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“ Algo só é impossível até que alguém duvide e resolva
provar ao contrário. “
Albert Einstein

RESUMO

O objetivo deste estudo foi identificar e analisar os principais fatores que explicam a
resistência à EAD na EC em uma instituição militar. O presente estudo foi elaborado
a partir de uma abordagem quantitativa, exploratória e de cunho explicativo,
embasado na estrutura teórica do modelo READEC, que foi desenvolvido e validado
por Albertin e Brauer (2012), no qual tal resistência é causada por 5 dimensões:
Autoeficácia, Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, Condições
Facilitadoras e Interatividade. Do ponto de vista técnico, foi realizado um
levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo por meio de um questionário
eletrônico. A coleta dos dados foi realizada junto à uma amostra de 345 militares do
Exército Brasileiro que faziam parte do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
(CAS). Os dados desta pesquisa foram tratados com a técnica de Modelagem de
Equações Estruturais (MEE) com base em Mínimos Quadrados Parciais (MQP). Os
resultados da pesquisa mostraram que as dimensões Autoeficácia e Expectativa de
Desempenho influenciam direta e positivamente a Resistência à EAD na EC, e as
dimensões Expectativa de Esforço, Condições Facilitadoras e Interatividade são
construtos antecedentes à Expectativa de Desempenho. A pesquisa revelou que a
EaD como prática pedagógica na instituição militar tem uma importância singular no
contexto educacional da instituição militar, pois além de proporcionar uma
capacitação de qualidade ao seu contingente também é fator determinante para
ascensão dos militares aos quadros superiores.

Por fim, espera-se que estes

resultados contribuam na tomada de decisões gerenciais sobre capacitação e
desempenho em organizações por meio de cursos à distância.

Palavras-chave: Resistência à EaD, UTAUT, READEC, Educação a Distância, Elearning, Barreiras à Educação a Distância, Educação Corporativa.

ABSTRACT

The objective of this study was to identify and analyze the main factors that explain
the resistance to the EAD in the EC in a military institution. The present study was
elaborated from a quantitative, exploratory and explanatory approach, based on the
theoretical framework of the READEC model, which was developed and validated by
Albertin and Brauer (2012), in which such resistance is caused by 5 dimensions: Selfefficacy, Performance Expectation, Effort Expectation, Facilitating Conditions and
Interactivity. From a technical point of view, a bibliographic survey and a field survey
were carried out by means of an electronic questionnaire. Data collection was carried
out with a sample of 345 Brazilian Army personnel who were part of the Training
Course for Sergeants (TCS). The data of this research were treated with the
Structural Equation Modeling (SEM) technique based on Partial Least Squares
(PLS). The results of the research showed that the Self-efficacy and Performance
Expectation dimensions directly and positively influence the resistance to the EAD in
the EC, and the Effort Expectation, Facilitating Conditions and Interactivity
dimensions are constructs antecedent to the Performance Expectation. The research
revealed that the EAD as a pedagogical practice in the military institution has a
unique importance in the educational context of the military institution, as well as
providing quality training to its contingent, is also a determining factor for the
military's ascension to senior staff. Finally, it is expected that these results will
contribute to the management decision-making about training and performance in
organizations through distance learning courses.

Keywords: EaD Resistance, UTAUT, READEC, Distance Education, E-learning,
Distance Learning Barriers, Corporate Education.
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I. INTRODUÇÃO
1.1 PROBLEMA
As intensas e rápidas mudanças econômicas e sociais que perpassam o
mundo do trabalho têm exigido dos diversos atores desse cenário o investimento
maciço em processos contínuos de aprendizagem que possibilitem a qualificação
constante. Fazem parte dessas mudanças e solicitam aprendizagem contínua, o
desenvolvimento constante de tecnologias e procedimentos, o surgimento de novos
requisitos para trabalhadores e organizações (SONNENTAG; NIESSEN; OHLY,
2004). O investimento em treinamento, desenvolvimento e educação é um dos
diferenciais competitivos das empresas (COELHO JUNIOR; BORGES-ANDRADE,
2008).
A aprendizagem pode vir das seguintes modalidades de educação: presencial
e à distância. A modalidade presencial é a comumente utilizada nos cursos
regulares, onde professores e alunos encontram-se sempre em um mesmo local
físico, chamado sala de aula, e esses encontros se dão ao mesmo tempo. Na
modalidade à distância, professores e alunos estão separados fisicamente no
espaço e/ou no tempo. Esta modalidade de educação é efetivada por meio do
intenso uso de tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não
apresentar momentos presenciais (MORAN, 2013).
Nesse contexto, a Educação à Distância (EaD) é analisada como uma
possibilidade viável na construção de mecanismos que favoreçam a aprendizagem e
a qualificação contínuas ao longo da vida [...] é plenamente utilizável no ambiente
corporativo, já que possibilita o desenho de eventos educacionais focalizados em
situações específicas, além de ampliar e democratizar o acesso às oportunidades de
treinamento (ABBAD; ZERBINI; SOUZA, 2010, p.2).
O potencial da EaD é proporcionar aprendizagem disponível a qualquer hora,
em qualquer lugar, com baixo custo, atualização das competências humanas,
combinado com as ferramentas para medir os resultados da aprendizagem
(MOORE; KEARSLEY, 2010).
Dessa forma, a EaD muda a dinâmica de treinamento de uma organização e
se alinha com o objetivo da gestão da mudança, introduzindo mudanças para as
pessoas e a organização em qualquer escala (PARLAKKILIC, 2013). Conforme
afirma Abbad, (2007, p.351) [...] a EaD vem crescendo bastante como oportunidade
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educacional em todos os níveis. Esta modalidade tem sido amplamente adotada na
educação, em programas de qualificação e formação profissional e na Educação
Corporativa (EC).
Conforme anuário da ABED (2013), existe a expectativa que no período entre
2014 e 2015 haja um aumento em torno de 40% no número de matrículas relativo
aos cursos EaD, confirmando a evolução desta modalidade.
Entretanto, apesar da crescente tendência da EC com a incorporação da
tecnologia de EaD nos processos de treinamento, desenvolvimento e educação de
colaboradores, esta evolução e suas inovações precisam ser aceitas e efetivamente
utilizadas nas organizações.
Diante disto, um detalhe que se faz importante neste processo de evolução, é
o conhecimento do perfil dos alunos, especialmente para compreender a motivação
e estratégias de aprendizagem desses alunos da EC no curso, pois o perfil deles
permite a implementação de estratégias para aprendizagem, além de garantir maior
eficiência no processo que vai desde o planejamento ao desenvolvimento e
direcionamento do curso, considerando especificamente o tipo e linguagem do
material didático (MOTA; GOMES; LEONARDO, 2014).
Para Galusha (1997) a vontade de aprender do empregado é importante para
seu sucesso nos treinamentos, e a motivação dos empregados que são alunos à
distância frequentemente se difere da motivação dos que são alunos presenciais, e
por esse motivo é necessário conhecer bem as características do aluno à distância
para diminuir possíveis resistências.
Dutra (2014) afirma que sem uma preparação prévia dos empregados à
implementação de cursos à distância, podem surgir certos preconceitos e
resistências. Deste modo, se faz necessário uma comunicação eficaz para tratar as
resistências a EaD, pois as pessoas necessitam ser informadas, conscientizadas e
sensibilizadas quanto aos benefícios de determinada tecnologia.
Na visão de Brauer (2008), em muito dos casos, seja pela utilidade não
percebida, falta de motivação e a utilização de uma nova tecnologia, que possam vir
a motivar resistências, uma parcela de funcionários não adota facilmente a
modalidade de EaD. Para o autor, se o empregado tem resistência em relação à
EaD, provavelmente o aprendizado à distância seja aquém do esperado e
consequentemente, os resultados do treinamento serão menores.
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Desta forma, em virtude do cenário exposto, o estudo terá como base o
modelo desenvolvido por Albertin e Brauer (2012), que visa identificar e analisar as
principais dimensões motivadoras de resistência da EaD na EC e também oferecer
contribuições teóricas e práticas que possam ajudar as organizações a entender e
gerenciar estas resistências, de forma que seus projetos se tornem eficientes e
eficazes.
A escolha de uma instituição militar para realização da pesquisa se deu,
porque o Exército Brasileiro encontra-se em meio a um processo de transformação,
posto em prática por meio do chamado Projeto Força, com vistas à obtenção de
novas capacidades operacionais (bélicas), imprescindíveis para o alcance de um
exército almejado em 2032 (PERI, 2013).
Neste processo de transformação, a educação é considerada fator-chave,
cuja relevância levou o Exército a instituir o Vetor de Transformação Educação e
Cultura. Neste contexto, a EAD vem sendo empregada pelo DECEx como alternativa
para viabilizar o cumprimento da missão de capacitar o profissional militar da era do
conhecimento.
Sendo assim, este estudo foi dividido em quatro capítulos, além deste: a
revisão de literatura, onde os conceitos centrais em estudo são apresentados, bem
como a literatura que discute os temas da resistência da EaD na EC, na qual as
hipóteses do trabalho estão ancoradas. Em seguida, a metodologia utilizada é
descrita, com ênfase no contexto da investigação e nos procedimentos de coleta de
dados. A análise estatística, realizada com base na Modelagem de Equações
Estruturais (MEE) com base em Mínimos Quadrados Parciais (MQP), será
apresentada em seguida, com as conclusões observadas para as hipóteses testadas
neste trabalho; por fim, as implicações teóricas e práticas das observações da
pesquisa de campo são discutidas nas considerações finais.

1.2 PERGUNTA
Que fatores explicam a resistência ao uso da Educação à Distância (EaD) na
Educação Corporativa (EC) em uma Instituição Militar, à luz do modelo READEC de
Albertin e Brauer (2012)?
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1

Objetivo Principal
Identificar e analisar os principais fatores que explicam a resistência à

Educação à Distância (EaD) na Educação Corporativa (EC) em uma Instituição
Militar, à luz do modelo READEC de Albertin e Brauer (2012).

1.3.2

Objetivos Secundários


Discutir a evolução da EaD, bem como da EC;



Fundamentar a estrutura teórica que explica a resistência da EaD na EC



Descrever o Modelo READEC

1.4 RELEVÂNCIA
1.4.1

Relevância Teórica
Na atualidade, as empresas em qualquer parte do mundo “buscam capacitar

seu contingente humano para que possam reagir às exigências e às mudanças de
demanda dos mercados, dos produtos e dos processos” (TORRES, 2004, p. 18).
Para a organização, é importante aliar o talento do funcionário ao seu aprendizado
por meio de um processo contínuo “de aperfeiçoamento e atualização de
conhecimentos, visando melhorar a capacitação técnica e cultural do profissional”.
(MUNDIM, 2002, p. 2).
O alinhamento das pessoas, de seus desempenhos e de suas competências
com as estratégias do negócio e metas organizacionais são um grande desafio em
Gestão de Pessoas. O desenvolvimento das competências individuais deve ocorrer
na medida da necessidade do desenvolvimento das competências da organização,
alinhando os objetivos educacionais aos estratégicos (ÉBOLI, 2004).
Conforme Pinheiro (2002), em um mercado marcado de constantes
transformações sociais e tecnológicas, os indivíduos precisam tentar atender às
novas exigências do mercado de trabalho com a aquisição de novas competências
rotineiramente. A EaD nesse sentido, torna-se ferramenta importante à formação
profissional, bem como à educação corporativa contemporânea, vem contribuir com
esse objetivo.
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Entretanto, é necessário salientar a importância de investigar, analisar e
direcionar esforços para compreender as barreiras/resistências pessoais, ou seja, as
dificuldades dos indivíduos para aceitarem e se adequarem a uma forma alternativa
de

treinamento

e

desenvolvimento

oferecida

pela

organização,

pois

tais

características podem ser fatores de sucesso ou de fracasso em programas de EaD
(ZERBINI T. et al., 2013).

1.4.2

Relevância Prática
A área de treinamento e desenvolvimento de pessoas vem passando por

diversas transformações que estão mudando a maneira de pensar e agir do
profissional de recursos humanos. Os gerentes de treinamento estão sentindo uma
necessidade crescente de capacitação e aprendizagem constante do quadro de
colaboradores para acompanhar a evolução do mercado e da concorrência.
Em decorrência do aumento da demanda do público de EaD (ABED, 2013), a
produção de serviços educacionais envolve uma mudança de modelos que surgem
com as novas possibilidades e oportunidades. A criação de espaços de
aprendizagem virtual que visam potencializar e viabilizar a produção do
conhecimento, implicam em uma equipe multidisciplinar plenamente envolvida em
experimentar e melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Essa articulação de
saberes está intimamente conectada, a fim de que as atividades e ações na EaD
sejam mais produtivas e integradas, para isso, é necessária a gestão do
conhecimento, tanto no processo de criação dos materiais, quanto no uso e
aplicação dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem.
Desta forma, esta pesquisa visa criar subsídios para as organizações, a partir
da

análise

do

contexto

organizacional

da

EaD

(professores,

tutores

e

alunos/funcionários), considerando o compartilhamento do conhecimento existente
entre os atores envolvidos.
Espera-se que a análise dos fatores críticos que porventura sejam
identificados neste estudo, sejam úteis aos consultores e fornecedores de EaD no
que se refere à discussão de tendências, limitações, oportunidades, além de
detectar as barreiras existentes nas etapas de concepção, desenvolvimento e
implementação dos cursos à distância na EC.
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1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
1.5.1

Teórica
A pesquisa ficará delimitada ao estudo da resistência à EaD apenas no

ambiente corporativo, por meio das respostas daqueles funcionários que já tiveram
experiência com este tipo de aprendizagem. Os cursos à distância realizados
somente por livros e apostilas não serão considerados nesta pesquisa.

1.5.2

Geográfica
A presente pesquisa foi realizada em uma Instituição Militar (Escola de

Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas – EASA) situada na cidade de Cruz Alta RS.

1.5.3

Temporal
A coleta de dados e sua análise foram realizadas no período de agosto de
2016.

1.5.4

Da Amostra
Foi

utilizada

uma

amostra

não

probabilística,

por

conveniência

e

acessibilidade, composta por militares matriculados no Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS) lotados em suas unidades de origem distribuídas pelo Brasil, que já
realizaram um ou mais cursos corporativos à distância.
Foram estabelecidos os critérios de representatividade em relação ao tipo de
organização e o formato de curso à distância como determinante da unidade
observada desta pesquisa.
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II.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EaD)
2.1.1 Evolução e Conceitos
Com a globalização, as mudanças e os progressos tecnológicos tornaram-se
mais comuns entre os homens. Em virtude disso, no setor educacional, por ser o
elemento fundamental de conhecimentos e informações do homem perante à
sociedade, tais evoluções têm ocorrido de forma rápida, sobremaneira, devido às
inovações tecnológicas incorporadas na vida humana.
Segundo Moran (2014), a educação é um processo muito rico, complexo e
dinâmico. É feita entre pessoas, em ambientes formais e informais, ao vivo ou offline, que nos ajudam a construir percursos pessoais que nos realizem em todas as
dimensões.
Em

decorrência

deste

desenvolvimento

percebido

no

processo

de

ensino/aprendizado por conta dos avanços tecnológicos, uma modalidade de
educação, chamada de EaD, está sendo adotada no mundo e aplicada na
educação, nos programas de qualificação e formação profissional e na EC. A EaD
vem surgindo como uma das mais importantes ferramentas de transmissão do
conhecimento e da democratização da informação.
Conforme Nunes (2010), a educação à distância é uma modalidade de
ensino-aprendizagem que democratiza o acesso à educação, incentiva a educação
permanente e permite a atualização e o aperfeiçoamento profissional, exigindo
menor quantidade de recursos financeiros.
O conceito formal de Educação à Distância foi constituído a partir de
pesquisas realizadas nos anos de 1970 e de 1980, período no qual essa modalidade
de educação passou a ser vista pelas características que a determinam ou por seus
elementos constitutivos. Com o tempo, as definições foram tomando outras formas,
e um dos motivos foi o advento da Internet.
Segundo Moore e Kearsley (2013), uma das primeiras ações com educação à
distância se dá no começo da década de 1880. Pela primeira vez, as pessoas que
desejassem estudar do seu ambiente de trabalho ou de casa poderiam fazer isso, o
que só foi possível por meio dos serviços postais.
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No Quadro 1 segue um breve panorama histórico sobre as ações utilizando
essa metodologia de ensino no mundo foi elaborado por Brito (2011), com base em
Nunes (2009).
Quadro 1 - Experiência da EaD no mundo
Época

1728

1840
1880
1884
1891
Século XX
1910
1924

1928

Meados do séc. XX

Meados dos anos 60

Local

Experiência
Anúncio de aulas por correspondência,
ministradas por Caleb Philips, veiculado na
EUA
Gazette de Boston, cujas lições eram
enviadas todas as semanas para os alunos
inscritos.
Isaac Pitman oferece o primeiro curso de
Grã-Bretanha
taquigrafia por correspondência.
O Skerry’s College oferece cursos
EUA
preparatórios para concursos públicos à
distância.
O Foulkes Lynch Correspondence Tuition
EUA
Service ministra cursos de contabilidade.
Thomas J. Foster organiza cursos sobre
EUA
segurança de máquinas.
As universidades de Chicago e de
EUA
Wisconsin também oferecem cursos de
extensão.
A Universidade de Queensland inicia
Austrália
programas de ensino por correspondência.
Fritz Reinhardt cria a Escola Alemã de
Alemanha
Negócios por Correspondência.
A BBC promove cursos para a educação
de adultos usando o rádio. Tal tecnologia
Grã-Bretanha
foi empregada em vários países com os
mesmos propósitos, inclusive no Brasil, na
década de 1930.
As universidades de Oxford e de
Grã-Bretanha
Cambridge oferecem cursos de extensão.
Acontecem várias ações nos campos da
educação secundária e superior.
Em nível secundário:

Hermods-NKI (Suécia)

Rádio ECCA (Ilhas Canárias)

Air Correspondence High School
(Coreia do Sul)

Scholl of the Air (Austrália)
Telesecundária (México)
Iniciadas na Europa – 
França e Inglaterra e,

National Extension College (Reino
posteriormente, em todo Unido)
o mundo.
Em nível universitário:

Open University (Reino Unido)

Fern Universitat (Alemanha)

Indira Gandhi National Open
University (Índia)

Universidade Estatal à distância
(Costa Rica)

Universidade Nacional Aberta
(Venezuela)
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Universidade Nacional de Educação
à Distância (Espanha)


Sistema de Educação à Distância
(Colômbia)


Meados anos 80
Atualmente

Mais de 80 países

Universidade de Athabasca (Canadá)


Universidade para Todos os Homens
e as 28 universidades locais por televisão
(China Popular)
Surgimento da Internet facilitando o acesso
a cursos na modalidade EaD
Adotam a EaD em todos os níveis, em
sistemas formais e não formais de ensino.

Fonte: Adaptado de Brito (2011) e Nunes (2009)

Ainda com relação ao histórico da EaD, torna-se pertinente citar a evolução
pela qual passou a modalidade ao longo do tempo, com intuito de visualizar as
novas tecnologias que foram incorporadas ao seu processo, conforme Quadro 2.

Quadro 2 - Gerações em Educação à Distância
Geração

Formato

1ª Geração

Ensino por correspondência

2ª Geração

Teleducação

3ª Geração

4ª Geração

Características
• Material impresso
• Interação lenta, não frequente ou inadequada
• Resultados medidos por tarefas resolvidas
• Meios de massa (rádio, tv etc.)
• Recepção organizada e/ou controlada
• Resultado medido por número de participantes

• Meios múltiplos (multimeios e multimídias)
• Interação eletrônica
Sistemas integrados de EAD
• Resultado medido pelo desempenho
profissional
• Trabalho em grupos colaborativos em rede
• Interação síncrona / assíncrona e individual /
Escolas virtuais
grupal
• Resultado medido pelo valor e benefício do
trabalho
Fonte: Brauer (2008)

Como parte integrante do sistema social, os métodos de educação
tradicionais foram necessariamente afetados pela crescente onipresença do
ciberespaço como ferramenta direta ou indireta de educação. A EaD emergiu nesse
contexto, caracterizando-se como um processo de educação-aprendizagem no qual
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a tecnologia de internet age como mediadora do relacionamento docente-discente
(MORAN, 1994).
Com base na definição anterior, observa-se que a EaD propicia a criação de
um novo ambiente educacional, em que o aluno precisa ser um indivíduo capaz de
mostrar autonomia e comprometimento com a aquisição de conhecimento,
estimulando dessa forma, o processo ensino-aprendizagem. Nesse método de
ensino, o professor é visto como um colaborador, o qual contribui com a educação
do aluno, compartilhando informações por meio de ferramentas tecnológicas.
De acordo com Pelissoli e Loyolla (2004 p. 2):
A independência de tempo e lugar favorece a aprendizagem, pois a atual
necessidade de locomoção dos profissionais e a crescente necessidade de
sua capacitação tornam importante a criação de mecanismos que
possibilitem ao estudante continuar a aprender mesmo estando fora da
instituição de ensino.

O que se pode concluir é que a EaD, alavancada pelas tecnologias, cresce
visivelmente e ganhou a atenção dos planejadores educacionais nos últimos anos.
Tal situação pode ser justificada pelos benefícios mencionados por Moore e
Kearsley (2010), que seguem: acesso à oportunidade de aprendizado; atualização
das competências humanas; redução de custos educacionais; direcionamento das
campanhas educacionais para públicos específicos; conciliação da vida profissional
com a familiar e agregar uma dimensão internacional à experiência educacional.

2.1.2

Ferramentas Interativas
Ferramentas interativas são aquelas utilizadas para facilitar o processo de

ensino-aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes.

2.1.2.1 Tipos de Ferramentas Interativas
2.1.2.1.1

Ferramentas Assíncronas

Um tipo de comunicação que não necessita de participação simultânea das
partes. “São aquelas que independem de tempo e lugar e podem revolucionar o
processo de interação entre professores e estudantes” (LINS; MOITA, 2006).
Mehlecke e Tarouco (2003) citam como exemplos de ferramentas assíncronas:
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E-mail: forma digital de correspondência enviada pela rede Internet;



Fórum ou Lista de discussão: estimulam a troca de informações por meio
de mensagens entre vários membros de uma comunidade virtual que têm
interesses afins;



World Wide Web (WWW): definida como um grande sistema de
informações que permite a recuperação de informação hipermídia. Ela
possibilita o acesso universal de um grande número de pessoas a um
grande universo de documentos;



FTP e Download: disponibilização de arquivos contendo áudio, texto,
imagens ou vídeos;



Vídeo e Áudio sob demanda: permite assistir-se, assincronamente, vídeos
ou áudios previamente gravados e armazenados no servidor.

2.1.2.1.2

Ferramentas Síncronas

São aquelas que exigem a participação dos professores e estudantes em
eventos marcados, com horários específicos para que possam acontecer. Ocorrem
em tempo real (online), dão aos alunos da EaD e aos professores, como também a
todos envolvidos na instituição, grupos e comunidades interação de forma
instantânea e a sensação de perseverar a continuidade do seu curso. O
desenvolvimento da agilidade na comunicação acontece de forma harmoniosa no
processo da aprendizagem, pela facilidade da relação entre professores-alunos,
alunos- professores e alunos-alunos, onde todos são envolvidos pela interação e a
interatividade (LINS, MOITA, 2006). Tendo como exemplos:


Chat (Sala de bate-papo), meio com potencial didático a ser estudado,
pouco utilizado nas atividades pedagógicas, permite a comunicação
síncrona, entre distintas pessoas que se encontram conectada em
determinado momento;



Vídeo conferência, que segundo Santos (1998), é uma forma de
comunicação interativa que permite que duas ou mais pessoas que
estejam em locais diferentes possam se encontrar face-a-face com áudio e
comunicação visual em tempo real. Seu uso apresenta uma série de
vantagens: economia de tempo, evitando o deslocamento físico para uma

12

local especial e economia, com a redução dos gastos com viagens mais
um recurso de pesquisa, já que a reunião pode ser gravada e
disponibilizada posteriormente;


Áudio conferência, sistema de transmissão de áudio, recebido por um ou
mais usuários simultaneamente. Disponibilização de arquivos com áudio,
textos, imagens ou vídeo (MEHLECKE; TAROUCO, 2003). A interação
entre os indivíduos ocorre por meio de um canal de áudio onde pode ouvir
e interagir; curso, palestra, reunião, entre outros.

2.1.3

Vantagens e Desvantagens na EaD

2.1.3.1 Potenciais Vantagens
Uma das grandes vantagens da EaD é de que a “escola” pode estar em
qualquer computador disponível com acesso à internet, quer seja em casa, na
empresa ou mesmo em uma lan house, ou seja, a vantagem mais saliente está
centrada no aluno, na sua disponibilidade de realizar as respectivas atividades
conforme seu tempo (LITTO; FORMIGA, 2009).
Costas (2006) cita a flexibilidade de horários, o ritmo de aprendizagem e o
desenvolvimento de capacidades de auto estudo e autoaprendizagem como
vantagens percebidas na EaD. Diniz (2007, p. 27) concorda que “outro diferencial é
a possibilidade de individualização do ensino, de acordo com o ritmo de estudo e
preferências de cada estudante”.
Segundo Peters (2003), ainda que geralmente associados a inúmeras
vantagens sobre a educação presencial, os cursos à distância pressupõem novos
comportamentos dos alunos, entre os quais se destacam as capacidades de pensar
e agir independentemente, fazer escolhas acertadas entre vários planos de estudos
de um curso, refletir sobre sua própria aprendizagem e controlar suas próprias
atividades de aprendizagem. Tais comportamentos seriam decisivos para a
efetividade de situações de EaD à medida que estas são caracterizadas pelo baixo
diálogo e pela grande distância transacional (MOORE; KEARLEY, 2013).
Brauer (2008) relaciona aspectos que são considerados como vantagens da
EaD. O autor baseia suas conclusões nos estudos de Aretio (1994) e Mungania
(2003).


Economia de escala;
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Eliminação de barreiras geográficas;



Flexibilidade de horário;



Universalidade;



Padronização do ensino;



Personalização e individualização do conteúdo;



Ritmo de treinamento definido pelo próprio aluno;



Maior planejamento do ensino;



Ensino centrado no aluno, e não no professor.

2.1.3.2 Potenciais Desvantagens
A educação à distância também apresenta desvantagens, e várias destas são
apontadas na literatura disponível acerca do tema. Estas desvantagens vão desde
problemas referentes à tecnologia utilizada até a carência de relação pessoal com
outros alunos (VIANNEY et al., 2003; ABBAD, 2007; LANZER, 2007; LITTO,
FORMIGA, 2009).
Para Dutra (2014) seria interessante que as pessoas também fossem
conscientizadas das dificuldades que poderão ocorrer, tais como:


O sentimento de isolamento, devido ao fato de estarem em contato direto
com uma "máquina" e não com pessoas;



A falta de automotivação para fazer o curso;



A falta de autodisciplina para priorizar o curso, em meio a inúmeras
atividades, e para começar e terminar, pelo menos, uma lição por vez;



O feedback dos tutores, que pode ser demorado em relação às
expectativas e necessidades do aluno;



O conteúdo, que pode ser pouco flexível.

Para Brauer (2008, p. 45), existem alguns aspectos que colaboram com as
desvantagens limitações e dificuldades, tais como:


Falta de disciplina dos alunos, que têm que sair da postura passiva e
procrastinadora para a uma postura ativa e organizada; eles são os
gestores responsáveis pelo seu conhecimento;
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Falta de preparo dos professores;



Sentimento de isolamento, por parte dos alunos;



Possível demora no feedback dos professores;



Menor confiabilidade nos resultados da avaliação;



Ceticismo, preconceitos e falta de reconhecimento ou credibilidade de
cursos à distância;



Custos iniciais elevados;



Problemas tecnológicos e de suporte;



Falta de motivação dos alunos;



Escassas situações para interação;



Problemas tecnológicos;



Má adaptação de cursos presenciais para cursos à distância;



Pouca interação entre os alunos;



Limitação em alcançar as áreas afetivo-emocionais;



Perigo da homogeneidade dos materiais instrucionais;



No caso da EaD nas empresas, muitas vezes falta de um ambiente que
apoie os estudos;



Serviços administrativos mais complexos;



Pouca familiaridade com computadores e seus programas.

Muitas destas desvantagens, problemas, limitações acima são as causas de
altos índices de resistência ao uso da EaD e evasão por parte dos alunos. Zwicker,
Reinhard (1993) afirmam que qualquer que seja a forma empregada, o uso didático
do computador só será efetivo na medida em que se puder envolver ativamente o
aluno no processo de ensino. Para eles, O simples uso da TI na educação ou no
ensino não melhora a aprendizagem.
A estruturação de uma equipe especializada, composta de pessoas que
entendam de tecnologia, de pedagogia e que trabalhem de forma coesa, pode
garantir uma melhor performance da aprendizagem do aluno, além de facilitar o
aprendizado. Tais cuidados, minimizam também os riscos de evasão dos alunos –
um problema preocupante na área (MEIRELLES; MAIA, 2009).
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2.1.4

EaD no Brasil
No século XIX, a EaD no mundo iniciou com cursos profissionalizantes e de

educação continuada, ambos por correspondência. Porém, o Brasil assistiu ao
surgimento dos cursos por correspondência somente no início do século XX. Já o
rádio educativo surgiu em 1923; e a Televisão Educativa (TVE) na década de 1960,
com projetos para a educação pública de cursos supletivos e de formação de
professores. Assim, até meados da década de 1970, a prática dominante de EaD foi
o Telecurso 2 (SACONI, 2013).
Moran (2002), ao avaliar a EaD no Brasil, aponta a importância da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação vigente – Lei nº. 9.394/1996 (BRASIL 1996b) –, a
qual proporciona a abertura para que tal modalidade conquiste credibilidade. Essa
lei, além de reconhecer a EaD, também aumenta os cursos em diversos níveis.
Ainda segundo esse autor, antigamente, os cursos à distância eram eventuais e se
concentravam nos telecursos. Apenas a Universidade de Brasília (UnB) oferecia
alguns cursos de extensão e especialização por correspondência.
Dessa forma, tal iniciativa ajudou a completar a agenda do Governo Federal,
ao consolidar a EaD como modalidade essencial para a ampliação do acesso ao
ensino superior (MILL; BRITO, 2010).
Somente após a parceria com o MEC, nos anos de 2005 e 2006, é que foi
instituído o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Criado pelo Ministério,
em 2005, esse programa visa à oferta de cursos e programas de formação superior
à distância, por meio de instituições da rede pública de ensino superior e com o
apoio de polos presenciais mantidos pelos municípios ou governos estaduais
(MORAN, 2002).
Embora a EaD tenha evoluído no Brasil de forma mais lenta do que os outros
países em desenvolvimento (PORTO; BERGE, 2008), ela vem aumentando
significativamente no país tanto na Educação Superior quanto na EC (ABED, 2013).
Uma síntese da ABED (2013) acerca da evolução das matrículas em cursos
oferecidos por instituições, constatou que a maior parte dos respondentes
(instituições formadoras)1 da pesquisa, independentemente do tipo de curso em

1

Instituições Formadoras – Educacionais Públicas (Federais, Estaduais, Municipais), Educacionais
Privadas (com ou sem fins lucrativos), Instituições do sistema “S” (Senai, Sesc, Sesi, Senac etc.),
Órgãos Públicos e ONGS
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EaD, consideram que houve um aumento no número de matrículas em 2013, sendo
que a maior porcentagem relativa ao aumento (40,5%) foi para cursos livres2 e a
menor foi para disciplinas (23,3%). Há a expectativa de que o aumento permaneça
nos anos subsequentes, e os respondentes são mais otimistas em relação ao
crescimento dos cursos semipresenciais (47,4%) e menos otimistas em relação às
instituições que desenvolvem as disciplinas de cursos presenciais autorizados3.

2.2 EDUCAÇÃO CORPORATIVA (EC)
O incremento do conhecimento organizacional tem sido considerado um
indicador de Aprendizagem Organizacional e está baseado na aquisição de
conhecimentos dos funcionários e na mudança e institucionalização de processos na
organização (ANTONELLO; GODOY, 2010).
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2016)
descreve que:
Educação corporativa pode ser definida como uma prática coordenada de
gestão de pessoas e de gestão do conhecimento tendo como orientação à
estratégia de longo prazo de uma organização. Educação corporativa é
mais do que treinamento empresarial ou qualificação de mão-de-obra.
Trata-se de articular coerentemente as competências individuais e
organizacionais no contexto mais amplo da empresa. Nesse sentido,
práticas de educação corporativa estão intrinsecamente relacionadas ao
processo de inovação nas empresas e ao aumento da competitividade de
seus produtos (bens ou serviços).

Nesse contexto, a educação corporativa tem sido aplicada como estratégia
empresarial capaz de promover vantagem competitiva, contribuindo com o objetivo
de transformar oportunidades em negócios por meio do conhecimento desenvolvido
e compartilhado continuamente entre as pessoas que fazem parte ou estão em
contato com as organizações: funcionários, fornecedores, parceiros, clientes,
sociedade, entre outros.
Segundo Meister (1999), a educação corporativa promove a união de práticas
estruturadas nas organizações, com o objetivo de fomentar a educação continuada.
2

Cursos Livres - cursos de educação à distância que não precisam da certificação do Ministério da
Educação e não dão diploma
3
Fonte: Anuário 2013 ABED - Associação Brasileira de Educação à Distância. Disponível em:
<http://www.abed.org.br/censoEaD2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf> Acesso em 05 mai.
2016
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Assim, busca a qualificação profissional a partir da aquisição de novos
conhecimentos e novas competências pelos colaboradores, sempre de acordo com
as exigências do mercado.
Ainda de acordo com Eboli, Fischer, Moraes et al. (2010), a educação
corporativa tem como filosofia a aprendizagem organizacional, a qual objetiva
viabilizar para todos os colaboradores o desenvolvimento das competências
necessárias para que os objetivos estratégicos da organização se concretizem.
A partir desses esforços de entender as competências dos trabalhadores,
para “que todas as pessoas em todos os níveis da empresa tenham bem
desenvolvida a capacidade de criar trabalho e conhecimento organizacional,
contribuindo de maneira efetiva para o sucesso dos negócios” (EBOLI, 2004, p.46),
favoreceu o surgimento da EC, porque atualmente se exige que as pessoas em
todos os níveis organizacionais adotem postura voltada ao autodesenvolvimento e à
aprendizagem contínua.
Laruccia (2011) confirma o exposto acima afirmando que a EC deve estar
alinhada com o planejamento estratégico e objetivos da empresa. Ela vincula o
desenvolvimento do colaborador às metas da organização. Os colaboradores
percebem a EC como facilitadora no processo de aprendizagem e desenvolvimento
pessoal visando sua ascensão profissional dentro da organização. Ao mesmo tempo
em que alinha seu conhecimento aos objetivos da organização, exercita e aprimora
suas competências.

2.3 EDUCAÇÃO CORPORATIVA À DISTÂNCIA
Ferreira, Valério e Souza (2010), observam que no ambiente corporativo a
EaD vem sendo difundida por meio da modalidade e-learning como uma ferramenta
para o desenvolvimento da Educação Corporativa. Tal difusão vem sendo motivada
pela grande propagação da informática aliada à melhoria da infraestrutura de
telecomunicações. Outro ponto relevante para a disseminação do e-learning é
motivado também pelo fato de as organizações e dos treinandos terem
necessidades de aprendizagem que podem ser solucionadas por essa modalidade.
Segundo Lemos (2008, p. 33), “O e-learning é uma instância da EaD apoiada
nas tecnologias da internet”. Outro fator para a forte difusão da modalidade e-
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learning nas organizações segundo Soeltl4 (2002 apud FERREIRA; VALÉRIO;
SOUZA, 2010, p. 146),
[...] está calcada principalmente na rapidez com que os mercados mudam,
exigindo delas respostas ágeis e eficazes. Nesse caso, o e-learning pode
prestar contribuições importantes na preparação dos recursos humanos das
organizações para enfrentar esses desafios [...].

O e-learning como ferramenta na EaD, apresenta muitas vantagens em
relação aos tradicionais treinamentos presenciais, dentre elas destaca-se a
velocidade na difusão de conhecimentos e informações, bem como a facilidade em
atingir uma quantidade maior de participantes. Outro ponto a salientar, é a facilidade
e agilidade na reprodução e atualização do conteúdo das aulas (FERREIRA;
VALÉRIO; SOUZA, 2010).
Dutra (2014) sugere, no caso da Educação Corporativa à Distância (ECaD),
que uma pessoa de dentro da organização tenha a responsabilidade de facilitar a
adaptação às novas tecnologias e acompanhar os alunos virtuais para que concluam
o curso com sucesso. Tal facilitador do aprendizado deve ter as seguintes funções:


Acolher os alunos virtuais no início dos programas;



Encorajar e promover/manter a motivação;



Monitorar os progressos obtidos;



Orientar quando ocorrer qualquer desvio no rumo dos trabalhos e na
realização do curso;



Fornecer informações, dirimir dúvidas ou encaminhá-las ao especialista;



Garantir

o

sucesso

das

atividades

de

apoio,

chats,

fóruns,

videoconferências etc.


Incentivar e facilitar uma comunidade de aprendizagem e o entrosamento
entre as diferentes pessoas;



Oferecer apoio técnico e emocional;



Assegurar a conclusão do curso e auxiliar na avaliação dos resultados de
Aprendizagem, tudo isto por meio de e-mails e, eventualmente, contatos
telefônicos.

4

SOELTL, F. A. E-learning. In BOOG, Madalena; BOOG, Gustavo. (Org.). Manual de Gestão de
Pessoas, v. 2, São Paulo: Gente, 2002.
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Antes de serem convidadas para fazer cursos à distância, as pessoas
precisam conhecer as vantagens da nova tecnologia e de que forma ela pode
complementar ou substituir a forma tradicional de aprender. Sem uma preparação
prévia dos empregados à implementação de cursos à distância, podem surgir certos
preconceitos e resistências (DUTRA, 2010). Ela conclui o exposto acima com a sua
experiência, ao explicar como a resistência está relacionada com a carência de
conhecimentos e vantagens da EaD:
Minha formação básica é a Psicologia, e existe um certo paradigma social
(às vezes, usado como justificativa), de que as pessoas da Área Humana
não gostam de tecnologia. Pode até ser que não gostem mesmo, mas isto
não significa que não possam aprender a utilizá-la. Desta forma, também
tive as resistências naturais para começar a ser usuária de qualquer tipo de
tecnologia, até ficar absolutamente convencida de que seus benefícios eram
expressivos e que valia a pena! Quando comecei a ler mais sobre elearning, ficou claro para mim de que estávamos diante de uma ferramenta
poderosa e fantástica para os cursos técnicos, e que o desenvolvimento
deste tipo de habilidade dependeria, apenas, de um bom conjunto de
princípios, muito bem estruturado (DUTRA, 2014, p. 1).

Dutra (2014) continua afirmando que não existem métodos prontos e únicos
para tratar as resistências à EaD, mas a comunicação eficaz é uma ferramenta
básica

e

essencial

para

isso.

As

pessoas

necessitam

ser

informadas,

conscientizadas e sensibilizadas para os benefícios de determinada tecnologia. No
processo de comunicação é fundamental que a mensagem seja compreendida e que
o ouvinte possa dar um retorno.
Segundo Albertin e Brauer (2012) a utilização total de ferramentas da EaD na
Educação Corporativa, podem gerar resistências por parte dos empregados, pois
muitos não estão familiarizados com este modelo de educação ou não dominam as
ferramentas tecnológicas, ou seja, criar hábitos e familiaridade com as tecnologias
torna-se importante para o sucesso do processo.

2.4 O MODELO READEC
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A aceitação da tecnologia vem sendo estudada há mais de duas décadas, o
que acarretou em inúmeros modelos que procuram explicar a adoção da tecnologia
individual. Venkatesh et al. (2003) criaram um modelo unificado no qual eles
integram os elementos de oito modelos que trabalham com a aceitação da
tecnologia, conforme mostrado no Quadro 3.
Quadro 3 - Modelos ou teorias formadoras da base teórica – UTAUT
Teoria
TRA
TAM, TAM2
MM
TPB

C-TAM-TPB
MPCU
IDT
SCT

Definição
Theory of Reasoned Action –
Teoria da Ação Racionalizada
Technology Acceptance Model –
Modelo de Aceitação de
Motivational Model – Modelo
Motivacional
Theory of Planned Behavior –
Teoria do Comportamento
Planejado
Combined TAM and TPB –
Modelos TAM e TPB Combinados
Model of PC Utilization – Modelo
de Utilização do PC
Innovation Diffusion Theory –
Teoria da Difusão da Inovação
Social Cognitive Theory – Teoria
Social Cognitiva

Autor
FISCHBEIN; AZJEN, 1975
DAVIS, 1989
DAVIS et al. 1992
AJZEN, 1991

TAYLOR; TODD, 1995
THOMPSON et al. 1991
ROGERS, 1995
COMPEAU; HIGGINS, 1995

Fonte: Adaptado Albertin e Brauer (2012)

A partir das semelhanças empíricas e conceituais entre oito modelos, os
autores selecionaram os construtos que apresentaram maior poder de explicação
(expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições
facilitadoras), bem como os moderadores mais influentes (gênero, idade, experiência
e voluntariedade), e foi formulado o modelo UTAUT, conforme podemos observar na
Figura 1. Este trabalho foi premiado como melhor artigo por uma das revistas mais
prestigiadas de Administração, a MS Quartely.
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Figura 1 - Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia – UTAUT

Fonte: Venkatesh et al. (2003)

Em 2005, Lapointe e Rivard ganharam o prêmio de melhor artigo da revista
MS Quartely, com artigo “Modelo Multinível de Resistência à Implementação de
Tecnologia da Informação”. As autoras afirmavam que os indivíduos e grupos podem
ter várias intenções e comportamentos a partir da percepção de uma mudança de
tecnologia. No entanto, a pesquisa de Lapointe e Rivard (2005) era de natureza
qualitativa.
Após várias pesquisas nas principais bases de dados, não foram
encontradas outras pesquisas de natureza quantitativa que tivessem um
embasamento teórico robusto que utilizasse um modelo de resistência à sistemas
informação, com exceção da pesquisa desenvolvida, validada e testada por Albertin
e Brauer (2012), publicada na RAP, que utilizava o modelo READEC (Resistência à
EaD na Educação Corporativa) na sua concepção.
Para os autores, o modelo READEC, que tem como base o modelo UTAUT,
sustenta que existem cinco dimensões que implicam na aceitação ou resistência à
EaD na EC, ou seja, Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço,
Condições Facilitadoras, Autoeficácia, Interatividade, as quais, estão parcialmente
relacionadas com a variável latente Resistência à EaD na EC.
Segundo as informações do Quadro 4, o construto Expectativa de
Desempenho, reflete o grau em que o indivíduo acredita que a utilização do sistema
possa ajudá-lo a obter ganhos de desempenho em seu trabalho.
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Quadro 4 - Expectativa de desempenho
Tópicos

Definição
Grau em que um indivíduo
acredita que se utilizar um
Utilidade percebida
determinado sistema permitirá
reforçar o seu desempenho
Grau em que um indivíduo é
motivado a executar uma
Motivação extrínseca
atividaded em prol de sua
ascenção profissional
Grau em que o indivíduo acredita
que, a partir do momento em que
Ajuste ao trabalho
se alguma tecnologia, o
desempenho no trabalho melhora
Grau em que uma inovação é
percebida como uma melhoria na
Vantagem relativa
maneira existente de fazer as
atividades
Expectativa de resultado Expectativas relacionadas com o
desempenho
resultado nos postos de trabalho
Consequência do desempenho
Expetativa de resultado - pessoal
individual e sentimento de
realização

Teoria (Autor)
TAM, TAM2 (Davis, 1989)

MM (Davis et al., 1992)

MPCU (Thompson et al., 1991)

IDT (Rogers, 1995)

SCT (Compeau; Higgins, 1995)
SCT (Compeau; Higgins, 1995)

Fonte: Venkatesh et al. (2003)

Conforme apresentado no Quadro 5, o construto Expectativa de Esforço,
reflete o grau facilidade de uso do sistema.

Quadro 5 - Expectativa de esforço
Tópicos
Facilidade do uso percebido

Complexidade

Facilidade de uso

Definição
Grau de percepção de um
indivíduo em relação à facilidade
de uso percebida
Relacionada diretamente ao grau
em que a inovação é percebida e
complicada de ser entendida
Relacionada diretamente ao grau
em que o indivíduo percebe que
utilizar um sistema novo nem
sempre é difícil.

Teoria (Autor)
TAM, TAM2 (Davis, 1989)

MPCU (Thompson et al., 1995)

IDT (Rogers, 1995)

Fonte: Venkatesh et al. (2003)

O construto Condições Facilitadoras é definido pelo grau em que um indivíduo
confia que há uma infraestrutura organizacional e técnica apropriada para apoiar o
uso do sistema. Esse construto foi elaborado tendo por base as definições
apresentadas no Quadro 6.
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Quadro 6 - Condições facilitadoras
Tópicos

Definição
Reflete percepções dos
constrangimentos internos e
externos sobre o comportamento,
englobando a autoeficácia, e
condições dos recursos e de
tecnologia
Fatores de infraestrutura
(tecnológica, espacial, temporal e
pedagógica) necessários para a
realização do curso
Grau em que uma inovação é
percebida como sendo condizente
com os valores existentes, as
necessidades, as experiências
passadas e os potenciais
adotados

Controle percebido
do comportamento

Condições
facilitadoras

Compatibilidade

Teoria (Autor)

TPB (Ajzen, 1991)

MPCU (Thompson et al., 1991)

IDT (Rogers, 1995)

Fonte: Venkatesh et al. (2003)

Galusha (1997) afirma que a EaD é centrada no aprendizado do aluno e que
conhecer as características dos alunos contribui para entender e prevenir potenciais
barreiras do aprendizado. As características pessoais do aluno podem ser fatores de
sucesso ou de fracasso em programas de EaD. Se um aluno virtual for
indisciplinado, desorganizado, procrastinador e que tenha necessidade de interação
face a face com o professor e os outros alunos, então possivelmente sua resistência
à EaD será maior.
A pesquisa de Compeau e Higgings (1995) confirma que a Autoeficácia é o
julgamento dos indivíduos de suas capacidades de organizar e executar cursos de
ação requeridos para atingir alguns tipos designados de desempenho.
Os conceitos acima vão ao encontro das informações observadas no Quadro
7.
Quadro 7 - Autoeficácia
Tópicos
Necessidade de interação
presencial nas aulas ou nos
estudos
Indisciplina ou dificuldades com o
gerenciamento do tempo
Procastinação

Definição

Grau de Habilidade do indivíduo
em aprender sozinho e em
realizar o que planeja

Autor
Berge (1998); Mungania (2003);
Galusha (1997)

Fonte: Adaptado Albertin e Brauer (2012)

Compeau e Higgins (1995)
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Galusha (1997) afirma que para todo tipo de instrução é importante que o
aluno tenha um feedback rápido, mas na EaD isso é fundamental, pois nesse caso
os alunos já estão prejudicados pela falta de contato presencial com os professores
e colegas.
Não se pode afirmar que tempestividade entre o professor virtual e o aluno
virtual seja um fator de satisfação, mas sua ausência provavelmente é um fator de
insatisfação, conforme observado na definição do construto no Quadro 8. É
provável, que uma interatividade fraca entre os alunos virtuais aumente a
possibilidade de resistências à EaD.

Quadro 8 - Interatividade
Tópicos

Definição

Autor

Interatividade

Grau de interatividade e
tempestividade entre o funcionário
aluno com o tutor ou com outros
alunos. Monitoramento, estímulo
e tempo de feedback

Dutra (2007); Galusha (1997)

Fonte: Adaptado Albertin e Brauer (2012)

Dutra (2014) sugere ainda, que no caso da ECaD, que uma pessoa de dentro
da organização tenha a responsabilidade de facilitar a adaptação às novas
tecnologias e acompanhar os alunos virtuais para que concluam o curso com
sucesso.
O sucesso de uma implantação do sistema de EaD depende da experiência,
do conhecimento, da crença e da motivação dos envolvidos no processo. Esclarecer
dúvidas e promover discussões são úteis no sentido de envolver os indivíduos na
mudança, pois se a decisão é tomada sem levar em conta a participação, os
interesses e a necessidade dos funcionários, a resistência tende a ser maior (PARÉ,
2002). Para Dutra (2014), não existem métodos prontos e únicos para tratar as
resistências à EaD, mas a comunicação eficaz é uma ferramenta básica e essencial
para isso.
Com as cinco dimensões devidamente identificadas, foi possível a criação de
uma estrutura teórica de Resistência à EaD na EC (Modelo READEC), como pode
ser observado na Figura 2.
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Figura 2 - Modelo READEC

Expectativa de
esforço

Condições
Facilitadoras

Expectativa de
Desempenho

Resistência à EaD
na EC

Interatividade

Autoeficácia

Fonte: Albertin e Brauer (2012)

Segundo Albertin e Brauer (2012), existem duas dimensões relacionadas com
ambiente no qual o indivíduo está inserido (Condições Facilitadoras e Interatividade),
outras três estão relacionadas com o indivíduo, ou seja, são características ou
expectativas próprias (Autoeficácia, Expectativas de Esforço e de Desempenho).
Albertin e Brauer (2012) concluíram que existe a possibilidade de que outras
dimensões também possam influenciar a resistência em questão, entretanto, não
foram incluídas por não terem sido identificadas no levantamento bibliográfico
realizado no seu estudo.
Por fim, Albertin e Brauer (2012) concluíram que com a identificação das
cinco dimensões e a respectiva criação da estrutura teórica proposta - Figura 2, será
possível explicar o processo de resistência à EaD na EC.

2.4.1 Hipóteses
Diante do que será apresentado na Figura 2, acerca das dimensões que
compõem estrutura de Resistência à EaD na EC proposta por Albertin e Brauer
(2012), sugere-se as seguintes hipóteses para teste:
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H1: O construto Auto eficácia tem uma influência positiva sobre o
Construto Resistência à EaD na EC.



H2: O construto Expectativa de Desempenho tem uma influência positiva
sobre o Construto Resistência à EaD na EC.



H3: O construto Expectativa de esforço tem uma influência positiva sobre
o Construto Expectativa de Desempenho.



H4: O construto Condições Facilitadoras tem uma influência positiva sobre
o Construto Expectativa de Desempenho.



H5: O construto Interatividade tem uma influência positiva sobre o
Construto Expectativa de Desempenho.
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III. MÉTODO
3.1 MÉTODO E TIPO DE PESQUISA
Quanto à abordagem, a pesquisa será quantitativa, exploratória de cunho
explicativo, pois tem a preocupação de registrar fatos, analisá-los, interpretá-los e
identificar suas causas (LAKATOS; MARCONI, 2011). Gil (2014) afirma, este tipo de
pesquisa tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou
contribuem para ocorrência dos fenômenos.
Quanto ao método, será dedutivo, pois usará a generalização como forma de
chegar às conclusões.
Do ponto de vista técnico, o levantamento será bibliográfico e a pesquisa de
campo. Bibliográfica, pois foi feito um estudo sistemático em referências que tratam
do tema para a fundamentação teórica e metodológica do trabalho, de campo,
porque é considerada “uma investigação empírica realizada no local onde ocorreu o
fenômeno ou que dispõe de elementos para explica-lo” (VERGARA, 2013, p. 46).
O Quadro 9 sintetiza a estrutura metodológica utilizada nesta pesquisa
quantitativa.

Quadro 9 - Estrutura Metodológica - Pesquisa Quantitativa
Posição
Epistemológica
Positivista

Enfatiza o raciocínio
dedutivo, as regras da
lógica e os atributos
mensuráveis da
experiência humana.

Método
Survey

Técnica de coleta de
dados
Questionário

Busca informação
Instrumento de coleta de
através da obtenção de
dados constituído por
dados ou informações
uma série ordenada de
sobre as características perguntas que devem ser
ou as opiniões de
respondidas por escrito
determinado grupo de
pelo informante, sem a
pessoas, indicado como
presença do
representante de uma
pesquisador. Objetiva
população-alvo,
levantar opiniões,
utilizando um
crenças, sentimentos,
questionário como
interesses, expectativas,
instrumento de pesquisa situações vivenciadas.

Modo de Análise
Codificação e Tabulação

Analisa os dados
numéricos através de
procedimentos
estatísticos

Fonte: Autor

É importante ressaltar, que a escolha da pesquisa de natureza quantitativa se
deu, porque nesta primeira etapa o intuito é utilizar o máximo de pessoas possíveis,
a fim de que possamos obter panorama geral do comportamento dos respondentes
no contexto do setor público (Exército) acerca dos motivos da resistência a EaD.
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Como sugestão, em uma segunda etapa futura, a utilização de uma pesquisa
qualitativa irá com certeza complementar os resultados que apresentados neste
estudo.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA
Esta pesquisa teve como população os militares do Exército Brasileiro que
estavam realizando ou realizaram um ou mais cursos corporativos à distância. A
amostra totalizou 345 militares inscritos no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
(CAS) – 2016, situado na Escola de Sargentos das Armas (EASA) em Cruz Alta RS. Todos os 345 militares que estavam realizando o curso receberam o
questionário eletrônico e 230 responderam.
Não foi estabelecido nenhum critério específico em relação ao formato de
curso à distância como determinante da população alvo desta pesquisa, pois o
objetivo da mesma era compreender o processo de resistência à EaD na EC como
um todo.

3.3 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada no decorrer dos 31 dias do mês de agosto, por
meio do questionário eletrônico elaborado na ferramenta Google Forms. O
questionário foi elaborado a partir de 6 diferentes construtos propostos no Modelo
READEC de Albertin e Brauer (2012) e teve 31 questões fechadas com base na
escala Likert de 7 pontos, que vai de “discordo totalmente” até “concordo
totalmente”, conforme Figura 2.
Foram solicitadas informações respectivas aos dados demográficos dos
respondentes (faixa etária e área de formação).
A amostra era composta somente do sexo masculino, portanto não houve a
necessidade da obtenção dos dados acerca do gênero dos respondentes.
A análise estatística e testes dos dados do presente estudo, foi por meio do
software WarpPls, versão 5.0.

3.4 VARIÁVEIS DA PESQUISA
Hair et al. (2009) tecem algumas considerações acerca dos tipos de variáveis
que fazem parte da MEE:
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As variáveis latentes exógenas são os construtos que explicam outros
construtos no modelo, à medida que as variáveis latentes endógenas, são
os construtos que estão sendo explicados no modelo em questão;



Variáveis latentes endógenas, não são diretamente observáveis nem
mensuráveis, devendo ser estimadas indiretamente, por intermédio das
variáveis observadas.

Conforme recomendação de Hair et al. (2009), o modelo utilizado na pesquisa
foi elaborado com o mínimo de três variáveis observadas por construto (variável
latente). Pautado nesta orientação, foram definidas múltiplas variáveis observadas
para cada construto.
A seguir serão descritos nos Quadros (10, 11,12 e 13) os construtos
(variáveis latentes), com suas respectivas definições, tópicos, variáveis observadas
e os itens do questionário.

Quadro 10 - Construto Autoeficácia
Construto

Definição

Tópico
Necessidade de
interação presencial
nas aulas ou nos
estudos

Autoeficácia

Grau de habilidade
Indisciplina e
do funcionário em
dificuldades com o
aprender sozinho e
gerenciamento do
em realizar o que
tempo
planeja

Variável
Observada

auto1
auto2

Item
Prefiro aulas onde tenho contato face a face
com o professor *
Prefiro estudar sozinho do que com outra(s)
pessoa(s)

auto3

Sou disciplinado

auto4

Tenho facilidade em priorizar minhas atividades

auto5

Tenho facilidade em realizar as coisas que
priorizei

auto6

Costumo adiar as coisas que tenho que fazer *

Procrastinação

Fonte: Albertin e Brauer (2012)
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Quadro 11 – Construtos Expectativa de Desempenho e Expectativa de Esforço
Construto

Definição

Tópico

Variável
Observada

edesem1

Grau em que um
funcionário acredita
Expectativa de
que o uso do
Desempenho sistema vai ajudálo a atingir ganhos
no trabalho

Expectativa de
desempenho
(adaptação da
UTAUT)

Grau de facilidade
Expectativa de
associada ao uso
Esforço
do sistema

Facilidade de uso
percebida
(adaptação da
UTAUT) e
Complexidade

edesem2
edesem3
edesem4
eesfor1
eesfor2
eesfor3

Item
Considero que a EAD é útil ao meu trabalho
A EAD me permitiu aumentar a qualidade de
meu trabalho
Usar a EAD não aumentou minha
produtividade *
Usar a EAD aumentou minhas chances de
crescimento na empresa
O sistema de EAD que utilizo é claro e fácil
Foi fácil adquirir habilidade na utilização da
EAD
Acho fácil usar os recursos do sistema de
EAD
Aprender a usar a EAD foi fácil para mim

eesfor4
Fonte: Albertin e Brauer (2012)

Quadro 12 – Construtos Condições Facilitadoras e Interatividade
Construto

Condições
facilitadoras

Definição

Tópico

Grau em que um
funcionário acredita
que existe uma Condições Técnicas
infra-estrutura
Facilitadoras
organizacional e
(adaptação da
técnica para
UTAUT)
suportar o uso do
sistema

Variável
Observada

Item

cond1

Quando há problemas na EAD, é fácil resolver

cond2
cond3
cond4
cond5
inter1

Interatividade

Grau de de
interatividade e
tempestividade
entre o funcionário
aluno com o tutor
ou com outros
alunos

inter2
Interatividade

inter3
inter4
inter5

Eu tenho os recursos necessários para usar
o sistema de EAD
O sistema de EAD que utilizo tem muitos
problemas de funcionamento *
Uma pessoa específica (ou grupo) está
disponível para dar assistência nas
dificuldades com o sistema de EAD
Recebi incentivo(s) para fazer curso a
distância
Na EAD que tive, existiu muito entrosamento
entre os alunos
Na EAD que tive, o professor me estimulou
bastante
Na EAD que tive, a interatividade entre o
professor e os alunos foi alta
Na EAD que tive, o feedback (retorno) do
professor foi rápido
Na EAD que tive, o professor monitorou
bastante meu aprendizado

Fonte: Albertin e Brauer (2012)
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Quadro 13 – Construto Resistência à EaD
Construto

Definição

Tópico

Variável
Observada

Item
Pretendo, por vontade própria, continuar
usando a EAD
Eu recomendaria o uso da EAD a amigos
Aulas presenciais são mais agradáveis que
aulas à distância *
Fazer cursos a distância foi algo bom para
mim

resis1
resis2
resis3
Grau em que o
Resistência à
empregado resiste
EAD na EC
à EAD

resis4
Resistência à TI

Passar a educação presencial da empresa
para EAD me preocupa *

resis5
resis6
resis7

Para mim, existem mais vantagens na EAD
do que desvantagens
Se em minha empresa houvesse um grupo de
empregados que gosta de EAD, eu faria parte
dele

Fonte: Albertin e Brauer (2012)

(*) Item Inverso

Os respondentes desta pesquisa tratavam-se de profissionais que atuam no
Exército Brasileiro e a nomenclatura utilizada em alguns termos dentro da
organização militar são diferentes dos termos utilizados nas variáveis observadas
originariamente formuladas conforme descritos nos Quadros (10, 11,12 e 13). Diante
disso, um conjunto de perguntas tiveram alguns termos dos textos modificados,
mantendo-se o sentido do questionamento.
O intuito de tal procedimento foi evitar que os respondentes tivessem algum
resquício de dúvida quanto aos termos originais da pesquisa que porventura viesse
a influenciar às respostas dadas por eles no questionário eletrônico. Por
conseguinte, acredita-se que esta alteração impediu eventuais recebimentos de
dados que provavelmente estariam com o sentido deturpado.

3.5 UNIDADE OBSERVADA
O Exército Brasileiro que, por meio do Departamento de Educação e Cultura
do Exército (DECEx), tem como uma de suas missões pesquisar, educar e capacitar
recursos humanos, acredita que a EAD é uma forma eficaz de investir
constantemente no aprimoramento de seus profissionais e da sociedade. Movido
pelo espírito empreendedor, o Exército empenha-se na construção de um Brasil sem
fronteiras, sem hiatos educacionais entre as regiões geográficas, buscando tornar a
educação acessível aos militares em todo o território nacional.
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Com o conceito de “educação sem distâncias” o DECEx criou, por meio da
Portaria nº 161, de 20 de dezembro de 2005, a Coordenadoria de Ensino a Distância
(CEAD), com o objetivo de desenvolver e implementar ações de EaD no Exército
Brasileiro, permitindo que os militares possam, mesmo que transferidos para
qualquer parte do Brasil ou em missão no exterior, continuar seus estudos em busca
de uma melhor capacitação profissional.
A CEAD colabora na educação continuada dos militares coordenando a oferta
de cursos e capacitações de curta duração, uns obrigatórios e outros voluntários,
aos integrantes da Força. Para articular a educação continuada com as diferentes
formas contemporâneas de comunicação, a CEAD investe em projetos como o
Portal de Educação do Exército e seu institucional ambiente virtual de
aprendizagem, apelidado de EBaula.
É nesse contexto institucional que a presente pesquisa se insere, tendo como
população os militares de carreira na condição de alunos dos Cursos de
Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), sendo disponibilizada no EBaula do referido
curso.
Os CAS objetivam atualizar os conhecimentos profissionais comuns e
específicos à Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos (QMS) e habilitar o
sargento para ocupar os cargos de 2º sargento-aperfeiçoado, de 1º sargento e de
subtenente. Os cursos são obrigatórios para a carreira dos praças e acontecem de
forma descentralizada por escolas e por Qualificação Militar de Subtenentes e
Sargentos (QMS), conforme Quadro 14.
Quadro 14 - Escola, Localidade e QMS
Escola
Escola de
Aperfeiçoamento de
Sargentos das Armas
(EASA)

Localidade

QMS

Cruz Alta - RS

Infantaria, Cavalaria, Artilharia,
Engenharia e Comunicações

Escola de Sargentos
de Logística (EsSLog)

Rio de Janeiro - RJ

Material Bélico-Mecânico de Viatura
Auto, Material Bélico-Mecânico de
Armamento, Material Bélico-Mecânico
Operador, Intendência, Topografia,
Manutenção de Comunicações, Saúde,
Saúde Apoio, Saúde Auxiliar de
Enfermagem e Saúde Técnico em
Enfermagem

Centro de Instrução de
Aviação do Exército
(CIAvEx)

Taubaté - SP

Aviação Manutenção e Aviação Apoio

Fonte: DECEx
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Os cursos têm duração de 41 (quarenta e uma) semanas, desenvolvidas em 2
(duas) fases, com as seguintes especificidades:


A primeira, de 30 (trinta) semanas e 360 (trezentas e sessenta) horas, na
modalidade de Educação a Distância (EAD), sob a coordenação da EASA.
Os estudos na 1ª fase são desenvolvidos na unidade do aluno, em seu
domicílio ou em outros locais, de sua livre escolha. Nessa fase, a tutoria
disponibilizada para orientar o processo de aprendizagem será realizada
pela EASA, via Portal de Educação do Exército. Para tanto, o chefe direto
do aluno deve proporcionar condições para que o aluno possa conciliar as
atividades de ensino com o serviço diário, concedendo-lhe 8 (oito) tempos
de instrução semanais, dentro do horário do expediente, para fins de
estudo, sob a supervisão do orientador, e disponibilizando-lhe os meios de
estudo (local, computador, acesso à Internet, fax, etc.). O aluno deve
complementar seus estudos com mais 4 (quatro) horas, em domicílio, para
que totalize 12 (doze) tempos de instrução semanais.



A segunda, de 11 (onze) semanas e 440 (quatrocentas e quarenta) horas
são desenvolvidas nas três escolas por QMS.



Os CAS são cursados, em média, após 7 anos e meio do primeiro curso
realizado, o Curso de Formação de Sargentos (CFS). Por exemplo, um
aluno que se formou no CFS em 2008 cursará o seu segundo curso
obrigatório no ano de 2016.

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS
Atualmente, para compreender relações mais complexas que analisem
múltiplas variáveis, é necessária a utilização de métodos mais sofisticados de
análise multivariada (HAIR et al., 2014).
A última década do século XX assistiu a uma notável aceleração do interesse
em MEE. A amplitude da aplicação de métodos de MEE vem se expandindo e sendo
aplicados cada vez mais em análises exploratórias, confirmatórias e preditivas
(WESTLAND, 2007).
Neste estudo, será utilizada a Modelagem de Equações Estruturais – MEE,
que é uma família de modelos estatísticos que buscam explicar as relações entre
múltiplas variáveis simultaneamente. Ela examina a estrutura de inter-relações

34

expressas em uma série de equações, semelhante a uma série de equações de
regressão múltipla. Tais equações descrevem todas as relações entre os construtos
(as variáveis dependentes e independentes) envolvidos na análise (HAIR et al.,
2010).
Hair et al. (201 afirmam que, apesar de diferentes caminhos poderem ser
usados para testar modelos em MEE, todos os modelos de equações estruturais são
distinguidos por 3 características:

1. Estimação de relações de dependência múltiplas e inter-relacionadas;
2. Uma habilidade para representar conceitos não observados nessas
relações e corrigir erro de mensuração no processo de estimação;
3. Definição de um modelo para explicar o conjunto inteiro de relações.

Para estimação em MEE, existem duas técnicas distintas:


MEE baseada em Matriz de Covariância - MC: utiliza o procedimento de
máxima verossimilhança



MEE baseada em Mínimos Quadrados Parciais - MQP: utiliza o método de
regressão de mínimos quadrados ordinários

Para Hair, Ringle e Sarstedt (2014), a MEE é particularmente uma técnica útil
para o processo de desenvolvimento e avaliação de teorias.
A teoria em torno do Modelo READEC foi desenvolvida e teve sua efetiva
aplicação no setor privado em 2012. Os resultados alcançados com este estudo
foram obtidos por meio de uma pesquisa aplicada em uma amostra aleatória, e os
dados foram tratados e consolidados por meio da ferramenta MEE - MC.
No estudo atual, por tratar-se do setor público (Instituição Militar), optou-se
pelo uso da técnica em MEE - MQP, pois a intenção principal era verificar o
comportamento do referido Modelo em um contexto totalmente oposto.
Sendo assim, além buscar identificar os fatores que motivam ou contribuem
para a ocorrência do fenômeno resistência, esta pesquisa possui uma dimensão
essencialmente exploratória, em vista de ter como propósito fundamental a
investigação e mensuração acerca aplicabilidade do Modelo READEC em um setor
ainda não explorado.
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3.6.1

MEE com base em Mínimos Quadrados Parciais – MQP
Originalmente desenvolvido por Wold (1974, 1980, 1982), MQP é uma técnica

de MEE baseada em uma abordagem iterativa que maximiza a variância explicada
de construções endógenas (FORNELL E BOOKSTEIN, 1982). De acordo com
Prearo (2013), o algoritmo de estimação MQP foi apresentado como alternativa à
modelagem de equações estruturais baseada em covariâncias, somente em 1982.
A MEE - MQP funciona como uma análise de regressão múltipla (Hair et al.,
2014). Esta característica torna a MEE - MQP particularmente valiosa para fins de
investigação exploratória. Hair et al. (2014), continuam afirmando que a importância
do seu uso aumenta em problemas de modelagem problemáticas que rotineiramente
ocorrem nas ciências sociais, pois estas modelagens contêm um contexto de
características onde os dados não são normais e os modelos são altamente
complexos.
Dentre as características da MEE - MQP que justificam a sua utilização,
podem-se destacar, de acordo com Roberts, Thatcher e Grover (2010), Hair et al.
(2014) e Ringle, Silva e Bido (2014), as seguintes:

1. Não exigência de normalidade multivariada na distribuição dos dados;
2. Possibilidade de utilização de amostras relativamente pequenas;
3. Possibilidade de utilização de indicadores formativos.

O argumento para a utilização da MEE - MQP como uma metodologia viável
está ganhando aceitação em muitas disciplinas de negócios. Vários acadêmicos
publicaram estudos resumindo a MEE - MQP em seus respectivos campos. Os
artigos também relataram os três principais motivos para a aplicação da MEE _ MQP
conforme a Tabela 1. Globalmente, as conclusões indicam um aumento substancial
na utilização da MEE – MQP (HAIR et al., 2014).
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Tabela 1 – Principais Motivos para Utilização da MEE - MQP
Disciplina

Autor

Período

Marketing

Hair et al. (2012 b) 1981 - 2010

Gerenciamento Estratégico

Hair et al. (2012 a) 1982 - 2010

Sistema de Gerenciamento
de Informação

Ringle et al. (2012) 1992 - 2011

Gerenciamento de Produção
e Operação

Peng e Lai (2012) 2000 - 2011

Contabilidade

Lee et al. (2011)

2005 - 2011

Número de Os 3 principais motivos para
Estudos
o uso da MEE - MQP
Dados sem normalidade: 50%
204
Amostra Pequena: 46%
Indicadores Formativos: 33%
Dados sem normalidade: 59%
37
Amostra Pequena: 46%
Indicadores Formativos: 27%
Dados sem normalidade: 34%
65
Amostra Pequena: 37%
Indicadores Formativos: 31%
Dados sem normalidade: 14%
42
Amostra Pequena: 33%
Indicadores Formativos: 19%
20
Não analisado

Fonte: Hair et al. (2014)

3.7 ANÁLISE DOS DADOS
A avaliação do modelo no contexto da MEE-MQP será realizada em duas
partes:

3.7.1



Primeira parte - análise do modelo externo (mensuração);



Segunda parte - análise do modelo interno (estrutural).

Modelo de Mensuração
O Modelo de Mensuração, também denominado de Modelo Externo, trata da

relação entre construtos e seus indicadores. A avaliação incluiu a Confiabilidade
Composta (CC), o Alpha Cronbach, a Variância Média Extraída (VME) e as Cargas
Cruzadas (Cross Loading) e o critério de Fornell-Larcker, para avaliar a validade
discriminante (HAIR et al., 2014). Todos os construtos neste estudo são mensurados
por meio de indicadores reflexivos, ou seja, neste tipo de medida a causalidade é
entendida como sendo do construto para os indicadores.
De acordo com Diamantopoulos, Riefler e Roth (2008), a utilização de
indicadores reflexivos tem uma longa tradição nas ciências sociais e são os mais
utilizados em MEE.

3.7.1.1 Confiabilidade Composta (CC) e Alpha de Cronbach
Conforme Hair et al. (2014), o primeiro critério a ser avaliado é a
confiabilidade de consistência interna. A confiabilidade é condição necessária para a
validade, pois uma medida válida necessita, inicialmente, apresentar confiabilidade.
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Como um dos índices a serem utilizados na avaliação da pesquisa, o Alpha
de Cronbach foi calculado para medir a confiabilidade do instrumento de coleta de
dados, avaliando a sua qualidade psicométrica, que deve apresentar um valor
mínimo de 0,70 para ser satisfatório, embora, segundo Hair et al. (2009), o valor de
0,60 possa ser aceito se a pesquisa for exploratória.
Apesar de ser um índice tradicional na mensuração de consistência interna, o
Alpha de Cronbach assume que todos os indicadores são igualmente confiáveis,
enquanto a MEE - MQP dá prioridade a indicadores de acordo com sua
confiabilidade, o que resulta em uma resposta mais precisa (HENSELER; RINGLE;
SINKOVICS, 2009).
Segundo Hair et al. (2014), o indicador Alpha de Cronbach deve utilizado com
cautela em MEE-MQP, pois a medida é muito sensível ao número de itens da escala
e tende a subestimar a confiabilidade de consistência interna.
O índice Confiabilidade Composta (CC) considera as distintas cargas
externas

das

variáveis

observadas.

Os

valores

aceitáveis

em

pesquisas

exploratórias para este índice são de 0,60 a 0,70. As medidas entre 0,70 e 0.90
indicam convergência e consistência interna e são consideradas satisfatórias.
Entretanto, valores acima de 0.90 e abaixo de 0,60 são indesejáveis, pois
demonstram a provável existência de itens semanticamente redundantes ou
sinalizam inconsistência na confiabilidade interna respectivamente. (HAIR et al.,
2014).

3.7.1.2 Variância Média Extraída (VME)
O outro critério a ser analisado é a validade convergente, por meio da
Variância Média Extraída (VME). Ela representa a medida em que um indicador se
correlaciona positivamente com os demais indicadores. Neste índice, o valor de 0,50
ou maior, indica que em média, o construto explica mais do que a média de variância
de seus indicadores (HAIR et al., 2014). As variáveis observadas que apresentam
valores menores que 0,50 são eliminadas, e por consequência disso, tendem a
contribuir com o aumento da Variância Média Extraída.

3.7.1.3 Cargas Cruzadas (Cross Loading)
Quanto as medidas da validade discriminante, existem duas abordagens
sugeridas por Hair et al. (2014). A primeira, é por meio do exame das Cargas Cru-
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zadas dos indicadores (Cross Loading), ou seja, para que a condição de validade
discriminante seja estabelecida, as cargas das variáveis observadas nas suas
respectivas variáveis latentes devem ser maiores que em outros construtos.
A segunda, é baseada no critério de Fornell-Larcker, que compara a raiz
quadrada das Variâncias Médias Extraídas (VME) com as correlações entre variáveis latentes. Caso a VME do construto exceder o quadrado da correlação, fica
configurado que o respectivo construto compartilha mais variância com seus
indicadores associados do que com qualquer outro construto.
A eliminação de um item pode melhorar a confiabilidade ou a validade
discriminante, mas sem critério, este procedimento pode comprometer a validade de
conteúdo da mensuração (HAIR et al., 2014).

3.7.2

Modelo Estrutural
A avaliação do Modelo Estrutural, também denominado de Modelo Interno,

tem como premissa, a verificação da sua relevância preditiva e a relação entre as
variáveis latentes. Entende-se por relevância preditiva, a capacidade que um
construto pode prever os outros construtos com os quais se relaciona (HAIR et al.,
2014).
No Modelo Estrutural, serão calculados os valores e as significâncias dos
coeficientes de caminho, o nível do coeficiente de determinação de Pearson (R²), o
tamanho de efeito (f²) e a relevância preditiva (Q²).
Antes de avaliar o ajustamento do Modelo Estrutural, recomenda-se a
verificação da colinearidade, pois se os indicadores apresentarem níveis
significativos de colinearidade uns com os outros, os coeficientes de caminho dos
construtos preditivos podem ser enviesados. Hair et al. (2009) diz, que duas
variáveis independentes exibem colinearidade completa se seu coeficiente de
correlação é igual a 1, e completa falta de colinearidade se o coeficiente de
correlação é igual a 0. A multicolinearidade ocorre quando qualquer variável
independente é altamente correlacionada com um conjunto de outras variáveis
independentes.
Como regra geral, é utilizado o indicador de Fator de Inflação de Variância
(VIF), que mede o efeito que outras variáveis independentes têm sobre o erro
padrão de um coeficiente de regressão. Valores altos de VIF indicam um alto grau
de colinearidade ou multicolinearidade entra as variáveis independentes. No
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contexto da MEE- MQP, um valor de 5 ou inferior indica que não há problemas de
colinearidade (HAIR et al., 2014).

3.7.2.1 Coeficiente de Determinação Pearson (R²)
Os coeficientes de caminho do referido Modelo Estrutural representam as
relações hipotéticas entre os construtos. Por padrão, estes coeficientes estimados
assumem valores entre -1 e 1. Logo, quanto mais próximos de 1 estiverem (e viceversa para valores negativos), mais forte positivamente será a significância
estatística (P-valor) (HAIR et al., 2014). Por outro lado, quanto mais próximo de zero
estiverem os coeficientes estimados, mais fraca a relação.
Dando continuidade, o coeficiente de determinação de Pearson (R²), é
frequentemente a medida mais utilizada na avaliação do Modelo Estrutural. Segundo
Ringle, Silva e Bido (2014), a medida R² corresponde à porção da variância do
construto endógeno que é explicada pelas variáveis latentes exógenas.
Os valores de R² variam de 0 a 1, com níveis maiores indicando maior
exatidão preditiva. Entretanto de acordo com Hair et al. (2014) não há regra para
indicação de valores aceitáveis para R², pois estes dependem da área de pesquisa e
da complexidade do modelo.
Hair et al. (2014) alerta, que não se deve avaliar apenas o quanto o modelo
explica bem os dados, mas também, o quanto este modelo é sólido teoricamente
acerca dos construtos envolvidos. Sobretudo, porque a adição de construtos sem
relevância possibilita a elevação do valor de R², fazendo com isso, que o coeficiente
de determinação Pearson (R²) não seja um bom critério de seleção de modelos.

3.7.2.2 Tamanho Efeito (f²) ou Indicador de Cohen
Pelas sugestões de Cohen (1998) e Hair et al. (2014), o tamanho do efeito
(f2) é obtido pela inclusão e exclusão de construtos do modelo, ou seja, o indicador
mede a relevância causada pelo impacto do construto exógeno sobre o construto
endógeno. Por meio desta medida, pode-se avaliar o quanto cada construto é “útil”
para o ajuste do modelo.
Hair et al. (2014) indicam que a diretriz para avaliar f2 é de que 0,02, 0,15 e
0,35, representam efeitos pequeno, médio e grande da variável latente exógena,
respectivamente.
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3.7.2.3 Relevância ou Validade Preditiva (Q²) ou Indicadores Stone-Geisser
A medida Q² avalia a qualidade de predição do modelo, isto é, este indicador
avalia o quanto o modelo se aproxima do que se espera dele (RINGLE; SILVA;
BIDO, 2014). Valores de Q2 superiores a zero indicam que há relevância preditiva
para determinada variável latente refletiva e endógena. Hair et al. (2014) afirmam
que valores 0,02, 0,15 e 0,35 são indicativos de que um construto exógeno tem
relevância preditiva pequena, média ou grande, respectivamente, em relação ao
construto endógeno (HAIR et al., 2014).
Por fim, Tenenhaus et al. (2005), propuseram um índice de qualidade de
ajustamento para MEE com MQP, o Goodness of Fit (GoF), como solução para
validação global do modelo MQP.
Nas áreas de ciências sociais e do comportamento, o valor deste índice acima
de 0,36 é sugerido como adequado (WETZELS et al., 2009). No entanto, a medida
não é aconselhada por diversos estudiosos (HENSELER; SARSTEDT, 2013) para
validação global do modelo, pois não consegue estabelecer diferenças entre
modelos válidos e não válidos.

IV. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Inicialmente foi apresentado o perfil dos respondentes, com a aplicação de
estatísticas descritivas, com a finalidade de demonstrar as principais características
demográficas da amostra. Na seção subsequente, foram apresentados os resultados
referentes a avalição do Modelo Hipotético.

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA
De acordo com as informações descritas no subcapítulo 3.3, a pesquisa foi
efetivamente respondida por 230 respondentes, sendo todos, militares que estavam
realizando o CAS - 2016 situado em Cruz Alta – RS.
No que tange a idade, houve um certo equilíbrio, pois 55,4% da amostra se
localizou entre 29 e 32 anos, enquanto os respondentes de 33 até 36 anos
registraram 42,4% de participação. A faixa até 28 anos registrou apenas 2,2%,
conforme Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Faixa Etária dos Respondentes

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto à área de formação, de acordo com o Gráfico 2, 53% dos
respondentes eram da área de humanas, 38,3% da área de exatas e a menor
participação foi 8,7% na área de biológicas.
Gráfico 2 - Área de Formação dos Respondentes

Fonte: Dados da pesquisa

4.2 AVALIAÇÃO DO MODELO HIPOTÉTICO
De acordo com Hair et al. (2014), o primeiro critério a ser avaliado é a
confiabilidade de consistência interna. Nessa primeira abordagem, foi possível
verificar se os valores referentes a Confiabilidade Composta, Alpha de Cronbach e
Variância Média Extraída estavam dentro dos limites estabelecidos na literatura para
uma

pesquisa

exploratória.

Para

modelos

com

propósito

exploratório,

a

confiabilidade composta deve ser superior a 0,60 e, para modelos confirmatórios,
superior a 0,70 (CHIN, 1998; HÖCK E RINGLE, 2006).
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4.2.1

Avaliação do Modelo de Mensuração
De acordo com a Tabela 2, observou-se que as variáveis latentes Esforço,

Interati, Desempen e Resist não apresentaram os escores desejáveis no tocante ao
índice Confiabilidade Composta, ou seja, valores acima de 0,90. Tais resultados
demonstram a existência de possíveis problemas de consistência interna nos
referidos construtos.
Quanto ao índice VME, as variáveis latentes Condifac e Autoefic
apresentaram valores abaixo de 0,50, revelando com isso, que estas variáveis
explicam menos do que a média da variância dos seus indicadores.
Todas as variáveis pesquisadas atingiram os valores especificados na
literatura acerca do índice Alpha de Cronbach.
Tabela 2 - CC, Alpha de Cronbach e VME – Modelo Hipotético
Índice
Confiabilidade
Composta
Alpha de
Cronbach
Variância
Média
Extraída

Variável Latente
Esforço Condifac Interati Desempen Autoefic Resist
0.963

0.810

0.940

0.924

0.751

0.929

0.948

0.705

0.918

0.888

0.632

0.908

0.866

0.464

0.759

0.753

0.410

0.658

Fonte: Dados da pesquisa

Com o propósito de proceder com o ajustamento do Modelo Hipotético,
iniciou-se a análise da validade discriminante por meio do exame das cargas
cruzadas (Cross Loading).
De acordo com os valores da Tabela 3, observou-se que as variáveis
observadas auto1 (Prefiro aulas onde tenho contato face a face com o professor *) e
auto2 (Prefiro estudar sozinho do que com outra (s) pessoa (s)) referentes ao construto
Autoefic apresentaram cargas menores do que as demais cargas dos outros
construtos, isto é, as referidas variáveis observadas explicam menos a sua variável
latente (Autoefic) do que outras dos demais construtos, e por essa razão, optou-se
por elimina-las.
No caso do construto Condifac, optou-se por retirar a variável observada
cond5 (Recebi incentivo (s) para fazer curso à distância). Esta decisão apoiou-se
principalmente, no fato de que o respectivo item da pesquisa não era representativo
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acerca do questionamento das Condições Facilitadoras (Condições Técnicas
Facilitadoras/Infraestrutura) realizado aos respondentes da pesquisa.
Vale observar, que a variável cond5 também exibiu a menor carga dentre as
demais do seu construto.
Tabela 3 - Cargas Cruzadas - Modelo Hipotético
Variável
Observada
eesfor1
eesfor2
eesfor3
eesfor4
cond1
cond2
cond3
cond4
cond5
inter1
inter2
inter3
inter4
inter5
edesem1
edesem2
edesem3
edesem4
auto1
auto2
auto3
auto4
auto5
auto6
resis1
resis2
resis3
resis4
resis5
resis6
resis7

Esforço
(0.912)
(0.955)
(0.927)
(0.929)
0.245
0.016
-0.136
0.056
-0.279
0.022
0.032
-0.009
0.073
-0.107
0.039
-0.012
0.026
-0.053
0.229
0.265
-0.106
0.051
-0.014
-0.004
0.038
0.032
0.154
-0.058
-0.036
-0.025
-0.054

Condifac
0.004
-0.018
0.041
-0.027
(0.828)
(0.636)
(0.650)
(0.682)
(0.584)
-0.127
0.027
-0.012
0.048
0.037
-0.023
-0.047
0.050
0.033
-0.270
-0.047
-0.074
-0.037
-0.029
0.273
0.028
0.079
-0.180
0.041
0.002
-0.002
-0.036

Variável Latente
Interati Desempen
0.027
-0.019
-0.043
-0.030
0.039
-0.008
-0.022
0.057
0.065
0.002
-0.362
-0.009
-0.328
-0.070
0.334
0.069
0.278
0.004
(0.706)
-0.067
(0.918)
0.061
(0.930)
-0.095
(0.859)
0.062
(0.923)
0.029
-0.026
(0.926)
0.048
(0.937)
-0.162
(0.757)
0.121
(0.838)
-0.248
0.031
-0.388
0.243
0.148
0.018
-0.006
0.034
-0.002
-0.030
-0.073
-0.119
0.026
-0.200
0.023
-0.103
-0.195
-0.181
0.040
0.266
-0.103
-0.116
0.042
0.311
0.071
-0.063

Autoefic
-0.036
0.012
-0.020
0.043
-0.042
0.000
-0.008
0.053
0.007
-0.043
0.010
0.032
-0.043
0.031
0.065
0.038
-0.111
-0.014
(0.045)
(0.166)
(0.809)
(0.886)
(0.860)
(0.504)
-0.048
-0.042
-0.173
0.068
0.149
-0.014
0.024

Resist
-0.014
0.053
-0.036
-0.004
-0.035
0.079
0.061
-0.120
0.035
0.184
-0.067
0.101
-0.165
-0.022
0.135
0.054
-0.184
-0.044
0.673
-0.060
-0.009
-0.047
0.058
-0.043
(0.849)
(0.904)
(0.544)
(0.895)
(0.691)
(0.834)
(0.894)

Fonte: Dados da pesquisa

Com a retirada das variáveis observadas auto1, auto2 e cond5, foi possível
dar continuidade ao ajustamento do Modelo Hipotético, pois os valores da VME
referente aos construtos Autoefic e Condifac atingiram o escore desejado
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4.2.2

Avaliação do Modelo de Mensuração
Dando prosseguimento no ajustamento do Modelo Hipotético, iniciou-se

verificação do Modelo Estrutural, por meio do Fator de Inflação de Variância - VIF e
o P-valor.
Tabela 4 - VIF e P-valor - Modelo Hipotético
Variável
Observada
eesfor1
eesfor2
eesfor3
eesfor4
cond1
cond2
cond3
cond4
inter1
inter2
inter3
inter4
inter5
edesem1
edesem2
edesem3
edesem4
auto3
auto4
auto5
auto6
resis1
resis2
resis3
resis4
resis5
resis6
resis7

VIF

P - valor

4.504
6.937
4.573
4.791
1.790
1.307
1.436
1.456
1.595
4.421
4.894
2.738
4.407
5.326
5.847
1.608
2.128
1.804
2.348
2.098
1.130
4.680
5.622
1.359
4.327
1.636
3.315
3.951

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
0.001
0.034
0.001
0.010
0.002
0.001

Fonte: Dados da pesquisa

No tocante ao VIF, segundo a Tabela 4, verificou-se a que algumas variáveis
observadas referentes aos construtos Esforço (Expectativa de Esforço), Desempen
(Expectativa de Desempenho), Interatividade e Resist (Resistência à EaD na EC)
apresentaram valores limítrofes e outras exibiram valores acima do limite sugerido
pela literatura.
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Quadro 15 - Tabela de Construtos
Construto

Variável
Observada

edesem1
edesem2
Expectativa de
Desempenho

edesem3
edesem4
eesfor1

Expectativa de
Esforço

eesfor2
eesfor3
eesfor4
inter1
inter2

Interatividade

inter3
inter4
inter5
resis1
resis2
resis3

Resistência à
EAD na EC

resis4
resis5
resis6
resis7

Item
Considero que a EAD é útil ao meu trabalho
A EAD me permitiu aumentar a qualidade de
meu trabalho
Usar a EAD não aumentou minha
produtividade *
Usar a EAD aumentou minhas chances de
crescimento na empresa
O sistema de EAD que utilizo é claro e fácil
Foi fácil adquirir habilidade na utilização da
EAD
Acho fácil usar os recursos do sistema de
EAD
Aprender a usar a EAD foi fácil para mim
Na EAD que tive, existiu muito entrosamento
entre os alunos
Na EAD que tive, o professor me estimulou
bastante
Na EAD que tive, a interatividade entre o
professor e os alunos foi alta
Na EAD que tive, o feedback (retorno) do
professor foi rápido
Na EAD que tive, o professor monitorou
bastante meu aprendizado
Pretendo, por vontade própria, continuar
usando a EAD
Eu recomendaria o uso da EAD a amigos
Aulas presenciais são mais agradáveis que
aulas à distância *
Fazer cursos a distância foi algo bom para
mim
Passar a educação presencial da empresa
para EAD me preocupa *
Para mim, existem mais vantagens na EAD
do que desvantagens
Se em minha empresa houvesse um grupo de
empregados que gosta de EAD, eu faria parte
dele

Fonte: Dados da pesquisa

Uma reflexão realizada acerca do Quadro 15, nos leva a concluir, que os
índices elevados e os limítrofes do VIF apresentados na Tabela 4 são um reflexo da
existência de uma sobreposição semântica entre os itens das variáveis observadas.
Esta alta correlação, vem comprovar a presença de multicolinearidade entre os
indicadores.
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Entretanto, segundo Bollen (1989), em casos onde exista multicolinearidade
entre os indicadores reflexivos, as consequências são mínimas pelo fato de que esta
estrutura de correlação é justificada pela própria natureza da relação entre os
indicadores e a variável latente.
Bollen (1989) continua afirmando, que na escolha de indicadores para
variáveis

latentes

é

preferível

escolher

variáveis

observadas

que

sejam

correlacionadas com o construto. No entanto, esta regra só é válida para a escolha
de indicadores reflexivos.
Vale destacar, que para a maioria dos autores, valores de VIF acima de 5
indicam um alto grau de colinearidade ou multicolinearidade entra as variáveis
independentes, mas para outros, a presença de multicolinearidade é grave apenas
com o Fator de Inflação da Variância - VIF superior a 10 (HAIR et al., 2009;
KENNEDY, 2003; MYERS, 1990).
Freund e Wilson (2006) descrevem que para a não ocorrência de problemas
de colinearidade dos dados, o VIF deve apresentar índices entre 1,0 e 10, 0.
A fórmula para o cálculo dessa estatística tem a seguinte característica:

VIF=1/T = 1/1-R²,
Sendo,
R² = Coeficiente de Determinação ou Explicação;
T = Tolerância.

A tolerância, assim como apresentado na fórmula do VIF, é o inverso desse
indicador. Assim, autores que sugerem um VIF de 10, aponta para uma tolerância de
0,10. Nesse caso, significa que 10% da variância não é redundante.

Quanto ao P-valor, todas as variáveis observadas exibidas na Tabela 4
apresentaram significância estatística, ou seja, elas apresentam uma forte relação
com os seus respectivos construtos.

Na próxima subseção serão apresentados os resultados das análises
considerando os ajustes realizados no Modelo Hipotético, o qual consistiu na efetiva
eliminação de 3 variáveis observadas que não apresentaram cargas adequadas,
sendo elas: auto1, auto2 e cond5.
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4.3 AVALIAÇÃO DO MODELO HIPOTÉTICO AJUSTADO
Nesta etapa, serão exibidos os índices após o ajustamento do Modelo
Hipotético, considerando as avaliações preliminares apresentadas anteriormente.
Por fim, será exibido também o diagrama de caminho ajustado conforme estas
alterações.

4.3.1

Avaliação do Modelo de Mensuração
Respeitando os parâmetros definidos na literatura para a validade

convergente, os índices apresentados na Tabela 5 indicam um ajustamento
adequado do Modelo, em vista dos indicadores observados.

Tabela 5 - CC, Alpha de Cronbach e VME - Modelo Hipotético Ajustado
Indicador
Confiabilidade
Composta
Alpha de
Cronbach
Variância
Média
Extraída

Variável Latente
Esforço Condifac Interati Desempen Autoefic Resist
0.963

0.813

0.940

0.924

0.858

0.929

0.948

0.692

0.918

0.888

0.774

0.908

0.866

0.524

0.759

0.753

0.611

0.658

Fonte: Dados da pesquisa

Para avaliação da validade discriminante foram adotados, o critério de
Fornell-Larcker e o exame das Cargas Cruzadas.
Os valores exibidos (na diagonal) na Tabela 6 referentes ao indicador FornellLarcker, comprovaram que os construtos compartilham mais variância com seus
indicadores associados do que com outro qualquer construto.
No exame das Cargas Cruzadas apresentado na Tabela 7, os valores
confirmaram que suas variáveis latentes explicam mais o seu próprio construto do
que qualquer outra variável do Modelo.
Com isso, fica assegurada a validade discriminante do Modelo Ajustado,
terminando as análises do Modelo de Mensuração.
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Tabela 6 - Critério de Fornell-Larcker - Modelo Hipotético Ajustado
Variável Latente
Esforço
Condifac
Interati
Desempen
Autoefic
Resist

Esforço
(0.931)
0.511
0.531
0.426
0.448
0.487

Condifac
0.511
(0.724)
0.506
0.299
0.379
0.327

Interati
0.531
0.506
(0.871)
0.444
0.453
0.468

Desempen
0.426
0.299
0.444
(0.868)
0.336
0.800

Autoefic Resist
0.448
0.487
0.379
0.327
0.453
0.468
0.336
0.800
(0.782)
0.368
0.368
(0.811)

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 7 - Cargas Cruzadas - Modelo Hipotético Ajustado
Variável
Observada
eesfor1
eesfor2
eesfor3
eesfor4
cond1
cond2
cond3
cond4
inter1
inter2
inter3
inter4
inter5
edesem1
edesem2
edesem3
edesem4
auto3
auto4
auto5
auto6
resis1
resis2
resis3
resis4
resis5
resis6
resis7

Esforço
(0.912)
(0.955)
(0.927)
(0.929)
0.206
-0.063
-0.234
0.058
0.036
0.026
-0.008
0.067
-0.108
0.048
-0.009
0.009
-0.052
-0.070
0.058
0.021
-0.022
0.046
0.023
0.098
-0.054
-0.018
-0.028
-0.033

Condifac
0.006
-0.014
0.045
-0.037
(0.835)
(0.682)
(0.714)
(0.650)
-0.130
0.036
-0.008
0.046
0.029
-0.036
-0.044
0.073
0.023
-0.096
-0.022
-0.055
0.289
0.012
0.083
-0.078
0.030
-0.027
0.005
-0.061

Variável Latente
Interati Desempen
0.021
-0.016
-0.045
-0.030
0.051
-0.011
-0.025
0.058
0.132
0.011
-0.270
-0.017
-0.237
-0.071
0.373
0.083
(0.706)
-0.067
(0.918)
0.064
(0.930)
-0.090
(0.859)
0.056
(0.923)
0.026
-0.028
(0.926)
0.039
(0.937)
-0.155
(0.757)
0.126
(0.838)
0.108
0.042
-0.027
0.047
-0.039
-0.027
-0.062
-0.102
0.020
-0.213
0.029
-0.107
-0.172
-0.157
0.044
0.259
-0.106
-0.119
0.041
0.321
0.056
-0.061

Fonte: Dados da pesquisa

Autoefic
-0.032
0.011
-0.023
0.043
-0.031
-0.013
-0.016
0.071
-0.040
0.011
0.035
-0.048
0.029
0.063
0.037
-0.107
-0.014
(0.818)
(0.881)
(0.862)
(0.506)
-0.049
-0.042
-0.183
0.064
0.149
-0.010
0.031

Resist
-0.015
0.053
-0.035
-0.005
-0.040
0.095
0.075
-0.130
0.189
-0.070
0.096
-0.164
-0.019
0.141
0.058
-0.205
-0.037
-0.013
-0.045
0.089
-0.052
(0.849)
(0.904)
(0.544)
(0.895)
(0.691)
(0.834)
(0.894)
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4.3.2

Avaliação do Modelo Estrutural
Dando sequência a segunda parte da análise, serão apresentados os índices

de verificação dos coeficientes de determinação de Pearson (R²), o índice de
relevância preditiva (Q²) e o tamanho do efeito (f²).

Tabela 8 - Coeficiente Pearson (R²) - Modelo Hipotético Ajustado
Indicador
Determinação
de Pearson (R²)

Variável Latente
Desempen Resist
0.265

0.653

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto aos índices apresentados na Tabela 8, podemos afirmar que as
medidas apresentadas, demonstraram possuir um efeito grande, pois conforme
Cohen (1988, apud RINGLE; SILVA; BIDO, 2014, p. 67) sugere para a área de
ciências sociais e comportamentais, que R2 = 2% seja classificado como efeito
pequeno, 13% como efeito médio e 26% como efeito grande.

Tabela 9 - Indicador Relevância Preditiva (Q²) - Modelo Hipotético Ajustado
Indicador
Indicador StoneGeisser (Q²)

Variável Latente
Desempen Resist
0.268

0.654

Fonte: Dados da pesquisa

Na Tabela 9, as medidas apresentadas revelaram a existência de relevância
preditiva acima da média, constatando-se a acurácia do modelo. Em resumo, os
valores apresentados demonstram o quanto o modelo em questão se aproxima do
que se espera dele.
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Tabela 10 - Indicador Tamanho do Efeito (f²) - Modelo Hipotético Ajustado
Variável
Endógena
Desempen
Resist

Esforço
0.115

Variável Exógena
Condifac Interati Desempen
0.024
0.126
0.610

Autoefic
0.044

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo a Tabela 10, os índices referentes ao indicador f² apresentaram uma
correlação de moderada a forte entre as variáveis latentes exógenas e endógenas,
com exceção da variável Autoefic que apresentou um valor de 0,44 considerado
fraco, mas ainda assim acima do limite inferior de 0,02.

4.3.3

Diagrama de Caminhos
Para facilitar a visualização do Modelo Hipotético Ajustado, exibiremos na

Figura 3 o Diagrama de Caminhos. Nele, serão representadas todas as relações
entre variáveis latentes (construtos) e as variáveis observadas, assim como relações
existentes das variáveis latentes (construtos) entre si.
Para Raykov e Marcoulides (2006), o Diagrama de Caminhos é uma das
formas mais fáceis de comunicar as relações e notações matemáticas que compõe
um modelo de MEE.

Figura 3 - Diagrama de Caminhos - Modelo Hipotético Ajustado

Fonte: Dados da pesquisa
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Pela avaliação dos coeficientes (R²) exibidos no Diagrama, pode-se avaliar a
porção da variância das variáveis endógenas que é explicada pelas variáveis
exógenas, indicando a qualidade do Modelo ajustado.
O valor do R² é considerado com efeito pequeno quando igual a 2%, com
efeito médio quando igual a 13% e com efeito grande quando igual ou superior a
26% (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).
Quanto aos valores referentes ao P-valor, podemos observar que, com
exceção do construto Condifac (Condições Facilitadoras), os demais construtos
apresentaram significância estatística, ou seja, as relações hipotéticas entre os
construtos do Modelo apresentaram uma forte relação.
O construto Condifac (Condições Facilitadoras), que tinha como pressuposto
medir o “grau em que um funcionário acredita que existe uma infraestrutura organizacional
e técnica para suportar o uso do sistema”, mostrou possuir pouca relevância estatística,

considerando que Instituição Militar pesquisada dispunha de uma infraestrutura
organizacional e técnica para atendimento/suporte aos alunos/militares e um sistema
de EaD de alto nível tecnológico.
Portanto, pelos motivos descritos no parágrafo anterior, o construto Condifac
não apresentou uma influência

substancial sobre o construto Desempen

(Expectativa de Desempenho) que fosse traduzida como significante para pesquisa,
logo, a hipótese H4 (O construto Condições Facilitadoras tem uma influência positiva
sobre o Construto Expectativa de Desempenho) foi rejeitada.

Embora o estudo tenha sido de natureza exploratória, de forma geral, os altos
valores de R² dos construtos e das cargas dos caminhos sugerem que o Modelo
READEC desenvolvido e validado por Albertin e Brauer (2012) mostrou-se adequado
para prever os fatores explicam a resistência da EaD na EC em uma Instituição
Militar.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças tecnológicas ocorridas ao longo dos tempos envolveram o
processo educacional até chegar à uma modalidade de educação chamada de
Educação à Distância (EaD). Em decorrência deste desenvolvimento percebido no
processo de ensino/aprendizado a EaD foi adotada como ferramenta e aplicada na
educação, nos programas de qualificação e formação profissionais e na Educação
Corporativa (EC), transformando-se em uma das maiores ferramentas de
democratização da informação.
No entanto, constatou-se que os indivíduos e grupos podem ter várias
intenções de comportamentos quanto à percepção de uma mudança de tecnologia,
entre elas, está a resistência.
O presente estudo se propôs a identificar e analisar os principais fatores
explicam a resistência à Educação à Distância na Educação Corporativa, e para tal
utilizou o Modelo READEC desenvolvido e validado por Albertin e Brauer (2012).
Ao final da pesquisa, constatou-se que tanto o objetivo principal como os
objetivos secundários foram alcançados, conforme propostos.
No tocante as hipóteses:
H5: O construto Interatividade tem uma influência positiva sobre o Construto
Expectativa de Desempenho - (O construto Interatividade define o grau de tempestividade
e interatividade entre o aluno e o professor e entre o aluno e os outros alunos);

H1: O construto Autoeficácia tem uma influência positiva sobre o Construto
Resistência à EaD na EC – (O construto Autoeficácia define o grau de habilidade do
funcionário em aprender sozinho e realizar o que planeja), percebeu-se como fator de

fundamental importância para sua confirmação, que a Instituição Militar consegue
irradiar e potencializar nos seus “praças” suas características fundamentais
peculiares

as

planejamento,

Forças

Armadas,

companheirismo,

que

são,

disponibilidade,

dedicação,

comprometimento,

responsabilidade,

respeito,

aperfeiçoamento e disciplina. Estas características são incorporadas por estes
militares e tornam-se elementares na realização de suas atividades.
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A hipótese H3: O construto Expectativa de Esforço tem uma influência positiva
sobre o Construto Expectativa de Desempenho - (O construto Expectativa de Esforço
define o grau de facilidade associada ao uso do sistema) foi confirmada, principalmente

pelo fato da Instituição Militar contar com um alto nível de recursos tecnológicos e
profissionais capacitados, que favorecem para criação de um bom nível de interação
entre aluno e o sistema utilizado para EaD.
A última hipótese confirmada foi a H2: O construto Expectativa de
Desempenho tem uma influência positiva sobre o Construto Resistência à EaD na EC

- (O construto Expectativa de Desempenho define o grau que o candidato acredita que o
uso do sistema irá ajudá-lo a atingir ganhos no trabalho). A confirmação desta hipótese

se deu, porque os alunos/militares inscritos no Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS), após a conclusão, estarão habilitados a ocupar os cargos de 2º
sargento-aperfeiçoado, de 1º sargento e de subtenente. Os cursos são obrigatórios
para a carreira dos militares e acontecem de forma descentralizada por escolas e
por Qualificação Militar de Subtenentes e Sargentos (QMS),
Com respeito a hipótese H4: O construto Condições Facilitadoras tem uma
influência positiva sobre o Construto Expectativa de Desempenho - (Grau em que o
funcionário acredita que existe infraestrutura organizacional e técnica para suportar o uso do
sistema), esta, foi rejeitada, em face da Instituição Militar possuir uma infraestrutura

técnica e organizacional, percebida pelos respondentes, como notadamente capaz
de fornecer subsídios que suportam qualquer que seja a demanda exigida.
Depreendeu-se dessa forma, que os itens da pesquisa relacionados as Condições
Facilitadoras não apresentaram significância suficiente à ponto de confirmar a
hipótese.
É importante salientar, que a hipótese (H4) não foi rejeitada na pesquisa
anterior desenvolvida por Albertin e Brauer (2012). Neste caso, podemos concluir,
que o tipo de pesquisa (exploratória), as características da amostra (sem distribuição
normal, por conveniência) e a unidade observada (setor público – Instituição Militar)
influenciaram diretamente no resultado da análise.

A seguir, serão realizadas algumas observações a respeito dos construtos e
sua relação direta com suas variáveis endógenas.
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O construto Desempen (Expectativa de Desempenho) foi o que apresentou
maior efeito, revelando dessa forma, que esta dimensão é a que mais afeta
diretamente e positivamente o construto Resist (Resistência à EaD na EC).
Quanto variáveis observadas do construto Desempen, a edesem1 (Considero
que a EaD é útil ao meu trabalho) e edesem2 (A EaD me permitiu aumentar a qualidade de
meu trabalho), foram as que apresentaram as maiores cargas fatoriais. Podemos

concluir com isso, a importância da EaD como utilidade percebida e qualidade no
trabalho para o servidor/militar como vantagem no crescimento dentro da
Organização.

No tocante ao construto Interatividade, verificou-se que as variáveis
observadas inter3 (Na EaD que tive, a interatividade entre o professor e os alunos foi alta)
e inter5 (Na EaD que tive, o professor monitorou bastante meu aprendizado) obtiveram as
maiores cargas. Percebeu-se com isso, que o grau de interatividade nessa amostra,
existiu principalmente por parte do tutor/professor e muito pouco entre os
alunos/militares. Deve ser evidenciado, que conforme mencionado na literatura, o
alto índice de evasão dos cursos à distância está ligado também a falta de
interatividade entre os alunos, pode-se concluir então, que caso existam
alunos/militares que porventura sintam necessidade de um contato maior entre os
membros do grupo, a possibilidade destes alunos desenvolverem resistências à
utilização da EaD é grande.

As variáveis observadas eesfor2 (Foi fácil adquirir habilidade na utilização da
EaD) e eesfor4 (Aprender a usar a EaD foi fácil para mim) referente ao construto Esforço

(Expectativa de Esforço) apresentaram as maiores cargas, ou seja, baseado nos
respondentes, o sistema desenvolvido pela Instituição Militar que funciona como
ferramenta de ensino à distância é de fácil utilização, como citado anteriormente.
Este resultado é de suma importância para o estudo, sobretudo, porque que dessa
forma, a Instituição Militar consegue suprimir uma das principais barreiras
resistências à EaD, que é a barreira tecnológica.

O construto Autoeficácia, após o ajuste, apresentou as variáveis observadas
auto4 (Tenho facilidade em priorizar minhas atividades) e auto5 (Tenho facilidade em
realizar as coisas que priorizei) com as maiores cargas. Tratando-se de uma amostra
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composta na sua totalidade de militares, que por natureza possuem, entre outras
características: a disciplina, o comprometimento e o planejamento, os itens da
pesquisa em questão revelaram um viés positivo em relação as respostas dadas.
Tal resultado ratifica os índices do coeficiente de significância estatística (4%)
e o Beta (β) (0,11) apresentado no estudo, confirmando dessa maneira, um impacto
pequeno em relação a variável latente exógena Resist.

O construto Condifac (Condições Facilitadoras), não apresentou significância
estatística, pois como explicado anteriormente, pressupõe-se que o tipo de pesquisa,
o setor (público), as características da amostra e a unidade observada (Instituição
Militar) influenciaram diretamente no resultado da análise do respectivo construto.
Sendo assim, baseado nesta amostra, concluiu-se que o construto Condifac não
exerce impacto direto no construto Desempen (Expectativa de Desempenho).

Esta modalidade mostrou ter uma importância singular no contexto
educacional, principalmente para o setor explorado neste estudo, porque pode vir a
contribuir, entre outras coisas, com a redução de custo com deslocamento do militar,
com capacitação dos militares sem afastá-los da sua unidade de origem e com a
ampliação do portfólio de cursos ofertados. Com isso, acredita-se que um número
maior de alunos/militares será capacitado por meio da EaD nos mais diversos
cursos, aumentando assim a qualidade do contingente.
Outra contribuição importante com este estudo, é a possibilidade dos
envolvidos no processo de Educação à Distância disporem de uma forma de
identificar preliminarmente os principais riscos à resistência à EaD, e dessa forma,
serem

capazes

de

conduzir

melhores

estratégias

de

implementação,

e

consequentemente, atingirem melhores resultados.
Complementando as contribuições práticas, os resultados obtidos nesta
pesquisa, suscitaram a criação a de uma nova escala READEC. Portanto, acreditase que esta nova escala poderá contribuir como forma de aprendizado para outras
Organizações Públicas, assim como para futuras pesquisas que porventura tenham
o mesmo teor científico.
No quadro 16 será apresentado um comparativo da pesquisa realizada por
Albertin e Brauer (2012) e a atual, com intuito verificar o comportamento das
respectivas dimensões nos setores privado e público (Exército) respectivamente.
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Quadro 16 - Comparativo - resistência à EaD na EC (Setor Privado x Setor Público Exército)
COMPARATIVO - RESISTÊNCIA À EAD NA EC (SETOR PRIVADO X SETOR PÚBLICO (EXÉRCITO))
Resultado da Pesquisa (2012) Resultado da Pesquisa (2016)
Observações
Dimensões

Expectativa de Desempenho

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Expectativa de Esforço

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Interatividade

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Condições Facilitadoras

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Não apresenta Influência
positiva sobre resistência à
EaD na EC

Autoeficácia

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Apresenta Influência positiva
sobre resistência à EaD na EC

Os dois modelos demonstraram
que se o empregado/aluno não
acreditar que a EaD irá ajuda-lo a
auferir ganhos no seu trabalho,
possivelmente existirá resistência
a modalidade de estudo.
Os dois modelos demonstraram
que o empregado/aluno necessita
perceber a utilidade do sistema
assim como a facilidade no seu
manuseio para que não haja
resistência por parte dele.
Os dois modelos demonstraram a
importância da interatividade tanto
entre aluno e professor assim
como entre os próprios alunos, a
fim de que o sentimento de
isolamento por parte dos membros
do grupo não seja uma das causas
de resistência à EaD.
Esta hipótese foi rejeitada no setor
público (Exército), em vista da
unidade observada possuir uma
infraestrutura técnica e
organizacional de alta capacidade,
não causando qualquer influência
sobre a variável exógena
relacionada.
Os dois modelos demonstraram a
importância da autoeficácia na
modalidade de EaD. No entanto,
no caso da unidade observada
(Exército), é importante uma
melhor elaboração dos itens que
compõem esta dimensão, visto
que as características que fazem
parte da autoeficácia são
elementares nos militares. Diante
disso, a influência percebida sobre
a respectiva variável exógena
apresentou-se muito pequena.

Fonte: Dados da pesquisa

O presente trabalho representou uma importante contribuição para o avanço
do conhecimento acerca EaD, pois conseguimos inferir, que a disciplina, o
comprometimento fornecem ao processo de EaD uma estrutura sólida, que
representa um ponto de partida avançado acerca da aprendizagem nesta
modalidade de ensino, ou seja, estas características agregam um valor essencial na
compreensão do comportamento positivo que deve ser adotado pelo aluno na EaD,
pois tal comportamento em uma relação inversa com a resistência percebida neste
tipo de ensino conforme exibido no estudo.
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Além disso, percebeu-se também no estudo, que recursos tecnológicos,
infraestrutura organizacional e técnica de boa qualidade tendem a contribuir para
tornar o sistema de EaD mais fácil e colaborativo no processo de aprendizagem à
distância, contribuindo dessa forma com a redução na resistência à EaD.
No entanto, é importante ressaltar, que embora a resistência geralmente seja
vista como um problema, ela pode prevenir a adoção de mudanças que não geram
retorno sobre o investimento ou que trazem mais desvantagens do que vantagens
para os empregados e/ou para a organização.
Como a EAD vem se difundindo de forma rápida nas organizações, é bem
possível que várias dessas tecnologias implementadas não sejam de qualidade, e é
compreensível e até saudável a resistência nesses casos. Em outras palavras, o
espírito crítico dos empregados, pode ser algo muito benéfico para as organizações,
logo os gestores devem se preocupar em compreender tal resistência antes de
tentar eliminá-la.
Com isso, podemos concluir sobretudo, que para que a EaD tenha bons
resultados é importante ter objetivos e metodologias instrucionais elaborados por
profissionais

capacitados,

conhecer

as

necessidades,

as

expectativas,

as

características e principalmente as motivações daqueles que realmente são os
principais envolvidos no processo, o aluno/empregado.
Por fim, espera-se que os resultados deste estudo exploratório possam
contribuir na tomada de decisões gerenciais sobre capacitação e desempenho em
organizações por meio de cursos à distância, além de detectar as possíveis barreiras
existentes nas etapas de concepção, desenvolvimento e implementação.

5.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Como na maioria das dissertações, este estudo também apresentou várias
limitações que devem ser consideradas em futuras pesquisas do mesmo tema.


Os dados coletados não apresentaram distribuição normal;



A amostra utilizada não foi aleatória, mas por conveniência, ou seja, os
resultados obtidos não poderão ser generalizados para a população;



O mês disponibilizado a realização da pesquisa coincidiu com o calendário
dos Jogos Olímpicos/2016, ou seja, os respondentes (militares) foram
escalados por diversas vezes em tarefas fora das suas unidades. Dessa
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forma, o cansaço a pressa do respondente quanto ao preenchimento do
questionário e o possível desinteresse podem ter afetado as respostas;


Por fim, o instrumento de coleta de dados foi um questionário eletrônico,
em vista sua maior abrangência, coleta mais rápida e menor custo. Mas,
apesar dessas vantagens, este recurso tecnológico impossibilitou que as
possíveis dúvidas dos respondentes fossem dirimidas, o que pode ter
causado distorções no resultado final.

5.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
O estudo realizado suscitou suposições para novos estudos ligados ao tema:


Efetuar uma pesquisa qualitativa com a mesma estrutura teórica proposta
de Resistência à EaD na EC, a fim de complementar o estudo atual;



Efetuar uma pesquisa no mesmo setor utilizando a MEE com base em
Matriz de Covariância;



Efetuar uma nova pesquisa no mesmo setor utilizando um Modelo
READEC diferente, possivelmente com a supressão do construto
Condições Facilitadoras;



Efetuar uma pesquisa com intuito de avaliar a resistência à EaD na EC por
parte dos professores/tutores envolvidos no processo de EC nas
organizações, e não mais pelos funcionários/alunos;



Efetuar uma pesquisa com a mesma estrutura teórica em outros cursos
oferecidos pelo DECEx, que possuam militares com uma variação de
idade maior e que sejam também do sexo feminino, a fim de verificar a
influência de dados demográficos como idade, gênero no estudo.
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ANEXOS

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO
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ANEXO 2 - RELAÇÃO DOS CONSTRUTOS QUE TIVERAM O TEXTO DAS
RESPECTIVAS PERGUNTAS MODIFICADOS
Os termos grifados foram adicionados ou substituíram os originais.


Autoeficácia:
o Prefiro aulas onde tenho contato face a face com professor/instrutor.



Expetativa de esforço:
o O sistema EBaula que utilizo é claro e fácil.
o Foi fácil adquirir habilidade na utilização do sistema EBaula.
o Acho fácil usar os recursos (chats, fóruns, salas de aula virtual etc.) do
sistema EBaula.


Obs.: Nesta pergunta, foram incluídas as palavras entre parênteses,
a fim de evitar qualquer dúvida quanto aos tipos de recursos se
fazia menção.

o Aprender a usar o sistema EBaula foi fácil para mim.


Interatividade:
o No curso EaD que tive, existiu muito entrosamento entre os alunos
militares.
o No curso EaD que tive, o tutor me estimulou bastante.
o No curso EaD que tive, a interatividade entre o tutor e os alunos militares
foi alta.
o No curso EaD que tive, o feedback (retorno) do tutor foi rápido.
o No curso EaD que tive, o tutor monitorou bastante meu aprendizado.



Condições Facilitadoras:
o Quando há problemas no sistema EBaula, é fácil resolver.
o Eu tenho os recursos (software, hardware, conexão de internet)
necessários para usar o sistema EBaula.


Obs.: Nesta pergunta, foram incluídas as palavras entre parênteses,
a fim de evitar qualquer dúvida quanto aos tipos de recursos se
fazia menção.

o O sistema EBaula que utilizo tem muitos problemas de funcionamento.
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o Uma pessoa específica (ou grupo) está disponível para dar assistência
nas dificuldades com o sistema EBaula.
o Recebi incentivo (s) do meu chefe direto para fazer curso à distância.


Obs.: Nesta pergunta, foi incluído o termo “chefe direto”, para que
ficasse claro ao militar de qual pessoa dentro da corporação ele
porventura recebeu o incentivo para a realização do curso.



Resistência à EaD na EC:
o O aumento da carga horária em EaD nos cursos da instituição me
preocupa.


Obs.: Nesta pergunta, o termo “carga horária” foi incluído na
questão, tendo em vista que é muito pouco provável, conforme
informado pelo contato no DECEx, que os cursos serão
transformados na sua totalidade para o modelo à distância.

o Se em minha instituição houvesse um grupo de militares que gosta de
cursos à distância, eu faria parte dele

