de treinamento neste contexto. Esta pesquisa quantitativa por meio de survey teve
como instrumento de coleta de dados questionário eletrônico elaborado a partir do
modelo de Martin (2016), respondido por 160 funcionários de uma multinacional do
setor de telecomunicações, chamada Orange Business Services Brasil. Quanto ao
modelo MES-UC, os dados foram tratados de acordo com método desenvolvido pelo
próprio autor. Já quanto a mensuração dos efeitos das ações de treinamento, os
dados foram tratados a partir de estatística descritiva.

Os principais resultados

foram: a) a similaridade de escores para os fatores de motivação e engajamento na
educação corporativa a distância ao se comparar este trabalho com a pesquisa de
Martin (2016); b) a influência positiva dos efeitos das ações de treinamento, no
contexto estudado. Com isso, é possível concluir que os funcionários da empresa
estudada percebem positivamente os efeitos das ações de treinamento em seu
ambiente de trabalho e que o modelo de Martin (2016) é viável para a educação
corporativa a distância, já que apresenta índices dentro do esperado. Este estudo
dedicou-se a trazer duas contribuições teóricas principais, a saber: dar mais
relevância ao tema efeitos das ações de treinamento; e trazer mais embasamento
científico para adaptar o modelo MES-UC, ao comparar seus os resultados no
ambiente acadêmico (para o qual foi originalmente criada) com o ambiente
corporativo a distância. Esta pesquisa tem como principal aplicação prática auxiliar
os gestores na compreensão dos fatores de motivação e engajamento dos
indivíduos, e dos efeitos das ações dos programas de capacitação que permitem às
organizações atuarem de forma mais estratégica, maximizando seus resultados.

Palavras-chave: motivação, engajamento, educação a distância

ABSTRACT

Although motivation and engagement in training are topics considered
relevant by several authors and with a reasonable number of scientific papers, no
research was found to relate these themes together to a measurement scale within
corporate distance education. The objective of this paper was to describe and
measure the main factors that influence the motivation and engagement of
employees in the learning process in the distance corporate education environment,
in light of Martin (2016)'s MES-UC model and how individuals realize the effects of
training actions in this context. This is a quantitative survey and had as an instrument
of data collection an electronic questionnaire elaborated from Martin's model (2016),
answered by 160 employees of a multinational of the telecommunications sector,
Orange Business Services Brazil. Regarding the MES-UC model, the data were
treated according to the method developed by the author himself. Regarding the
measurement of the effects of training actions, the data were treated from descriptive
statistics. The main results were: a) the similarity of scores for motivating and
engaging factors in distance corporate education when comparing this research with
Martin (2016) one; b) the positive influence of the effects of training actions in the
studied context. With this, it can be concluded that the employees positively perceive
the effects of training actions on their work environment and that Martin (2016) model
is viable for distance corporate education, as it has indices within than expected. This
study was dedicated to bring two main theoretical contributions: giving more
relevance to the theme effects of training actions; and bring more scientific grounding
to adapt the MES-UC model by comparing its results from the academic environment
(for which it was originally created) with the distance corporate environment. This
research has as main practical application to help managers to understand the
motivation and engagement factors of individuals, and the effects of actions of
training programs that allow organizations to act more strategically, maximizing their
results.

Keyword: motivation, engagement, distance education
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1. INTRODUÇÃO
1.1.

APRESENTAÇÃO INICIAL
As empresas enfrentam diferentes desafios para manter competitividade

(CROOK et al., 2011). São desafios econômicos, relacionados à incerteza sobre o
crescimento ou se seus vários stakeholders estarão satisfeitos (MEISTER;
WILLYERD, 2010). Desafios tecnológicos, sobre decidir a melhor maneira de usar
as tecnologias que permitem acesso, conectividade e comunicação rápida entre as
pessoas da organização (NOE; CLARKE; KLEIN, 2014). Há ainda desafios relativos
ao mercado de trabalho e às características dos trabalhadores, por exemplo, o
desejo de decidir quando e onde trabalhar, visando o equilíbrio da vida pessoal com
a profissional (BUTTS; CASPER; YANG, 2013).
O capital humano da empresa está significativamente relacionado ao seu
desempenho (CROOK et al., 2011). Este pode ser entendido como fonte de
vantagem competitiva quando: valioso - exerce influência sobre a estratégia da
organização; único - não é facilmente encontrado na concorrência; inimitável – raro,
sem igual; e não substituível - sem recurso alternativo para atingir a mesma
estratégia (ACEDO; BARROSO; GALAN, 2006; BARNEY; WRIGHT, 1998). Ou seja,
para se manter competitiva, as organizações precisam investir no desenvolvimento
contínuo de seus colaboradores (SALAS et al., 2012). Trabalhos que abordam o
retorno sobre investimento de programas de treinamento e desenvolvimento
demonstraram

melhorias

no

desempenho

organizacional,

lucratividade,

produtividade, redução de custos, reputação e receita operacional por empregado
(AGUINIS; KRAIGER, 2009). Por outro lado, altas cargas de trabalho, orçamentos
curtos e equipe espalhada geograficamente, fazem do recurso tempo um dificultador
para a adesão dos funcionários nos programas tradicionais oferecidos pelas
empresas, que passam a adotar os métodos de ensino online (NOE; CLARKE;
KLEIN, 2014). Neste cenário, a educação a distância (EAD) é vista como uma opção
factível na concepção de instrumentos que possibilitem a aprendizagem e a
qualificação continuadas durante a vida, sendo plenamente aplicada no ambiente
corporativo (ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010).
A motivação, que significa o estado que te leva a fazer alguma coisa,
energizado para atingir um objetivo (RYAN; DECI, 2000a), está relacionada às
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influências que levam as pessoas a cumprir uma tarefa, determina o nível de
esforço, o tempo que vai se dedicar e a forma que vai fazer (LATHAM; PINDER,
2005). A motivação para o aprendizado está relacionada a quanto as pessoas
acreditam que o treinamento em questão é relevante e quão dispostas estão a se
esforçar nesta tarefa (NOE, 1986; NOE; SCHMITT, 1986). Também pode intervir se
os indivíduos assistirão ao treinamento, o nível de esforço e a persistência em
aplicar no ambiente de trabalho aquilo que aprenderam (QUIÑONES, 1997). Por fim,
ainda há a influência de características individuais, como autoeficácia e orientação
de domínio, influências no nível organizacional, apoio ao treinamento, e experiências
anteriores bem-sucedidas com programas similares (COLQUITT; LEPINE; NOE,
2000; NOE; COLQUITT, 2002).
Uma série de estudos aumentou o entendimento quanto à motivação em
contextos de aprendizagem (NOE; TEWS; DACHNER, 2010). Os autores destes
guiaram-se por teorias de comportamento organizacional para realizar suas
pesquisas, incluindo estabelecimento de metas, teoria da aprendizagem social,
teoria da expectativa e teoria da troca social e teoria da justiça (GIST; STEVENS;
BAVETTA,

1991;

LOCKE;

FREDERICK;

LEE;

BOBKO,

1984;

MATHIEU;

TANNENBAUM; SALAS, 1992; QUINONES, 1995).
As empresas buscam profissionais cada vez mais qualificados e de alto
desempenho, além de investirem milhões de dólares em treinamentos (MENESES,
2007), elevando a importância de se compreender os efeitos das ações
educacionais no ambiente corporativo (VARANDA; ZERBINI; ABBAD, 2010). Seja
no contexto desempenho das organizações e dos indivíduos (MENESES, 2007), se
os programas de treinamentos corporativos a distância realmente trazem os
resultados esperados (BETHEL; BERNARD, 2010) ou se as propostas de
capacitação motivam os funcionários a aplicarem o que aprenderam, (ABBAD et al.,
2012; D’NETTO; BAKAS; BORDIA, 2008; ZERBINI; ABBAD, 2010a), é oportuno
avaliar os efeitos das ações de treinamento e desenvolvimento corporativo, pois
ainda se trata de tema com produção científica escassa (MENESES; ABBAD, 2011).
O

modelo

MES-UC

(Motivation

and

Engagement

Scale

–

University/College) que mensura motivação e engajamento de alunos do ensino
superior, foi elaborado por Martin (2003) e Martin (2008) e concluiu que, além de
mensurar motivação e engajamento para tais alunos, pode também ser aplicado
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para mensurar motivação e engajamento para o trabalho (CARDOSO; BRAUER;
JUNIOR, 2017). Várias pesquisas internacionais já foram feitas utilizando esta
escala (LI et al., 2013; MARTIN, 2009b; WAGNER, 2012; YIN; WANG, 2016) e no
âmbito nacional , Cardoso (2017) e Santos (2019) elaboraram uma pesquisa sobre a
motivação e engajamento dos alunos dos cursos de administração e contabilidade,
respectivamente, usando a Motivation and Engagement Scale (MES).
Dada a escassez de produção científica acerca dos efeitos das ações de
treinamento e desenvolvimento corporativo; e a escala MES-UC aparecer como
consagrada no meio acadêmico, contudo, a partir da bibliografia estudada, não ter
sido encontrada ferramenta semelhante dedicada a educação corporativa a
distância, este estudo pretende: (a) contribuir aplicando a referida escala para
descrever e mensurar os principais fatores que influenciam a motivação e o
engajamento em relação à educação a distância no ambiente corporativo; (b) bem
como mensurar como os indivíduos percebem os efeitos de tais ações - em uma
empresa do setor de telecomunicações, chamada Orange Business Services Brasil.
Considerando o cenário relatado acima, as organizações que adotam o
conceito da educação a distância em seu planejamento podem se beneficiar de
melhores resultados em suas ações de treinamento e desenvolvimento. Visando
analisar e mensurar os fatores da motivação e engajamento que impactam o
indivíduo no processo de aprendizagem no ambiente da educação corporativa a
distância e como eles percebem os efeitos das ações de treinamento e
desenvolvimento em seu contexto, esta pesquisa aplicou uma survey baseada no
modelo MES-UC de Martin (2016) na empresa Orange Business Services Brasil
Ltda, uma multinacional do setor de telecomunicações.
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente é
apresentada a fundamentação teórica; depois o método da pesquisa; em seguida
estão as informações sobre a empresa onde o modelo discutido neste trabalho foi
aplicado; então tem-se os resultados e discussões; e por fim as considerações
finais.

1.2.

PROBLEMA
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Quais os principais fatores que influenciam a motivação e o engajamento
dos funcionários no processo de aprendizagem no ambiente de educação
corporativa a distância, à luz do modelo de MES-UC de Martin (2016) e como os
indivíduos percebem os efeitos das ações de treinamento neste contexto?

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo Principal
Descrever e mensurar quais os principais fatores que influenciam a
motivação e o engajamento dos funcionários no processo de aprendizagem no
ambiente de educação corporativa a distância, à luz do modelo de MES-UC de
Martin (2016) e como os indivíduos percebem os efeitos das ações de treinamento
neste contexto.

1.3.2. Objetivos Intermediários
Buscar, revisar e criticar pesquisas sobre os temas educação corporativa
a distância e motivação e engajamento em revistas científicas qualificadas;
Operacionalizar hipóteses sobre motivação e engajamento na educação
Corporativa a partir do modelo MES-UC de Martin (2016);
Operacionalizar hipóteses sobre como os funcionários compreendem os
efeitos das ações de treinamento e desenvolvimento corporativo a distância no que
tange a sua motivação e engajamento no processo de aprendizagem.
Após coleta e análise dos dados, comparar os resultados obtidos no
ambiente corporativo com os das pesquisas que utilizaram a escala MES-UC no
ambiente acadêmico e foram citadas neste trabalho.
Validar o modelo MES-UC no ambiente corporativo, um ambiente
diferente do qual foi originalmente criado.
Verificar a correlação entre os construtos propostos por Martin como
pressupõe a teoria do modelo MES-UC, mesmo dentro do ambiente corporativo;
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1.4.

DELIMITAÇÃO

1.4.1. Delimitação Teórica
Quanto à teoria, esta pesquisa está baseada no contexto dos efeitos das
ações de treinamento corporativo e no modelo MES-UC de Martin (2016) – a partir
das teorias da motivação que o sustentam, a saber: a motivação propriamente dita e
as seguintes teorias - autoeficácia, objetivo (orientação para o domínio),
autodeterminação, valor da expectativa, autorregulação, autoestima (ansiedade,
medo do fracasso e autossabotagem) e controle do incerto.
Este estudo é focado no que tange a motivação e o engajamento na
educação, inclusive sua relação com a educação a distância e o treinamento
corporativo passando pela perspectiva de autores como Edward Deci, Richard Ryan,
Raymond Noe, Barry Zimmerman e Andrew Martin. Não será alvo deste estudo os
aspectos relacionados ao treinamento presencial, o comprometimento, a motivação
e engajamento dos indivíduos sobre o seu trabalho.

1.4.2. Delimitação Geográfico-Organizacional
Essa pesquisa se limita aos indivíduos que trabalham em uma empresa
do setor de telecomunicações, chamada Orange Business Services Brasil, quanto à
educação a distância no ambiente corporativo.

1.4.3. Delimitação Temporal
Essa pesquisa de campo foi realizada entre 22 de outubro de 2019 e 09
de novembro de 2019.
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1.5.

RELEVÂNCIA

1.5.1. Relevância teórica
Os estudos sobre motivação são diversificados e em variados graus
(MURPHY; ALEXANDER, 2000). Existem similaridade entre teorias e modelos de
comportamento humano, afeto e cognição e que orientam quanto às dimensões
básicas de motivação e engajamento (MARTIN, 2008a). Ao mesmo tempo, há cada
vez mais demanda para que as pesquisas sobre motivação no contexto educacional
produzam aplicações práticas e relevantes, combinando avanço científico e útil
(MARTIN, 2008b). Dentre as oportunidades de aplicação está a educação
corporativa pois as empresas estão em busca de talentos e investindo muito dinheiro
nesta jornada (MENESES, 2007),
A motivação deve ser compreendida como a inclinação, energia e
emoção essenciais para a aprendizagem, trabalho efetivo e o alcance do resultado;
e engajamento refere-se aos comportamentos que traduzem tal inclinação, energia e
emoção (MARTIN, 2007, 2009a). Sobre motivação, é importante considerá-la e
conceituá-la em termos de teorias relevantes e seminais, tais como autoeficácia (e
expectativas relacionadas), valorização, realização, autovalor, atribuições, controle,
meta orientação, autorregulação e autodeterminação (PINTRICH, 2003).
Este estudo pretende colaborar testando a aplicação da escala MES-UC,
originalmente validada junto aos estudantes universitários, no ambiente corporativo
no que tange a educação a distância para compreender quais fatores influenciam na
motivação e engajamento dos funcionários no processo de aprendizagem, e
adicionalmente avaliar os efeitos das ações de capacitação da perspectiva do
indivíduo. Com isto, possibilita-se um novo horizonte de análise teórica quanto ao
estudo dos fatores da motivação e engajamento no ambiente corporativo.

1.5.2. Relevância prática
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As empresas enfrentam diferentes desafios para manter competitividade
(CROOK et al., 2011). São desafios econômicos (MEISTER; WILLYERD, 2010),
tecnológicos (NOE; CLARKE; KLEIN, 2014) e ainda há aqueles relacionados ao
comportamento dos trabalhadores no dia a dia das empresas (BUTTS; CASPER;
YANG, 2013).
As empresas investem muito dinheiro em programas de educação
corporativa para desenvolver seu capital humano e obter vantagem competitiva – e
elas sabem que a eficácia destes programas está diretamente ligada à motivação do
aluno (NOE; TEWS; DACHNER, 2010). Com isto em mente, a partir de diferentes
perspectivas é conveniente para as organizações entender os efeitos das ações de
capacitação dos programas de educação corporativos (MENESES; ABBAD, 2011).
Neste

contexto,

conhecer

mais

sobre

os

efeitos

das

ações

desenvolvimento e os fatores de motivação e engajamento dos indivíduos dentro do
ambiente corporativo, no que tange à educação a distância, torna-se relevante para
auxiliar as organizações em seus planejamentos estratégicos de longo prazo no
quesito educação continuada e manutenção da competitividade no mercado.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Foram selecionados 120 artigos após busca nas principais bases de
dados, principalmente na Web of Science (WoS). Tais artigos foram organizados
conforme sua classificação SJR (SCImago Journal Rank). O SJR é baseado no
conceito de transferência de prestígio entre periódicos através de seus links de
citação. O SJR pondera cada citação recebida para um periódico, considera o
tamanho do diário pela média das publicações recentes e é calculado anualmente.

Figura 1 - Artigos selecionados para base desta pesquisa, por índice SJR

Um total de 61% (72) dos artigos possui índice SJR acima de 61. E 17%
(20) possuem índice acima de 100. Para 6% (7) artigos, não foi possível identificar o
SJR.
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Figura 2 - Artigos selecionados para base desta pesquisa, por ano de publicação

Dos artigos pesquisados, 76% (91) são posteriores à 2014. Maior
quantidade de artigos é de 2018, 26% (31).

2.1.

EFEITOS DAS AÇÕES DE TREINAMENTO A DISTÂNCIA
O mundo organizacional competitivo busca cada vez mais profissionais

qualificados capazes de entregar o nível de performance esperado, ou seja,
indivíduos preparados para ofertar conhecimento global do sistema produtivo da
empresa, integrando-o com a execução do trabalho (MENESES, 2007). A
capacitação de funcionários tem recebido muito investimento por parte das
organizações - estima-se que entre 2001 e 2010, só as organizações americanas
tenham investido na casa de 170 a 200 bilhões de dólares em ações de treinamento
(GREEN; DESANDRO, 2011; SALAS; CANNON-BOWERS, 2001). Com isso, é
crescente a importância das ações educacionais no ambiente corporativo, e cresce
também a inquietação quanto aos efeitos dessas ações (VARANDA; ZERBINI;
ABBAD, 2010). Principalmente, porque em muitos casos há desperdício do dinheiro
aplicado, já que na maioria das vezes não há vínculo entre os objetivos dos
funcionários com os das organizações no que diz respeito ao programa de
treinamentos - nesse sentido, investigar a repercussão destas iniciativas acerca do
desempenho das organizações e dos indivíduos ganha cada vez mais relevância no
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contexto do trabalho (MENESES, 2007). Infelizmente, as organizações acabam por
iniciar as ações de treinamento sem uma verificação das suas necessidades reais,
inclusive sem a análise organizacional apropriada, ou seja, identificar os resultados
organizacionais esperados após o treinamento (GOLDSTEIN, 1991). Com isso,
baseado nesta repercussão, apresenta-se a seguinte hipótese:

Hipótese 1: Objetivos individuais alinhados com os objetivos da
organização “influenciam positivamente” na motivação dos funcionários a
participar dos treinamentos corporativos.

O treinamento corporativo na modalidade a distância já é uma realidade e
traz benefícios; por outro lado também é um desafio para pesquisadores e
profissionais na hora de avaliar sua efetividade (MOURÃO; ABBAD; ZERBINI, 2013).
A educação corporativa a distância está ganhando espaço, em especial, pelas suas
vantagens, como por exemplo a capacidade de expansão e de fazer participar dos
programas aquelas pessoas geograficamente dispersas (ALONSO, 2010; ZERBINI;
ABBAD, 2010b). A educação corporativa a distância também oferece a possibilidade
de uma aprendizagem coletiva (DÖÖS; WILHELMSON, 2011), com a oportunidade
de utilização de recursos interativos (NAKAYAMA; SILVEIRA; PILLA, 2000). Apesar
do crescimento, esta modalidade de treinamento gera dúvidas sobre os
comportamentos dos trabalhadores em relação a aceitação do modelo, bem como
sobre sua efetividade (MOURÃO; ABBAD; ZERBINI, 2013). Aqueles que trabalham
como formuladores de programas de treinamentos corporativos questionam se a
educação a distância traz mesmo resultados e se está sendo elaborada como se
espera (BETHEL; BERNARD, 2010). A partir deste cenário, o debate sobre o
assunto pode contribuir para ajudar as organizações no seu planejamento,
oferecendo elementos para que sejam mais eficazes ao desenvolver suas políticas
de capacitação (MARTINS, 2012), principalmente avaliando se os funcionários
aplicam o conteúdo recebido nas suas tarefas de trabalho. Com isso, apresenta-se a
seguinte hipótese:
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Hipótese 2: O conteúdo aprendido nos treinamentos “influencia
positivamente” para que os funcionários desempenhem melhor suas tarefas
de trabalho.

A diversificação de métodos para capacitar adultos gerou interesse na
questão de como a motivação funciona nos participantes do treinamento, e como a
aprendizagem implicará no comportamento no trabalho: desempenho, atitudes e
sucesso na carreira (BEIER; KANFER, 2009). As mudanças na tecnologia trouxeram
a difusão do ensino online (GALAGAN, 2000), porém muitas empresas estão
pensativas em como esta modalidade influencia o processo motivacional envolvido
na busca pela aprendizagem (BEIER; KANFER, 2009). O melhor aproveitamento do
treinamento no trabalho é impactado por diferentes variáveis que interferem na
motivação do indivíduo, a saber: o suporte à aplicação do treinamento, (ABBAD et
al., 2012; D’NETTO; BAKAS; BORDIA, 2008; ZERBINI; ABBAD, 2010a), clima
organizacional, suporte e feedback do supervisor, autoefcácia, do

participantes,

motivação para aprender e para transferir, aprendizagem, orientação para objetivos
(BLUME et al., 2010; CHENG; HAMPSON, 2008; CHIABURU; SAWYER;
THOROUGHGOOD, 2010; MARTIN, 2010; TZINER et al., 2007; VELADA et al.,
2007).

Apesar do avanço científico acerca da educação a distância, deve-se

considerar que predomina nas revistas internacionais a pesquisa voltada para a
eficácia das mídias de comunicação deste modelo (MOORE; KEARSLEY, 2007;
ROMISZOWSKI, 2009). Poucos são os trabalhos nos quais o cerne da questão são
as atitudes dos participantes e sua motivação para o real envolvimento (MOURÃO;
ABBAD; ZERBINI, 2013). Isto não pode ser ignorado, porque não basta haver
aquisição sistemática de conhecimentos, é preciso que os funcionários estejam
motivados e engajados para serem capazes de provocar uma mudança na sua
própria

atuação

e

nos resultados da

empresa

–

sendo

esta

mudança

comportamental um elemento essencial nos eventos dos programas de educação
corporativa (BURKE; SAKS, 2009; FREITAS et al., 2006; ROSZKOWSKI; SOVEN,
2010; VELADA et al., 2007; VO; HANNIF, 2012).
Há grande inquietação nas organizações pela dificuldade em mensurar se
os investimentos realizados em ações de capacitação foram de fato revertidos em
algum tipo de resultado positivo para o indivíduo, para a equipe na qual trabalha ou
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para a organização como um todo (BRANDÃO; BORGES-ANDRADE; DE AQUINO
GUIMARÃES, 2012). Assim, visando contribuir ainda mais para a comunidade
científica, há pertinência em melhor compreender o processo de aprendizagem da
educação corporativa, em especial a de modalidade a distância, já que uma mão de
obra qualificada é um caminho plausível para a solução de muitos problemas
organizacionais (BORGES-ANDRADE; CASTRO, 1996) e muitas variáveis podem
inﬂuenciar o desempenho dos funcionários (MOURÃO; BORGES-ANDRADE, 2005).
Com isso, apresenta-se a seguinte hipótese:

Hipótese 3: O ambiente da organização “influencia positivamente”
no melhor aproveitamento do treinamento.

Quadro 1 - Resumo teoria x hipóteses - efeitos de treinamentos organizacionais
Dimensão

Teoria, Principal
Autor
MENESES,
GOLDSTEIN

Hipótese
H1: Alinhamento objetivos individuais e
organizacionais influencia na motivação
em participar

MOURÃO;

H2: Conteúdo aprendido influencia no

ABBAD;

melhor desempenho

EFEITO DAS AÇÕES

ZERBINI,

DE TREINAMENTO

ABBAD,

H3: Ambiente influencia para

BRANDÃO;

aproveitamento do treinamento

BORGESANDRADE; DE
AQUINO
GUIMARÃES

2.2.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
As novidades na área da tecnologia alavancam o desenvolvimento da

economia e se tornam vantagem competitiva para negócios que têm a internet como
base, trazendo alto grau de risco para aqueles que não se adaptam à nova realidade
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(DAVENPORT; PRUSAK, 1998; TAPSCOTT, 1998). O aparecimento deste novo
ambiente, de alcance global, está transformando para sempre nossa cultura
(CASTELLS, 2000). A recente evolução tecnológica permite a sustentação da
educação a distância no mundo atual, fazendo com que este tópico seja ainda mais
aceito pela comunidade acadêmica global (PELLAS, 2014). No mercado de trabalho
atual, a liberdade de decidir onde e quando estudar, sem precisar se deslocar e
estar formalmente em uma instituição de ensino, possibilita a aprendizagem dos
profissionais que entendem como diferencial se capacitar, mas não dispõe de tempo
para se locomover (PELISSOLI; LOYOLLA, 2004). O cenário descrito é favorável ao
crescimento da educação a distância (EAD), que se trata do tipo de ensino onde
professores e estudantes estão separados no tempo e no espaço (LANDIM, 1997;
MOORE; KEARSLEY, 1996).
Para combater uma possível limitação de colaboração ativa que a EAD
pode causar, aplicativos permitem que os estudantes distantes espacialmente
possam usufruir de diversos meios de expressão, comunicação, conversação, e
aprendizagem efetiva (ALLOWAY et al., 2013; KRAUSKOPF; ZAHN; HESSE, 2012).
Com isso, o progresso tecnológico somado à possibilidade de um maior grau de
colaboração entre os alunos, tem despertado a simpatia dos pesquisadores por
melhor compreender a reação e o comportamento durante o processo de
aprendizagem em ambientes online (DANIELS; STUPNISKY, 2012; DEANDREA et
al., 2012; MOORE; DICKSON-DEANE; GALYEN, 2011).
No modelo a distância os atrativos do ensino presencial não estão
disponíveis, por isso é preciso mais motivação para garantir a aprendizagem e, em
alguns casos, não há sequer a interação com um professor ou instrutor para
incentivar (FIRAT; KILINÇ; YÜZER, 2018). Estes alunos também podem perder o
interesse devido aos seguintes motivos: sentir-se sozinho, sem interação direta com
outra pessoa, níveis mais baixos de envolvimento, falta de progresso e pressões de
tempo (ABU-DAWOOD, 2016; BUTGEREIT, 2015; KELLER, 1999). Pesquisas
indicam que a baixa motivação pode interferir na aprendizagem de alunos de
educação a distância (CHEN; JANG, 2010; HARTNETT; GEORGE; DRON, 2011;
MUILENBURG; BERGE, 2005). Por isso, a motivação neste contexto precisa ser
considerada cuidadosamente (CHEN; JANG, 2010).
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Entender a motivação na EAD está ganhando cada vez mais interesse
entre os pesquisadores, tanto que pesquisas relataram que os aprendizes online
estavam mais motivados intrinsecamente do que aqueles do modelo presencial
(SHROFF; VOGEL; COOMBES, 2008). Outras contribuíram descobrindo que a
motivação intrínseca dos alunos a distância está positivamente relacionada ao seu
desempenho; e também revelaram que estudos sobre aprendizado online sugerem
que a desmotivação dos estudantes pode ser causada pelo não uso de estratégias
cognitivas e metacognitivas, como a aprendizagem de domínio ou a autorregulação
(CHO; HERON, 2015).
Apesar do fator motivação na educação a distância ser aceito como
indicador de sucesso do aluno, entendendo que este pode investir ainda mais tempo
e esforço em algo que o atraia (BUCKLEY; DOYLE, 2014; CHEN; JANG, 2010;
HARTNETT; GEORGE; DRON, 2011; SIMPSON, 2008), o número de pesquisas
sobre o tema ainda não é dos melhores (JONES; ISSROFF, 2005; MILTIADOU;
SAVENYE, 2003). É a motivação que traz e mantém o interesse do aluno neste
ambiente (MOORE, 1993). Sendo de considerável importância mais estudos
abordando a motivação dos alunos, especialmente em ambientes a distância
(FIRAT; KILINÇ; YÜZER, 2018).

2.3.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA A DISTÂNCIA
A educação corporativa (EC) trata de ações organizadas das empresas

objetivando incentivar a educação continuada (MEISTER, 1999). A EC fala de
aprendizagem organizacional, fornecendo para os funcionários a possibilidade de
desenvolverem suas competências e melhor buscarem o alcance dos objetivos
estratégicos (EBOLI et al., 2010). Todas as pessoas na organização precisam
entender suas competências e desenvolver o conhecimento organizacional, dando
sua parcela de contribuição ao sucesso dos negócios, uma vez que, atualmente, o
autodesenvolvimento e a aprendizagem contínua são obrigatórias na carreira dos
indivíduos (EBOLI, 2004). Os colaboradores devem entender a EC como um auxílio
no processo de aprendizagem e desenvolvimento organizacional e pessoal
(LARUCCIA, 2011).
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No cenário organizacional, a EAD vem crescendo na modalidade elearning como ferramenta importante para que as empresas desenvolvam suas
estratégias de educação corporativa

– evolução facilitada pelos avanços

tecnológicos recentes (FERREIRA; VALÉRIO; SOUZA, 2010). O e-learning na EAD,
apresenta muitas vantagens quando comparado ao modo presencial tradicional, por
exemplo, a rapidez que difunde conhecimentos, tornando mais fácil impactar um
número maior de pessoas e por reproduzir e atualizar as aulas de forma ágil
(FERREIRA; VALÉRIO; SOUZA, 2010).
Nas

empresas,

os

gestores

visam

economia

quando

oferecem

treinamento aos seus funcionários e o e-learning é um caminho – seja para eliminar
algumas despesas (instalações de treinamento, viagem para funcionários ou
treinadores, ou tempo longe do trabalho) ou seja para aproveitar outros benefícios,
tais quais: conveniência, padrão do conteúdo, aprendizado individualizado e a
qualquer tempo, diversidade de conteúdo disponível numa única plataforma –
fazendo com que esta modalidade seja de alta prioridade para muitas corporações
em suas políticas de treinamento (STROTHER, 2002).
No contexto de cenário de elevadas demandas de trabalho, orçamentos
enxutos, mão de obra dispersa geograficamente, dificuldade de participação dos
funcionários nos programas tradicionais oferecidos pelas empresas, muitas
organizações estão usando métodos de ensino e entrega a distância (NOE;
CLARKE; KLEIN, 2014). Pesquisas sobre o assunto apresentam um elevado
número de organizações incluindo tecnologia em seus programas de treinamento,
até porque a tecnologia está presente em quase todos os aspectos da vida humana,
incluindo as atividades de treinamento – facilitando a entrega dos conteúdos
(PATEL, 2010).
Com isso, a educação a distância é vista como uma boa opção na
concepção de instrumentos que possibilitem a aprendizagem e a qualificação
continuadas dentro das organizações, sendo plenamente aplicada no ambiente
corporativo, já que permite a realização de eventos de capacitação focados em
situações típicas, além de estender e popularizar o acesso às oportunidades de
treinamentos (ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010). A educação corporativa a distância
permite aprendizagem a qualquer hora, lugar, com custo reduzido, avanço das
competências do indivíduo, juntamente com ferramentas de medição dos efeitos da
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aprendizagem (MOORE; KEARSLEY, 2010), tudo que uma organização precisa nos
tempos atuais.

2.4.

MOTIVAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
São diversas as definições de motivação e entre elas é possível definir

motivação como o alcance de objetivos individuais a partir da junção de
necessidades, interesses, esforço e entusiasmo que incentivam uma pessoa a atuar
numa determinada tarefa de forma voluntária (HOY; MISKEL, 1982). Motivação está
diretamente ligada a vontade do indivíduo em sanar uma necessidade, realizar um
desejo ou buscar por superação (HARRISON et al., 1996). Outra definição diz que o
movimento de alguém em direção àquilo que satisfaz suas necessidades e ajuda no
atingimento dos objetivos e metas, relaciona-se à ideia de motivação (ROBBINS,
1998). Da mesma forma, entende-se motivação como aquilo que direciona a
preocupação das pessoas no rumo da sua realização (WEINBERG; GOULD, 2003).
Também significa a inclinação, energia, emoção e condução relevantes para a
aprendizagem, o trabalho efetivo e o alcance de resultados (LIEM; MARTIN, 2012;
MARTIN, 2007, 2009a). Em adição, conceitua-se como sendo o resultado de uma
necessidade, a partir da qual o indivíduo opta por um comportamento ideal a ser
utilizado e colocado em prática (TADEUCCI, 2009; VIANA; VIANA, 2012). A
motivação tem o poder de atuar de forma intrínseca e extrínseca, ativando o
comportamento das pessoas (DOGANIS, 1990).
Motivação no engajamento e desempenho dos alunos exercem papel
relevante no que tange às atividades acadêmicas, o interesse pela escola e o
entusiasmo para estudar (SCHUNK; PINTRICH; MEECE, 2008). No ecossistema
acadêmico, a motivação quanto à aprendizagem é citada como forte prenúncio de
bons resultados, tais quais: maior contentamento na realização do curso, elevado
grau de absorção de conhecimento e alta performance (COLQUITT; LEPINE; NOE,
2000; KLEIN; NOE; WANG, 2006).
Estar motivado a aprender significa ser movido em direção à aquisição de
conhecimento de determinado tópico (NOE, 1986). Desta forma, cabe salientar que
a diferença da motivação intrínseca e extrínseca têm impacto nos processos
educacionais e seus resultados (GIARAUS; FURTMÜLLER; GÜTTEL, WOLFGAN,
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2016). Estudantes que aprendem porque estão interessados e sentem-se
recompensados no processo, são aqueles motivados intrinsecamente; enquanto os
estudantes que esperam algum retorno externo do processo de aprendizagem são
aqueles motivados extrinsecamente (RYAN; DECI, 2000a). Como exemplo,
podemos dizer que o estudante motivado internamente tem prazer em participar da
atividade e o motivado externamente espera alguma compensação como retorno do
que aprendeu (LAZOWSKI; HULLEMAN, 2016). A verdade é que nem todas as
atividades relacionadas ao processo de aprender são atrativas ou prazerosas, assim
os alunos não podem depender apenas da motivação intrínseca – é preciso
fomentar a motivação extrínseca (RYAN; DECI, 2000b).

2.5.

A RODA DE MOTIVAÇÃO E ENGAJAMENTO
Revisões críticas apontam para o fato de que a pesquisa sobre motivação

é fragmentada e com isso, são feitos pedidos por abordagens mais integrativas
sobre o tema (BONG, 1996; GREEN; MARTIN; MARSH, 2005; MURPHY;
ALEXANDER, 2000; PINTRICH, 2003; WIGFIELD; CAMBRIA, 2010). É nesse
contexto que a Roda de Motivação e Engajamento (MARTIN, 2001, 2002, 2003a,
2003b, 2005a, 2005b, 2005c, 2007) e sua ferramenta de avaliação, a Escala de
Motivação e Engajamento (MES) - foram desenvolvidas (MARTIN, 2007). A roda é
apresentada na Figura 3.

Figura 3 - Roda de Motivação e Engajamento
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Fonte: (LIEM; MARTIN, 2012, p. 2, tradução própria)

Como podemos ver acima, são dois os níveis em que a Roda foi
conceituada: o nível integrativo de ordem superior, com quatro fatores, e o nível de
ordem inferior, com onze fatores (MARTIN, 2007). O nível integrativo, aquele de
ordem superior, apresenta os quatro fatores: cognição adaptativa

(orientação

motivacional positiva para a aprendizagem), comportamento adaptativo (estratégias
positivas para se envolver com a aprendizagem), cognição impeditiva (inibe o
envolvimento motivado na aprendizagem) e comportamento desadaptativo ou maladapttivo (ou ainda, falhas adaptativas) (LIEM; MARTIN, 2012). Já na ordem inferior,
estão os 11 fatores agrupados dentro de cada nível integrativo de ordem superior.
Primeiro, em relação a cognição adaptativa, estão: a dimensão de
autoeficácia que trata das perspectivas de autoeficácia (BANDURA, 1997), a
dimensão de orientação de domínio que está relacionada à noção de motivação
intrínseca na teoria da autodeterminação (RYAN; DECI, 2000b), sendo o conceito de
domínio em perspectivas de metas de realização e objetivos (KAPLAN; MAEHR,
2007) e a dimensão valorização que é sobre a teoria do valor da expectativa
(WIGFIELD; ECCLES, 2000).
Segundo, sob o comportamento adaptativo estão as dimensões:
persistência, planejamento, gerenciamento do estudo (LIEM; MARTIN, 2012).
Juntas, refletem estratégias de aprendizagem na perspectiva da autorregulação
(ZIMMERMAN, 2008). Terceiro, no fator cognição impeditiva estão: as dimensões
ansiedade e medo do fracasso (evitação) que exprimem construtos mal adaptativos /
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impeditivos nas teorias da autoestima (ATKINSON, 1957; COVINGTON, 1992) e a
dimensão do controle do incerto, que representa o elemento de controlabilidade da
teoria da atribuição (CONNELL, 1985; WEINER, 1994). Por fim, em termos de
comportamento desadaptativo, a dimensão autossabotagem está diretamente
relacionada com as estratégias comportamentais para evitar falhas e proteger a
autoestima (COVINGTON, 1992), enquanto a dimensão do desengajamento trata de
uma consequência comportamental negativa de autoavaliações sobre habilidade e /
ou tarefas no contexto acadêmico (SKINNER et al., 2009).

2.6.

TEORIAS DA MOTIVAÇÃO
A seguir, estão as teorias da motivação que são a base para a roda da

motivação e engajamento.

2.6.1. Teoria da autoeficácia
A autoeficácia é fator que prediz o sucesso na aprendizagem (DISETH,
2011; LIEM; LAU; NIE, 2008; MOOS; AZEVEDO, 2009; PAJARES, 1996;
SITZMANN et al., 2010; WADSWORTH et al., 2007) e funciona como um forte
parâmetro da motivação dos alunos (HUTCHISON et al., 2006; ZIMMERMAN,
2000b). A teoria afirma que a autoeficácia eleva o nível de realização pessoal
(BANDURA, 1997; USHER; PAJARES, 2008; ZIMMERMAN, 2000b). Pessoas
autoeficazes optam por propósitos importantes e desafiadores, o que promove o
nível de comprometimento com suas metas de vida (GEITZ; BRINKE; KIRSCHNER,
2016; SHEKAREY et al., 2010). Neste caminho, os estudantes com elevados níveis
de autoeficácia qualificam-se mais capazes em relação ao seu desempenho
acadêmico, resolvendo variados desafios com eficiência e perseveram mais que os
alunos com menores níveis de autoeficácia (GUR, 2012).
Acontece que a autoeficácia pode ser forte em um determinado domínio,
porém nem tanto em outro (GEITZ; BRINKE; KIRSCHNER, 2016). Com isso, alguns
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estudantes podem paralisar durante o processo de aprendizagem – não porque não
possuem conhecimento ou habilidades, mas porque podem ter baixo nível de
confiança (BANDURA, 1977). A autoeficácia refere-se ao nível de confiança que
uma pessoa tem nela mesma para estruturar e concretizar as ações que levem a
realização de um resultado almejado (BANDURA, 1989, 1997; BLANCO et al.,
2011). O nível de confiança está diretamente relacionado a como o indivíduo sente,
pensa, se motiva e se comporta em direção aos seus objetivos (KLASSEN, 2007;
USHER; PAJARES, 2008; ZIMMERMAN; BANDURA; MARTINEZ-PONS, 1992).
Acreditar que pode realizar certo resultado influencia positivamente a motivação,
fazendo com que o indivíduo persevere em busca do sucesso (BANDURA, 1997;
BRÅTEN; SAMUELSTUEN; STRØMSØ, 2004; LIEM; LAU; NIE, 2008). A confiança
que a pessoa tem nela mesma, e está diretamente ligada à autoeficácia, supõe
fatores fundamentais para quanto de sucesso ou fracasso alguém tem em qualquer
etapa da vida (SHEKAREY et al., 2010). Com isso, apresenta-se a seguinte
hipótese:

Hipótese 4: A autoeficácia “influencia positivamente” na motivação
dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente corporativo.

2.6.2. Teoria da orientação para domínio e teoria da autodeterminação
Anos de pesquisa indicam que a teoria da orientação para o domínio é
uma influência direta na motivação de realização (AMES, 1992; ATKINSON, 1964;
COVINGTON, 2000; DWECK, 1986; NICHOLLS, 1984). Neste sentido, baseados na
teoria da orientação para domínio, pesquisadores estudaram a motivação dos
estudantes (DIENER; DWECK, 1980; ELLIOT, 1999; ELLIOT; MCGREGOR, 2001;
PAYNE; YOUNGCOURT; BEAUBIEN, 2007). À luz desta teoria, os estudantes
orientados para domínio tendem a elevar seu nível de conhecimento, fortalecer
habilidades atuais e desenvolver novas, saber conteúdos, buscar melhor
compreensão (JANKE; NITSCHE; DICKHÄUSER, 2015), perseveram ao ter que
resolver situações difíceis e orientam-se para metas de aprendizagem (DWECK,
2000). Para estes, problemas são oportunidades de desenvolvimento por meio do
domínio da tarefa (DIENER; DWECK, 1980; KANFER, 1990; VANDEWALLE, 1997).
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Conforme destacado por Martin (2012a), para a compreensão da roda é
fundamental observar a orientação de domínio sob a perspectiva das metas de
realização e objetivos – o que é questão de destaque quando o assunto é
desempenho acadêmico (BEIER; CAMPBELL; CROOK, 2010; CERASOLI; FORD,
2014). Desta perspectiva, estão as pessoas com orientação para aprendizagem, que
são convictos de que seus esforços resultarão em sucesso (VANDEWALLE;
CUMMINGS, 1997).
As pesquisas sugerem que os objetivos de aprendizagem são compostos
por questões afetivas e cognitivas (AMES, 1992). Tais objetivos são subdivididos em
objetivos de domínio, que vêm da motivação intrínseca, e que leva à busca por
competência e compreensão (KAPLAN; MAEHR, 2007); e os objetivos de
desempenho, que têm características extrínsecas, associados à comparação social
– comparação com o outro, preocupado em não demonstrar falta de habilidade
(DWECK, 1986). Ainda, estudantes orientados para desempenho simulam a
competência

quando

comparado

aos

demais

–

esforçam-se

para

serem

reconhecidos pelo desempenho, tentando de todas as formas não parecerem
incapazes (PINTRICH, 2000). Culpam-se pela inaptidão de solucionar tarefas
difíceis por consequência de sua baixa desenvoltura (DIENER; DWECK, 1978, 1980;
ELLIOT; DWECK, 1988; VANDEWALLE, 1997). São negativos em relação a sua
capacidade de inteligência, focam nas emoções negativas e têm baixo grau de
persistência (DWECK, 2000). Tudo isso vem da percepção de que não dominam
seus resultados e acomodam-se com a circunstância (KUHL, 1981). Trata-se de
fenômeno similar ao que ocorre com a motivação, ou seja, a orientação por objetivo
tem o seu lado intrínseco e extrínseco (KOOPMAN; BAKX; BEIJAARD, 2014).
A teoria da autodeterminação refere-se a que nível de intensidade uma
pessoa alcançará sua satisfação psicológica básica conforme busca e atinge metas
importantes (JENO et al., 2019). É considerada uma das mais importantes teorias
motivacionais (GONZÁLEZ-CUTRE et al., 2016), muito empregada e reconhecida
no campo da educação (GUAY; RATELLE; CHANAL, 2008). A partir das definições
de motivação, ela descreve o íntimo das necessidades das pessoas (aqui, os
estudantes) naquilo que consegue abalar suas vivências e performance em
determinados casos (aqui, o processo de aprender) (RYAN; DECI, 2000b). A partir
deste cenário, três necessidades psicológicas básicas precisam estar satisfeitas
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para que o comportamento autodeterminado surja: autonomia, competência e
relacionamento (MUÑOZ; RAMIREZ, 2015; NOOUR; HUBBARD, 2015; RYAN;
DECI, 2000c; SERGIS; SAMPSON; PELLICCIONE, 2018; STUPNISKY et al., 2018).
Neste sentido, a autonomia está ligada ao desejo de escolher, onde os
estudantes decidem suas próprias alternativas de caminho (GONZÁLEZ-CUTRE et
al., 2016; NOOUR; HUBBARD, 2015; RYAN; DECI, 2000c; STUPNISKY et al.,
2018). Dentro de circunstâncias apropriadas, ela demanda envolvimento autônomo
para com as tarefas (SERGIS; SAMPSON; PELLICCIONE, 2018). Já a competência
refere-se ao sentimento de que está performando bem e atingi os objetivos
(GONZÁLEZ-CUTRE et al., 2016; MUÑOZ; RAMIREZ, 2015; NOOUR; HUBBARD,
2015), bem como relacionar-se com o ecossistema a sua volta em busca de
realizações que estão além das habilidades e capacidades existentes (STUPNISKY
et al., 2018). É satisfeita quando há as provocações certas, feedback positivo e que
permita atingir um grau relativo de eficácia e sentimento de domínio (JENO et al.,
2019). Enquanto o relacionamento é sobre a vontade de conexão com outros e boas
relações sociais – sentir-se parte, respeito recíproco (GONZÁLEZ-CUTRE et al.,
2016). O aluno que se identifica com o professor, o respeita e valoriza de verdade
(MUÑOZ; RAMIREZ, 2015), e tem envolvimento emocional no que tange à
segurança (STUPNISKY et al., 2018), incluindo o envolvimento e participação junto
com outros estudantes (SERGIS; SAMPSON; PELLICCIONE, 2018). Com isso,
tendo como base a orientação de domínio, sob a perspectiva das metas de
realização e objetivos, dentro da teoria da autodeterminação, apresenta-se a
seguinte hipótese:

Hipótese 5: A orientação para o domínio “influencia positivamente”
na motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.

2.6.3. Teoria do valor da expectativa
A teoria do valor da expectativa vem sendo usada para elucidar as
condutas dos alunos dentro do ambiente acadêmico (ECCLES, 2009). Nesta
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perspectiva teórica são exploradas a afinidade entre valores e expectativas dos
indivíduos para com seus projetos de estudo (ECCLES et al., 1993; ECCLES;
WIGFIELD, 1995; SULLINS et al., 1995; WIGFIELD, 1994; WIGFIELD et al., 1997).
De acordo com esta teoria, a opção de tarefas pretendidas pelos alunos, bem como
seus níveis de engajamento nestas tarefas são maximizados pelas concepções
subjetivas, a saber: (a) a expectativa de que pode ter sucesso na tarefa e (b) o valor
atribuído à tarefa (ECCLES, 2009; ECCLES; WIGFIELD, 2002).
Em relação a outros modelos mais genéricos, a teoria do valor da
expectativa é um caminho benéfico no meio acadêmico já que os alunos consideram
diferentes perspectivas para tomarem suas decisões (GALLA; AMEMIYA; WANG,
2018). Ao se envolverem nas suas tarefas do dia a dia da escola gerando
expectativas sobre alcançar seus objetivos com sucesso, os estudantes estão
atentos sobre o valor da utilidade e o valor intrínseco, que são especialmente críticos
para a motivação nos estudos (WANG, 2012). Enquanto o valor da utilidade fala
sobre desenvolver uma tarefa acadêmica no longo prazo, o valor intrínseco é sobre
o prazer ou interesse por tal tarefa exatamente no momento que ela está sendo feita
(GALLA; AMEMIYA; WANG, 2018). As pesquisas mostram que as pessoas estão
mais abertas a se envolverem em ações de aprendizagem e persistir quando se
deparam com desafios, caso elas tenham a sensação de que podem ser bem
sucedidas (GALLA et al., 2014; WANG; DEGOL, 2013; WANG; ECCLES, 2013). Por
outro lado, o sentimento de valor da utilidade e valor intrínseco são fundamentais
para a motivação do estudante durante a realização da tarefa (WANG, 2012). Com
isso, a partir da teoria do valor da expectativa para a dimensão valorização,
apresenta-se a seguinte hipótese:

Hipótese 6: A valorização “influencia positivamente” na motivação
dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente corporativo.

2.6.4. Teoria da autorregulação
A teoria da autorregulação refere-se ao cenário no qual o estudante avoca
o controle da sua aprendizagem, bem como das estratégias necessárias para tal
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(YOT-DOMÍNGUEZ; MARCELO, 2017). Também é reconhecida como importante
motivo ligado ao sucesso da aprendizagem em diferentes contextos (DIGNATH;
BÜTTNER, 2008; HATTIE; BIGGS; PURDIE, 1996; PANADERO; JONSSON;
BOTELLA, 2017; SAMRUAYRUEN et al., 2013; SCHWONKE, 2015). É possível
afirmar que o processo de aprender de forma autorregulada abrange a cognição, o
autocontrole ativo, o comportamento, as emoções por meio de estratégias pessoais
em busca dos objetivos definidos pelos estudantes (PANADERO; ALONSO-TAPIA,
2014; PINTRICH, 1995; YOT-DOMÍNGUEZ; MARCELO, 2017) – e a definição de
suas próprias estratégias para regular a própria aprendizagem (ZIMMERMAN, 2008;
ZIMMERMAN; KITSANTAS, 2014). Alude ao julgamento e conduta autogerados
buscando atingir objetivos (ZIMMERMAN, 2000b).
Zimmerman

(2005),

afirma

que

a

"autorregulação

refere-se

à

pensamentos, sentimentos e ações autogerados que são planejados e ciclicamente
adaptados para a obtenção de objetivos pessoais" (p. 14) - neste estudo, ele retrata
as três fases de um sistema de estudo autorregulado, a saber: previsão,
desempenho e autorreflexão. A previsão refere-se aos atos que antecedem o
esforço de aprender, neste início os estudantes analisam a capacidade de terem
sucesso e estabelecer objetivos que permitam a conclusão do processo
(PANADERO; ALONSO-TAPIA, 2014). O desempenho (ou controle) acontece
durante o aprendizado e inclui estratégias de auto-observação, automonitoramento e
autogravação (YOT-DOMÍNGUEZ; MARCELO, 2017). A autorreflexão é sobre o que
acontece depois de aprender - nesta fase o estudante avalia se aprendeu e encontra
motivos para embasar seus resultados (ZIMMERMAN; MOYLAN, 2009).

Figura 4 - Fases cíclicas da autorregulação
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Fonte: (ZIMMERMAN, 2000a).

Com isso, à luz da teoria da autorregulação, apresentam-se as seguintes
proposições:

Hipótese 7: A persistência nos estudos “influencia positivamente”
no engajamento dos indivíduos em relação à educação a distância no
ambiente corporativo.
Hipótese

8:

O

planejamento

“influencia

positivamente”

no

engajamento dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.
Hipótese 9: A boa gestão nos estudos “influencia positivamente” no
engajamento dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.

2.6.5. Teoria da Autoestima
A teoria da autoestima trata da autoaceitação como elevada necessidade
humana (BEERY, 1975; COVINGTON, 1992; COVINGTON; BEERY, 1976). Para
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esta teoria, no que tange ao ambiente escolar, onde as pessoas são marcadas por
sua competência em realizar, pode haver o estímulo de sentimentos como
constrangimento e humilhação – a valorização pessoal, ao lutar contra tais
sentimentos, faz com que o aluno desenvolva estratégias que combatem, entre
outras coisas, a ansiedade (DE CASTELLA; BYRNE; COVINGTON, 2013).

2.6.5.1.

Ansiedade
As emoções negativas possuem decorrências desfavoráveis em relação à

motivação e à aprendizagem (REYES, 1984; STIPEK, 2002). A ansiedade, que
genericamente equivale a cognição e emoção (MORRIS; DAVIS; HUTCHINGS,
1981; STIPEK, 2002), é um comportamento desagradável e abstrato (SUN; SYU;
LIN, 2017). Se colocadas em um ambiente de incertezas, as pessoas reagem
negativamente, demonstrando aflição, inquietação, medo, nervosismo, chegando a
refletir este estado no próprio corpo – dores de cabeça, suor, alterações no
batimento cardíaco (STERNBERG, 2000).
A ansiedade impacta fortemente no que tange à aprendizagem (SUN;
SYU; LIN, 2017). Muitos estudos atuam neste campo de pesquisa (MORRIS; DAVIS;
HUTCHINGS, 1981; MORRIS; LIEBERT, 1970; REYES, 1984). Embora fosse
possível imaginar uma ação negativa na aprendizagem (SARASON; SARASON;
PIERCE, 1990), o que se observa é que algum nível de ansiedade é benéfico,
enquanto o excesso tem um efeito contrário (SUN; SYU; LIN, 2017). Em adição, a
ansiedade pode fazer com que os estudantes foquem demais em suas falha,
gerando medo e minimizando sua motivação – ao contrário, manter um baixo nível
de ansiedade resulta numa maior motivação, tendo como consequência uma
conduta mais positiva para aprender (possivelmente, com alunos mais energizados
e motivados) (SUN; SYU; LIN, 2017). Com isso, baseado na ansiedade à luz da
teoria da autoestima, apresenta-se a seguinte hipótese:

Hipótese 10: A ansiedade “influencia negativamente” na motivação
dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente corporativo.
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2.6.6. Medo do Fracasso
A teoria da autoestima (BEERY, 1975; COVINGTON, 1992; COVINGTON;
BEERY, 1976; COVINGTON; OMELICH, 1988) leva em consideração fatores
cognitivos, emocionais e de motivação atuando em conjunto para explicar o esforço
de realização, por meio da relação do medo do fracasso, da orientação para o
sucesso e desengajamento dos alunos (DE CASTELLA; BYRNE; COVINGTON,
2013). As razões que levam as pessoas ao medo do fracasso minimizam seus
potenciais e desgastam a motivação, acarretando em estratégias de evitação e
autoincapacidade (MCCLELLAND, 1987), ocasionando aflição, vexame e demérito
(COVINGTON, 2000; HERMAN, 1990).
Dominar o medo do fracasso pode ser a motivação necessária para
escapar de uma situação adversa (ELLIOT, 1999; ELLIOT; SHELDON, 1997). Este
medo é ocasionado por uma percepção negativa de um grupo, pela compreensão
individual e por aquilo que o indivíduo define como falha – inclusive no ambiente
acadêmico (HECKHAUSEN, 1997). Com isso, baseado o medo do fracasso à luz da
teoria da autoestima, apresenta-se a seguinte hipótese:

Hipótese 11: O medo do fracasso “influencia negativamente” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.

2.6.7. Autossabotagem
Conforme a teoria da autoestima (BEERY, 1975; COVINGTON, 1992;
COVINGTON; BEERY, 1976) as pessoas estão motivadas a defender um certo nível
de autoestima, dando ênfase nas compreensões internas e externas como aspectos
influenciadores da atitude de realização (COVINGTON, 1984, 1992). A partir disso,
no mundo acadêmico, o medo do fracasso (citado anteriormente) leva os estudantes
à uma estratégia de autoproteção, onde comportam-se de forma autossabotadora:
criando empecilhos (existentes ou não) que limitam seu desempenho (JONES;
BERGLAS, 1978; OMMUNDSEN, 2001; RHODEWALT, 1994; URDAN, 2004) e
buscando uma forma de aceitação quanto a sua falha, fugindo de qualquer
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responsabilização (FERRADÁS; FREIRE; NÚÑEZ, 2017). Acreditam que estão
tendo benefícios, seja escondendo-se do fracasso ou uma exagerada percepção de
sucesso, caso isso aconteça (ALTER; FORGAS, 2007; JONES; BERGLAS, 1978).
Com isso, baseado na autossabotagem à luz da teoria da autoestima, apresenta-se
a seguinte hipótese:

Hipótese 12: A autossabotagem “influencia negativamente” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.

2.6.8. Teoria da Atribuição - Controle do Incerto
A teoria cognitiva diz que aquilo que sentimos e a forma como nos
comportamos são constituídos a partir de como pensamos (ANDERSON, 2010). Ter
o controle da situação é descrito como forte fator de orientação do comportamento
das pessoas (HECKHAUSEN; SCHULZ, 1995). São muitos os estudos que relatam
a influência do controle na capacidade de desempenho (PEKRUN, 2006; PERRY et
al., 2001, 2005; SHELL; HUSMAN, 2008; STUPNISKY et al., 2012). Quando um
estudante decide estar disposto a aprender, este comportamento é influenciado por
inúmeras variáveis que impactam a aprendizagem: motivação, prazer, esforço,
domínio e dedicação (WIGFIELD et al., 2008). Tais variáveis refletem em como a
pessoa entende que pode ter sucesso, onde entra a teoria da atribuição como
importante campo de pesquisa (CHODKIEWICZ; BOYLE, 2014).
A teoria da atribuição parte do princípio que para qualquer evento na vida
as pessoas costumam atribuir sua causa a alguma coisa ou a um alguém
(CHODKIEWICZ; BOYLE, 2014). As razões não vêm da situação, mas sim da forma
como o indivíduo pensa ou avalia o caso em questão (WEINER, 1985). Existem dois
estilos de atribuição: adaptativos e mal-adaptativos – e eles nos ajudam a
compreender como isso impacta o campo da aprendizagem (CHODKIEWICZ;
BOYLE, 2014). De um lado, o estilo adaptativo atribui o seu sucesso à fatores
estáveis, controláveis e internos, sua falha à fatores instáveis, controláveis e
externos – estudantes com este estilo são mais confiantes no crescimento
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acadêmico e dedicam-se mais para alcançar melhores resultados (BANKS;
WOOLFSON, 2008). Por outro lado, o estilo mal-adaptativo atribui o seu sucesso à
fatores instáveis, incontroláveis e externos, e a sua falha à fatores estáveis,
incontroláveis e internos – estudantes com este estilo possuem visão negativa em
relação ao sucesso acadêmico e não se dedicam para alcançar melhores resultados
(NÚÑEZ et al., 2005).
Por fim, a dimensão controlabilidade da teoria da atribuição significa o
quanto a causa de um evento pode ser controlada de maneira voluntária (FISHMAN;
HUSMAN, 2017). Os estudantes de estilo atributivo mal-adaptativo são menos
motivados, consequentemente, academicamente mais fracos que os adaptativos – e
com menor nível de controlabilidade (FYRSTEN; NURMI; LYYTINEN, 2006). Com
isso, baseado no elemento controlabilidade da teoria da atribuição, apresenta-se a
seguinte hipótese:

Hipótese 13: O controle do incerto “influencia negativamente” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.

2.6.9. Desengajamento
A motivação do estudante distingue-se em aspectos de satisfação e
frustração, resultando em situações adaptativas (que geram engajamento) e
situações mal-adaptativas (que geram desengajamento) (JANG; KIM; REEVE,
2016). Para gerar engajamento, o aluno precisa estar ativo no processo de
aprendizagem, envolvido com a tarefa, demonstrando interesse (FURRER;
SKINNER, 2003; SKINNER et al., 2008; SKINNER; BELMONT, 1993). Já no
desengajamento a consequência é descompromisso com a tarefa, vontade de
desistir, comportamento passivo, procrastinação (JANG; KIM; REEVE, 2016).
Muitas

pesquisas

afirmam

que

os

alunos

apresentam

tais

comportamentos quando se deparam com tarefas muito difíceis (FONG; ZALESKI;
LEACH,

2015;

MONETA;

CSIKSZENTMIHALYI,

1996),

notas

baixas

(DE

CASTELLA; BYRNE; COVINGTON, 2013) e em ambientes com altas taxas de
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evasão escolar (HENRY; KNIGHT; THORNBERRY, 2012). Há alguns indicadores de
desengajamento acadêmico que podem ser citados: baixo tempo de estudo, pouca
interação com professores ou colegas, muito tempo em atividades sociais,
entretenimento na internet (BRINT; CANTWELL; SAXENA, 2011). No fim, o que se
busca é aumentar as taxas de engajamento e diminuir as de desengajamento em
sala de aula (JANG; KIM; REEVE, 2016). Com isso, baseado no desengajamento
como consequência comportamental negativa de autoavaliações sobre habilidade e /
ou tarefas no contexto acadêmico, apresenta-se a seguinte hipótese:

Hipótese 14: O desengajamento “influencia negativamente” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.

Quadro 2 - Resumo teoria x hipóteses - modelo MES-UC
Dimensão da Roda
da Motivação e

Teoria, Principal Autor

Hipótese

Teoria da autoeficácia,

H4: autoeficácia

Engajamento

BANDURA, LIEM, PAJARES,
COGNIÇÃO
ADAPTATIVA

ZIMMERMAN, GEITZ,
BRINKE; KIRSCHNER
Teoria da autodeterminação,
RYAN e DECI
Teoria do objetivo, KAPLAN e

H5: orientação para domínio
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MAEHR
Teoria do valor da expectativa,

H6: valor da escola

WIGFIELD, ECCLES
SULLINS, DEBECKER,
NELSON, GALLA
Teoria da escolha, GRASSER

H7: persistência

COMPORTAMENTO

Teoria da autorregulação,

H8: planejamento

ADAPTATIVO

PINTRICH e GARCIA;

H9: gestão

ZIMMERMAN

COGNIÇÃO
IMPEDITIVA

Teoria da realização, AKKISON

H10: ansiedade

Teoria da autoestima,

H11: medo do fracasso

COVINGTON

H12: controle do incerto

Teoria da atribuição, CONNEL;
WEINNER
Teoria da autoestima, BEERY,

H13: autossabotagem

COVINGTON, MORRIS
COMPORTAMENTO

Autoavaliações sobre

DE FALHAS

habilidades, tarefas

ADAPTATIVAS

acadêmicas, SKINNER,
KINDEMAN, CONNEL e
WEELBORN

H14: desengajamento
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3. MÉTODO DE PESQUISA

3.1.

ABORDAGEM METODOLÓGICA
De forma geral, método refere-se a ordem em que processos devem

acontecer para se alcançar um fim ou resultado (CERVO; BERVIAN; DA SILVA,
2006). Esta pesquisa tem como seu método científico o hipotético dedutivo
(POPPER, 2008;

VERGARA,

2014), uma

vez que

as hipóteses

devem

se sujeitar à refutabilidade, falseamento, após a análise dos dados da
pesquisa de campo (BHATTACHERJEE, 2012; GILL, 2017; MARCONI; LAKATOS,
2017; POPPER, 2008; VERGARA, 2014)
A abordagem é quantitativa, sendo classificada quanto aos meios como
uma survey ou levantamento (BABBIE, 2001; FINK, 2017; FOWLEY JR, 2011;
FREITAS et al., 2000; PARANHOS et al., 2013), já que haverá coleta de dados
através de perguntas que tentarão compreender como pensa, se comporta, quais as
crenças e emoções dos indivíduos sobre determinado tema, sendo comumente
usadas em pesquisas não-experimentais (correlacionais) (SALKIND, 2010). Ainda,
trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que faz uso de material disponível ao público
(livros, revistas, jornais, internet, etc.) (MARTINS; THEÓPHILO, 2016; SEVERINO,
2016; VERGARA, 2014). A classificação quanto aos fins é descritiva, a qual
qualifica-se por evidenciar características de uma certa população, fenômeno ou
mesmo por tratar de estabelecer correlações entre variáveis, mediante de técnicas
de coleta de dados (GIL, 2008; VERGARA, 2014). E explicativa, por tentar justificar
as razões de certo fenômeno e clarificar quais fatores levam a sua ocorrência
(VERGARA, 2014).
O questionário terá suas respostas em escala likert na busca por
responder à questão de pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2016). Embora haja
uma maior operacionalidade para coletar os dados e analisar os resultados, um
questionário em escala likert torna-se uma opção mais fácil no momento de
interpretação (GILL, 2017).
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3.2.

POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população é o nível mais elevado de abstração em um estudo, é

definida por quem é o foco do estudo, juntamente com componentes limitantes e
limitadores em todos os níveis (ANDRES, 2012). A população desta pesquisa são os
417 trabalhadores da Orange Business Services Brasil Ltda que fazem uso da
educação a distância para melhorar a sua qualificação profissional.
A amostragem não probabilística não é aleatória, essa estratégia
demanda a escolha da amostra pelo pesquisador, geralmente levando à
descobertas importantes que contribuem em diversos estudos (ANDRES, 2012).
Amostras de conveniência ou disponibilidade ou acessibilidade dizem respeito ao
que é conveniente ou disponível ou acessível e capaz de participar de um projeto de
pesquisa, gerando resultados importantes para o estudo (ANDRES, 2012). Em
resumo, este estudo traz uma amostra não probabilística de 160 profissionais, e
definida por acessibilidade, sendo composta por indivíduos que trabalham na
empresa do setor de telecomunicações, chamada Orange Business Services Brasil,
com o intuito de avaliar os principais fatores que influenciam a motivação e o
engajamento em relação à educação a distância no ambiente corporativo.

3.3.

COLETA DE DADOS
Foi aplicado o questionário dividido em duas partes: a primeira analisou

os efeitos das ações de treinamento organizacional (visando abordar as hipóteses
previstas no capítulo 2.1 sobre os efeitos das ações de treinamento organizacional);
e a segunda analisou os fatores de motivação e engajamento, de acordo com a
técnica de Martin (2016), adquirido no site Lifelong Achievement Group, que
apresenta o enunciado Motivation and Engagement Scale: Research Student
Version UNIVERSITY/COLLEGE Pack. Ao adquirir a escala MES-UC, o site enviou
um guia prático orientando a forma de calcular os escores para o resultado.
O questionário foi inserido na ferramenta “formulários do Google” e
aplicado no formato eletrônico, e os dados coletados por link gerado enviado por email aos colaboradores da empresa estudada. O questionário eletrônico foi usado
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porque fazendo uso da internet é mais fácil, rápido e menos custoso para atingir um
grupo maior de pessoas (BICKMAN; ROG, 2009), já que a empresa tem operação
24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana) e muitos dos colaboradores trabalham
em horários e localidades diversos. Ademais, embora não haja problemas escolher
formas diferentes, é questão importante utilizar os métodos usados em pesquisas
anteriores (BURTON, 2000) – questionário eletrônico foi usado nos estudos de
Cardoso (2017) e Santos (2019), citados anteriormente nesta pesquisa.
O instrumento de pesquisa é composto de 55 afirmativas com respostas
em escala Likert de 7 pontos, sendo 1 discordo fortemente e 7 concordo fortemente.
Destas 55 afirmativas, a primeira visa identificar os respondentes que se
submeteram aos treinamentos oferecidos pela empresa no modelo a distância, foco
desta pesquisa. As afirmativas de 2 até 11 referem-se aos efeitos das ações de
treinamento organizacional. Por fim, as afirmativas de 12 até 55 tratam do modelo de
Martin (2016).

3.4.

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

3.4.1. Efeitos das ações de treinamento organizacional
O tratamento dos dados foi feito por meio do software Microsoft Excel, a
partir dos conceitos de estatística descritiva, que foram aplicados nas 10 afirmativas
do questionário referentes ao tema efeitos das ações de treinamento organizacional,
conforme o quadro 3 abaixo.

Quadro 3 - Itens do questionário por construtos (efeitos das ações de treinamento)
Construtos

Afirmativas

Alinhamento objetivos individuais e organizacionais
influencia na motivação em participar

2, 3

Conteúdo aprendido influencia no melhor desempenho

4, 5

Ambiente influencia para aproveitamento do
treinamento

6 a 11
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Para cada uma das afirmativas, os respondentes se deram uma nota
numa escala likert de 1 (discordo fortemente) a 7 (concordo fortemente) e calculouse o escore para cada construto a partir da média das respostas de cada conjunto
de afirmativas.

3.4.2. Fatores de motivação e engajamento, Martin (2016)
O tratamento dos dados foi feito utilizando a técnica desenvolvida por
Martin (2016), mediante compra da Motivation and Engagement cale: Research
Studenti Version UNIVERSITY/COLLEGE Pack, no site Lifelong Achievement
Group. Neste pacote está incluso manual do usuário do teste que orienta como
calcular os escores para o resultado.
De acordo com o manual do usuário fornecido pelo site, para melhor
compreender os dados entende-se que para os seis fatores positivos de motivação e
engajamento, quanto maior melhor o resultado. Já para os cinco fatores negativos
de motivação e engajamento, quanto menor melhor o resultado. O cálculo do escore
é dado da seguinte forma: cada fator da motivação e engajamento é testado com 4
afirmativa; para cada uma delas, os respondentes se deram uma nota numa escala
likert de 1 (discordo fortemente) a 7 (concordo fortemente). A resposta de cada um
em cada área de motivação e engajamento é então combinada e convertida em uma
pontuação em percentual. Então, cada respondente terá 11 escores que podem
chegar até 100%. Se um participante respondeu menos de três afirmativas para um
determinado fator de motivação e engajamento, ele ou ela não obteve uma
pontuação para esse fator. Os itens de cada grupo são dados pelo quadro 4.
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Quadro 4 - Itens do questionário por construtos (modelo MES-UC)

Grupo
Grupo da
motivação e
engajamento
positivo

Grupo da
motivação e
engajamento
negativo

Construtos
Autoeficácia
Valor da escola
Orientação para o domínio
Planejamento
Gestão dos estudos
Persistência
Ansiedade
Medo do fracasso
Controle do incerto
Autossabotagem
Desengajamento

Afirmativas
24, 34, 44, 51
15, 25, 45, 52
13, 18, 36, 37
32, 38, 41, 50
14, 28, 43, 55
12, 20, 39, 47
21, 30, 48, 54
22, 31, 42, 49
17, 23, 27, 29
16, 35, 46, 53
19, 26, 33, 40

O manual do usuário do teste fornecido pela pesquisa de Martin (2016)
apresenta 2 métodos de cálculo. Para este trabalho foi escolhido o método 2
(mesmo utilizado por Cardoso (2017) e Santos (2019), citados anteriormente nesta
pesquisa), apresentado abaixo:


Passo 1 - Somar o resultado das 4 afirmativas para formar um
resultado de até 28



Passo 2 - Multiplicar o resultado por 3,575



Passo 3 - Arredondar o resultado para o número inteiro mais
próximo



Passo 4 - Ver como este score se compara a média do escore
desta dimensão



Nota: se apenas 3 itens foram respondidos, multiplicar por 4.762.
Se menos, não dar um score para esta faceta da motivação ou
engajamento.
o Observação: a condição descrita acima não será possível
porque o questionário foi configurado para não aceitar
respostas vazias.

Os resultados encontrados serão comparados com a tabela de referência
do estudo de Martin (2016), para confirmar ou não as hipóteses. Tal tabela será
apresentada no capítulo 5 sobre resultados e discussões.
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Além disso, o manual faz referência ao cálculo do escore global, que foi
usado para fazer a correlação entre a motivação positiva, engajamento positivo,
motivação negativa e engajamento negativo. Neste caso, os 11 escores são
convertidos em 4 escores globais que são a média das afirmativas de cada
dimensão da motivação e engajamento.

Quadro 5 - Dimensões do escore global modelo MES-UC

Dimensão
Motivação positiva
Engajamento positivo
Motivação negativa
Engajamento negativo

Facetas
autoeficácia, orientação para domínio e valor da
escola
persistência, planejamento e gestão dos estudos
ansiedade, medo do fracasso e controle do
incerto
autossabotagem e desengajamento

O questionário completo está disponível na seção de anexos deste
trabalho.

3.5.

LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
O presente trabalho reflete algumas limitações metodológicas que devem

ser consideradas. Um exemplo é que a pesquisa foi realizada em uma única
organização, de um único setor econômico, em um único estado do território
nacional, logo estes são fatores que não permitem generalizações quanto aos
resultados aqui encontrados e discutidos. Ademais, a literatura estudada, não
apresentou estudos qualitativos, que permitiriam uma análise mais profunda e a
compreensão dos porquês por trás de cada resposta.
Outro fator entendido como uma limitação do método é que os
questionários foram distribuídos através de link da ferramenta Google formulários,
não havendo como controlar se todos que respondentes são mesmo funcionários da
empresa pesquisada.
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4. ORANGE BUSINESS SERVICES

As organizações, principalmente as grandes corporações globais, estão
hoje inseridas em uma sociedade completamente globalizada e integrada, onde os
dados gerados pelos fluxos de comunicação presentes em suas operações diárias
se tornaram um fator determinante para o seu sucesso. Independente do ramo de
atuação, estas organizações precisam de parceiros que possam oferecer serviços
de alta qualidade e valor tecnológico para transportar e gerenciar esta enorme
quantidade

de

dados,

transformando-os em

informações

cruciais

para

o

desenvolvimento de suas atividades principais. As empresas que querem se
posicionar como parceiras destas grandes multinacionais em sua transformação
digital devem estar preparadas para oferecer vantagem competitiva para seus
clientes. E isso só será possível através de uma mão de obra qualificada e
preparada para enfrentar os desafios do mercado de trabalho moderno.
É neste contexto que a Orange Business Services, empresa francesa de
Telecomunicações, que será objeto de análise desta pesquisa. A empresa se
posiciona como uma das líderes do mercado global de soluções B2B (Business to
Business), atuando não somente como uma das principais operadoras de
Telecomunicação corporativa do mundo, mas principalmente como integradora de
soluções de TI (tecnologia da informação) e desenvolvedora de aplicações,
oferecendo soluções para grandes multinacionais e instituições públicas, em todas
as áreas de sua transformação digital. Com presença local e alcance em mais de
220 países e territórios, a empresa possui mais de 220 mil funcionários, baseados
em 166 países. No Brasil são 417 colaboradores, baseados nas cidades do Rio de
Janeiro, Petrópolis, São Paulo, Curitiba e Cariacica – sendo que 300 destes
colaboradores estão na cidade de Petrópolis. Estes funcionários são responsáveis
pelas operações da empresa na América Latina e do Norte, bem como em países de
língua portuguesa e espanhola na África e Europa.
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4.1.

HISTÓRIA DA EMPRESA
A empresa é oriunda da ex-estatal francesa France Telecom, que após o

processo de privatização, adquiriu a marca Orange em maio do ano 2000. Mas foi só
em 1 de junho de 2006, após a definição de seu planejamento estratégico, que todo
o grupo France Telecom passou a se chamar Orange, escolhida como marca mais
forte dentre todas as outras adquiridas pela ex-estatal francesa. Com o a criação do
grupo Orange, a empresa foi em busca da nova ambição de se tornar um parceiro
líder na integração das Telecomunicações de grandes corporações nos mais
diversos setores do mercado global. Deste então, a empresa se consolidou como
uma das líderes do mercado de TI corporativo, se beneficiando de sua capilaridade
e alcance globais, além de sua marca extremamente bem reconhecida pelo
mercado.

4.2.

MISSÃO, VISÃO E VALORES
Missão: a empresa busca conectar cada indivíduo e empresa através de

soluções de comunicação integrada que simplificam e enriquecem suas vidas. Nesta
nova era da informação, é importante que as novas ferramentas de comunicação
não sejam uma barreira, mas um meio fácil, natural e de conveniência de cada
indivíduo.
Visão e Valores: a empresa busca ser reconhecida como a líder em
serviços de IP (internet protocol) e dados para clientes corporativos no mundo todo.
Acredita que seu principal negócio é melhorar o negócio de seus clientes, e que a
revolução digital que acontece no mundo hoje deve, antes de tudo, ser uma
revolução humana.
A empresa abraça cinco valores fundamentais para seus colaboradores:
1. Ser amigável: Tratar todos como indivíduos e trabalhar em equipe com
harmonia;
2. Ser simples: Passar as informações de forma direta e de fácil
compreensão, e concentrar apenas no que é de fato importante;
3. Ser honesto: Dizer o que fazem e fazer o que dizem;
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4. Ser corajoso: Ousar fazer as coisas de forma diferente e encontrar uma
forma melhor de trabalhar;
5. Ser dinâmico: Ser apaixonado, confiante, focado no futuro, empurrar os
limites e fazer a diferença na vida das pessoas.

4.3.

PRODUTOS E SERVIÇOS
A empresa oferece serviços para empresas multinacionais em mais de

220 países, e a maioria de seus produtos consiste em soluções de TI que buscam
integrar e simplificar os sistemas de comunicação que gerem as operações destas
grandes empresas que, por sua natureza global e capilarizada, necessitam de fluxos
de dados e comunicação eficientes, velozes e, principalmente, de um ambiente
seguro.

Figura 5 - Representação da presença global da empresa

Fonte: Intranet da Orange Business Services

A empresa oferece redes privadas híbridas de conectividade (VPN, vitual
private network), cada vez mais precisas e seguras, porque as mensagens
criptografadas são transmitidas por meio de um túnel virtual onde somente a rede
privada tem acesso ao caminho, diferentemente da internet comum, uma rede
pública. Além das conexões físicas, a empresa oferece serviços agregados como
soluções de vídeo, web ou audioconferência, comunicação instantânea, telefonia,
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inteliência artificial e cognitiva (BI - Business Intelligence), IoT (“Internet of Things” –
Internet das Coisas), Computação em Nuvem (Cloud Computing), e Colaboração em
TI (espaços de trabalho do futuro, que consistem em serviços colaborativos que
exploram os benefícios das comunicações unificadas).

4.4.

A CULTURA DE ENSINO A DISTÂNCIA
A empresa faz uso de uma ferramenta chamada Orange Learning, onde

qualquer colaborador pode buscar conhecimento sobre qualquer assunto – muitos
dos cursos oferecidos são a distância, através de aulas gravadas ou ao vivo. A
plataforma permite que os colaboradores possam traçar e desenvolver seus planos
de carreira, buscando desenvolver suas habilidades e se prepararem para
oportunidades futuras. Há ainda um departamento de treinamentos estruturado –
que possui um treinador dedicado aos conhecimentos técnicos, sobre tecnologia; e
outro treinador dedicado aos conhecimentos relacionados ao lado comportamental.
Os treinadores também são responsáveis pela entrega de conteúdo na modalidade
a distância.
A Orange Business Services é reconhecida por seus colaboradores como
uma empresa que provê forte investimento na capacitação de seus colaboradores.
Dados fornecidos pelo departamento interno de treinamentos mostram que no ano
de 2018, quando e a empresa teve uma média de 406 colaboradores ao longo de
um ano, e foram realizadas um total de 10.785 horas de treinamentos (online e
presencial), uma média de 26,5 horas por colaborador. Neste mesmo ano, a
quantidade de treinamentos online, a distância foi de 1.929 horas (17.9% dos
treinamentos). Já em 2019, dados de janeiro a outubro, a empresa teve uma média
de 471 colaboradores ao longo de um ano, e foram realizadas um total de 9.575
horas de treinamentos (online e presencial), uma média de 20,33 horas por
colaborador. Em 2019, até outubro, a quantidade de treinamentos online, a distância
foi de 1.256 horas (13.1% dos treinamentos).

Tabela 1 - Horas de treinamentos realizados em 2018

2018
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Modalidade

Horas

Colaboradores

Média

%

Presencial + Online

10.785

406

26,56

-

Online

1.929

406

4,75

17,9%

Fonte: relatório interno

Tabela 2 - Horas de treinamentos realizados em 2019

2 0 1 9 (de janeiro até outubro)
Modalidade

Horas

Colaboradores

Média

%

Presencial + Online

9.575

417

20,33

-

Online

1.256

417

3,66

13,1%

Fonte: relatório interno
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo está dividido em três partes, a saber: participação em
treinamento oferecido pela empresa na modalidade a distância, análise dos efeitos
das ações de treinamento organizacional, e análise de acordo com a metodologia de
Martin (2016) (em conjunto com o cálculo da correlação entre os construtos e a
comparação com estudos anteriores). O questionário foi aplicado entre os dias 22 de
outubro de 2019 e 9 de novembro de 2019. No total, foi distribuído para 417
colaboradores, sendo respondido por 160 deles. Importante ressaltar que a Orange
Business Services Brasil Ltda, empresa estudada neste trabalho, tem forte cultura
de educação corporativa a distância – uma vez que esta condição influencia
diretamente nas respostas dos participantes da pesquisa.

5.1.

PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO OFERECIDO PELA EMPRESA NA

MODALIDADE A DISTÂNCIA
A força da cultura da empresa pesquisada quanto à participação dos
funcionários em treinamentos oferecido na modalidade a distância fica evidente
quando dos 160 respondentes, a maioria deles declarou ter participado de pelo
menos 1 treinamento conforme a figura 6 abaixo.

Figura 6 - Participação treinamento a distância
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5.2.

ANÁLISE

DOS

EFEITOS

DAS

AÇÕES

DE

TREINAMENTO

ORGANIZACIONAL
Em relação aos efeitos das ações de treinamento, considerando 158
respondentes, a tabulação do questionário segue o que é especificado no capítulo
3.5.1. que trata sobre efeitos das ações de treinamento organizacional. Os escores
variam de 1 a 7 e a tabela 3 traz a média das respostas para cada afirmativa, já a
tabela 4 mostra a média por construto.

Tabela 3 - Média de escore por afirmativa - efeito ações de treinamento

Construtos
Alinhamento objetivos individuais e
organizacionais influencia na motivação
em participar
Conteúdo aprendido influencia no melhor
desempenho

Ambiente influencia para aproveitamento
do treinamento

Afirmativas
2

Média
5,47

3
4
5
6
7
8
9
10
11

5,72
6,19
6,15
5,65
6,42
6,10
5,44
6,15
5,82

Tabela 4 - Média de escore por construto - efeito ações de treinamento

Construtos
Alinhamento objetivos individuais e
organizacionais influencia na motivação em
participar
Conteúdo aprendido influencia no melhor
desempenho
Ambiente influencia para aproveitamento do
treinamento

Afirmativas

Méd.
Construto

2, 3

5,59

4, 5

6,17

6 a 11

5,93

Para análise dos resultados acerca dos efeitos das ações de treinamento
e na educação corporativa a distância foi utilizado o valor de corte 5,91, pois é o
valor médio entre os escores de todas as afirmativas. Desta forma, os valores
maiores que este ponto foram considerados como “influencia positivamente”
(confirmando a hipótese), e para os valores menores a hipótese não foi confirmada.

45

Hipótese 1: Objetivos individuais alinhados com os objetivos da
organização “influenciam positivamente” na motivação dos funcionários a
participar dos treinamentos corporativos.
Como este construto obteve escore menor que 5,91 (5,59), esta hipótese
não foi confirmada.
Hipótese 2: O conteúdo aprendido nos treinamentos “influencia
positivamente” para que os funcionários desempenhem melhor suas tarefas
de trabalho.
Como este construto obteve escore maior que 5,91 (6,17), esta hipótese
foi confirmada.
Hipótese 3: O ambiente da organização “influencia positivamente”
no melhor aproveitamento do treinamento.
Como este construto obteve escore maior que 5,91 (5,93), esta hipótese
foi confirmada.

5.3.

ANÁLISE DE ACORDO COM A METODOLOGIA DE MARTIN (2016)
No que tange a metodologia de Martin (2016), considerando 158

respondentes, a tabulação do questionário segue o que é especificado no manual do
usuário fornecido, onde cada afirmativa gera uma resposta correspondente à média
das respostas de todos os respondentes. O índice de cada construto é a soma das
médias das afirmativas referentes aquele construto, conforme descrito no capítulo
3.5.2. que trata dos fatores de motivação e engajamento, Martin (2016). Na tabela 5
a seguir, estão os escores obtidos neste estudo para cada construto analisado. A
figura 7 representa uma visão gráfica da comparação.
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Tabela 5 - Escores por construto modelo MES-UC

Construtos
Autoeficácia
Orientação para o domínio
Valor da escola
Persistência
Planejamento
Gestão dos estudos
Ansiedade
Medo do fracasso
Autossabotagem
Controle do incerto
Desengajamento

Escore
83%
89%
92%
79%
64%
78%
66%
40%
27%
53%
26%

Figura 7 - Escores por construto modelo MES-UC

Escores por construto
Autoeficácia
Desengajamento

Valor da escola
Orientação para o
domínio

Autossabotagem

Controle do incerto

Planejamento

Medo do fracasso
Ansiedade

Gestão dos estudos
Persistência

O modelo MES-UC nos ensina que para os fatores positivos, aqueles que
se referem a pensamentos, sentimentos e comportamentos que elevam a motivação
e engajamento, quanto maior o escore é melhor. Porém, para os fatores negativos,
que se referem a pensamentos, sentimentos e comportamentos que reduzem a
motivação e engajamento, quanto menor o escore é melhor.
Os resultados desta pesquisa foram comparados com os valores médios
de cada dimensão da motivação e engajamento indicados no manual do usuário
disponibilizado por Martin (2016) – conforme tabela 6 abaixo. Os três fatores
positivos da motivação (autoeficácia, orientação para domínio e valor da escola)
apresentaram média 80%. Os três fatores positivos do engajamento (persistência,
planejamento e gestão do estudo) apresentaram média 74%. Assim, já que quanto
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maior melhor, valores acima da linha de corte foram notados como “apresentam-se
com maior intensidade” na motivação ou engajamento dos indivíduos em relação à
educação a distância no ambiente corporativo, confirmando a hipótese. Quando os
valores foram abaixo deste limite a hipótese não foi confirmada.
Já os três fatores negativos da motivação (ansiedade, medo do fracasso e
controle do incerto) apresentaram média 65%. E os dois fatores negativos do
engajamento (autossabotagem e desengajamento) apresentaram média 72%. Desta
forma, para os fatores negativos, já que quanto menor melhor, valores abaixo da
linha de corte foram notados como “apresentam-se com menor intensidade” na
motivação ou engajamento dos indivíduos em relação à educação a distância no
ambiente corporativo, confirmando a hipótese. Quando os valores foram acima deste
limite a hipótese não foi confirmada.

Tabela 6 - valores médios das dimensões da motivação e engajamento

Construtos
Autoeficácia
Orientação para o
domínio
Valor da escola
Persistência
Planejamento
Gestão dos estudos
Ansiedade
Medo do fracasso
Controle do incerto
Autossabotagem
Desengajamento

MARTIN
2016

Média
MARTIN
(2016)

81%
87%
84%
73%
63%
73%
69%
44%
51%
43%
40%
Fonte: Martin (2016)

PRÓPRIO
AUTOR
83%

80%

74%

65%
72%

89%
92%
79%
64%
78%
66%
40%
53%
27%
26%
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Sendo assim temos como resposta as nossas hipóteses:

Hipótese 4: A autoeficácia “apresenta-se com maior intensidade” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.
Como este construto teve escore 83%, acima da linha de corte (80%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese 5: A orientação para o domínio “apresenta-se com maior
intensidade” na motivação dos indivíduos em relação à educação a distância
no ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 89%, acima da linha de corte (80%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese 6: A valorização “apresenta-se com maior intensidade” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.
Como este construto teve escore 92%, acima da linha de corte (80%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese 7: A persistência nos estudos “apresenta-se com maior
intensidade” no engajamento dos indivíduos em relação à educação a
distância no ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 79%, acima da linha de corte (74%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese 8: O planejamento “apresenta-se com maior intensidade”
no engajamento dos indivíduos em relação à educação a distância no
ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 64%, abaixo da linha de corte (74%),
esta hipótese não foi confirmada.
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Hipótese 9: A boa gestão nos estudos “apresenta-se com maior
intensidade” no engajamento dos indivíduos em relação à educação a
distância no ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 78%, acima da linha de corte (74%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese 10: A ansiedade “apresenta-se com menor intensidade” na
motivação dos indivíduos em relação à educação a distância no ambiente
corporativo.
Como este construto teve escore 66%, acima da linha de corte (65%),
esta hipótese não foi confirmada.
Hipótese 11: O medo do fracasso “apresenta-se com menor
intensidade” na motivação dos indivíduos em relação à educação a distância
no ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 40%, abaixo da linha de corte (65%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese

12:

A

autossabotagem

“apresenta-se

com

menor

intensidade” na motivação dos indivíduos em relação à educação a distância
no ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 27%, abaixo da linha de corte (65%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese 13: O controle do incerto “apresenta-se com menor
intensidade” na motivação dos indivíduos em relação à educação a distância
no ambiente corporativo.
Como este construto teve escore 53%, abaixo da linha de corte (65%),
esta hipótese foi confirmada.
Hipótese

14:

O

desengajamento

“apresenta-se

com

menor

intensidade” na motivação dos indivíduos em relação à educação a distância
no ambiente corporativo.
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Como este construto teve escore 26%, abaixo da linha de corte (65%),
esta hipótese foi confirmada.

5.3.1. Comparação com estudos anteriores
Os resultados apresentados neste estudo mostram similaridade na
comparação dos fatores de motivação e engajamento não só com Martin (2016)
(base do modelo aplicado), mas também com Cardoso (2017 e Santos (2019)
(pesquisas realizadas no Brasil e que utilizaram o mesmo modelo). Ou seja, foram
observados escores mais altos para o grupo positivo da motivação e engajamento e
escores menores para o grupo negativo, exceto a ansiedade que teve escore similar
em todos os trabalhos citados.

Tabela 7 - Comparação com estudos anteriores

Construtos
Autoeficácia
Orientação para o
domínio
Valor da escola
Persistência
Planejamento
Gestão dos estudos
Ansiedade
Medo do fracasso
Autossabotagem
Controle do incerto
Desengajamento

Próprio autor SANTOS 2019 CARDOSO 2017 MARTIN 2016
83%
85%
85%
81%
89%

93%

91%

87%

92%
79%
64%
78%
66%
40%
27%
53%
26%

90%
77%
71%
83%
75%
40%
46%
59%
35%

89%
78%
69%
82%
75%
40%
43%
61%
32%

84%
73%
63%
73%
69%
44%
43%
51%
40%

De maneira gráfica, esta constatação fica ainda mais clara.
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Figura 8 - Comparação com estudos anteriores

A tabela 7 e a figura 8 ilustram o resultado da mensuração e comparação
dos principais fatores de motivação e engajamento, desta pesquisa, do modelo
MES-UC e de outros estudos realizados no Brasil, onde observamos resultados
similares entre os construtos analisados pelos diferentes trabalhos.
O construto planejamento, integrante da dimensão positiva da motivação,
onde escores maiores são considerados melhores na compreensão dos resultados,
apresentou percentual inferior a linha de corte, fazendo com que a hipótese 8: O
planejamento “apresenta-se com maior intensidade” no engajamento dos
indivíduos em relação à educação a distância no ambiente corporativo, não
fosse confirmada. O estudante buscar pelo controle do seu processo de
aprendizagem é reconhecido como importante para obter bons resultados em
qualquer que seja o ambiente (PANADERO; JONSSON; BOTELLA, 2017;
SAMRUAYRUEN et al., 2013; SCHWONKE, 2015). Usar o planejamento como
estratégia para atingir seus resultados é o esperado (ZIMMERMAN, 2000b). Porém,
não foi o que ocorreu. Embora se esperasse uma nota maior na influência do
planejamento quanto ao engajamento, este trabalho e as demais pesquisas
abordadas aqui apresentaram escores abaixo da linha de corte (74%), não
conformando a ideia da hipótese. Esta pesquisa encontrou escore de 64%, Santos
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(2019) teve 71%, Cardoso (2017) conseguiu 69% e o trabalho de Martin (2016)
resultou em 63%.
O construto ansiedade, integrante da dimensão negativa da motivação,
onde escores menores são considerados melhores na compreensão dos resultados,
apresentou percentual superior a linha de corte, fazendo com que a hipótese 10: a
ansiedade “influencia negativamente” na motivação dos indivíduos em relação
à educação a distância no ambiente corporativo, não fosse confirmada no
ambiente da educação corporativa a distância. É preciso observar este construto
com cuidado, pois conforme destaca a teoria, manter um baixo nível de ansiedade
resulta numa maior motivação, ao mesmo tempo que algum nível de ansiedade
pode ser benéfico (SUN; SYU; LIN, 2017). É relevante destacar que embora esperese uma nota menor na influência da ansiedade na motivação, não foi o que
aconteceu nas pesquisas abordadas neste trabalho, que apresentaram escores altos
quando comparados aos demais fatores negativos da motivação e engajamento.
Por outro lado, os construtos autossabotagem e desengajamento,
integrantes da dimensão negativa do engajamento, onde resultados menores são
considerados melhores na compreensão dos resultados, mesmo dentro da faixa de
corte, chamaram a atenção por apresentarem percentual relativamente inferior ao
que foi visto nos estudos anteriores. Martin (2016) obteve escores 43% e 40% para
autossabotagem e desengajamento, respectivamente. Cardoso (2017) obteve 43% e
32%; enquanto Santos (2019) obteve 46% e 35% para tais construtos. Esta
pesquisa obteve 27% e 26%. A melhor compreensão das diferenças apontadas é
algo que pode ser mais bem estudado por pesquisas futuras.

5.3.2. Correlação entre construtos
A correlação significa a relação linear entre variáveis (JUPP, 2006) e o
coeficiente de Pearson é uma das medidas de associação mais utilizadas (CHEN;
POPOVICH, 2002). A tabela 8 apresenta a correlação de Pearson entre os onze
construtos do modelo MES-UC nesta pesquisa – para facilitar a visualização, estão
destacados em verde as correlações altas (>0,7) e em amarelo as moderadas (>0,5
e <0,7). De maneira geral, os resultados apresentados neste estudo, no que diz
respeito às correlações, mostram similaridade não só com Martin (2016), mas

53

também com as demais pesquisas realizadas no Brasil e que utilizaram o mesmo
modelo. Ou seja, correlações positivas para o grupo positivo da motivação e
engajamento e correlações negativas para o grupo negativo.

Tabela 8 - Correlação entre construtos

Em relação a correlação entre os construtos, vejamos algumas variações
importantes para a compreensão deste trabalho.
De acordo com a teoria, os construtos autoeficácia e persistência
mostram alto grau de correlação (BROADBENT, 2016; SCHUNK, 1995; SCHUNK;
MEECE, 2006; SILVA et al., 2014), o que foi validado neste estudo (0,74). Já em
Martin (2016), houve uma correlação apenas moderada (0,64); Cardoso (2017)
encontrou correlação baixa (0,38) e Santos (2019) também encontrou baixa
correlação (0,33). Ainda, nesta pesquisa, em relação ao construto autoeficácia, este
demonstrou correlação moderada com os construtos valor da escola (0,66),
orientação para domínio (0,69), planejamento (0,53) e gestão dos estudos (0,54) – o
que não é observado nas pesquisas de Martin (2016), Cardoso (2017) e Santos
(2019).
A teoria da orientação para o domínio indica que este é uma influência
direta na motivação de realização (AMES, 1992; ATKINSON, 1964; COVINGTON,
2000; DWECK, 1986; NICHOLLS, 1984), fazendo com que os indivíduos busquem
por elevar seu nível de conhecimento, fortalecer habilidades atuais e desenvolver
novas (JANKE; NITSCHE; DICKHÄUSER, 2015), o que leva a persistência e busca
dos objetivos traçados (ZIMMERMAN, 2000b). Isto se destaca na elevada
correlação entre os construtos orientação para domínio e persistência (0,75).
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Entretanto, em Martin (2016) esta correlação foi baixa (0,48), o mesmo para
Cardoso (2017) (0,17) e Santos (2019) (0,42).
Como era de se esperar, os pares planejamento x gestão dos estudos,
planejamento x persistência e gestão dos estudos x persistência apresentaram
correlação elevada (0,71) e moderada (0,60), (0,56) respectivamente. Concretizando
a ideia teórica deste tripé que no caminho do esforço de aprender, ter sucesso e
estabelecer objetivos os estudantes incluem estratégias de auto-observação,
automonitoramento e autogravação (YOT-DOMÍNGUEZ; MARCELO, 2017), levando
a uma autorreflexão sobre o que acontece depois de aprender, avaliando

e

embasando seus resultados (ZIMMERMAN; MOYLAN, 2009). O que não foi
observado nos demais estudos comparativos que apresentaram baixa correlação
nestes construtos.
A teoria destaca que ansiedade e medo do fracasso e ansiedade e
controle do incerto (DEEMER; MARTENS; BUBOLTZ, 2010; HEIMERDINGER;
HINSZ, 2008; KADER, 2016; MARTIN; MARSH, 2003) deveriam apresentar alto
índice de correlação. Contudo, esta pesquisa apresentou correlação baixa (0,46)
para ansiedade e medo do fracasso e moderada (0,63) para ansiedade e controle do
incerto. Martin (2016) também não atendeu as expectativas da teoria ao encontrar
correlação baixa em ambos os pares (0,39) e (0,47), respectivamente. Enquanto
Santos (2019) encontrou uma correlação de (0,18) para ansiedade e medo e de
(0,35) para ansiedade e controle do incerto; Cardoso (2017) encontrou uma
correlação de (0,15) para ansiedade e medo e de (0,38) para ansiedade e controle
do incerto; ou seja, patamares similares entre eles.
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Abaixo as tabelas de correlação dos estudos mencionados.

Tabela 9 - Correlação entre os construtos Martin (2016)

Fonte: Martin (2016)

Autoeficácia (SE), valor da escola (V), orientação para domínio (MO), planejamento
(PLN), gestão dos estudos (TM), persistência (P), ansiedade (A), medo do fracasso
(FA), controle do incerto (UC), autossabotagem (SH) e desengajamento (D).

Tabela 10 - Correlação entre os construtos Cardoso (2017)

Fonte: Cardoso (2017)
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Tabela 11 - Correlação entre os construtos Santos (2019)

Fonte: Santos (2019)

Outro ponto que precisa ser analisado, de acordo com o manual do
modelo de Martin (2016), são os escores a nível global, que são os conjuntos dos
construtos agrupados em motivação positiva, engajamento positivo, motivação
negativa e engajamento negativo.

Tabela 12 - Correlação escores nível global

Motivação
positiva
Motivação
positiva
Engajamento
positivo
Motivação
negativa
Engajamento
negativo

Engajamento
positivo

Motivação
negativa

Engajamento
negativo

1,00
0,67

1,00

-0,04

-0,05

1,00

-0,38

-0,24

0,42

1,00

Aqui, houve correlação moderada apenas na interação motivação positiva
e engajamento positivo (0,67). Martin (2016) encontrou alta correlação entre estes
pares (0,77). Por outro lado, Cardoso (2017) e Santos (2019) encontraram baixa
correlação (0,43) e (0,48), respectivamente. Além disso, ao analisar os resultados,
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percebe-se que em todos os estudos houve correlação negativa do engajamento
negativo com a motivação e engajamento positivos.
Abaixo as tabelas de correlação dos escores globais dos estudos
mencionados.

Tabela 13 - Correlação escores nível global Martin (2016)

Fonte: Martin (2016)
Motivação positiva (PM), engajamento positivo (PE), motivação negativa (NM) e engajamento
negativo (NE).

Tabela 14 - Correlação escores nível global Cardoso (2017)

Fonte: Cardoso (2017)

Tabela 15 - Correlação escores nível global Santos (2019)
Motivação Positiva Engajamento Positivo Motivação Negativa
Motivação Positiva
Engajamento
Positivo
Motivação
Negativa
Engajamento
Negativo

Engajamento
Negativo

1,00
0,48

1,00

0,02

-0,11

1,00

-0,33

-0,37

0,54

Fonte: Santos (2019)

1

58

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo descrever e mensurar quais os
principais fatores que influenciam a motivação e o engajamento dos funcionários no
processo de aprendizagem no ambiente de educação corporativa a distância,
através do uso do questionário sobre motivação e engajamento do modelo MES-UC
de Martin (2016), originalmente criado para estudantes de nível universitário e aqui
adaptado para o ambiente corporativo. Os fatores trabalhados foram: autoeficácia,
valor da escola, orientação para o domínio, planejamento, gestão dos estudos,
persistência, ansiedade, medo do fracasso, controle do incerto, autossabotagem e
desengajamento. A pesquisa também teve como objetivo observar a aplicação do
modelo MES-UC no ambiente corporativo ao comparar os resultados deste trabalho
com os de Martin e de outros estudos no Brasil. A análise dos principais fatores
mostra similaridade de resultados, levando a conclusão de que o modelo de Martin
(2016) pode ser aplicado ao ambiente corporativo a distância, porém, outros estudos
devem fortalecer este entendimento.
Conforme destacado no manual do usuário do trabalho de Martin (2016)
era esperado para fatores positivos da motivação e engajamento (autoeficácia, valor
da escola, orientação para o domínio, planejamento, gestão dos estudos e
persistência) que quanto maior o escore melhor; e para os fatores negativos
(ansiedade,

medo

do

fracasso,

controle

do

incerto,

autossabotagem

e

desengajamento) quanto menor melhor. Neste sentido, planejamento e ansiedade
não seguiram essa lógica. Para o planejamento, integrante da dimensão positiva da
motivação, era esperado escore acima da linha de corte (74%), contudo, o escore foi
de apenas 64%, não confirmando a hipótese. Já sobre a ansiedade, este fator
negativo da motivação e engajamento apresentou resultado 66%, um patamar
próximo aos fatores positivos. Com isso, não confirmou a hipótese de apresentar-se
com menor intensidade na motivação dos indivíduos em relação à educação a
distância no ambiente corporativo. Cabe também ressaltar que os construtos
autossabotagem e desengajamento, embora tenham ficado abaixo da linha de corte
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como esperado, obtiveram escores relativamente inferiores aos dos estudos
anteriores.
Também foi objetivo deste trabalho contribuir para melhor entendimento
de quais são os efeitos das ações de treinamento na educação corporativa a
distância. Os resultados mostram que os construtos “conteúdo aprendido influencia
no melhor desempenho” e “ambiente influencia para o aproveitamento do
treinamento”, obtiverem escore acima da linha de corte de 5,91 – 6,17 e 5,93,
respectivamente. Com isso, é possível concluir que os funcionários da Orange
Business Services Brasil percebem positivamente os efeitos das ações de
treinamento no contexto pesquisado. Embora o construto “alinhamento de objetivos
individuais e organizacionais influencia na motivação em participar do treinamento”
´não tenha sido confirmado, é importante destacar sua proximidade com a linha de
corte, ao obter média de 5,59.
Em suma, pela similaridade dos resultados na comparação dos principais
fatores de motivação e engajamento desta pesquisa, do trabalho de Martin (2016),
Cardoso (2017) e Santos (2019), à luz do modelo MES-UC, este estudo pode
concluir que a motivação e engajamento dos profissionais na educação corporativa a
distância apresenta índices dentro do esperado. Ademais, a diferença de escores
superiores e inferiores ao estudo de Martin, pode ser causada pela diferença de
dinâmica do ambiente acadêmico quando comparado ao corporativo. Também podese concluir que os indivíduos percebem positivamente o impacto dos efeitos das
ações de treinamento corporativo no modelo a distância.
Entretanto, em relação ao modelo de Martin (2016), aponta-se que o
elevado escore do construto ansiedade encontrado não só neste trabalho, mas
também nos trabalhos de Santos (2019) e Cardoso (2017), bem como no do próprio
Martin (2016), é contrário a compreensão proposta pelo modelo MES-UC. Todos os
casos são de escores elevados, 66%, 75%, 75% e 69%, respectivamente – e o
modelo sugere que quanto menor, melhor para o resultado deste construto. Situação
semelhante ao construto planejamento, onde por mais que o modelo indicasse
escore maior como melhor, todos os estudos citados ficaram abaixo da linha de
corte de 74% proposta pelo modelo. Esta pesquisa encontrou escore de 64%,
Santos (2019) teve 71%, Cardoso (2017) conseguiu 69% e o trabalho de Martin
(2016) resultou em 63%. Por fim, chama-se a atenção para o comportamento dos
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construtos autossabotagem e desengajamento dentro do ambiente corporativo a
distância. Enquanto estes apresentaram resultados na faixa de 35% a 45% dentro
do ambiente acadêmico, no ambiente corporativo o resultado entre 26% a 27%,
merecendo uma melhor compreensão destes construtos dentro deste contexto.

6.2.

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS
Este estudo dedicou-se a trazer duas contribuições teóricas principais, a

saber: comparar os resultados de aplicação da escala MES-UC no ambiente
acadêmico (para o qual foi originalmente criada) com o ambiente corporativo a
distância; e buscar uma melhor compreensão sobre os efeitos das ações de
treinamento a distância. Desta forma, esta pesquisa propõe-se a abrir portas para
introduzir uma ferramenta que permite às organizações melhor planejar e
desenvolver suas políticas de treinamento – já que, na literatura estudada, não foi
encontrado um questionário que permitisse mensurar a motivação e engajamento
dos profissionais durante o processo de aprendizagem na educação corporativa a
distância. Ao concluir similaridade de resultados, este trabalho fortalece a viabilidade
da aplicação da base teórica de Martin (2016) para o ambiente empresarial.

6.3.

CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS
Em relação às contribuições práticas, se pode destacar que a partir da

compreensão dos fatores de motivação e engajamento dos indivíduos, e os efeitos
das ações dos programas de capacitação, as organizações poderão alocar seus
recursos (tempo, dinheiro etc.) de forma mais estratégica, maximizando seus
resultados. Ademais, ao compreender o que motiva e engaja seus funcionários, os
gestores de área poderão adequar não só as ações de treinamento, como também
customizar planos de ação para o melhorar a capacitação das pessoas na
organização. Também, ao alinhar estes fatores é de se esperar que os profissionais
elevem seus níveis de motivação e engajamento no trabalho. Sem contar o
resultado financeiro que pode ser a consequência do alinhamento dos fatores de
motivação e engajamento das pessoas com os objetivos da empresa.
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6.4.

LIMITAÇÕES
Por se tratar de um modelo original adaptado a um cenário ainda não

anteriormente

pesquisado,

este

estudo

traz

algumas

limitações

a

serem

consideradas. Por exemplo, embora tenha sido feita vasta pesquisa em literatura
especializada na área, não foi encontrada uma ferramenta que permitisse a
mensuração dos fatores de motivação e engajamento dos profissionais no ambiente
corporativo, levando a adaptação do modelo MES-UC que não foi originalmente
criado para ser utilizado no ambiente profissional. Ainda, de acordo com a literatura
estudada, há apenas estudos quantitativos baseados no modelo de Martin (2016),
não tendo sido encontrada pesquisa qualitativa que permita análise mais profunda e
compreensão dos porquês por trás de cada resposta.
Uma outra limitação é que o autor da pesquisa é o gerente de RH da
empresa onde o questionário foi aplicado – o que pode gerar algum tipo de
sentimento de obrigatoriedade de respondê-lo – não obtendo o valor agregado que
viria de respostas espontâneas, sem sentimento de obrigação (gerado aqui pelo
nível hierárquico do autor versus o que é esperado da maioria dos respondentes).
Outro ponto relevante é que os questionários foram distribuídos através de link da
ferramenta Google formulários, não havendo como controlar se todos que
respondentes são mesmo funcionários da empresa pesquisada. Algo que também
pode ter impactado os resultados é que durante o período de coleta de dados, a
empresa estava em meio a um processo de auditoria interna, que gerou alta
demanda de trabalho, e pode ter comprometido a atenção e dedicação das pessoas
ao responder o questionário.
Ainda há que se ressaltar a limitação das conclusões da pesquisa já que
este é um primeiro trabalho que adapta o modelo de Martin (2016) ao ambiente
corporativo, consequentemente tendo uma amostra restrita em quantidade; sem
contar o fato de que as hipóteses sobre os efeitos das ações de treinamento, foram
originalmente propostas por este trabalho, carecendo de maior aperfeiçoamento.
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6.5.

SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS
Sugere-se que estudos futuros considerem as limitações listadas nesta

pesquisa e possam ir mais a fundo em análises que permitam o fortalecimento ou
não da conclusão deste trabalho. Entre outras vertentes de análise, sugere-se a
aplicação deste estudo em mais empresas, de diferentes localidades do território
nacional, cultura organizacional e setores econômicos, e que sejam comparadas a
este trabalho, com o objetivo de fortalecer ou não a aplicação do modelo MES-US
ao ambiente corporativo. Além disso, um estudo qualitativo pode permitir análise
mais profunda e compreensão dos porquês por trás de cada resposta. Também há
espaço para uma pesquisa bibliográfica com uma janela de tempo significativa, para
garantir que realmente não há uma escala similar que mensure os fatores de
motivação e engajamento no ambiente corporativo. E por fim, um aprofundamento
quanto aos efeitos das ações de treinamento organizacional.
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ANEXO A – Questionário

PESQUISA SOBRE MOTIVAÇÃO E ENGAJAMENTO NA EDUCAÇÃO
CORPORATIVA A DISTÂNCIA
Caro colaborador, você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a
participar de uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo descrever e analisar
a motivação e o engajamento no ambiente da educação corporativa a distância.
Com isso, ao responder este questionário tenha em mente os treinamentos
oferecidos pela empresa no formato a distância (online, e-learning).
A Orange Business Services é uma empresa que investe fortemente na sua
estrutura de treinamentos corporativos, principalmente aqueles feitos a distância. A
realização deste estudo, além de contribuir para o avanço do conhecimento
científico no meio acadêmico, permitirá que a empresa tenha inputs para melhorar o
seu programa de educação corporativa.
Caso você não tenha participado de nenhum treinamento na modalidade a
distância (online, e-learning), assinale a opção indicada e ignore as demais
perguntas desta pesquisa.
O questionário é anônimo. Contém 54 questões. A duração média é de 20 a
25 minutos. Não há respostas certas ou erradas. Por gentileza, NÃO deixe de
responder quaisquer perguntas.
Obrigado pela contribuição com a pesquisa científica na cidade de Petrópolis
e no estado do Rio de Janeiro!
Reforçamos que isso é uma pesquisa, não um teste.
Mestrando: Rodrigo Monteiro. Orientador: Professor Dr. Marcus Brauer
Gomes. Mestrado em Administração e Desenvolvimento Organizacional,
Universidade Estácio de Sá.

Perguntas do questionário
1. Você já participou de algum treinamento oferecido pela empresa no modelo a distância
(online, e-learning):
( ) Sim ( ) Não
Caso tenha respondido “Sim” na questão anterior, por favor responda as próximas
perguntas.
Se você respondeu “Não”, agradecemos sua participação – não é necessário que você
responda as demais perguntas, pois o foco desta pesquisa são os colaboradores que já
participaram de algum treinamento corporativo no modelo a distância (online, e-learning).

Para cada questão você deverá escolher uma única opção de resposta que
varia em uma escala de 1 a 7, sendo um 1 “discordo fortemente” e 7 “concordo
fortemente”.
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Certifique-se de que suas respostas mostram o que realmente pensa – isso é
fundamental para o sucesso da pesquisa. Se você não tem certeza do que
responder, apenas responda o que é o mais próximo do que você pensa.
Existem algumas questões muito semelhantes uma das outras. Este não é um
truque, por questões técnicas de pesquisa, precisamos fazê-las. Basta respondê-las
de forma que mostre o que você realmente pensa sobre si mesmo.

Compreendendo que estar motivado a aprender significa ser movido em direção à
aquisição de conhecimento de determinado tópico (NOE, 1986). E que para gerar o
engajamento necessário o aluno precisa estar ativo no processo de aprendizagem, envolvido
com a tarefa, demonstrando interesse (FURRER; SKINNER, 2003; SKINNER et al., 2008;
SKINNER; BELMONT, 1993),
escolha uma única opção de resposta que varia em uma escala de 1 a 7, sendo um
1 “discordo fortemente” e 7 “concordo fortemente”.
2. Os meus objetivos individuais estão diretamente relacionados com os objetivos da
organização.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
3. Por ter meus objetivos alinhados com os da organização, eu participo dos treinamentos
mais motivado.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
4. Participar dos treinamentos e aprender com eles me deixa motivado para desempenhar
minhas tarefas do trabalho de uma forma cada vez melhor.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
5. Eu acredito que o que aprendo no treinamento me ajuda a desempenhar melhor minhas
tarefas de trabalho.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
6. Eu sinto que o ambiente da organização favorece à aplicação do que aprendo no
treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
7. Tenho o apoio do meu gestor para participar do treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
8. Tenho apoio do meu gestor para aplicar o que aprendi no treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
9. Quando aplico o conhecimento adquirido no treinamento, o meu gestor reconhece isso
através de feedback positivo.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
10. Sinto-me motivado a transferir para um outro colega o conhecimento aprendido no
treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
11. Sinto-me motivado e engajado em participar dos treinamentos oferecidos pela empresa.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
12. Se eu não consigo entender o conteúdo do treinamento de primeira, eu continuo
tentando até que eu o faça.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
13. Sinto-me muito satisfeito comigo mesmo quando eu realmente entendo o que me está
sendo ensinado no treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
14. Quando estudo o conteúdo do treinamento, eu costumo estudar em lugares onde eu
possa me concentrar.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
15. Eu sou capaz de usar algumas das coisas que aprendi no treinamento em outras partes
da minha vida.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
16. Às vezes, eu não me dedico às minhas tarefas do treinamento e por isso tenho uma
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desculpa se eu não as faço bem no trabalho.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
17. Quando meus resultados não são tão bons quanto ao aprendizado do treinamento eu
fico muitas vezes inseguro de como evitar que isso aconteça mais uma vez e não atrapalhe
no meu trabalho.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
17. Eu me sinto muito satisfeito comigo mesmo quando eu me dedico duramente durante o
treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
18. A cada treinamento, eu me dedico cada vez menos.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
19. Se uma tarefa é difícil no meu trabalho, eu utilizo o que aprendi no treinamento para
resolvê-la.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
20. Quando o treinamento demanda algum tipo de teste/avaliação, eu me preocupo muito.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
21. Muitas vezes, a principal razão de eu me dedicar no treinamento é porque eu não quero
que as pessoas pensem que não sei fazer o meu trabalho.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
22. Quando eu consigo bons resultados no treinamento, muitas vezes eu não sei como eu
vou consegui-los novamente.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
23. Se eu me dedicar de forma dura no treinamento, eu acredito que eu posso fazer o meu
trabalho na empresa bem.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
24. Aprendizagem na empresa é importante.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
25. Eu realmente não me preocupo mais com meu aprendizado na empresa.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
26. Quando eu recebo uma nota ruim no teste/avaliação do treinamento, eu muitas vezes
fico sem saber como eu faço para evitar isso novamente.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
27. Quando eu estudo, eu costumo organizar a minha área de estudo para me ajudar a
estudar melhor.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
28. Muitas vezes eu me preocupo como posso evitar o mal desempenho no treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
29. Eu me preocupo com falha no teste/avaliação do treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
30. Muitas vezes, a principal razão para eu me dedicar no treinamento é porque eu não
quero que as pessoas pensem mal de mim.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
31. Eu tenho claro na minha cabeça o que eu vou fazer quando me sento para estudar.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
32. Eu praticamente desisti de estar envolvido em coisas relacionadas ao treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
33. Se eu não desistir, eu acredito que posso fazer as tarefas difíceis do meu trabalho,
baseado no aprendizado do treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
34. Às vezes, eu não estudo muito antes do teste/avaliação do treinamento, por isso tenho
uma desculpa se o meu resultado não for bom.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
35. Sinto-me muito satisfeito comigo mesmo quando o que eu aprendo no treinamento me dá
uma melhor ideia de como algo funciona.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
36. Sinto-me muito satisfeito comigo mesmo quando eu aprendo coisas novas no
treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
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37. Antes de começar a estudar um novo conteúdo do treinamento, eu planejo como vou
fazê-lo.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
38. Quando sou apresentado a algo que não faz sentido durante o treinamento, eu gasto
tempo para tentar compreendê-lo.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
39. Eu praticamente desisti de me interessar pelo treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
40. Eu tento planejar as coisas antes de eu começar a estudar um novo conteúdo de
treinamento.
41. Muitas vezes, a principal razão para me dedicar no treinamento é porque eu não quero
desapontar os outros (por exemplo, meus colegas de trabalho, meus superiores, a empresa).
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
42. Quando eu estudo um conteúdo do treinamento, eu costumo tentar encontrar um lugar
onde eu possa estudar bem.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
43. Se eu tiver tempo suficiente, eu acredito que eu posso aproveitar bem o conteúdo do
treinamento que estou estudando.
44. O que eu aprendo no treinamento vai ser útil no futuro.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
45. Às vezes, no dia anterior de um treinamento importante (do tipo crucial para minha
função), eu não me preparo adequadamente (por exemplo, dormir tarde e não descansar),
pois assim tenho uma desculpa se eu não for bem.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
46. Eu vou continuar trabalhando nos conteúdos difíceis do treinamento até que eu ache que
eu o compreendi.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
47. Quando eu faço testes/avaliação do treinamento eu não me sinto muito bem.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
48. Muitas vezes, a principal razão para eu me dedicar no treinamento é porque eu não
quero que meu superior pense mal de mim.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
49. Eu costumo fixar um horário de estudo ou plano de estudo para melhor compreender o
conteúdo do treinamento que participei.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
50. Se eu trabalhar duro o suficiente, eu acredito que eu posso ficar entre os melhores
quanto a compreensão do conteúdo do treinamento e me destacar na empresa.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
51. É importante entender o que estou aprendendo no treinamento.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
52. Às vezes, eu coloco o conhecimento aprendido no treinamento de lado, então eu tenho
uma desculpa se eu não for bem.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
53. Em termos de minha dedicação no treinamento, eu me acho uma pessoa preocupada.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7
54. Quando eu estudo, eu costumo estudar nos momentos em que eu posso me concentrar
melhor.
()1 ()2 ()3 ()4 ()5 ()6 ()7

Agradecemos sua participação!

