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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo central analisar as principais causas de resistência ao e-learning 
na Educação Corporativa, tendo como foco os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. A 
relevância dessa temática deve-se à adoção cada vez maior da EAD nas organizações, o que vem 
consolidando esta prática inovadora, e ao contexto no qual as organizações estão inseridas, onde 
a compreensão em relação à questão das diferenças entre as gerações é uma importante 
ferramenta que os gestores das organizações contemporâneas podem utilizar para criar maior 
produtividade, inovação e minimizar a resistência ao e-learning na Educação Corporativa da sua 
força de trabalho. Partiu-se, primordialmente, da hipótese de que há diferença entre as dimensões 
da resistência ao e-learning entre os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. Como hipótese, 
também se teve que: na geração X a resistência ao e-learning é predominantemente ligada às 
dimensões: condições facilitadoras, autoeficácia e expectativa de esforço e que na geração Y a 
resistência é predominantemente ligada às dimensões: condições facilitadoras e resistência à 
EAD na EC. Utilizou-se como referencial teórico um levantamento sobre as temáticas e-learning, 
educação corporativa, resistência ao e-learning e grupos geracionais. A metodologia utilizada foi 
a aplicação de uma survey, em um grupo de 185 indivíduos que responderam a um questionário 
composto de 34 assertivas agrupadas em sete construtos. Os resultados obtidos apontam não 
haver diferença significativa entre as dimensões causadoras de resistência, a EAD na EC. Ainda 
que não haja diferenças significativas entre as gerações, verificou-se que os três construtos que 
sofreram maior grau de resistência nos grupos geracionais pesquisados foram: Comunicação 
Interna, Interatividade e Condições facilitadoras. Tendo os construtos Comunicação Interna e 
Interatividade aparecido em todas as gerações, quando elencados os três principais construtos 
causadores de resistência. 

 

 

Palavras-chave: E-Learning. Educação Corporativa. Grupos Geracionais. 

 



ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the main causes of resistance to e-Learning in Corporate 

Education with a focus on generational groups Baby Boomers, X and Y. The relevance of this 

issue is due to the context in which corporations are located, where the understanding regarding 

the subject of differences between the generations is an important tool for managers of 

contemporary organizations and can be used to create greater productivity, innovation and 

minimize resistance to e-Learning in Corporate Education of its workforce. It started from the 

hypothesis that there is a difference between the dimensions of resistance to e-learning among the 

generational groups Baby Boomers, X and Y. It was also observed that the generation Baby 

Boomers resistance to e-learning is predominantly linked to the dimensions: performance 

expectancy, effort expectancy, internal communication and interactivity. As a hypothesis also had 

to: generation X in the resistance to e-learning is predominantly linked to the dimensions, 

facilitating conditions, self-efficacy and expectation of effort and that the generation Y resistance 

is predominantly linked to the dimensions, facilitating conditions and resistance to the EAD EC. 

Was used as the theoretical basis for a survey on the issues, e-learning, corporate education, 

resistance to e-learning and generational groups. The methodology used was the application of a 

survey in a group of 185 individuals who answered a questionnaire composed of 34 statements 

grouped into seven constructs. The results indicate no significant difference between the 

dimensions that cause resistance to EAD in EC, partially confirming the hypotheses. 

 

Key-words: e-Learning. Corporate Education. Generational Groups. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No contexto em que as organizações contemporâneas estão inseridas, a 

implementação de estratégias que possibilitem maior competitividade tornou-se uma 

necessidade vital. 

O processo de aprendizagem contínua no âmbito dessas organizações se mostra, 

portanto, determinante para o alcance desses objetivos. A crescente importância da 

aprendizagem continuada, as limitações de caráter geográfico – impossibilidade de 

deslocamento dos alunos de regiões mais distantes de se deslocar para os centros de 

capacitação e treinamento – e de caráter temporal – horários de trabalho diferenciados que 

impossibilitam a presença de todos em uma mesma sala de aula num mesmo horário –, 

aliadas à evolução das tecnologias da informação e comunicação culminaram com a 

utilização crescente do e-learning nos processos de educação corporativa. 

O e-learning − enquanto modalidade de educação a distância 

predominantemente on-line (que utiliza a internet) − pode prestar importantes contribuições 

para a educação corporativa, sobretudo no que se refere a uma maior interatividade 

(informações que circulam de muitos para muitos), à rapidez de difusão dessas 

informações, à facilidade para atingir um maior número de pessoas por sua flexibilidade 

espaço-temporal e à possibilidade de atualização de conteúdos em rápidos processos de 

mudança (FERREIRA; VALÉRIO; SOUZA, 2010, p. 146). 

Educação Corporativa (EC) pode ser definida como o conjunto de práticas 

educacionais planejadas que visam promover oportunidades de desenvolvimento do 

funcionário, tendo como fim auxiliá-lo a atuar com mais eficiência e eficácia na sua vida 

profissional. Segundo Mundim (2002), a EC tem como principal objetivo evitar que o 

profissional se desatualize técnica, cultural e profissionalmente, pois esta desatualização 

acarretaria perda da capacidade de exercer a profissão com competência e eficiência 

(MUNDIM, 2002). 

Assim, a EC é posta como uma importante ferramenta na busca por vantagem 

competitiva, diante do turbulento cenário de constantes mudanças tecnológicas que 

vivenciamos. 

A Educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino na qual a 

mediação entre professor e aluno, no processo de ensino e aprendizagem, ocorre utilizando 
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meios tecnológicos de informação e comunicação, não havendo a necessidade de 

professores e alunos dividirem o mesmo ambiente físico. A EAD já é utilizada desde a 

época dos gregos antigos até o Império Romano para difundir ideias como o Cristianismo, 

que propagava, por meio de suas epístolas, a nova doutrina que surgia (SARAIVA, 1996).  

Hoje, a EAD possibilita às pessoas uma oportunidade de formação onde o 

tempo que será dedicado para tal atividade fica a critério do próprio aluno, e as ferramentas 

para sua aplicação se mostram numerosas e de qualidade. Em seu modelo e-learning, 

através da utilização de ferramentas tecnológicas on-line, a EAD tem contribuído de forma 

significativa para o desenvolvimento dos funcionários dentro das corporações (SARAIVA, 

1996). 

Apesar de tantas mudanças e desenvolvimento de ferramentas que buscam 

facilitar seu uso, o e-learning ainda encontra uma série de barreiras à sua plena 

implantação, sendo a mais significativa a resistência à EAD (FERREIRA; VALÉRIO; 

SOUZA, 2010). Uma das opções para que um projeto de implantação de e-learning nas 

corporações seja bem aceito é que a organização tenha uma cultura voltada para o 

aprendizado contínuo e que este modelo de EAD seja introduzido a partir de pequenas 

iniciativas (DE LUCA, 2003). 

A resistência ao uso da EAD e, de forma mais específica, à utilização do e-

learning, pode se configurar de forma diferenciada entre os grupos geracionais ainda 

presentes nas organizações: Veteranos, Baby Boomers, geração X e geração Y. 

As quatro gerações presentes no ambiente organizacional (Veteranos, Baby 

Boomers, Geração X e Geração Y, segundo a nomenclatura de Chiuzi, Peixoto, Fusari, 

2011) diferem não apenas pelo período de nascimento e idade cronológica, mas pelos fatos 

e experiências que determinaram seus valores e concepções de vida. Isso acarreta diferentes 

características e valores frente à questão do trabalho, e da tecnologia, por consequência do 

ambiente organizacional. As mais expressivas em termos quantitativos são as Gerações X e 

Y, que, juntas, representam mais da metade da população brasileira (IBGE, 2010). 

Os Veteranos (nascidos entre 1925-1945) se caracterizam pelo conformismo, 

no que diz respeito à visão de trabalho, pois compreendem que o crescimento na 

organização se dá de forma lenta; e não questionam a autoridade. Esses são alheios à 

tecnologia e são movidos pela tradição e sabedoria. Os Baby Boomers (nascidos entre 
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1946-1964) têm por característica o otimismo, são questionadores, percebem o trabalho 

como sua razão de viver e são envolvidos com o ambiente de trabalho. Preferem que a 

comunicação organizacional ocorra pessoalmente. Estes têm conhecimento e experiência na 

utilização de tecnologia, mas a encaram com resistência e cautela (HAMMILL, 2005). 

Estes dois grupos, Veteranos e Baby Boomers, são os que têm menor 

expressividade numérica nas organizações brasileiras, pois correspondem aos indivíduos 

entre 52 e 89 anos. Um dos fatores que exercem influência a este fato é que a legislação 

brasileira concede aposentadoria aos indivíduos a partir dos 55 anos. Estes dois grupos 

unidos representam aproximadamente 20,4% da população brasileira (IBGE, 2010). 

Os indivíduos da Geração X (nascidos entre 1965 e 1979) representam 

aproximadamente 28,5% da população do Brasil (IBGE, 2010) e são caracterizados pelo 

ceticismo, são questionadores e autoconfiantes, trabalham com independência e questionam 

a autoridade. Quanto à comunicação dentro das organizações, os indivíduos pertencentes a 

este grupo geracional utilizam os meios necessários para que ela ocorra de maneira direta e 

imediata. Adaptam-se rapidamente a novas tecnologias e as utilizam com facilidade na 

organização (HAMMILL, 2005; ZEMKE,2008).  

Temos também os membros da Geração Y (nascidos entre 1980 a 1999), 

também conhecidos como “Nativos Digitais”. São caracterizados pela interatividade e 

busca constante por informação. São contestadores e trabalham bem com a diversidade e a 

colaboração. Percebem a tecnologia de maneira natural, algo com o qual eles sempre 

conviveram, e a utilizam para facilitar a comunicação, seja com seus pares, seja dentro das 

organizações (TAPSCOTT, 1999; HAMMILL, 2005). São bem mais numerosos que os da 

Geração X, correspondendo aproximadamente a 35,9% da população brasileira (IBGE, 

2010). 

Finalmente, assim como os grupos geracionais anteriores, fazem parte deste 

trabalho, ainda que de forma superficial, os indivíduos nascidos após o ano 2000, que 

compõem a geração Z. A resumida atenção dada a este grupo geracional se deve ao fato 

destes ainda não fazerem parte no mercado de trabalho oficial (VIANA, 2011). 

Observar como os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y − que, juntos, 

representam aproximadamente 70% da população brasileira (IBGE, 2010) − reagem ao uso 

do e-learning em programas de capacitação e desenvolvimento na educação corporativa 



! 16!

mostra-se como um fator de análise indispensável para o desenvolvimento de organizações 

competitivas que atuam em contextos onde a utilização da tecnologia é cada vez mais 

intensificado. 

 
 
1.1 JUSTIFICATIVA  

 
Compreender a resistência ao uso do e-learning entre diferentes grupos 

geracionais possibilita o entendimento sobre aspectos fundamentais para a eficácia de 

programas de capacitação e desenvolvimento que utilizam a internet. 

Dentre os desafios enfrentados pelas organizações contemporâneas, os 

relacionados com a implementação de estratégias para lidar com a alta velocidade de 

inovação e a concorrência crescente são apontados como os principais. “Em suma, as 

organizações inseridas em mercados competitivos estão constantemente engajadas na 

elaboração e implementação de estratégias que façam frente, de modo eficaz, a um cenário 

em constante transformação” (VASCONCELOS, 2008, p. 7). 

O e-learning tem por objetivo promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dos funcionários através do acesso a cursos e treinamentos através da Internet. Com o 

crescimento dessa modalidade de capacitação e desenvolvimento dos empregados, surge, 

com frequência, o questionamento sobre sua eficácia e aceitação entre os empregados. As 

comparações com programas presenciais são frequentes, gerando, muitas vezes, resistência 

entre os empregados na sua utilização.  

Apesar disto, os benefícios alcançados pelas organizações através da utilização 

do e-learning são sólidos e crescentes. Tal afirmativa tem como base os dados apresentados 

pelo Prêmio e-Learning Brasil, que, a partir das experiências de 133 organizações, ao longo 

dos anos de 2002 a 2011, demonstram como são lucrativos os investimentos nesta área. 

De acordo com a Revista Learning & Performance Brasil (2011), em seu 

anuário 2011/2012, ao longo do período que se inicia em 1999 e se conclui em 2010, as 

iniciativas de e-learning têm benefícios acumulados na ordem de R$ 8,7 bilhões. Estes 

benefícios foram responsáveis pelo retorno dos investimentos, também acumulados, em R$ 

4 bilhões, em menos de seis meses. E aponta que estes investimentos até 2015 devem 

superar R$ 17 bilhões (REVISTA LEARNING & PERFORMANCE BRASIL, 2011). 
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Tendo como referência o total de horas, os cursos no formato e-learning 

tiveram um crescimento de 5% para 67%, e no formato Blended-learning (uma integração 

de curso no modo presencial com e-learning) de 3% para 33%, estabilizando em 30% em 

2010, refletindo um crescimento de 90% em relação a 1999 (REVISTA LEARNING & 

PERFORMANCE BRASIL, 2011) estes dados demonstram como as organizações estão se 

mostrando favoráveis para proporcionarem a seus diversos funcionários novas formas de 

treinamento e aprendizagem. 

As organizações enfrentam inúmeros obstáculos em relação à criação de 

ambientes diversificados, mas esses obstáculos não são insuperáveis (HITT; MILLER; 

COLELLA, 2007). Os autores destacam que a maior parte das empresas, nos últimos anos, 

instituíram algum tipo de plano de administração da diversidade. Esses planos variam em 

termos da eficácia que geram, com desde planos que criam um ambiente de trabalho 

diversificado, inclusivo e produtivo, até planos sem qualquer efeito. 

Conforme Smola e Sutton (2002), compreender como se dá a relação entre os 

grupos geracionais no contexto das organizações, suas diferenças, pode ser uma importante 

ferramenta que os gestores das organizações contemporâneas podem utilizar para criar 

maior produtividade, contribuindo com a melhoria no desenvolvimento de novas formas 

práticas de e-learning, atendendo especificamente cada grupo geracional.  

Nesse sentido, essa pesquisa poderá auxiliar as organizações no 

desenvolvimento, implementação e manutenção de programas de e-learning na medida em 

que conhecerá as dimensões da resistência dos diferentes grupos geracionais que afetam a 

eficácia desses programas. Poderá, dessa forma, adequá-los melhor ao seu público-alvo e 

aos seus objetivos da capacitação. 

Este conhecimento poderá, ainda, ser útil aos desenvolvedores e gestores de e-

learning – consultores, fornecedores de programas de EAD –, possibilitando-lhes 

desenvolver programas e interfaces de maior usabilidade para atender aos diferentes perfis, 

buscando obter o máximo de produtividade e conforto, minimizando as resistências dos 

participantes nos diversos grupos geracionais. 

Especificamente aos funcionários, estes poderão usufruir de programas mais 

voltados para a sua geração, que considerem suas características e as diferenças de 

resistência comuns aos membros de sua geração. 
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À pesquisa acadêmica, os avanços que se podem ter no conhecimento dessas 

áreas, à medida em que se aprofunda o estudo sobre as temáticas e-learning – que é cada 

vez mais utilizado na Educação Corporativa –, e Grupos Geracionais – a forma como estes 

interagem entre si e com as tecnologias de ensino que os rodeiam–, proporcionam um 

escopo maior para futuras pesquisas e para a compreensão de como estas temáticas se inter-

relacionam. 

Nesse contexto, a questão que se coloca é quais as causas da resistência ao e-

learning na Educação Corporativa, considerando as dimensões apresentadas por Brauer 

(2008): Autoeficácia, Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, Condições 

Facilitadoras, Interatividade e Comunicação Interna.  

A constatação da relevância da temática e-learning, no contexto atual das 

relações de trabalho, bem como do desafio de entender os fatores que agem sobre cada 

grupo geracional no que diz respeito à percepção que estes têm dessa modalidade de ensino 

motivou a realização deste trabalho que tem por objetivo identificar e analisar as principais 

dimensões causadoras de resistência ao e-learning na Educação Corporativa, tendo como 

foco os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. 

Isto posto, este trabalho está constituído de cinco capítulos. No primeiro, estão 

sendo apresentadas a introdução, justificativa, objetivos e hipóteses. O segundo trata dos 

fundamentos teóricos que embasam a pesquisa, onde abordamos os temas E-Learning, 

Educação Corporativa, Resistência ao E-learning e Grupos geracionais. O capítulo três faz 

referência à metodologia da pesquisa e abordará assuntos como o instrumento de coleta dos 

dados, população e amostra, e a preparação dos dados para análise. Foram aplicados os 

testes estatísticos de Normalidade e o teste de confiabilidade a partir da Análise do 

Coeficiente Alpha de Cronbach. 

O capítulo quatro contempla as análises dos dados referentes aos grupos 

geracionais Baby Boomers, X e Y, que fazem parte do universo desta pesquisa. Esta análise 

tem por objetivo apontar quais construtos causam maior resistência ao e-learning na 

educação corporativa. Nesse capítulo ainda, a pesquisa trata dos resultados e discute 

oportunidades de como estes podem ser utilizados para benefício das corporações.  

Finalmente, no capítulo cinco são apresentadas as conclusões alcançadas pela 

pesquisa, onde cada grupo geracional é analisado sob a ótica dos construtos que mais se 
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destacaram como causadores de resistência ao e-learning na educação corporativa. Bem 

como são apresentadas as limitações da pesquisa, oportunidades para outras pesquisas e as 

considerações finais. 

 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo geral 
 

Analisar as principais causas de resistência ao e-learning na educação 

corporativa tendo como foco os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. 

 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Adequar e validar a Estrutura READEC como medida da resistência ao e-learning 

em grupos geracionais; 

• Identificar e analisar as principais causas de resistência ao e-learning na educação 

corporativa nos indivíduos pertencentes à geração Baby Boomers; 

• Identificar e analisar as principais causas de resistência ao e-learning na educação 

corporativa nos indivíduos pertencentes à geração X; 

• Identificar e analisar as principais causas de resistência ao e-learning na educação 

corporativa nos indivíduos pertencentes à geração Y. 
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1.3 HIPÓTESES 
 

H0 – Há diferença entre as dimensões da resistência ao e-learning entre os grupos 

geracionais Baby Boomers, X e Y; 

H1 – Na geração Baby Boomers, a resistência ao e-learning é predominantemente 

ligada às dimensões: condições facilitadoras, expectativa de esforço e interatividade; 

H2 – Na geração X, a resistência ao e-learning é predominantemente ligada às 

dimensões: condições facilitadoras, autoeficácia e expectativa de esforço; 

H3 – Na geração Y a resistência ao e-learning é predominantemente ligada às 

dimensões: condições facilitadoras, expectativa de desempenho e resistência a EAD na EC. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo busca fundamentar as temáticas: E-learning, sua evolução, 

definições, vantagens de utilização e aplicação, a Educação Corporativa (EC) e a 

tematização dos cinco grupos geracionais, Veteranos, Baby Boomers, Geração X, Geração 

Y e Geração Z, dando especial atenção aos quatro primeiro grupos geracionais encontrados 

atualmente no mercado de trabalho, suas características, anseios, forma de interação na 

organização e de que forma encaram a educação a distância na educação corporativa, tendo 

como foco o e-learning. 

 
 
2.1 E-learning na EC 
 

 Este tópico tem por objetivo conceituar teoricamente o termo E-learning. 

Para isto, o trabalho contextualiza o tema dentro da EAD, descrevendo de forma sucinta sua 

evolução, as diferentes gerações da educação a distância e seus conceitos, para, finalmente, 

chegarmos ao e-learning propriamente dito, caracterizando-o e conceituando-o. 

  
 
2.1.1 Aspectos conceituais e históricos do uso da educação a distância. 

 
A EAD não é um tema novo, nem uma nova ferramenta de ensino. A história 

mostra que os ingleses, há mais de 160 anos, já praticavam e utilizavam esta modalidade de 

ensino, através de seus cursos por correspondência (SHERRY; 1996; GONZALEZ, 2005). 

A EAD é uma modalidade de ensino já utilizada desde a época dos gregos antigos até o 

Império Romano, como também foi utilizada para difundir ideias como o Cristianismo, 

que, através de suas epistolas, propagavam a nova doutrina (SARAIVA, 1996). Até mesmo 

no Brasil, o ensino a distância já é praticado há mais de cem anos. Em 1904, as escolas 

privadas internacionais começaram a oferecer cursos pagos por correspondência. Com o 

advento de novas tecnologias, outras maneiras de se praticar a EAD foram sendo adotadas 

por aqui. 

Mesmo com muitas iniciativas e experiências, tanto no Brasil quanto em outros 

países, somente em 1996 a Educação a distância foi oficializada no Ensino Superior. No 

Brasil, através da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
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Evans (2002), Mason (1998) e Moore (2007) caracterizam a EAD em cinco 

gerações, as quais se destacam em termos de tecnologia e mídia utilizadas e objetivos 

pedagógicos, conforme apresentado na Tabela 1 e detalhado em seguida. 

 

Tabela 1- Gerações da EAD e suas características 

! Tecnologia e mídia utilizadas! Objetivos pedagógicos!
1ª geração  
Modelo por 

correspondência. 
!

Mídia Impressa! Atingir alunos desfavorecidos socialmente, 
especialmente as mulheres.!

2ª geração  
Modelo multimídia. 

!

Mídia Impressa, Áudio, Vídeo, 
Aprendizagem baseada no 

Computador!

Apresentação de informações aos alunos, a 
distância.!

3ª geração  
Modelo de 

Teleaprendizado!

Áudio-teleconferência, 
Vídeo conferência, 

Comunicação Áudio gráfica, 
TV/Radio e áudio-teleconferência!

Oferecer ensino de qualidade com custo 
reduzido para alunos não universitários.!

4ª geração  
Modelo de 

Aprendizagem 
Flexível. 

!

Multimídia interativa (IMM) 
online, 

Acesso a recursos WWW baseado 
na Internet e 

Comunicação mediada por 
computador!

Direcionado a pessoas que aprendem 
sozinhas, geralmente estudando em casa.!

5ª geração  
Modelo de 

Aprendizagem Flexível 
e Inteligente. 

!

Multimídia interativa (IMM) 
online, 

Acesso a recursos WWW baseado 
na Internet, 

Comunicação mediada por 
computador, usando sistemas de 

resposta automática e 
Portais de acesso aos processos e 

recursos institucionais!

Alunos planejam, organizam e 
implementam seus estudos por si mesmos.!

 Fonte: Adaptado de Moore e Kearsley (1996). 
 

Em 1720, os ingleses praticavam e utilizavam esta modalidade de ensino, em 

virtude de uma nova tecnologia que estava sendo colocada à disposição do grande público: 

os serviços postais (SHERRY, 1996; GONZALEZ, 2005), marcando assim a primeira 

geração da EAD. 

Mais uma vez, o desenvolvimento de novas tecnologias como o rádio e a 

televisão despertaram uma série de novas oportunidades no campo da EAD, e marcaram a 

segunda geração deste tipo de ensino. Edgard Roquete-Pinto, em 1934, instalou a Rádio-

Escola Municipal do Rio de Janeiro. Ali, os alunos tinham acesso prévio aos folhetos e 

esquemas das aulas (GONZALEZ, 2005). Cinco anos depois, foi criado em São Paulo o 
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Instituto Universal Brasileiro. Juntos, a Rádio-Escola e o Instituto Universal introduziram 

vários projetos de EAD no país, e já formaram mais de 5 milhões de profissionais como 

técnicos de rádio e TV, costureiras, desenhistas e chaveiros (MAIA, 2003). 

A terceira geração da EAD foi marcada por uma série de experiências que 

levaram a novas técnicas de instrução e a uma nova teorização a respeito da educação.  

Foram duas as principais experiências nesta geração: a primeira, de 1964 a 

1968, foi o Projeto Mídia de Instrução Articulada (Articulated Instructional Media Project – 

AIM), que tinha por objetivo oferecer uma educação de alta qualidade e de baixo custo a 

alunos não-universitários, a busca por alcançar tal objetivo se dava através de testes onde se 

articulavam várias tecnologias de comunicação, como matérias impressas por 

correspondência, transmissões por rádio e televisão, fitas K7 gravadas, dentre outros 

(MOORE, 2007). 

A segunda experiência aconteceu no final de 1967 e início de 1968, com a 

criação da Universidade Aberta (UA), que só foi possível em virtude dos testes feitos pelo 

projeto IM. A UA tinha por objetivo ensinar um currículo universitário completo a qualquer 

adulto que desejasse receber tal educação. Hoje, conta anualmente com mais de 200 mil 

alunos, e a cada ano diploma aproximadamente 2 mil dos seus alunos (MOORE, 2007).  

Em 1980, surgiu, nos Estados Unidos, a quarta geração da EAD, baseada na 

tecnologia de teleconferência. Tal tecnologia, diferentemente das anteriores, buscava 

atender coletivamente a um grupo maior de pessoas. Esta tecnologia permitia a interação 

entre alunos e professores em tempo real, o que revolucionou o método de ensino a 

distância, pois a falta de um canal de comunicação de 2 vias entre professor e aluno era a  

principal desvantagem do rádio e da televisão como meio de instrução. Assim, a internet 

passa a ser utilizada, proporcionando um maior dinamismo nestas atividades (SHERRY, 

1996). 

Finalmente, com a popularização do uso do computador e o acesso à Internet, 

por volta da década de 1990, surge a quinta geração da EAD, baseada na utilização de 

computadores e da Internet, proporcionando um ambiente mais interativo e colaborativo 

(MOORE, 2007). 

Atualmente, a EAD é uma miscigenação de modelos e recursos, não 

prevalecendo um ou outro, pois estes são utilizados de acordo com as necessidades e o 



! 24!

contexto do público que será atendido (BRAGA, 2008). Apesar dos avanços das pesquisas 

e dos estudos desenvolvidos para melhorar a aplicabilidade do e-learning, essa modalidade 

de ensino ainda encontra muita resistência nas empresas, tanto por parte destas quanto por 

parte de seus colaboradores. 

Tendo como base a breve explanação acerca da história da Educação a 

Distância, bem como de suas cinco gerações, pode-se buscar a conceituação deste tema e de 

seus modelos, dando destaque ao e-learning, e aprofundar sobre suas aplicações, buscando 

analisar as principais causas de resistência à sua implantação dentro das organizações.  

As definições para EAD são numerosas e complexas. De modo geral, são 

descritivas e “definem a EAD pelo que ela não é”, uma vez que a observam sob a 

perspectiva do ensino convencional (BELLONI, 2006). 

O ensino convencional é diferenciado do ensino a distância da seguinte forma 

(NETO, 2001, p. 29): 

 
O ensino convencional é preferencialmente presencial, enquanto que o ensino a 
distância utiliza, de preferência, o sistema de multimeios. Não se deve contrapor, 
de modo tão radical, um sistema a outro, dado que à miude eles se diferenciam 
precisamente pela variedade e intensidade da presencialidade e do uso de recursos 
didáticos. 

 
Ou seja, o autor busca caracterizar os principais fatores diferenciadores da EAD 

para o ensino convencional, chamando a atenção da busca pela não dicotomia entre os 

termos. Lobo Neto (2001, p.28), através de uma análise de vários autores, observou que os 

traços que diferenciavam a EAD que mais se repetiam eram: “a separação professor-aluno; 

a utilização sistemática de meios e recursos tecnológicos; a aprendizagem individual; o 

apoio de uma organização de caráter tutorial e a comunicação bidirecional”, o que dão a 

esta modalidade de ensino nuances bem particulares. 

Dentre os autores analisados, destacamos Moore (2007, p. 2), que define a EAD 

como: 
O aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente 
do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de 
instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições 
organizacionais e administrativas especiais. 

Na definição apresentada por Moore (2007), quatro aspectos são enfatizados e 

indicam o tipo de estudo a ser analisado: (1) aprendizado e ensino, (2) o aprendizado é 
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planejado, (3) normalmente ocorre em lugar diferente do lugar de ensino e (4) a 

comunicação se dá através de diversas tecnologias. 

Outro autor que se destaca dentre os analisados por Lobo Neto (2001) é 

Martinez (1985, p. 2), que define EAD como 

uma estratégia para operacionalizar os princípios e fins da educação 
permanente e aberta, de tal modo que qualquer pessoa, independente de 
tempo e espaço, possa converter-se em sujeito protagonista de sua própria 
aprendizagem, graças ao uso sistemático de materiais educativos, 
reforçados com diferentes meios e formas de comunicação. 

Para Martinez (1985), o foco da EAD é a pessoa, o estudante, ao qual são 

oferecidos meios e oportunidades para o seu desenvolvimento permanente. 

Para Maia (2003, p. 75), “a EAD ocorre quando professores e estudantes estão 

separados pela distância física e a tecnologia, como a de voz, vídeo, dados e impressa, é 

usada como ponte entre os dois”. 

Assim como Martinez (1985), Gonzalez (2005) também aponta a EAD como 

sendo uma estratégia, sendo esta desenvolvida por sistemas educativos para dar 

oportunidade a todas as pessoas que têm dificuldades de acesso à educação regular e aos 

benefícios da educação. 

Como observado anteriormente, a tecnologia que possibilitou a criação de 

novos meios de comunicação e, assim, a melhoria contínua e a aplicabilidade da EAD, 

continua sendo aperfeiçoada, o que amplia, cada vez mais, o destaque e a popularidade da 

EAD. 

De acordo com Moore (2007, p. 8), a educação a distância vem cada vez mais 

sendo introduzida no âmbito institucional e governamental, pois atendem a certas 

necessidades percebidas pelos planejadores de cada área, tais como: 

• Acesso crescente a oportunidades de aprendizado e treinamento; 

• Proporcionar oportunidades para atualizar aptidões; 

• Melhorar a redução de custos dos recursos educacionais; 

• Apoiar a qualidade das estruturas educacionais existentes; 

• Melhorar a capacitação do sistema educacional; 

• Nivelar desigualdades entre grupos etários; 

• Direcionar campanhas educacionais para públicos-alvo específicos; 

• Proporcionar treinamentos de emergência para grupos-alvo importantes; 
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• Aumentar as aptidões para a educação em novas áreas de conhecimento; 

• Oferecer uma combinação de educação com trabalho e vida familiar; 

• Agregar uma dimensão internacional à experiência educacional. 
 

O autor comenta que esta não é uma lista completa, no entanto, ela possibilita o 

reconhecimento da importância da EAD.  

Dentre estas necessidades percebidas pelos responsáveis de cada área e 

apontadas por Moore (2007), destaca-se uma que será aprofundada durante este trabalho: a 

de “nivelar desigualdades entre grupos etários”, sendo o estudo destes grupos etários ou 

grupos geracionais dentro das organizações o foco deste trabalho. 

Para fins desta pesquisa, a definição de EAD a ser aplicada será a oficializada 

através da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Esta lei 

caracteriza a Educação a distância como  

Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos 
(BRASIL, 2005). 

Tal definição destaca as principais nuances da EAD, o ensino e a aprendizagem 

ocorrendo de forma síncrona ou assíncrona através da utilização de diversos tipos de meios 

ou tecnologias de acesso (material impresso, áudio, vídeo, teleconferência, 

videoconferência, Internet, softwares, CD-ROM etc).  

A escolha pela utilização destas tecnologias de acesso destaca também o 

modelo de EAD a ser utilizado, onde cada modelo de EAD está associado a uma tecnologia 

de acesso correspondente. 

Conforme apresentado anteriormente, são cinco os modelos, cada um 

correspondendo a uma geração da EAD. Modelo de Correspondência (primeira geração), 

Modelo Multimédia (segunda geração), Modelo de Teleaprendizagem (terceira geração), 

Modelo Flexível de Aprendizagem (quarta geração), e Modelo Flexível de Aprendizagem 

Inteligente (quinta geração) (TAYLOR, 2001).  

Nas ultimas décadas, dentre os diversos meios que podem ser utilizados em um 

programa de EAD, a Internet tem se destacado e, segundo Seixas (2006), ela é considerada 

o meio mais usual por ser percebida como a mais eficiente, tendo em vista a rapidez e as 
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possibilidades da utilização de diversos recursos pedagógicos que podem ser oferecidos. 

Neste contexto situa-se o e-learning, que será comentado no tópico seguinte. 

 
 

2.1.2!Modelos de educação a distância 
 

Os modelos de EAD adotados pelas organizações são diversos e numerosos. 

Suas características dependem de fatores como a distância física entre os participantes, tipo 

de relação entre eles, método de comunicação predominante entre professor/aluno e 

recursos tecnológicos.  

Moore (2006), Silva (2002, 2006) e Braga (2008) apontam oito modelos de 

EAD: (1) Autoformação, (2) Totalmente a distância (com tutoria), (3) Blended-Learning, 

(4) Misto, (5) Trabalho colaborativo a distância, (6) Pervasive-learning, (7) Mobile-

learning e (8) E-learning. 

No modelo Autoformação, o ensino acontece totalmente a distância, a interação 

só acontece entre o aluno e o material didático, não havendo professor ou tutoria. Um 

exemplo deste tipo de modelo são os cursos oferecidos pelo Instituto Universal Brasileiro. 

O segundo modelo, Totalmente a distância (com tutoria), se difere do primeiro, 

basicamente pela existência de mediação entre professor ou tutor e os alunos. 

Os modelos Blended-Learning e Misto incorporam nas suas estruturas aulas a 

distância e presenciais. No primeiro, tem-se como exemplo o modelo padrão dos cursos da 

Universidade Aberta do Brasil, onde uma formatação semipresencial é aplicada. No 

segundo, a característica predominante são as aulas presenciais, e as atividades a distância 

acontecem como uma complementação das aulas presenciais, não podendo ultrapassar 20% 

da carga horária do curso (PORTARIA Nº 4.059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2004). 

O modelo de Trabalho colaborativo a distância geralmente é utilizado para o 

desenvolvimento de projetos, sejam eles acadêmicos, científicos ou corporativos onde se 

faz necessária uma interação entre seus membros, professores e alunos. Este modelo 

favorece a interação, cooperação e colaboração entre os membros do grupo.  

Pervasive-learning, também conhecido como P-learning ou Ubiquos-learning, 

é a aprendizagem difusa, onde os alunos têm acesso a seus materiais a partir de qualquer 

ponto conectado à rede e ao computador. 
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O Mobile-learning ou M-learning é um modelo de EAD direcionado à 

utilização em dispositivos móveis, como telefones celulares e tablets. Suas plataformas são 

criadas para atender a seus usuários de maneira a promover uma maior dinamicidade, 

acessibilidade, imediatismo e interatividade. 

Finalmente, o e-learning. Neste modelo, as interações entre os participantes são 

pouco utilizadas ou mesmo inexistentes. O ensino e a aprendizagem ocorrem on-line com 

seus alunos ligados à Internet ou Intranet, substituindo, total ou parcialmente, o tutor. Este 

modelo é o foco deste estudo e será aprofundado no subtópico a seguir.  

 
 

2.1.3 Conceitos e características do e-learning 
 

Com a crescente popularização da Internet e a demanda por maior 

acessibilidade do conhecimento, muitas ferramentas foram desenvolvidas com o objetivo 

de promover o aperfeiçoamento dos funcionários por meio da aprendizagem, que deveria 

ser mais dinâmica e flexível, sobretudo no que se refere a tempo e lugar.  

Segundo Arouca (2006, p. 60), o e-learning surgiu através do “encontro dessa 

necessidade da sociedade do século XXI, de transmissão rápida e eficaz de conhecimento”, 

e considera o e-Learning como “um sistema de aprendizagem amplo, que envolve recursos 

tecnológicos computacionais para difundir conhecimento”.  

E-learning faz referência ao uso de tecnologias de Internet com o objetivo de 

disponibilizar um amplo leque de soluções que buscam melhoria de conhecimento e da 

performance da organização (ROSENBERG, 2002). 

Para Machado (2001), o e-learning pode ser conceituado como a utilização das 

tecnologias de Internet para disponibilizar, de forma não-presencial, soluções para a 

capacitação e treinamento dos usuários, favorecendo que estes adquiram e apliquem 

conhecimentos. 

Keegan et al (2002), conceitua o e-learning como um tipo de aprendizagem que 

ocorre de forma interativa, onde o conteúdo do curso é disponibilizado on-line, podendo 

haver ou não o contato com um professor/tutor. Quando há interação entre aluno e 

professor/tutor, ela pode acontecer de forma síncrona ou assíncrona. 

O e-learning síncrono é mais apropriado para cursos/treinamentos que 

necessitam de interação imediata, favorecendo maior comprometimento do aluno com o 
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professor e, se for o caso, da integração com a turma. Pode-se perceber que a forma 

síncrona busca reproduzir o ambiente da sala de aula no meio virtual, com a presença de 

fatores como professor e hora marcada. Entre as ferramentas utilizadas para facilitar a 

interação entre os sujeitos estão o chat, a conferência por voz ou vídeo (KEEGAN et al, 

2002). 

A forma assíncrona é a mais utilizada, e possibilita a realização de tutoria sem a 

necessidade de interação instantânea. A interação entre aluno e tutor acontece através de 

ferramentas como e-mail, grupos de discussão e fóruns. O e-learning assíncrono possibilita 

ao usuário maior liberdade, podendo este escolher quando e onde efetuará seu 

estudo/treinamento (KEEGAN et al, 2002). 

Assim como a EAD evoluiu para novas formas de aplicação, com novas 

possibilidades e ferramentas, o e-learning passou por diferentes fases e ainda evolui para 

configurações de aprendizagem mediadas pelas tecnologias (KENSKI, 2009). 

Conforme Bersin (2006), as evoluções ocorridas no e-learning podem ser 

divididas em três fases distintas, e-learning 1.0, 2.0 e 3.0. Na primeira fase, os cursos foram 

desenvolvidos para o autoestudo, com ferramentas autoinstrucionais como treinamentos em 

vídeo e áudio. A segunda fase aconteceu em virtude de uma evolução da primeira, ainda 

incorporando alguns de seus elementos, como a informação que continuava sendo 

transmitida pelos meios tradicionais (vídeo e áudio), por outro lado, a atenção se direciona 

para a reflexão e as atividades complementares. Alguns fatores diferenciadores entre 

primeira e segunda fases são a interação pessoal, especialmente na figura de um instrutor 

que passa a conduzir as atividades, o ensino colaborativo e a reflexão sobre a prática.  

Na terceira fase, o e-learning 3.0 se diferencia pelas novas ferramentas que 

incorporam plataformas inteligentes e personalizadas pelos alunos, bem como conceitos da 

Web Semântica, que busca construir um ambiente mais fácil, interativo e dinâmico de se 

trabalhar (INOUE, 2008). 
A definição apresentada por Rosenberg (2002) servirá como norteadora para 

este trabalho, e, segundo o autor, o e-learning é o uso das tecnologias da Internet para a 

entrega de um amplo arranjo de soluções que estimule o conhecimento e o desempenho. 

Rosenberg (2002) cita alguns critérios fundamentais que caracterizam o e-learning: (1) 

trabalhar em rede, o que torna possível uma atualização instantânea de dados e envolve 
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busca, armazenagem, distribuição e compartilhamento de instrução ou de informação; e (2) 

chegar até ao usuário final por intermédio de um computador numa tecnologia padrão de 

Internet. Tais variáveis transparecem a dinamicidade e flexibilidade almejadas pelas 

organizações contemporâneas. 

O próximo tópico apresentará a Educação Corporativa e como ela vem fazendo 

uso e se beneficiando da Internet como meio de divulgação do conhecimento, através do e-

learning. 

 

2.1.4 Educação corporativa 

 

Neste subtópico será apresentado o conceito de Educação Corporativa, sua 

importância e origem. No subtópico seguinte, o trabalho abordará como este tema e o e-

learning podem se integrar, favorecendo uma aprendizagem organizacional constante. 

Em vista da economia globalizada que se faz presente, o conhecimento mostra-

se fator diferenciador e seu aperfeiçoamento tem sido cada vez mais valorizado e 

incentivado pelas organizações.  

De Luca (2003, 447) afirma que “o conhecimento que o funcionário coloca a 

serviço da empresa faz toda a diferença”, e completa, “o capital intelectual é, portanto, um 

fator competitivo”. Tais assertivas salientam a importância do constante aprimoramento e 

da busca contínua, por parte dos gestores, de promover uma cultura capaz de incentivar 

seus funcionários a se capacitarem continuamente, investindo assim na educação 

corporativa. 

A educação corporativa é vista como mais do que um processo de educação que 

busca o aprimoramento dos funcionários dentro da organização e um instrumento de 

educação permanente (MEISTER, 1999). 

Mundim (2002, p. 63) define educação corporativa como “o conjunto de 

práticas educacionais planejadas para promover oportunidades de desenvolvimento do 

funcionário, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetiva e eficazmente na sua vida 

institucional” e acrescenta que seu principal objetivo é evitar que o profissional se 

desatualize técnica, cultural e profissionalmente, o que acarretaria na perda da capacidade 
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de exercer a profissão com competência e eficiência. As causas de tais ações seriam o 

desprestígio da profissão e o sentimento de incapacidade profissional (MUNDIM, 2002). 

Para Eboli (1999), a EC é um sistema educacional que privilegia o 

desenvolvimento, por parte do funcionário, de atitudes, posturas e habilidades e não apenas 

os conhecimentos técnico e instrumental. A conquista destes conhecimentos, habilidades e 

atitudes têm por meta promover oportunidades de aprendizagem contínua que possam dar 

suporte para que a corporação consiga atingir seus objetivos. 

Alguns autores (EBOLI, 1999; MEISTER, 1999; MUNDIM 2002) apontam 

seis papéis desempenhados pela EC; são eles: (1) desenvolver competências essenciais para 

o sucesso do negócio, (2) aprendizagem baseada na prática dos negócios, (3) sistema de 

desenvolvimento de pessoas por competências, (4) ensinar crenças e valores da empresa e 

do ambiente de negócios, (5) desenvolver uma cultura empresarial e (6) formar cidadãos 

competentes para gerar o sucesso da empresa e dos clientes. Todos estes papéis convergem 

para um mesmo objetivo: privilegiar o desenvolvimento do funcionário e evitar que ele se 

desatualize profissionalmente. 

Um tema que comumente acompanha a EC é a Universidade Corporativa - UC. 

Esta é uma estrutura que busca dar suporte ao funcionamento da EC, que não 

necessariamente tenha que ser física, com prédios e um corpo docente fixo. Uma UC 

pressupõe a existência de uma estrutura básica bem organizada e definida, o que pode ser 

alcançado através de um ambiente virtual. 

De acordo com Allen (2002), UC é uma entidade educacional que funciona 

como uma ferramenta estratégica criada para favorecer o alcance da missão da organização. 

Tal objetivo é alcançado por meio da condução de ações que despertem nos funcionários a 

necessidade de constante aprimoramento, buscando conhecimento por meio da 

aprendizagem individual e organizacional. 

A UC tem como missão formar e desenvolver talentos na gestão dos negócios, 

através da promoção da gestão do conhecimento organizacional. Isto se dá por um processo 

de aprendizagem ativo e contínuo (EBOLI, 1999; MEISTER, 1999; MUNDIM 2002). 

Conforme Meister (1999), a EC surgiu no século XX como o setor de maior 

crescimento do Ensino Superior. Naquele período, nos Estados Unidos, muitas empresas 



! 32!

instituíram a EC como uma prática de recursos humanos como forma de se destacar diante 

da competitividade global, objetivando tornarem-se líderes em seus setores.  

Este fenômeno foi sustentado por cinco forças: (1) organizações flexíveis, que 

buscam dar respostas rápidas a um ambiente empresarial cada vez mais dinâmico, (2) a era 

do conhecimento, que trouxe a percepção, por parte das organizações, de que o 

conhecimento é a base para a formação de riqueza nos níveis individual, empresarial ou 

nacional, (3) rápida obsolescência do conhecimento, ou seja, a duração do tempo na qual 

aquela informação terá possibilidade de uso, (4) empregabilidade, a capacidade buscada 

pelos funcionários de se manterem atualizados e serem reconhecidos como potenciais 

colaboradores e (5) educação para estratégia global, que objetiva a formação de pessoas 

com uma visão global dos negócios (EBOLI, 2004). 

Estas forças direcionam as organizações à criação de programas de educação 

corporativa e a um caminho de constante aprimoramento de suas atividades, fomentam 

também um ambiente capaz de criar inúmeras possibilidades de crescimento intelectual. 

Nos últimos anos, já não se pode pensar que um diploma conquistado no Ensino Superior é 

o suficiente para uma boa formação profissional.  

A dinamicidade com que as tecnologias mudam e com elas novos processos e 

teorias, fazem com que “os saberes e as competências adquiridas, na formação inicial, 

tornem-se, rapidamente, obsoletos e exijam o desenvolvimento de uma formação 

profissional permanente” (COMISSÃO INTERNACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA 

O SÉCULO XXI – UNESCO, 1998), realidade na qual a educação continuada promovida 

pela EC se mostra, mais uma vez, um diferencial. 

Através do desenvolvimento das pessoas e de seus talentos alinhados às 

estratégias de negócio, estes programas de EC se apresentam como fonte de vantagem 

competitiva nas organizações.  

Para fins desta pesquisa, a definição que será utilizada para EC é a de Meister 

(1999). Para esta autora, a educação corporativa é um sistema de desenvolvimento de 

pessoas cujo papel é o de servir de ponte entre o aprimoramento pessoal e a estratégia de 

atuação da empresa. 

Assim, quanto mais a organização investir em seu capital humano, maiores 

serão suas possibilidades de destaque no mercado, o que deve ser acompanhado da 
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incorporação de tecnologia como o uso de computadores e a disponibilidade de cursos e 

treinamentos (DE LUCA, 2003).  

Tais iniciativas têm por objetivos facilitar o aprendizado e reduzir o gap 

existente em função do grande fluxo de informações, ou seja, minimizar a diferença entre a 

velocidade na qual o conhecimento é gerado e a que ele é absorvido. Uma alternativa para a 

conquista de tais objetivos é a utilização do e-learning dentro das organizações. Esta 

relação será analisada no subtópico seguinte. 

 

2.1.4.1 A Educação corporativa e o e-learning 

 

Neste subtópico, o trabalho apontará como o e-learning vem sendo aplicado na 

EC e analisará como se dá esta relação. 

Arouca (2006) divide a incorporação da tecnologia do computador por parte das 

empresas em duas fases. A primeira aconteceu com a criação dos computadores e a sua 

utilização pelas empresas, fato que trouxe grandes benefícios para as organizações e maior 

velocidade e dinamismo às atividades de trabalho. Este primeiro momento ficou conhecido 

como a Revolução da Informática (AROUCA, 2006).  

A segunda fase teve início com a integração dos sistemas e a criação da rede 

mundial de computadores (Internet). Esta segunda revolução foi um verdadeiro marco para 

a humanidade, pois tais avanços tecnológicos possibilitaram que sistemas, empresas e 

pessoas estivessem conectadas entre si e a um mundo de informações, possibilidades e 

facilidades de interação que contribuíram com o desenvolvimento de novas tecnologias e de 

mais conhecimento (AROUCA, 2006). 

Esta incorporação da tecnologia do computador por parte das empresas, 

principalmente na segunda fase, facilitou a aplicação do e-learning dentro das 

organizações. 

Segundo o anuário 2011/2012 da Revista Learning & Performance Brasil,   

O total de horas dos cursos no formato e-Learning (apoiados pelas 
tecnologias) cresceu de 5% para 67%, e no formato Blended (mix de 
Presencial com e-Learning), de 3% para 33%, estabilizando em 30% em 
2010, refletindo um crescimento de 90% em relação a 1999.  
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Estes dados confirmam o crescimento deste tipo de curso nos últimos anos e 

mostram que a Educação Corparativa se consolida como um importante espaço para o 

desenvolvimento da educação continuada. (DE LUCA, 2003). Esta atenção dada à EC pode 

ser justificada através da definição de Moreno (2001 apud BISPO, 2001), para quem a EC 

“é uma ruptura com os modelos de treinamento [...] porque a educação privilegia o ser 

humano e o treinamento focaliza a tarefa”. Percebe-se daqui que cada vez mais o ser 

humano vem mostrando-se parte fundamental para o desenvolvimento e aprendizado 

organizacional. 

Tal afirmativa de Moreno (2001 apud BISPO, 2001) é, em parte, compartilhada 

por Rosenberg (2002), que sugere, na contramão do pensamento vigente, segundo o qual o 

e-learning se compromete somente com o treinamento, que este tipo de ensino é uma parte 

do todo e envolve um conjunto completo que proporciona o aprendizado organizacional de 

forma mais contínua (ROSENBERG, 2002). 

Para autores como Rosemberg (2002), a aprendizagem nas organizações se dá 

de forma mais ampla, quando comparado ao ensino tradicional, onde, além de adquirirem 

conhecimento, as pessoas também podem adquirir habilidades para melhorar seu 

desempenho. Tais aplicações e vantagens serão vistas no subtópico seguinte. 

 
 

2.1.4.2 Aplicações e vantagens do uso do e-learning nas organizações 
 

Um dos fatores que mais auxiliam na escolha do e-learning é a flexibilidade 

proporcionada aos funcionários (VALLEY et al, 1996; OAKES, 2002; AROUCA, 2006), 

pois no ensino corporativo a flexibilidade se destaca como de grande importância. De Luca 

(2003) aponta que no e-learning cada aluno pode ditar o seu ritmo de aprendizagem, bem 

como escolher a melhor maneira de estudar, capacitando este funcionário a gerir sua 

própria carreira.  

No âmbito organizacional, encontramos diversas outras razões para a utilização 

do e-learning. Mamlouk e Dhaouadi (2007) apontam algumas delas: 

- Necessidade de mobilidade dos empregados para outros cargos e tarefas 

reforçada pela necessidade de foco na organização; 
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- Necessidade de internalização de padrões de comportamento associados a 

conhecimentos comuns a todo o grupo; 

- Desenvolvimento de equipes virtuais para a colaboração por meio eletrônico; 

- Aumento da mobilidade geográfica; 

- Percepção do treinamento como estratégia e não como um gasto; 

- Desenvolvimento do capital intelectual nas organizações; 

- Desenvolvimento das intranets como canal de comunicação de toda a 

organização. 

Podemos citar ainda a oportunidade de ofertar treinamentos rápidos, objetivos, 

constantes, e de baixo custo, que atingem um maior número de colaboradores; razões pelas 

quais atendem às necessidades da organização que busca o constante aperfeiçoamento e 

adaptação do seu pessoal, quanto aos seus funcionários que procuram garantir a própria 

empregabilidade e evolução profissional (KENSKI, 2009). Estes profissionais também têm 

passado por algumas mudanças para se adaptar a esta nova realidade. 

Estas mudanças são necessárias em virtude da busca pelo colaborador ideal, que 

tem por objetivo desenvolver algumas competências básicas diante da EC (DE LUCA, 

2003). A autora concorda com Meister (1999) e aponta sete competências que os 

empregadores exigem atualmente de seus funcionários. 

• Aprender a aprender. O funcionário deve ser capaz de fazer perguntas, 
buscar respostas e aplicar o conhecimento existente a novas situações. 

• Comunicação e colaboração. Hoje, é preciso saber trabalhar em equipe, 
colaborar com o grupo para compartilhar as melhores práticas negociais e 
relacionar-se com clientes e fornecedores. 

• Raciocínio criativo e resolução de problemas. Foi-se o tempo em que a 
direção era a única responsável pela produtividade da empresa. Todos 
devem contribuir para identificar problemas e apontar soluções. 

• Conhecimento Tecnológico. É preciso saber usar, por exemplo, a Intranet 
e a Internet para pesquisar novos produtos, serviços e ofertas 
competitivas. 

• Conhecimento de negócios globais. As pessoas precisam conhecer a 
conjuntura internacional para pensar estratégias de negócios globalizados. 

• Desenvolvimento de liderança. Os funcionários devem ser agentes de 
mudança em vez de receptores passivos de instruções. 

• Autogerenciamento da careira. Cabe ao próprio funcionário traçar seu 
plano de carreira e buscar as qualificações necessárias para a evolução. 
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(DE LUCA, 2003, p. 448) 

 

Outra vantagem percebida como fator de escolha pelo e-learning é a economia 

proporcionada, quando comparada aos métodos tradicionais de ensino (NISAR, 2002; 

ROSENBERG, 2002; DE LUCA, 2003; SHUTE, 2004). Pilla (2007), com base em 

Rosenberg (2002), comenta a respeito desta economia da seguinte forma, 

Apesar das aparências externas, o e-learning é geralmente a maneira mais 
econômica de fornecer instrução (treinamento) ou informação. Corta 
despesas com viagens, reduz o tempo com treinamento de pessoal e 
elimina ou reduz significativamente a necessidade de uma infraestrutura 
de sala de aula/instrutor. Quando o emprego do e-learning é baseado em 
um caso comercial sólido, o investimento inicial significativo pode ser 
rapidamente recuperado por meio de economias no fornecimento (PILLA, 
2007, p. 33). 

Esta vantagem é ampliada por Lennox (2001), quando ressalta que o e-learning 

não deve ser limitado à economia que ele proporciona, mas deve ser usado também para 

gerar receita. 

Esta economia percebida na aplicação do e-learning se dá de muitas formas. A 

mais evidente delas é a economia de tempo e dinheiro, resultante, dentre outros fatores, da 

flexibilidade proporcionada ao funcionário e de não mais ser necessário sua ausência das 

organizações ou de suas casas para receberem os cursos/treinamentos necessários (SHUTE, 

2004; NISAR, 2002). 

De acordo com Cavalheiro (2007), outro ponto que deve ser observado é a 

possibilidade de um único curso poder ser realizado por uma grande quantidade de 

profissionais em períodos e épocas diferentes sem a necessidade de novos investimentos, 

quando comparada ao método presencial, em que cada nova turma representa novo 

aumento nos gastos. 

Além da vantagem econômica, Rosenberg (2002) lista outros motivos pelos 

quais o e-learning pode ser considerado bastante benéfico para as organizações. Entre eles 

se destacam: (1) o e-learning melhora a resposta da empresa, pois pode alcançar um 

número ilimitado de pessoas virtualmente ao mesmo tempo; (2) o conteúdo é apresentado 

na hora certa e da forma mais confiável, pois pode ser atualizado instantaneamente, 

tomando a informação mais precisa e útil por um período maior de tempo; e (3) o 

aprendizado ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. 



! 37!

O anuário da Revista Learning & Performance Brasil 2011/2012 parte das 

experiências das 133 organizações que participaram do Prêmio e-Learning Brasil de 2002 a 

2011, e aponta nove vantagens percebidas por estas organizações: 

 

Tabela 2- Percepção de benefícios gerados pela utilização do e-learning 

RANKING! BENEFÍCIO!

1º! Otimizar custos de oportunidade!

2º! Reduzir custos dos cursos!

3º! Reduzir custos com viagens!

4º! Implantar um novo sistema!

5º! Desenvolver e reter capital humano!

6º! Aumentar a produtividade nos processos 
produtivos!

7º! Aumentar vendas!

8º! Aumentar a produtividade nos processos 
administrativos!

9º! Estimular o autodesenvolvimento!

                       Fonte: e-Learning Brasil (2011). 

 
Como se pode observar, são muitas as vantagens percebidas para a utilização do 

e-learning nas organizações. No entanto, este modo de ensino ainda sofre algumas 

resistências. Para De Luca (2003), uma forma de reduzir as resistências ao e-learning é 

inserindo-o nas organizações paulatinamente, criando, assim, um clima favorável para o 

processo de educação continuada. 

O tópico seguinte abordará mais profundamente o assunto Resistência, suas 

causas, ferramentas para medi-la e como as organizações podem evitá-la. 

 
 
2.1.5 Resistência ao e-learning 

 
Sendo o e-learning um modelo de EAD que utiliza na sua aplicação 

ferramentas tecnológicas, faz-se necessário analisarmos, mesmo que brevemente, as 

principais teorias de Resistência às Tecnologias, seus conceitos e sua importância na 

atualidade. Posteriormente, será apresentada a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da 
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Tecnologia (UTAUT), onde serão expostos e analisados os construtos que serviram como 

base para criação da Estrutura READEC (Resistência à educação a distância na educação 

corporativa) e seu instrumento de pesquisa.  

Seu instrumento de pesquisa será utilizado neste trabalho para identificar e 

analisar as principais dimensões causadoras de resistência à educação a distância na 

educação corporativa. 

 
 

2.1.5.1 Resistência ao uso de tecnologias 
  

A resistência ao uso de tecnologias se dá por meio da resistência às mudanças. 

Nestas situações, o sentimento mais comum é a insegurança, que tem como causa as 

incertezas geradas por consequência das rupturas de rotinas e da busca por manter o status 

quo (OLIVEIRA, 2008). Segundo Hernandez e Caldas (2001), esta Resistência às 

Mudanças é um dos tópicos mais estudados no campo organizacional, em virtude de sua 

importância. 

Apesar de alguns autores considerarem negativa a resistência às mudanças, 

Oliveira (2008) e Hernandez e Caldas (2001) chamam atenção para o fato de que tal 

resistência pode ser bastante benéfica, pois proporciona às pessoas a oportunidade de 

debater mais profundamente sobre um determinado tema e evita que sejam implementadas 

ações que levem desvantagens às organizações. Oliveira (2008, p. 28) afirma que 

Nós gostamos de um debate, de uma opinião divergente. Publicamente, 
admitimos, até, que é ótimo quando há resistência a uma nova ideia, pois 
é graças a essa resistência que ela pode ser melhorada, otimizada, 
ampliada. É durante a resistência que apresentamos nossos argumentos, 
nossos pontos de vista, nossas percepções e, eventualmente, nossas 
inseguranças e medos. 

Assim, Hernandez e Caldas (2001, p. 35) acrescentam: 
Ainda que a resistência à mudança tenha sido considerada o principal 
fator responsável pelos fracassos em diversos processos de implantação de 
reengenharias, TQM, automação, downsizing e até mesmo na introdução 
de novos produtos, parece-nos que essa afirmação (do caráter maligno da 
resistência) pode visar muito mais proteger a decisão daqueles que se 
dispuseram a aplicar o remédio certo para o doente errado do que fazer 
uma real avaliação das razões do fracasso. 
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Segundo Brauer (2008), apesar da sua importância para a modernização das 

organizações, bem como para o desenvolvimento tecnológico, são poucos os estudos sobre 

a resistência à Tecnologia da Informação (TI); embora existam muitos trabalhos científicos 

sobre a aceitação dessa tecnologia (CENFETELLI, 2004). Alguns autores, como Markus 

(1983) e Joshi (1991), buscam explicar a resistência à tecnologia por meio do processo de 

percepção de vantagens.  

Para Markus (1983), a resistência à TI se dá pela interação do uso da nova 

tecnologia e sua implementação, com o grau de resistência do usuário proporcional à 

percepção sobre o poder gerado pela utilização dessa tecnologia, ou seja, quanto maior o 

poder percebido por ele, menor será a resistência à TI. Em conformidade com Markus 

(1983), Joshi (1991) aponta que, se os usuários receberem algum benefício com a 

implantação de novas tecnologias, como uma promoção ou ganho salarial, esta resistência 

será inexistente e, em função dos novos benefícios, as mudanças serão bem recebidas. Por 

outro lado, se a implantação de TIs for considerada pouco favorável aos funcionários, 

haverá grande resistência. 

A primeira reação que tenta impedir o avanço de qualquer mudança é a 

negação. Tal reação se dá pela busca de preservar o estado atual das coisas, por não querer 

abrir mão de conquistas, ou se submeter a sacrifícios e escolhas que levaram a um grau de 

conforto aceitável (OLIVEIRA, 2008). 

Fatores como o estresse e o medo, oriundos da adição de tecnologia no mundo 

confortável do indivíduo são utilizados por Marakas e Hornik (1996) para apontar as causas 

da resistência. Qualquer fator que modifique ou altere a solidez conquistada ao longo do 

tempo é motivo de resistência, que pode ser expressa de diversas formas, desde a “não 

cooperação passiva até um comportamento fisicamente destrutivo” (BRAUER, 2008, p. 

70). 

Lapointe e Rivard (2005) realizaram um estudo de caso em que analisaram a 

resistência à TI e chegaram a que a resistência é “uma intenção de comportamento a partir 

da percepção de uma mudança de tecnologia”. Tal estudo foi publicado na revista MIS 

Quartely, em forma de artigo. Ali, os autores afirmam que 

Os indivíduos e grupos podem ter várias intenções de comportamento a 
partir da percepção de uma mudança de tecnologia: adoção; neutralidade; 
apatia; resistência passiva; resistência ativa; resistência agressiva. A 
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resistência é uma intenção de comportamento a partir da percepção de 
uma mudança de tecnologia, ou seja, nem é preciso usar ou conhecer bem 
a tecnologia para que ocorra a resistência (LAPOINTE, 2005). 

Percebe-se como o tema é amplo e repleto de nuances psicológicas e 

comportamentais, que procuram explicar e minimizar os comportamentos contrários à 

adição de TI no contexto da aprendizagem (OLIVEIRA, 2008).  

Ainda com foco no tema resistência, nos subtópicos seguintes será exposta e 

analisada a resistência à educação a distancia dentro da educação corporativa, expondo as 

principais teorias e a Estrutura READEC que se utilizará durante a fase da pesquisa deste 

trabalho. Analisar-se-ão também os construtos que foram utilizados para a criação desta 

estrutura. 

 
 
2.1.5.2 Resistência ao e-learning na educação corporativa 
 

Apesar do elevado índice de crescimento na utilização do e-learning − dados de 

2010 em comparação com 2009, tendo como referência o total de horas, tiveram um 

crescimento de 5% para 67% (REVISTA LEARNING & PERFORMANCE BRASIL, 2011) 

−, este modelo de ensino ainda encontra resistência à sua implantação dentro das 

organizações, e, apesar de existirem muitos trabalhos científicos sobre a aceitação de 

tecnologias, pouca atenção é dada aos estudos sobre Resistência à TI (CENFETELLI, 

2004). 

Tendo como objetivo perceber e analisar como tal resistência se manifesta e o 

que fazer para minimizá-la, algumas teorias foram desenvolvidas. A mais conhecida delas é 

a Teoria Unificada de Aceitação e uso da Tecnologia (UTAUT).  

A UTAUT foi elaborada e validada por Viswanath Venkatesh, Michael Morris, 

Gordon Davis e Fred Davis em 2003. Estes autores, a partir da integração de 8 modelos 

anteriores − TRA [Theory of Reasoned Action – Teoria da Ação Racionalizada] 

(FISCHBEIN; AZJEN, 1975); TAM e TAM2 [Technology Acceptance Model – Modelo de 

Aceitação de Tecnologias] (DAVIS, 1989); MM [Motivational Model – Modelo 

Motivacional] (DAVIS et al., 1992); TPB [Theory of Planned Behavior – Teoria do 

Comportamento Planejado] (AJZEN, 1991); C-TAM-TPB [Combined TAM and TPB – 

Modelos TAM e TPB Combinados] (TAYLOR; TODD, 1995); MPCU [Model of PC 
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Utilization – Modelo de Utilização do PC] (THOMPSON et al., 1991); IDT [Innovation 

Diffusion Theory – Teoria da Difusão da Inovação] (ROGERS, 1995) e SCT [Social 

Cognitive Theory – Teoria Social Cognitiva] (COMPEAU; HIGGINS, 1995) − sintetizaram 

o vasto conhecimento existente sobre aceitação de inovações e tecnologia. 

Tendo como base as semelhanças empíricas e conceituais entre os modelos, os 

autores selecionaram os quatro construtos que apresentaram maior poder de explicação 

(expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições 

facilitadoras), selecionaram também como os quatro moderadores mais influentes (gênero, 

idade, experiência e voluntariedade), o que possibilitou a criação daquela nova ferramenta. 

Através da ferramenta desenvolvida por Venkatesh et al., (2003), Brauer (2008) 

analisou nove construtos: (1) comunicação interna, (2) interatividade, (3) condições 

facilitadoras, (4) influência social, (5) expectativa de esforço, (6) expectativa de 

desempenho, (7) poucas competências em TI, (8) autoeficácia e (9) resistência à EAD na 

EC. Suas análises possibilitaram a criação de um instrumento de pesquisa composto por 47 

variáveis, agrupadas em cada um dos nove construtos, que podem ser observados na Tabela 

4.  

 

Tabela 3- Construtos e variáveis referentes à ferramenta de pesquisa antes das análises 
Construto! Variável!

Autoeficácia! • Prefiro aulas onde tenho contato face-a-face com o professor!
• Prefiro estudar sozinho do que com outra(s) pessoa(s)!
• Tenho bom rendimento estudando sozinho!
• Sou disciplinado!
• Tenho facilidade em priorizar minhas atividades!
• Tenho facilidade em realizar as coisas que priorizei!
• Costumo adiar as coisas que tenho que fazer!

Poucas 
competências 
em TI!

• Tenho muito conhecimento em Informática!
• Tenho muita experiência em Internet!
• Posso me considerar um expert em Informática!
• Tenho facilidade em usar computadores!
• Gosto de utilizar o computador!
• Gosto de utilizar a Internet!
• Tenho pouco interesse em relação à Informática!

Expectativa de 
desempenho!

• 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!

Expectativa de • O sistema de EAD que utilizo é claro e fácil!
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esforço! • 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!

Influência 
Social!

• As pessoas que influenciam meu comportamento pensam que eu deveria 
usar o sistema de EAD!

• Meu superior tem cooperado no meu uso da EAD!
• Em geral, a organização tem apoiado o uso da EAD!

Condições 
Facilitadoras!

• Quando há problemas na EAD, é fácil resolver!
• 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!

Interatividade! • 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!

Comunicação 
Interna!

• Fiz o curso a distância conhecendo as vantagens da EAD!
• Fiz o curso a distância sem ser consultado antes!
• Em minha organização existe um bom veículo de comunicação entre os 

alunos virtuais e os responsáveis pela EAD!
• Minha organização me comunicou bem a respeito do curso de EAD!
• Tive o treinamento necessário para fazer cursos a distância!

Resistência à 
EAD na EC!

• Pretendo, por vontade própria, continuar usando a EAD!
• Eu recomendaria o uso da EAD a amigos!
• Aulas presenciais são mais agradáveis que aulas a 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: Brauer (2008) 
 

Em seu processo de validação, Brauer (2008) fez uma série de análises que 

possibilitaram um aprofundamento no tema, bem como uma série de modificações no 

instrumento da pesquisa. Em uma primeira análise, 03 das 47 variáveis se mostraram fracas 

ou pouco explicativas (1, 37 e 43) e logo foram eliminadas, ficando, assim, 44 variáveis. 

Nas segunda e terceira análises, foi aplicada a técnica de Modelagem de Equações 

Estruturais, visando purificar a escala e testar as hipóteses geradas a partir da revisão 

bibliográfica. Nesta etapa, os construtos Competência em TI e Influência Social não 

tiveram bons índices de ajuste, ambas foram eliminadas, bem como as questões referentes a 

eles, permanecendo, assim, 34 variáveis agrupadas em 07 construtos. 
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Dessa fiorma, Brauer (2008) desenvolveu uma nova estrutura que buscou 

mensurar as resistências à adoção da educação a distância na educação corporativa, 

Estrutura de Resistência à EAD na EC – Estrutura READEC, esta será utilizada nesta 

pesquisa para a análise da Resistência à EAD na EC dentro dos diversos grupos geracionais 

que compõem as organizações.  

 
 

2.1.6 Construtos da estrutura READEC 
 

Neste subtópico, serão apontadas as definições conceituais desenvolvidas por 

Brauer (2008), tendo como referência os estudos de Venkatesh et al. (2003) acerca dos 07 

construtos que serviram como base para a criação da Estrutura READEC: (1) expectativa 

de desempenho, (2) expectativa de esforço, (3) condições facilitadoras, (4) autoeficácia, (5) 

interatividade, (6) comunicação interna e (7) resistência a EAD na EC.   

Expectativa de desempenho é o grau em que um funcionário acredita que o uso 

do sistema vai ajudá-lo a atingir ganhos no trabalho (VENKATESH et al., 2003). Tal 

crença se dá em virtude da percepção de que esta ferramenta é superior à suas outras opções 

(MOORE; BENBASAT, 1991) e que influenciará positivamente nos seus resultados 

(COMPEAU; HIGGINS, 1995). Estes ganhos compreendem fatores como a melhoria de 

seu desempenho no trabalho (DAVIS et al., 1989), o que acarretaria em melhores 

pagamentos salariais e/ou promoções (DAVIS et al., 1992), bem como numa maior 

adequação à sua função dentro da organização (THOMPSON et al., 1991).  

Expectativa de esforço é o grau de facilidade associada ao uso do sistema 

(VENKATESH et al., 2003). Facilidade esta percebida pela ausência de esforço físico ou 

mental para o entendimento e utilização do programa (DAVIS, 1989; MOORE; 

BENBASAT, 1991; THOMPSON et al., 1991). 

Condições facilitadoras é o grau de percepção em que um indivíduo acredita 

que existe na organização uma estrutura gerencial e técnica capaz de aplicar e garantir o 

uso do sistema (THOMPSON et al., 1991; VENKATESH et al., 2003), tendo este sistema 

sido adotado respeitando os valores, necessidades e experiências passadas dos funcionários 

(MOORE; BENBASAT, 1991). Este construto diz respeito também à percepção do 

funcionário frente à importância de se atingir os resultados exigidos pela organização 

(AJZEN, 1991; TAYLOR; TODD, 1995). 
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Autoeficácia é o grau de habilidade que o indivíduo tem de aprender sozinho e 

de realizar o que planeja. Ou seja, um indivíduo autoeficaz é organizado, disciplinado, não 

adia as atividades que devem ser realizadas, gerencia seu tempo de forma satisfatória, é 

capaz de estudar sozinho sem sentir dificuldades, mantendo eficiência no desempenho das 

tarefas e não necessita do contato face a face, seja com um tutor/professor ou com outros 

alunos (VENKATESH et al., 2003; BRAUER, 2008). 

Interatividade é o grau de interação, comunicação e prontidão entre o 

indivíduo, que faz o curso com seu tutor/professor ou com outros funcionários que 

participam do mesmo curso (BRAUER, 2008). 

Comunicação Interna é o grau de preparação e/ou comunicação do aluno para 

com a organização e seus professores/tutores antes e durante o curso (BRAUER, 2008), 

esta comunicação permite acompanhar, estimular e motivar os funcionários, tendo por 

objetivo proporcionar condições adequadas a absorção de conhecimento e minimizar a 

resistência a este tipo de educação (TOMASI; MEDEIROS, 2007). 

Resistência à EAD na EC é o próprio grau em que o aluno resiste à EAD, ou 

seja, busca medir a percepção do funcionário quanto a fatores como: a pretensão de 

continuar a utilizar e passar a recomendar a utilização da EAD; criando ou participando de 

grupos de estudos sobre o tema, dentro da organização; e reconhecendo que a utilização da 

EAD é vantajosa tanto para o funcionário quando para a organização (VENKATESH et al., 

2003; BRAUER, 2008). 

Estes construtos serviram como base para o desenvolvimento da ferramenta de 

pesquisa e se mostraram capazes de explicar e apontar as razões da resistência à educação a 

distancia na educação corporativa.  

  
 
2.2 Grupos geracionais 
 

Este capítulo, primeiramente, abordará os conceitos e as teorias sobre os grupos 

geracionais. Na sequência, analisará as quatro gerações presentes no mercado de trabalho e 

as características que marcam cada uma delas. 
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2.2.1 Conceitos, atitudes e valores dos diferentes grupos geracionais 
 

O conceito de geração pode ser entendido basicamente como sendo o conjunto 

de pessoas nascidas na mesma época (FERREIRA, 2010). 

Forquin (2003) acrescenta à definição de Ferreira (2010) que as gerações, na 

concepção histórica e sociológica, além de designar um conjunto de pessoas que nasceram 

mais ou menos na mesma época, dividem também uma experiência histórica idêntica, bem 

como uma proximidade cultural. O autor amplia ainda mais a aplicação do conceito de 

geração, explicitando que pode ser utilizado também para agregar os grupos que foram 

modelados numa determinada época, por um mesmo tipo de educação, de política e de 

cultura, ou que viveram os mesmos eventos históricos. 

Autores como Jeffries e Hunte (2003), ao conceituarem o termo geração, 

comentam que representam um grupo de pessoas nascidas em determinado período de 

tempo e que compartilham experiências semelhantes proporcionadas pelo mesmo processo 

histórico e social. Apontam ainda que estes grupos geracionais vivenciam um estágio 

similar de sua vida, têm uma predisposição a um determinado modo de comportamento, 

pensamento e experiência (JEFFRIES; HUNTE, 2003).  

As teorias sobre as gerações têm origem dos estudos geracionais desenvolvidos 

por Strauss e Howe (1991). Segundo Batista (2010), esses autores  

Desenvolveram uma teoria de gerações embasada historicamente, que 
inicia com a proteção dos pais, os quais impulsionados pelo desejo de 
compensar as falhas identificadas em sua infância, demonstram um 
crescente estímulo para aplicá-la na próxima geração. Então, a geração 
seguinte torna-se superprotetora com suas crianças e, por conseguinte, a 
próxima geração de pais assume a postura em diminuir esse estímulo 
(BATISTA, 2010, p. 24). 

Strauss e Howe (1991) apontam que cada século é composto por quatro 

gerações distintas, que compreendem intervalos de 20 a 25 anos, e que cada geração 

comporta-se conforme as características vivenciadas em cada período geracional, bem 

como pelos acontecimentos da época. Assim, as pessoas que nascem num mesmo período 

dividem acontecimentos históricos e sociais e tais experiências comuns poderiam contribuir 

significativamente em seus padrões de resposta a “situações e instituições, como seus 

valores e crenças sobre as organizações, (...) seus objetivos e aspirações na vida 

profissional, e seu comportamento no trabalho” (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANNA, 2010, 
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p.4), bem como a maneira como estas percebem as ferramentas tecnológicas (STRAUSS; 

HOWE, 1991; SMOLA E SUTTON, 2002). 

O período utilizado para identificar o nascimento dos integrantes de cada um 

dos grupos nem sempre é uniforme. Para os autores que pesquisaram o tema, porém, as 

características dos indivíduos que compõem essas gerações não diferem significativamente 

(STRAUSS, HOWE, 1991; SMOLA, SUTTON, 2002; CAVAZOTTE; LEMOS; 

VIANNA, 2010, BATISTA, 2010). 

Na Tabela 4, as cinco gerações presentes na atualidade são caracterizadas 

quanto ao período de nascimento, valores trabalhistas dominantes e a relação que têm com 

as tecnologias. 

 

Tabela 4 - Os cinco Grupos Geracionais e suas características 
Grupo 

Geracional!
Período de 
Nascimento!

Valores trabalhistas 
dominantes!

Relação com as 
tecnologias!

Veteranos! 1922 a 1943! Trabalho árduo, 
conservadorismo, 

conformismo, lealdade à 
organização.!

Alheio às tecnologias!

Baby 
Boomers!

1944 a 1964! Sucesso, realização, ambição, 
rejeição ao autoritarismo, 

lealdade à carreira.!

Tem conhecimento e 
experiência mas são 
cercados de temor!

Geração X! 1965 a 1977! Estilo de vida equilibrado, 
trabalho em equipe, rejeição a 

normas, lealdade aos 
relacionamentos.!

Adaptação rápida e 
proficientes na 

tecnologia!

Geração Y, 
Geração da 
Tecnologia 
ou Nativos 

Digitais!

1978 a 1998! Autoconfiança, sucesso 
financeiro, independência 

pessoal junto com trabalho em 
equipe, lealdade a si mesmos 

e aos relacionamentos.!

Percebem a 
tecnologia como algo 

comum em suas 
vidas.!

Geração Z ou 
Geração M!

Após 1999! Ainda não entraram no 
mercado de trabalho.!

A tecnologia é algo 
natural. São capazes 

de desempenhar 
múltiplas tarefas no 
meio tecnológico. !

Fonte: Adaptado de Tapscott (1999), Robbins (2002), 
Crampton e Hodge (2009), Batista (2010) e Viana (2011). 
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Apesar da baixa expressividade numérica do grupo geracional veteranos, no 

ambiente organizacional, a pesquisa julgou necessária uma breve explanação sobre o tema, 

expondo características e outras informações relevantes a respeito deste grupo. 

Conforme apresentado na Tabela 4 e de acordo com Robbins (2005), o grupo 

geracional veteranos (nascidos entre 1922 e 1943) é formado por trabalhadores que 

cresceram influenciados pela Grande Depressão, pela Segunda Guerra Mundial e pelo 

Muro de Berlim. Tais experiências podem ter contribuído para consolidar neste grupo a 

percepção de que só com o sacrifício, seja no âmbito pessoal, seja no profissional, se pode 

chegar à prosperidade (PEKALA, 2001). 

Assim, ao entrarem para a força de trabalho entre os anos de 1950 e 1960, 

buscaram ascensão dentro de suas organizações, acreditando em trabalho árduo, no status 

quo, na lealdade à organização e em figuras de autoridade (ROBBINS, 2005). A geração 

dos veteranos é resistente a mudanças e espera de seus funcionários a valorização da 

lealdade e a dedicação à empresa. Através destas características, estabeleceram laços de 

fidelidade à sua organização, o que pode explicar o fato de muitos de seus membros terem 

permanecido − ou ainda permanecem − na mesma empresa até sua aposentadoria (Kyles, 

2005). 

Os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y, nascidos respectivamente entre os 

anos de 1944 a 1964, de 1965 a 1977 e de 1978 a 1998, por serem o foco desta pesquisa, 

foram trabalhados com mais destaque nos tópicos seguintes.  

Além dos quatro grupos geracionais apresentados anteriormente, um quinto 

grupo se faz presente na atualidade: a geração Z, composta por indivíduos nascidos após o 

ano 1999. Esta geração, a exemplo da Geração Veteranos, em função da pouca idade, 

também não será levada em conta para fins da pesquisa, entretanto, também se mostram 

oportunas algumas pontuações sobre o assunto.  

Como destacado na Tabela 4, para grande parte desta geração, a tecnologia é 

algo natural. Esta naturalidade pode ser explicada pelo fácil acesso que esta geração tem a 

ferramentas tecnológicas, bem como à informação. Filhos da geração X e da geração Y 

nasceram em um período de grandes avanços tecnológicos, bem como a popularização dos 

mesmos, com pais que já apresentam conhecimento e domínio de tecnologia. Esta geração 

é capaz de desempenhar múltiplas tarefas no meio tecnológico. Nas relações interpessoais 
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ela é conhecida por ser mais ativa e individualista. No mercado consumidor, mostra-se 

consumista, no entanto, busca agir de maneira ecologicamente correta (DOS SANTOS, et 

al). 

No próximo subtópico, analisaremos mais detalhadamente cada grupo 

geracional que ainda se faz presente nas organizações. 

Para fins desta pesquisa, considerou-se a divisão apresentada por Crampton e 

Hodge (2009) para temporizar as quatro gerações que dividem o mesmo ambiente de 

trabalho: Veteranos (nascidos entre 1925 e 1945), Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 

1964), Geração X (nascidos entre 1965 e 1979) e Geração Y (nascidos entre 1980 e 1999). 

Tal classificação foi escolhida para melhor atender à temporização apontada por Strauss e 

Howe (1991), referente à frequência e duração de cada geração, bem como para ser a mais 

aceita entre os estudiosos da matéria (NOGUEIRA, 2011). 

Conforme Jeffries e Hunte (2003), são quatro as gerações que dividem hoje o 

mercado de trabalho: Tradicionalistas, também conhecidos como veteranos ou Belle 

Époque; os Baby Boomers; a Geração X e a Geração Y ou Geração da Tecnologia. Porém, 

como citado anteriormente, os membros pertencentes ao grupo geracional dos Veteranos 

não mais participam tão ativamente deste mercado (VIANA, 2011). Por este motivo, eles 

não farão parte do universo amostral da pesquisa, bem como os indivíduos pertencentes ao 

grupo geracional Z, pois estes ainda não fazem parte do mercado de trabalho. Deste modo, 

no subtópico seguinte, analisaremos os grupos geracionais BB, X e Y. 

 
 

2.2.2 Grupos geracionais no mercado de trabalho 
 

Em um país tão diversificado como o Brasil, com organizações formadas por 

grupos geracionais tão distintos, faz-se necessário um maior aprofundamento nas pesquisas 

organizacionais que visem analisar como se dão tais relações nesse ambiente. Dentro desta 

realidade, as organizações enfrentam inúmeros obstáculos em relação à criação de 

ambientes multiculturais. Estes obstáculos, no entanto, não são insuperáveis (HITT; 

MILLER; COLELLA, 2007). 

Segundo Batista (2010), a presença do choque de quatro gerações que 

atualmente dividem o mesmo espaço organizacional tem despertado a atenção dos 

empresários e sido alvo de pesquisas. 
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Randstad (2008) afirma que é papel da organização tentar entender o que cada 

geração considera importante. Esta busca proporciona a construção de um ambiente 

saudável de trabalho. O autor afirma ainda que deve haver um clima de respeito e 

compreensão entre as gerações, para que estas sejam capazes de trabalhar com sucesso e 

em conjunto. 

A análise do comportamento das diferentes gerações no ambiente de trabalho 

faz referência a seus conjuntos de suas crenças, valores, prioridades e como estes se 

relacionam com as tecnologias que são implantadas pela organização. Aqui se destaca o e-

learning. 

O presente trabalho se propõe, então, a analisar as percepções da aplicação de 

programas de e-learning entre os diferentes grupos, identificar e analisar as principais 

dimensões causadoras de resistência à Educação a Distância na Educação Corporativa por 

esses grupos. Tais análises buscam auxiliar melhor o conhecimento dos colaboradores por 

parte da organização, o que pode vir a contribuir no que diz respeito a quais estratégias 

utilizar no contexto do e-learning, como forma de reduzir os aspectos restritivos à sua 

utilização e aumentar a sua efetividade como modalidade de capacitação dos colaboradores. 

Para isto, é necessário caracterizarmos cada uma das gerações estudadas nesta 

pesquisa, Baby Boomers, Geração X e Geração Y. Iniciemos com o grupo geracional BB. 

 
 
2.2.2.1 Baby Boomers 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi marcado por clima de euforia em 

função do cenário promissor que o pós-guerra criou. Tal euforia foi constatada, também, 

pela quantidade de crianças que nasceram neste período de 1946 a 1964 (HAMMILL, 

2005). Essa grande quantidade de nascimentos deu o nome à geração: Baby Boomers 

(OLIVEIRA, 2008). 

Segundo Zemke (2008) e Oliveira (2008), os membros desta geração tiveram 

como pais os Veteranos que fomentaram na cabeça dos seus filhos a ideia de que eles 

tinham por obrigação estudar, que tinha por objetivo “ser alguém na vida”. Assim, estes 

valores foram aprendidos e tiveram reflexo na maneira como os seus membros encaram a 

sociedade e o trabalho.  
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No âmbito social, os Baby Boomers se caracterizam por serem éticos, 

disciplinados e obedientes, características moldadas por uma criação orientada para formar 

um indivíduo com disciplina rígida, onde qualquer comportamento fora do padrão era 

considerado socialmente nocivo. Aqueles que seguissem estas orientações eram 

recompensados com a aceitação para frequentar os círculos sociais, as melhores 

universidades e serem indicados para os melhores empregos, o que os fez dar grande valor 

à sua independência individual e econômica, colaborando, assim, para o desenvolvimento 

de um indivíduo mais autônomo e menos dependente da família e da sociedade (SMOLA & 

SUTTON, 2002; ZEMKE, 2008).  

No mercado de trabalho, esta geração começou a ocupar seu lugar na década de 

70; de forma bem semelhante à geração anterior: eles acreditam que através do trabalho 

duro e da lealdade à empresa, ser-lhes-ia propiciado sucesso e riqueza nos âmbitos pessoal 

e profissional. Tais características fizeram com que eles fossem bastante valorizados nas 

atividades profissionais, pois, além de se empenharem e se esforçarem para contribuir com 

a organização, eles ainda valorizam a participação, defendem a criação de oportunidades 

mais justas e iguais para todos, favorecendo a construção de um clima de companheirismo 

e de humanidade (ZEMKE, 2008). 

Conforme Zemke (2008), os Baby Boomers têm preferência pelo aprendizado e 

crescimento na organização em virtude de sua necessidade de provar seu próprio valor e de 

fortalecer sua identidade profissional (CENNAMO; GARDNER, 2008; ZEMKE, 2008). 

De acordo com Oliveira (2008), os Baby Boomers, diferentemente dos seus 

pais, deixaram de ser alheios à tecnologia e passaram a ter conhecimento de sua existência, 

bem como a experimentá-la. Porém, sempre com muito temor em virtude das incertezas 

que tais avanços tecnológicos proporcionariam.  

Estas incertezas, trazidas pela tecnologia tanto quanto pela instabilidade e 

turbulência dos anos seguintes, continuaram influenciando este grupo geracional e o que 

viria na sequência: a geração X. 

 
 
2.2.2.2 Geração X 
 

A nomenclatura criada para denominar esta geração tem origem controversa. 

Oliveira (2008) afirma que tal geração foi batizada assim por ocasião da morte de Malcolm 
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X, um dos líderes políticos assassinados na época. No entanto, Batista (2010) aponta que 

este nome provém da publicação de um romance chamado Generation X: tales for an 

accelerated culture. Este romance tinha por objetivo retratar a experiência de vida do seu 

autor Douglas Coupland (1991). O sucesso da obra deu projeção a seu criador, pois 

despertou na sociedade processos de identificação. 

Seja o nome utilizado para homenagear um líder político da época ou para fazer 

referência a uma publicação na qual a sociedade se viu retratada, o que fica evidente é a 

importância dos acontecimentos da época para a formação da personalidade desta geração. 

A Geração X foi criada em uma realidade bastante instável. Em todo o mundo, 

movimentos populares procuravam mudar a realidade daquele momento. O Brasil 

vivenciou um período com muitas revoluções políticas, muitas delas extremamente 

agressivas, onde qualquer pessoa que decidisse criticar publicamente as decisões impostas 

pelo governo era perseguida, e muitos líderes políticos, jornalistas, professores e religiosos 

sofreram fortemente a intolerância da época (OLIVEIRA, 2008). 

Neste período, os pais Baby Boomers se dedicavam quase que exclusivamente 

ao trabalho e os filhos Geração X passaram a receber menos atenção, e sua criação foi, em 

boa parte, feita por intermédio de uma nova tecnologia da época: a TV. A televisão servia 

não só como um auxílio na criação da Geração X, mas também como moeda de troca onde 

só tinham direito a se maravilhar com a grade de programação aqueles que obedecessem às 

regras impostas por seus pais (OLIVEIRA, 2008; BATISTA, 2010). 

Segundo Oliveira (2008), a expressão através dos movimentos musicais foi um 

dos destaques daquele período − de 1965 a 1979 (ALSOP, 2008). Muitos jovens buscavam, 

através da música, expressar seus valores e seu posicionamento político frente à repreensão 

e castração intelectual imposta pelos governos da época. 

Quando esta geração adentrou no universo do trabalho, o mercado vivenciava o 

florescimento do downsizing corporativo, em função do processo de reengenharia adotado 

pelas empresas. A Geração X presenciou a demissão de muitos funcionários, o que 

provocou uma falta de credibilidade às instituições, criando uma geração que dedica menos 

lealdade às organizações e busca um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, 

diferentemente da geração anterior (COUPLAND, 1991). 
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Esta busca por equilíbrio entre trabalho e família se dá, segundo Coupland 

(1991), pela ausência que esta geração teve da presença dos pais, e, por este motivo, os 

membros deste grupo dão mais valor à família e não abrem mão da construção de uma 

estrutura familiar forte e feliz. 

A deslealdade às organizações, em virtude da falta de sua credibilidade, 

despertou nos membros da Geração X uma indisposição a se entregarem exageradamente à 

organização, e, se estas instituições deixassem de ser percebidas como vantajosas ou 

agradáveis, eles simplesmente deixavam seus empregos e iam em busca de novas 

oportunidades para crescerem e terem uma melhor qualidade de vida; o que os fez buscar 

desenvolver, em cada emprego, as habilidades que poderiam ser necessárias para atuar em 

outra atividade (OLIVEIRA, 2008).  

Coupland (1991) e Batista (2010) afirmam que a Geração X foi a primeira a 

dominar verdadeiramente o uso do computador, e isto proporcionou uma adaptação rápida 

e facilitou o acesso e a manipulação das informações, contribuiu para que houvesse uma 

maior mobilidade nas atividades profissionais, bem como fez esta geração questionar as 

hierarquias de comando baseadas na experiência e na idade. Tal época representa a Era da 

Informação, que influenciou significativamente a próxima geração, a Geração Y. 

 
 
2.2.2.3 Geração Y 
 

Oliveira (2008) afirma que o termo Geração Y tem sua origem na antiga União 

Soviética, no período de 1980 e 1990, quando surgiu a orientação de que as crianças que 

nascessem naquela época deveriam ter seus nomes iniciados pela letra Y. Posteriormente, 

quando os pesquisadores iniciaram seus trabalhos de análise desta nova geração, deram a 

ela o nome de Geração Y. Cara (2008) aponta que a primeira vez que este termo apareceu 

foi em 1993, em uma publicação periódica, a Advertising Age. 

A Geração Y é também conhecida como Geração Millennial, Geração da 

Internet ou iGeração, e, com aproximadamente 74 milhões, já supera o número de membros 

da Geração X, com aproximadamente 50 milhões de pessoas; fato este que influencia 

diretamente o mercado de trabalho (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). 

A Geração Y nasceu no momento em que parte das famílias foram estruturadas 

em um modelo mais flexível, o que se deu em virtude do grande número de divórcios da 
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época, 1980 a 2001 (ALSOP, 2008). Assim, ser filho de pais separados deixou de ser uma 

situação pontual e ter irmão de pais diferentes passou a ser algo normal, pois o que antes 

era visto como raridade passou a se tornar uma possibilidade. Por conta desta flexibilidade, 

a quantidade de membros que compõem a estrutura familiar aumentou, crescendo, assim, a 

quantidade de múltiplas influências no convívio familiar (OLIVEIRA, 2008). 

Em virtude desta instabilidade nos relacionamentos que sujeitava os indivíduos 

desta geração a mudanças constantes, este grupo aprendeu a ser mais independente de seus 

pais e passaram a buscar compensar esta ausência proporcionando a seus filhos as melhores 

oportunidades de estudo, esporte e lazer. 

A TV, principal tecnologia e fonte de conteúdo para a Geração X, dá lugar a 

uma verdadeira revolução dos meios de comunicação e informação: o aperfeiçoamento, 

desenvolvimento, expansão e disponibilidade dos computadores pessoais e da Internet. Essa 

revolução possibilitou à Geração Y o acesso a uma quantidade inimaginável de informação 

em alta velocidade (OLIVEIRA, 2008; BATISTA, 2010). 

Para Tapscott (1999), este acesso à tecnologia e à informação mudou de forma 

evidente a maneira como este grupo percebe o mundo. Para eles, os avanços tecnológicos 

são algo simples e naturais. Os jovens “vivem e respiram inovação, constantemente 

procurando aperfeiçoar o modo como as coisas são feitas” (TAPSCOTT, 1999, p. 67). Isso 

possibilita certa desenvoltura no manuseio da tecnologia e uma maior capacidade e 

velocidade de raciocínio e criatividade para superar obstáculos; fatores que também os 

diferenciam das gerações anteriores. 

Strauss e Howe (1991), juntamente com Lipkin e Perrymore (2010) destacam 

que os membros da Geração Y, na sua maioria, apoiam e valorizam as causas sociais, bem 

como os valores de integração, autenticidade e integridade, são otimistas e tendem a se 

descrever como sendo "felizes", "confiantes" e "positivos". É uma geração multitalentosa, 

plurestimulada, exigente e criativa (LIPKIN; PERRYMORE, 2010).  

Zemke (2008) aponta que, no ambiente organizacional, eles são funcionários 

colaborativos, ficam insatisfeitos em uma atmosfera competitiva, procuram oportunidades 

para se desenvolverem e defendem que todos devem ter a mesma oportunidade. Possuem 

clareza de seus objetivos e não se prendem às empresas em que estão atuando 

profissionalmente. Quando estas não mais os satisfazem ou limitam suas capacidades, logo 
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buscam outras oportunidades em instituições que lhes possibilite um maior 

desenvolvimento profissional e intelectual. 

Assim, pode-se supor que a Geração Y, por estar conectada constantemente ao 

ambiente digital por intermédio da Internet e das suas Redes Sociais Digitais, que fazem 

parte de suas vidas desde a infância, apresenta uma menor resistência à introdução de novas 

tecnologias de ensino e aprendizagem nas organizações. 

Tal suposição será testada no momento da análise dos dados obtidos através da 

pesquisa que foi aplicada. No tópico seguinte, serão apresentadas a metodologia utilizada 

nesta pesquisa, população, amostra e coleta de dados, bem como o instrumento a ser 

utilizado para avaliar a resistência ao e-learning nos grupos geracionais Baby Boomers, 

Geração X e Geração Y. 

!



! 55!

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Com o interesse de viabilizar os objetivos desta pesquisa, uma série de considerações 

metodológicas são necessárias, desde sua caracterização, passando pela coleta de dados, até a sua 

análise. 

Tomando como base o objetivo da pesquisa que é identificar e analisar as principais 

dimensões causadoras de resistência à Educação a distância na Educação Corporativa, tendo 

como foco os diferentes grupos geracionais, a pesquisa se caracteriza quanto ao método como 

quantitativa (VERGARA, 2010). 

A pesquisa quantitativa é indicada quando há “uso de mensuração e observação e 

teste de teorias”, e quando se empregam estratégias de investigação como levantamentos e coleta 

de dados, instrumentos predeterminados que geram dados estatísticos (CRESWELL, 2007). 

Opta-se também, quanto aos fins, que a pesquisa se classifique como descritiva, pois 

busca descrever e caracterizar fenômenos subjetivos bem como descrever as características de 

determinada população (GIL, 2002); o que vai ao encontro dos objetivos desta pesquisa, dentre 

os quais encontramos a necessidade de se analisar as percepções da aplicação de programas de e-

learning entre os diferentes grupos geracionais. 

Quanto aos meios, esta é uma pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa 

bibliográfica busca suporte em materiais já elaborados e sistematizados com base em 

dissertações, teses, artigos e periódicos nacionais e internacionais, podendo ser de fonte primária 

ou secundária. A pesquisa de campo se caracteriza por ser um método de investigação empírica 

que se realiza no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno, ou onde se encontram elementos 

para explicá-lo. Neste tipo de pesquisa, podem ser utilizadas entrevistas e aplicação de 

questionários (VERGARA, 2010). 

O método de investigação utilizado foi uma survey. Segundo Malhotra (2001), tal 

método tem como base o interrogatório dos participantes, geralmente por questionário, buscando 

informações sobre seus comportamentos, suas atitudes, suas intenções e percepções. 
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3.1 Instrumento de coleta dos dados 

 

O questionário utilizado nesta pesquisa foi a Estrutura de Resistência à EAD na EC – 

Estrutura READEC (BRAUER, 2008), desenvolvida e validada através de uma estrutura teórica 

que identificou e analisou as principais dimensões causadoras de resistência à Educação a 

distância na Educação Corporativa. O questionário é composto de 34 variáveis agrupadas em 07 

construtos, autoeficácia, expectativa de desempenho, expectativa de esforço, condições 

facilitadoras, interatividade, comunicação interna e resistência à EAD na EC. Essas variáveis 

serão respondidas através de uma escala Likert de sete pontos que variam de Discordo 

Totalmente a Concordo Totalmente. 

As escalas Likert requerem que os respondentes indiquem seu grau de concordância 

ou discordância com declarações relativas à atitude que está sendo medida. Às respostas são 

atribuídos valores numéricos para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à 

declaração. As declarações de concordância devem receber valores altos ou positivos enquanto as 

declarações das quais discordam devem receber valores baixos ou negativos (BAKER, 2005). 

Na Tabela 05 são apontadas as 34 variáveis agrupadas de acordo com seu respectivo 

construto. 

 

Tabela 5- Construtos e variáveis referentes ao instrumento de coleta de dados. 
Construto! Variável!

Autoeficácia! • Prefiro estudar sozinho do que com outra(s) pessoa(s);!
• Tenho bom rendimento estudando sozinho;!
• Sou disciplinado;!
• Tenho facilidade em priorizar minhas atividades;!
• Tenho facilidade em realizar as coisas que priorizei;!
• Costumo adiar as coisas que tenho que fazer;!

Expectativa de 
desempenho!

• 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;!

Expectativa de 
esforço!

• 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;!

Condições 
Facilitadoras!

• Quando há problemas na EAD, é fácil resolver;!
• 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 
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dificuldades com o sistema de EAD;!
• Recebi incentivo(s) para fazer curso a distância;!

Interatividade! • 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;!

Comunicação 
Interna!

• Fiz o curso a distância conhecendo as vantagens da EAD;!
• Em minha organização existe um bom veículo de comunicação entre os 

alunos virtuais e os responsáveis pela EAD;!
• Minha organização me comunicou bem a respeito do curso de EAD;!
• Tive o treinamento necessário para fazer cursos a distância;!

Resistência à 
EAD na EC!

• Pretendo, por vontade própria, continuar usando a EAD;!
• Eu recomendaria o uso da EAD a amigos;!
• 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: Adaptado de Brauer (2008, p. 98-100) 
 

O tamanho de amostra foi calculado baseando-se na proporção de no mínimo de 05 

vezes a quantidade de variáveis do instrumento de coleta (HAIR et al., 1998). O questionário 

desta pesquisa teve 34 variáveis. Assim, o número mínimo de questionários a serem respondidos 

é de 170. Como foram respondidos 185 questionários, obteve-se um número de questionários 

respondidos acima do mínimo exigido. 

Nos tópicos seguintes serão realizadas as análises dos dados colhidos na fase da 

pesquisa, o perfil dos respondentes, características de cada grupo geracional e fatores que 

exercem maior influência e causam resistência à aceitação do e-learning no ambiente 

corporativo. 

 

3.2 População e amostra 

 

No caso desta pesquisa, o universo foi escolhido por conveniência e acessibilidade 

dos dados entre empregados de empresas localizadas em Sobral (CE). Sobral está situada na zona 

norte do estado do Ceará a aproximadamente 220 km de distância da capital do estado. Com 

cerca de 188.233 habitantes (IBGE, 2010), destaca-se na Zona Norte do estado pela sua estrutura, 

sendo polo de grandes indústrias, empresas, universidades e  hospitais, servindo de centro de 
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referência em saúde, emprego e educação para as cidades da região. Segundo dados da Prefeitura 

Municipal de Sobral – PMS (PMS, 2010), em virtude da grande quantidade de escolas, 

universidades e opções de emprego nos setores de indústria e comércio, a cidade chega a ter uma 

população flutuante de aproximadamente 200.000 habitantes em alguns períodos do ano (PMS, 

2010). Nessa população, destaca-se o contingente de jovens da geração Y, atraídos inicialmente 

pela possibilidade de estudos nas universidades e demais IES localizadas em Sobral, tornando a 

cidade um ambiente propício para pesquisas que abordem as diferenças geracionais. 

A unidade amostral para esta pesquisa foi o funcionário, independente do sexo, que já 

fez pelo menos um curso no modo e-learning patrocinado pela empresa ao longo de sua carreira. 

Constituem-se sujeitos desta pesquisa, colaboradores dos grupos geracionais Baby Boomers, 

Geração X e Geração Y, que utilizaram o e-learning no ambiente organizacional. Foram 

selecionados de acordo com a sua data de nascimento, possibilitando a estratificação dos 

respondentes de acordo com a Teoria das Gerações de Crampton e Hodge (2009). A coleta de 

dados foi realizada por meio de questionários impressos, distribuídos aos participantes. 

Objetivando uma maior representatividade das diversas organizações locais, a 

pesquisa teve representantes de organizações públicas, privadas e de economia mista, sendo uma 

entidade pública de administração municipal, cinco órgãos pertencentes ao Sistema S, uma 

instituição bancária pública, uma empresa privada no ramo de distribuição de energia elétrica, 

uma indústria do ramo de calçados, uma loja de comércio varejista e uma indústria pertencente ao 

ramo da construção civil. 

Os dados coletados indicam que a média da idade da amostra é de 38 anos, e o tempo 

médio de serviço, 8 anos. A Tabela 6 apresenta as características da amostra total (n=185), tendo 

como parâmetro os grupos geracionais.  

Entre os grupos geracionais pesquisados o que mais se destacou em número foi a 

Geração Y, com 55,14% do total de indivíduos participantes. Tal expressividade pode ser 

justificada pelo número de indivíduos pertencentes a este grupo geracional presentes na 

sociedade: aproximadamente 74 milhões de pessoas no mundo (LIPKIN; PERRYMORE, 2010).  

 

Tabela 6- População da pesquisa 
Geração! Ano de nascimento! Quantidade de Respondentes! %!

Baby Boomers! Entre 1946 e 1964! 22! 11,89!
Geração X! Entre 1965 e 1979! 61! 32,97!
Geração Y! Entre 1980 e 1999! 102! 55,14!
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Total! ! 185! 100!

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Depois da Geração Y, os que mais se destacaram na pesquisa foram os membros 

pertencentes à Geração X. Segundo Lipkin e Perrymore (2010), este grupo geracional conta com 

aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo. A Tabela 7 apresenta as demais 

características da amostra, estratificando-a em gênero, tipo de organização em que atua e 

escolaridade. 

 

Tabela 7- Características gerais da amostra 

N=185! n! %!
Gênero!

Masculino! 69! 37,30%!
Feminino! 116! 62,70%!

Tipo de organização!
Pública! 52! 28,10%!
Privada! 88! 47,56%!

Economia Mista! 45! 24,34%!
Escolaridade!

Nível Fundamental! 0! 0%!
Nível Médio! 40! 21,62%!
Graduação! 114! 61,63%!

Pós Graduação! 31! 16,75%!

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como podemos observar, a maior parte da população é do sexo feminino (62,7%), 

trabalha em organizações privadas (47,56%) e possui graduação (61,75%). Tiveram uma menor 

expressividade os homens (37,30%), funcionários de organizações de economia mista (24,34%) e 

indivíduos com Pós Graduação (16,75%).  

No tópico seguinte, serão realizados os procedimentos de análise dos dados, tendo 

como objetivo validar a amostra e analisar sua consistência interna. 

 

3.3 Preparação dos dados para análise 

 

Este tópico apresenta como os dados foram trabalhados e os testes estatísticos aos 

quais foram submetidos. 
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Conforme Samara e Barros (2007), em uma Escala Likert, a tabulação deve ser feita 

por pergunta, atribuindo pesos conforme a necessidade do pesquisador. Assim, foram atribuídos 

pesos para cada grau de concordância do questionário: peso 1 para “Discordo Totalmente”, 2 para 

“Discordo em grande parte”, 3 para “Discordo em parte”, 4 para “Neutro”, 5 para “Concordo em 

parte”, 6 para “Concordo em grande parte” e 7 para “Concordo Totalmente”. Dentre as questões 

do instrumento, só houve inversões de valores em 5 das 34 assertivas propostas (V6, V9, V17, 

V20 e V32), cuja discordância representa maior valor para a pesquisa. 

Com a atribuição de pesos para cada alternativa, tem-se a média de cada questão; 

sendo a média o resultado do quociente entre a somatória de Frequência das respostas x Peso 

atribuído a cada alternativa dividido pela base total da amostra (SAMARA; BARROS, 2007). 

Estas médias compreendem os dados que foram utilizados para apontar os graus de resistência 

dos Grupos Geracionais BB, X e Y. 

Estes dados foram submetidos aos testes das suposições de Análise Multivariada e 

análise do índice de consistência interna - Coeficiente Alpha de Cronbach. Para tais análises, 

foram utilizados dois softwares estatísticos: o Microsoft Office Excel 2010 e o SPSS 15.0 for 

Windows Evaluation Version. Tais procedimentos estatísticos têm como objetivos traçar uma 

estatística descritiva das variáveis em estudo, analisar a normalidade e dar validade aos dados 

coletados através do instrumento de pesquisa – Estrutura READEC. 

 

3.3.1 Normalidade 

  

A Análise da Normalidade é o padrão de referência para todos os dados estatísticos. 

Sua função matemática representa a distribuição normal e envolve dois parâmetros, a média e a 

variância. Se a variação dos dados em relação à distribuição é suficientemente grande, todos os 

testes estatísticos resultantes são inválidos (PAES, 2009). 

 

Para avaliar a normalidade, esta pesquisa utilizou o teste Jarque-Bera, baseado nos 

valores de assimetria (Skewness) e curtose (Kurtosis), obtidos através da estatística descritiva. 

Variáveis com valores absolutos de assimetria superiores a |3| podem sugerir dados extremamente 

assimétricos. Para a curtose, valores acima de |10| podem sugerir algum problema (KLINE, 

2005). 
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E mais, as hipóteses nula do teste Jarque-Bera é se os valores no conjunto de dados são 

normais, calculados  a partir de sua estatística de teste: 

 
 

 
 
 
 
 

Posteriormente buscamo-se o valor crítico �= onde �  é o nível de significância. Rejeite 

a hipótese nula caso  JB>� . 

 

Na Tabela 8, observam-se a estatística descritiva de todas as variáveis do instrumento 

de coleta, a quantidade de amostras (N) Pesos Mínimos e Máximos (escala Likert de 7 pontos), 

Média, Desvio Padrão, valores de assimetria (Skewness) e curtose (Kurtosis) para esta pesquisa, 

bem como seus Erros Padrão (EP). 

 

Tabela 8- Estatística descritiva, valores de Skewness, Kurtosis e Jarque-bera’s Test 

Variável! N! Mínimo! Máximo! Média! Desvio Padrão! Kurtosis! EP! Skewness! EP! Jarque-
bera's 

V1! 185! 1! 7! 3! 1,85693! -1,064! 0,355! -0,022! 0,179! 127 
V2! 185! 1! 7! 5! 1,58768! -0,209! 0,355! -0,747! 0,179! 97 
V3! 185! 1! 7! 5! 1,42543! 0,419! 0,355! -0,857! 0,179! 74 
V4! 185! 1! 7! 6! 1,37552! 1,380! 0,355! -1,158! 0,179! 62 
V5! 185! 1! 7! 6! 1,22841! 1,933! 0,355! -1,182! 0,179! 52 
V6! 185! 1! 7! 3! 1,91478! -1,055! 0,355! 0,480! 0,179! 134 
V7! 185! 1! 7! 6! 1,40310! 1,849! 0,355! -1,353! 0,179! 67 
V8! 185! 1! 7! 6! 1,35487! 0,348! 0,355! -0.699! 0,179! 69 
V9! 185! 1! 7! 2! 1,68656! -0,824! 0,355! 0,540! 0,179! 69 

V10! 185! 1! 7! 5! 1,52480! -0,069! 0,355! -0,556! 0,179! 122 
V11! 185! 1! 7! 5! 1,63203! 0,011! 0,355! -0,782! 0,179! 82 
V12! 185! 1! 7! 5! 1,53188! -0,33! 0,355! -0,670! 0,179! 88 
V13! 185! 1! 7! 5! 1,60469! 0,239! 0,355! -0,867! 0,179! 85 
V14! 185! 1! 7! 5! 1,59238! 0,309! 0,355! -0,905! 0,179! 82 
V15! 185! 1! 7! 4! 1,76861! -0,977! 0,355! 0,073! 0,179! 81 
V16! 185! 1! 7! 5! 1,67646! -0,098! 0,355! -0,805! 0,179! 122 
V17! 185! 1! 7! 3! 1,70421! -0,843! 0,355! 0,263! 0,179! 94 
V18! 185! 1! 7! 5! 1,74602! -0,092! 0,355! -0,808! 0,179! 116 
V19! 185! 1! 7! 5! 1,90032! -0,517! 0,355! -0,705! 0,179! 94 
V20! 185! 1! 7! 5! 1,76598! -0,483! 0,355! -0,612! 0,179! 111 
V21! 185! 1! 7! 5! 1,81337! -0,520! 0,355! -0,603! 0,179! 105 
V22! 185! 1! 7! 5! 1,82459! -0,509! 0,355! -0,638! 0,179! 107 
V23! 185! 1! 7! 5! 1,63165! -0,442! 0,355! -0,439! 0,179! 107 
V24! 185! 1! 7! 5! 1,66330! -0,469! 0,355! -0,440! 0,179! 97 
V25! 185! 1! 7! 5! 1,63996! -0,423! 0,355! -0,545! 0,179! 99 
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V26! 185! 1! 7! 5! 1,75625! -0,564! 0,355! -0,406! 0,179! 103 
V27! 185! 1! 7! 4! 1,79948! -0,831! 0,355! -0,058! 0,179! 113 
V28! 185! 1! 7! 5! 1,78191! -0,642! 0,355! -0,424! 0,179! 108 
V29! 185! 1! 7! 6! 1,62878! 0,703! 0,355! -1,108! 0,179! 79 
V30! 185! 1! 7! 6! 1,68455! 0,649! 0,355! -1,146! 0,179! 83 
V31! 185! 1! 7! 6! 1,55768! 1,104! 0,355! -1,229! 0,179! 74 
V32! 185! 1! 7! 4! 1,71727! -0,501! 0,355! -0,171! 0,179! 95 
V33! 185! 1! 7! 5! 1,65769! -0,172! 0,355! -0,688! 0,179! 92 
V34! 185! 1! 7! 6! 1,57462! 1,101! 0,355! -1,144! 0,179! 68 

Fonte: Dados da pesquisa 

!
Como observado, a amplitude dos valores de assimetria (Skewness) compreendeu 

entre -1,182 para o menor valor e 0,540 para o maior valor. Quanto à amplitude de Kurtosis, o 

menor valor foi de -1,064 e o maior valor de 1,933, atingindo assim a suposição de normalidade. 

De acordo com o teste jarque-bera, não temos indícios suficientes para aceitar a 

hipóteses de normalidade dos dados uma vez que de acordo com o referido não aceita-se a 

suposição de normalidade dos dados. O que gera um agrava em analises por exemplo, univariada 

da variância (ANOVA). 

 

3.3.2 Teste de confiabilidade a partir da análise do Coeficiente Alpha de Cronbach 

 

Tendo como objetivo analisar a fidedignidade e consistência do instrumento de 

coleta, esta pesquisa utilizou o Coeficiente Alpha de Cronbach, também conhecido como índice 

de consistência interna. 

O Alpha de Cronbach apresenta valores entre 0 e 1 e mede a homogeneidade das 

perguntas, correlacionando as médias de todos os itens para estimar a consistência do 

instrumento. Quanto mais próximo de 1, maior a consistência do instrumento (PESTANA; 

GAGEIRO, 2003; HILL; HILL, 2005). 

Nas tabelas 09 e 10 que seguem, a pesquisa expõe os coeficientes Alpha de Cronbach 

de cada um dos construtos, bem como das variáveis analisadas. 

 

Tabela 9- Coeficiente de Alpha de Cronbach dos Construtos 
Construto! Variável! Alpha de Cronbach!

Autoeficácia!

V1!

0,975!V2!
V3!
V4!
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V5!
V6!

Expectativa de desempenho!

V7!

0,964!V8!
V9!

V10!

Expectativa de esforço!

V11!

0,964!V12!
V13!
V14!

Condições Facilitadoras!

V15!

0,986!
V16!
V17!
V18!
V19!

Interatividade!

V20!

0,994!
V21!
V22!
V23!
V24!

Comunicação Interna!

V25!

0,989!V26!
V27!
V28!

Resistência à EAD na EC!

V29!

0,989!

V30!
V31!
V32!
V33!
V34!

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Tabela 9, observa-se o coeficiente de Alpha de Cronbach para cada um dos 

construtos analisados na pesquisa: Autoeficácia, Expectativa de desempenho, Expectativa de 

esforço, Condições facilitadoras, Interatividade, Comunicação interna e Resistência à EAD na 

EC. Em seguida, a Tabela 10 apresenta o coeficiente de Alpha de Cronbach para a Estrutura 

READEC. 

 

Tabela 10- Coeficiente de Alpha de Cronbach da Estrutura READEC 

Variável! Alpha de Cronbach!
V1!

0,997!

V2!
V3!
V4!
V5!
V6!
V7!
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V8!
V9!

V10!
V11!
V12!
V13!
V14!
V15!
V16!
V17!
V18!
V19!
V20!
V21!
V22!
V23!
V24!
V25!
V26!
V27!
V28!
V29!
V30!
V31!
V32!
V33!
V34!

Fonte: Dados da pesquisa 

!
Como observado, os construtos possuem um coeficiente Alpha de Cronbach que 

variam de 0,964 a 0,994, apresentando um elevado grau de consistência interna. Na Tabela 10, 

foi encontrado um Coeficiente de Alpha de Cronbach de 0,998 para o instrumento de coleta dos 

dados – Estrutura READEC, o que comprova que a ferramenta apresenta alto grau de 

consistência interna e confiabilidade.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, evidenciam-se as análises dos dados coletados e já validados no 

capítulo anterior. Visando alcançar o objetivo deste trabalho que é analisar as principais causas de 

resistência ao e-learning na Educação Corporativa tendo como foco os grupos geracionais Baby 

Boomers, X e Y, nos tópicos seguintes serão analisados os dados da pesquisa tendo como filtro 

estes grupos geracionais. 

Os tópicos seguintes, divididos por grupo geracional, apresentam a descrição das 

amostras, bem como as médias de resistências obtidas para cada um dos 7 construtos da pesquisa. 

Tendo a pesquisa utilizado uma Escala Likert de 7 pontos para avaliar o grau de 

concordância dos respondentes para cada uma das 34 questões, e sendo 7 o peso atribuído às 

alternativas que apresentam maior adesão à EAD na Educação Corporativa e 1 o peso atribuído 

para as de menor adesão, os construtos que apresentam maior grau de resistência são aqueles que 

apresentam menor valor médio.  

No Gráfico 01, a pesquisa apresenta os valores médios de resistência de cada grupo 

geracional com base em cada um dos sete construtos.  

 

Gráfico 1- Valor médio de resistência – Geração BB, X e Y 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no Gráfico 01, por apresentarem menores médias em todos os construtos 

analisados, pode-se supor que a Geração Y apresenta uma maior resistência à Educação a 
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Distância na Educação Corporativa. Assim, fatos como os membros desta geração estarem 

conectadas constantemente ao ambiente digital por intermédio da Internet e de suas Redes Sociais 

Digitais, o que faz parte de suas vidas desde a infância (TAPSCOTT, 1999), não se mostraram 

condições facilitadoras para a aceitação e utilização da EAD na EC. 

Esta maior resistência por parte dos indivíduos pertencentes à Geração Y pode ter 

ligação com a afirmativa de alguns autores que apontam que os membros pertencentes aos grupos 

geracionais Baby Boomers e X são mais inclinados a valorizar a oportunidade de aprender novas 

habilidades no trabalho, enquanto os da geração Y se importam mais com o crescimento na 

carreira (CENNAMO; GARDNER, 2008; ZEMKE, 2008). 

Os Baby Boomers, apesar de serem considerados os mais contidos e temerosos diante 

de novas tecnologias, em virtude das incertezas que tais avanços proporcionariam (OLIVEIRA, 

2008), apareceram com as maiores médias − isto é, os menores graus de resistência − em seis dos 

sete construtos analisados.  

Estes menores graus de resistência podem ser justificados por outras características 

presentes neste grupo geracional, como a crença em que os membros deste grupo têm de que, 

através do trabalho duro e da lealdade à empresa, poderiam conseguir sucesso e riqueza no 

âmbito pessoal e profissional (ZEMKE, 2008). Assim, estes membros estariam mais dispostos a, 

devido a sua disciplina e obediência (SMOLA; SUTTON, 2002; ZEMKE, 2008), agir conforme 

as orientações estabelecidas pela organização. 

Apesar de graus de resistência distintos, a pesquisa aponta que os grupos geracionais 

pesquisados não apresentam diferenças significativas quanto às dimensões/construtos 

causadores(as) de(a) resistência ao e-learning entre os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. 

Este fato refuta a hipótese Ho, a qual diz que há diferença entre as dimensões da resistência ao e-

learning entre os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. 

Nos tópicos seguintes, serão analisados os dados dos três grupos geracionais. Tal 

análise busca traçar um perfil destes grupos bem como comprovar ou refutar as hipóteses 

desenvolvidas em tópicos anteriores e ainda não testadas, que são as seguintes: H0 – Na geração 

Baby Boomers, a resistência ao e-learning é predominantemente ligada às dimensões: Condições 

Facilitadoras, Expectativa de esforço e Interatividade; H1 – Na geração X, a resistência ao e-

learning é predominantemente ligada às dimensões: Condições facilitadoras, Autoeficácia e 

Expectativa de esforço; e H2 – Na geração Y, a resistência ao e-learning é predominantemente 
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ligada às dimensões: Condições facilitadoras, expectativa de desempenho e resistência a EAD na 

EC. 

 

4.1 Geração Baby Boomers 

 

Entre os grupos geracionais pesquisados, este foi o que apresentou menor número de 

indivíduos dentro das organizações, N=22, fato motivado principalmente pelo período de 

nascimento de seus membros, que varia entre os anos de 1946 e 1964. Muitos deles se encontram 

em gozo de aposentadoria. 

Os indivíduos que participaram desta pesquisa têm idade média de 52 anos. 

Apresentaram maior tempo de trabalho dentro da mesma organização, em média 14 anos e 10 

meses. Alguns dos respondentes afirmaram trabalhar na mesma organização há mais de 40 anos; 

este grande período numa mesma organização pode ser explicado por dois fatores: em primeiro 

lugar, sua idade. Os indivíduos pertencentes a este grupo geracional têm entre 48 e 66. Assim, 

quanto maior a idade, mais tempo disponível para se dedicar a uma mesma organização. O 

segundo fato é a lealdade. Entres os grupos geracionais pesquisados, este é o que apresenta maior 

lealdade à organização em que trabalha (ROBBINS, 2002). 

Na Tabela 11, a pesquisa apresenta outras características dos membros pesquisados. 

Entre estes, destacam-se os homens (59%), funcionários atuantes em organizações privadas 

(45,45%) e com nível superior (50%). 

  

Tabela 11- Baby Boomers - características gerais da amostra 
N=22! n! %!

Gênero!
Masculino! 13! 59%!
Feminino! 9! 41%!

Tipo de organização!
Pública! 7! 31,82%!
Privada! 10! 45,45%!

Economia Mista! 5! 22,73%!
Escolaridade!

Nível Fundamental! 0! 0%!
Nível Médio! 4! 18,18%!
Graduação! 11! 50%!

Pós Graduação! 7! 31,82%!

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os indivíduos com menos expressividade na amostra foram as mulheres (41%), 

funcionários de organização com economia mista (22,73%) e funcionários com nível médio 

(18,18%). 

Conforme o Gráfico 02, quanto ao valor médio de resistência para cada um dos 

construtos da pesquisa, os respondentes Baby Boomers apresentaram menores médias, ou seja, 

maior grau de resistência para os construtos Comunicação Interna, Interatividade e Condições 

facilitadoras. 

 

Gráfico 2- Baby Boomers – Valor médio de resistência 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Um dos fatores que chamam atenção no Gráfico 01 é que os construtos Comunicação 

Interna e Interatividade apresentam o mesmo grau de resistência. Assim, a pesquisa aponta que os 

Baby Boomers apresentam maiores dificuldades quando para a participação e desenvolvimento de 

atividades dentro da EAD que necessitem de interação, comunicação e prontidão entre estes 

indivíduos e professores/tutores ou outros membros da equipe (BRAUER, 2008).  

Aponta também que comunicação entre empresa e funcionário deve ser trabalhada de 

forma mais efetiva, permitindo acompanhar, estimular e motivar os funcionários, proporcionando 

condições mais adequadas à absorção de conhecimento e minimizando a resistência a este tipo de 

educação (TOMASI; MEDEIROS, 2007). 
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O construto Condições Facilitadoras, que se apresentou como a terceira maior causa 

de resistência, indica que os indivíduos BB não acreditam que exista na organização uma 

estrutura gerencial e técnica capaz de aplicar e garantir o uso da EAD (THOMPSON et al.; 1991; 

VENKATESH et al., 2003), nem que ela tenha sido adotada respeitando seus valores, 

necessidades e experiências passadas (MOORE; BENBASAT, 1991). 

A hipótese elaborada anteriormente, que trata deste grupo geracional, foi a H1. Ela 

afirma que: Na geração Baby Boomers a resistência ao e-learning é predominantemente ligada às 

dimensões: condições facilitadoras, expectativa de esforço e interatividade.  

A/O dimensão/construto Expectativa de esforço figurou entre as que apresentaram 

menos grau de resistência; resultado que comprova parcialmente a hipótese H1, pois, das 

dimensões citadas, os construtos Interatividade e Condições Facilitadoras estão entre as que 

causam maior resistência. 

 

4.2 Geração X 

 

Este grupo geracional, formado por indivíduos que têm entre 33 e 47 anos 

(CRAMPTON; HODGE, 2009), compreende 32,79% dos indivíduos participantes da pesquisa. 

Na tabela 12, a pesquisa apresenta as características gerais desta amostra. 

 

Tabela 12- Geração X - características gerais da amostra 
N=61! n! %!

Gênero!
Masculino! 27! 45%!
Feminino! 34! 55%!

Tipo de organização!
Pública! 17! 27,86%!
Privada! 31! 50,82%!

Economia Mista! 13! 21,32%!
Escolaridade!

Nível Fundamental! 0! 0%!
Nível Médio! 8! 13,12%!
Graduação! 39! 63,93%!

Pós Graduação! 14! 22,95%!

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diferente dos Baby Boomers − composto em sua maioria por homens −, este grupo 

geracional tem, em sua maior parte, a presença feminina (55%). Outras características que se 
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destacam na amostra é a presença de funcionários da iniciativa privada (50,82%) e indivíduos 

com nível escolar de graduação (63,93%). Os indivíduos da amostra têm idade média de 37 anos 

e estão, em média, há 7 anos e 9 meses trabalhando em suas organizações atuais. 

A respeito do tempo médio dedicado a uma mesma organização, a Geração X tem por 

características ser menos leal às corporações e buscar um equilíbrio entre a vida profissional e a 

pessoal, diferentemente da geração Baby Boomers. Isto se deve ao fato de terem presenciado a 

demissão de muitos funcionários, o que provocou uma falta de credibilidade às instituições 

(COUPLAND, 1991). Esta deslealdade despertou nestes membros a necessidade de buscar 

desenvolver em cada emprego as habilidades que poderiam ser necessárias para atuar em outra 

atividade (OLIVEIRA, 2008). 

Esta característica ficou evidente durante a pesquisa quando os dados apresentaram o 

construto Expectativa de desempenho como o que causa menor resistência, ou maior valor médio 

de resistência (5,56), aos membros deste grupo geracional; o que pode ser entendido como o 

reconhecimento destes funcionários de que, através do uso do sistema, ele vai atingir ganhos no 

trabalho (VENKATESH et al., 2003), influenciando positivamente nos seus resultados 

(COMPEAU; HIGGINS, 1995), acarretando melhores pagamentos salariais e/ou promoções 

(DAVIS et al., 1992), bem como uma maior adequação à sua função dentro da organização 

(THOMPSON et al. 1991), conhecimentos estes que o acompanharão quando decidirem procurar 

um outro emprego. 

No Gráfico 03, a pesquisa aponta os valores médios de resistência para os construtos 

nos indivíduos pertencentes à Geração X. 
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Gráfico 3- Geração X – Valor médio de resistência 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os funcionários pesquisados apresentaram menores valores médios de resistência 

para os/as construtos/variáveis, respectivamente, interatividade, comunicação interna e 

autoeficácia. 

Uma maior resistência aos construtos/variáveis Interatividade e Comunicação Interna 

pode ser entendida como uma ineficiência que este grupo tem para interagir e se comunicar com 

os outros membros do grupo, com seus professores/tutores e/ou com a organização em si 

(TOMASI; MEDEIROS, 2007; BRAUER, 2008).  

A resistência ao construto/variável Autoeficácia pode ser entendida como uma 

dificuldade que o grupo apresenta para aprender sozinho e realizar o que foi planejado. 

Indivíduos ineficazes são tidos como desorganizados e indisciplinados, adiam as atividades que 

devem ser realizadas, não gerenciam seu tempo de forma satisfatória e são incapazes de estudar 

sozinhos, necessitando, assim, do contato face a face, seja com um tutor/professor ou com outros 

alunos (VENKATESH et al., 2003; BRAUER, 2008). 

A hipótese desenvolvida para analisar este grupo foi a H2. Esta hipótese afirma que 

nos indivíduos pertencentes à Geração X a resistência ao e-learning é predominantemente ligada 

às dimensões: condições facilitadoras, autoeficácia e expectativa de esforço. Assim, o resultado 

da pesquisa refuta parcialmente a hipótese H2, pois das/dos três construtos/dimensões presentes 

na hipótese, somente um(a) figura entre os(as) que causam maior resistência a EAD na EC.  
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4.3 Geração Y 

 

Fazem parte da Geração Y os indivíduos que nasceram entre 1980 e 1999 

(CRAMPTON & HODGE, 2009), com aproximadamente 74 milhões de pessoas no mundo. Este 

grupo geracional já supera em número os membros pertencentes à Geração X, que conta com 

aproximadamente 50 milhões de pessoas. Isto reflete na sociedade e influencia diretamente o 

mercado de trabalho (LIPKIN; PERRYMORE, 2010). Nesta pesquisa, a diferença quantitativa de 

indivíduos também foi percebida: a Geração Y se destacou com o maior número de participantes 

(N=102), representando 55,14% da população da amostra.  

A Tabela 13 apresenta as características gerais da amostra. Assim como os membros 

pertencentes à Geração X, no grupo formado pela Geração Y, as mulheres se destacam; aqui, 

com ainda mais representatividade: 71,57% da população, com 73 respondentes. 

 

Tabela 13- Geração Y - características gerais da amostra 
N=102! n! %!

Gênero!
Masculino! 29! 28,43%!
Feminino! 73! 71,57%!

Tipo de organização!
Pública! 28! 27,45%!
Privada! 47! 46,08%!

Economia Mista! 27! 26,47%!
Escolaridade!

Nível Fundamental! 0! 0%!
Nível Médio! 28! 27,45%!
Graduação! 64! 62,75%!

Pós Graduação! 10! 9,8%!

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outras características expressivas da amostra: são funcionários que atuam na 

iniciativa privada: 46,08%; com nível escolar de graduação: 62,75% dos pesquisados. A idade 

média dos respondentes da pesquisa foi de 24 anos, e o tempo médio de permanência na empresa 

onde trabalham atualmente é de 2 anos e 2 meses. 

Os indivíduos desta geração, quanto ao valor médio de resistência para cada 

construto/variável analisada(o), apresentaram os maiores níveis de resistência, entre os três 

grupos pesquisados, com médias variando entre 4,34 para a menor e 5,30 para a maior. 
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Uma situação que chamou atenção da pesquisa foi que os três principais construtos 

causadores de resistência na Geração Baby Boomer foram os que também causaram resistência à 

Geração Y. São eles respectivamente: comunicação interna, interatividade e condições 

facilitadoras. 

A resistência à Comunicação Interna sugere que os indivíduos pertencentes à Geração 

Y não se preparam adequadamente para realizarem este tipo de curso, resistindo à efetivação de 

um meio de comunicação eficaz de si para com sua organização e seus professores/tutores antes e 

durante o curso (BRAUER, 2008). A incapacidade de se preparar para a realização do 

curso/treinamento unida à ineficácia desta comunicação tende a impossibilitar ou dificultar que a 

organização tenha as ferramentas capazes de proporcionar condições adequadas à absorção do 

conhecimento, bem como de acompanhar, estimular e motivar este funcionário (TOMASI; 

MEDEIROS, 2007). 

Resistência ao construto Interatividade também faz referência à ligação entre o 

indivíduo que faz o curso com seu tutor/professor ou com outros funcionários que estejam 

participando desta mesma atividade (BRAUER, 2008). 

O construto condições facilitadoras é responsável por analisar três pontos: (1) 

capacidade de reconhecimento do funcionário de que aquele sistema foi adotado respeitando seus 

valores, necessidades e experiências passadas (MOORE; BENBASAT, 1991); (2) a percepção do 

funcionário quanto à existência, na organização, uma estrutura gerencial e técnica capaz de 

aplicar e garantir o uso do sistema (THOMPSON et al., 1991; VENKATESH et al., 2003); e (3) a 

percepção do funcionário da importância de que os resultados exigidos pela organização devem 

ser alcançados (AJZEN, 1991; TAYLOR;  TODD, 1995), pode-se supor que estes indivíduos não 

reconhecem, ou percebem, os esforços feitos pela organização a fim de proporcionar a estes um 

ambiente propício para o melhor aproveitamento dos cursos/treinamentos ofertados, pode-se 

supor, também, que estes funcionários não buscam atender ou contribuir para que a organização 

alcance os resultados exigidos. 
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Gráfico 4- Geração Y – Valor médio de resistência. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os construtos expectativa de desempenho, expectativa de esforço e resistência à EAD 

na EC foram os que sofreram menor resistência pelos membros da Geração Y. Assim, a hipótese 

H3 foi parcialmente refutada, pois defende que na geração Y a resistência ao e-learning seria 

predominantemente ligada às dimensões condições facilitadoras, expectativa de desempenho e 

resistência a EAD na EC. 

Como se pode observar, os achados da pesquisa reforçam os principais pontos 

teóricos apresentados nos capítulos anteriores, como as características apresentadas pelos grupos 

geracionais e sua relação com o meio ambiente organizacional. Entretanto, a pesquisa apresentou 

alguns achados que merecem atenção, como uma possível resistência maior dos grupos 

geracionais Y quanto ao uso da EAD na EC em comparação ao grupo geracional BB. No 

próximo tópico, a pesquisa expõe, de maneira mais direta, tais achados. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Este trabalho teve como objetivo geral analisar as principais causas de resistência ao 

e-learning na Educação Corporativa, tendo como foco os grupos geracionais Baby Boomers, X e 

Y. O que motivou a escolha deste tema foi a percepção de que numa realidade cada vez mais 

dinâmica e competitiva, a utilização de ferramentas que visam facilitar o acesso e garantir o 

aprendizado contínuo do funcionário dentro das corporações mostra-se fator diferenciador e 

colabora com a sustentabilidade e permanência da organização.  

Buscando diferenciação e destaque, as organizações estão, cada vez mais, fazendo 

uso de iniciativas como a Educação Corporativa para proporcionar aquisição de conhecimento 

aos funcionários. De Luca (2003, 447) afirma que “o conhecimento que o funcionário coloca a 

serviço da empresa faz toda a diferença”, sendo, portanto, um fator competitivo. E o e-learning se 

apresenta como uma boa alternativa para a implantação destas iniciativas. 

Dados do anuário 2011/2012 da Revista Learning & Performance Brasil confirmam 

o crescimento deste tipo de curso nos últimos anos, e mostram que a Educação Corporativa se 

consolida como um importante espaço para o desenvolvimento da educação continuada (DE 

LUCA, 2003). 

De posse destas assertivas, a pesquisa percebeu ainda a existência de outro fator que 

pode funcionar como facilitador na aquisição de novos conhecimentos e redução das resistências 

naturais que acontecem quando uma nova tecnologia é adotada em um meio. Este outro fator 

seria a existência, dentro das corporações, de diferentes Grupos Geracionais que dividem o 

mesmo espaço, tarefas e que, teoricamente, percebem a vida e a organização de maneiras 

diferentes. Assim, atenção especial foi dada aos Grupos Geracionais Baby Boomers, Geração X e 

Geração Y. Estes grupos foram escolhidos por serem os que apresentam maior representatividade 

dentro das organizações (VIANA, 2011). 

Buscando alcançar o objetivo traçado – Analisar as principais causas de resistência ao 

e-learning na Educação Corporativa tendo como foco os grupos geracionais Baby Boomers, X e 

Y – fez-se necessário levantar as categorias de análise para identificação das causas de tal 

resistência.  

Tal levantamento foi realizado através de pesquisa bibliográfica, na qual se percebeu 

a necessidade de serem abordados alguns assuntos que serviriam de base e parâmetros 

norteadores para a realização deste trabalho e pesquisa. Os assuntos que tiveram maior relevância 
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para o alcance dos objetivos a que se propunha este trabalho foram: E-learning, Educação 

Corporativa e Grupos Geracionais. 

No tópico E-learning, a pesquisa buscou, inicialmente, apresentar os aspectos 

conceituais e históricos do uso da educação a distância, caracterizando, primeiramente, seus oito 

modelos: Autoformação, Totalmente a distância (com tutoria), Blended-Learning, Misto, 

Trabalho colaborativo a distância, Pervasive-learning, Mobile-learning e E-learning. (MOORE, 

2006; SILVA 2002, 2006; BRAGA, 2008). Com isto posto, a pesquisa pôde dedicar especial 

atenção ao E-learning propriamente dito, seus conceitos e características. 

Assim, tomou como direcionador a conceituação feita por Rosenberg (2002) para o 

tema. Segundo este autor, o e-learning é o uso das tecnologias da Internet para a entrega de um 

amplo arranjo de soluções que estimule o conhecimento e o desempenho. O autor cita ainda 

alguns critérios fundamentais que caracterizam o e-learning: trabalhar em rede, o que torna 

possível uma atualização instantânea de dados e envolve busca, armazenagem, distribuição e 

compartilhamento de instrução ou de informação; e chegar até ao usuário final por intermédio de 

um computador numa tecnologia padrão de Internet. 

Com base nestes dados, a pesquisa se dedicou ao estudo do meio no qual este modelo 

de EAD é, também, aplicado às Universidades Corporativas, através da Educação Corporativa. 

Neste tópico, pôde-se caracterizar a EC e analisar a relação da educação corporativa com o e-

learning, suas aplicações e vantagens. 

 A definição de Educação Corporativa que melhor convergiu para o alcance dos fins 

desta pesquisa foi a apresentada por Meister (1999). Esta autora conceitua a educação corporativa 

como um sistema de desenvolvimento de pessoas, cujo papel principal é o de servir de ponte 

entre o aprimoramento pessoal e a estratégia de atuação da empresa. 

A manutenção desta ponte, ou da relação da corporação com seus funcionários, bem 

como destes com a EAD, aparece como um dos motivos apontados para a utilização deste modo 

de educação a distância. Outro fator significativo que impacta na escolha do e-learning é a 

flexibilidade proporcionada aos funcionários (AROUCA, 2006; OAKES, 2002; VALLEY et al, 

1996), pois cada aluno pode ditar o seu ritmo de aprendizagem, bem como escolher a melhor 

maneira de estudar, capacitando este funcionário a gerir sua própria carreira (DE LUCA, 2003). 

Apesar de tantos benefícios percebidos, o e-learning ainda sofre resistência quanto à 

sua aplicação, por ser um modelo de EAD utilizado na Educação Corporativa, que faz uso, na sua 
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aplicação, de ferramentas tecnológicas, fez-se necessário analisar, mesmo que superficialmente, 

algumas teorias relacionadas à resistência ao uso de tecnologia. Durante estas análises, algumas 

ferramentas foram encontradas. Dentre estas, a que mais se destaca é a Teoria Unificada de 

Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT).  

Esta teoria criada por Venkatesh et al. (2003) surgiu a partir da integração de oito 

modelos que sintetizaram o vasto conhecimento existente sobre aceitação de inovações e 

tecnologia. Com base nela, Brauer (2008) analisou nove construtos, dos quais sete apresentaram 

alto índice de adesão à resistência, à adoção da educação a distância na educação corporativa. 

Foram eles: Expectativa de desempenho, Expectativa de esforço, Condições Facilitadoras, 

Autoeficácia, Interatividade, Comunicação Interna e Resistência a EAD na EC. 

Neste ponto, a pesquisa alcançou seu primeiro objetivo específico: levantar as 

categorias de análise para identificar as causas de resistência à educação a distância na educação 

corporativa nas gerações Baby Boomers, X e Y.  

Estes sete construtos agrupados formaram uma nova estrutura que buscou mensurar 

as resistências à adoção da educação a distância na educação corporativa, Estrutura de 

Resistência à EAD na EC ou Estrutura READEC, e que foi utilizada nesta pesquisa para a análise 

da Resistência à EAD na EC dentro dos diversos grupos geracionais que compõem as 

corporações. 

Além da utilização dos construtos, a Estrutura READEC apresenta outras 

características: está disposta em uma Escala Likert de sete pontos, compreendidos entre Discordo 

Totalmente e Concordo Totalmente, utilizada para analisar o grau de concordância para as 34 

variáveis agrupadas nestes sete construtos. 

Com uma estrutura que viabilizava a análise da resistência ao e-learning dentro das 

corporações já traçada, pôde-se dedicar atenção a outro tópico da pesquisa, os Grupos 

Geracionais. 

Neste tópico, foram expostos conceitos, atitudes e valores dos diferentes grupos 

geracionais, nas formas de encarar temas como a vida, o mercado de trabalho e a utilização de 

ferramentas tecnológicas dentro do contexto organizacional. O choque destas quatro gerações que 

atualmente dividem o mesmo espaço organizacional (JEFFRIES, HUNTE, 2003) tem despertado 

a atenção dos empresários e sido alvo de pesquisas (BATISTA, 2010). 
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Autores como Strauss e Howe (1991) apontam que cada século é composto por 

quatro gerações distintas, que compreendem intervalos de 20 a 25 anos, visando melhor atender à 

temporização apontada pelos pesquisadores. A pesquisa fez uso da divisão apresentada pelos 

autores Crampton e Hodge (2009) para temporizar as quatro gerações que, segundo Jeffries e 

Hunte (2003), dividem o mesmo ambiente de trabalho. Foram elas, Veteranos (nascidos entre 

1925 e 1945), Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964), Geração X (nascidos entre 1965 e 

1979) e Geração Y (nascidos entre 1980 e 1999). 

Com todos os conceitos traçados e balizados e a ferramenta de pesquisa pronta, este 

trabalho passou para sua segunda fase, a busca e análise dos dados. 

Foram sujeitos desta pesquisa, por conveniência e acessibilidade dos dados, os 

empregados de empresas localizadas em Sobral (CE), independente do sexo, que já fizeram pelo 

menos um curso no modo e-learning, patrocinado pela empresa, ao longo de sua carreira. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários impressos distribuídos aos 

participantes. A quantidade de questionários recomendado para este tipo de pesquisa deve ser no 

mínimo de 05 vezes a quantidade de variáveis do instrumento de coleta (HAIR et al. 1998). 

O questionário desta pesquisa teve 34 variáveis. Assim, o número mínimo a ser 

respondido era de 170. Como foram respondidos 185 questionários, obteve-se um número de 

questionários acima do mínimo exigido. 

Objetivando traçar uma estatística descritiva das variáveis em estudo, analisar a 

normalidade e dar validade aos dados coletados, foram aplicados os seguintes testes estatísticos: 

Análise Multivariada e análise do índice de consistência interna - Coeficiente Alpha de 

Cronbach, através da utilização de dois softwares estatísticos, o Microsoft Office Excel 2010 e o 

SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version. Alcançados os índices de normalidade e consistência 

interna, os dados puderam ser utilizados para analisar o valor médio de resistência para cada um 

dos sete construtos analisados, tendo como filtro os Grupos Geracionais. 

Após estas considerações necessárias, nas linhas seguintes foram realizadas as 

exposições dos outros objetivos específicos alcançados, analisando as hipóteses traçadas bem 

como apontando caminhos para novas pesquisas. 

Quanto às hipóteses traçadas – H0: Os indivíduos pertencentes aos três grupos 

geracionais pesquisados (Geração Baby Boomers, Geração X e Geração Y) não apresentam 

diferenças significativas quanto às dimensões/construtos causadores/as de/da resistência ao e-
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learning; fato este que refuta a hipótese H0, que diz que há diferença entre as dimensões da 

resistência ao e-learning entre os grupos geracionais Baby Boomers, X e Y. 

H1 – A hipótese H1 afirma que: Na geração Baby Boomers, a resistência ao e-

learning é predominantemente ligada às dimensões: condições facilitadoras, expectativa de 

esforço e interatividade. Das dimensões citadas, os construtos Interatividade e Condições 

Facilitadoras estão entre as que causam maior resistência; resultado que comprova parcialmente 

hipótese H1, pois somente o construto Expectativa de esforço figurou entre as que apresentaram 

menor grau de resistência. 

H2 – Esta hipótese afirma que, nos indivíduos pertencentes à Geração X, a resistência 

ao e-learning está predominantemente ligada às dimensões: Condições facilitadoras, Autoeficácia 

e Expectativa de esforço. Assim, o resultado da pesquisa refuta parcialmente a hipótese H2, pois, 

das/dos três construtos/dimensões presentes na hipótese H2, somente o construto Autoeficácia 

aparece entre os maiores causadores de resistência à EAD na EC.  

H3 – Os construtos Expectativa de desempenho, Expectativa de esforço e Resistência 

à EAD na EC foram os que sofreram menor resistência pelos membros da Geração Y. Assim, a 

hipótese H3 foi parcialmente refutada, pois defende que na geração Y a resistência ao e-learning 

seria predominantemente ligada às dimensões: Condições facilitadoras, Expectativa de 

desempenho e Resistência à EAD na EC.  

Assim, das quatro hipóteses traçadas, uma (H0) foi refutada totalmente, uma (H1) foi 

comprovada parcialmente e duas (H2 e H3) foram refutadas parcialmente. 

Os resultados mostram que os três construtos que sofreram maior grau de resistência 

nos grupos geracionais pesquisados foram respectivamente: Geração Baby Boomers - 

Comunicação Interna, Interatividade e Condições facilitadoras; Geração X - Interatividade, 

Comunicação Interna e Autoeficácia; e Geração Y - Comunicação Interna, Interatividade e 

Condições facilitadoras. Tendo os construtos Comunicação Interna e Interatividade aparecido em 

todas as gerações quando elencados os três principais construtos causadores de resistência. 

Sobre o construto Comunicação Interna − Estes resultados apontam que, 

independente da geração a que pertence o funcionário, este não busca se preparar adequadamente 

para participar deste tipo de atividade. Resiste à criação de um ambiente onde a comunicação 

possa ser realizada de forma ativa e dinâmica, esteja ela acontecendo organização-aluno-

organização, professor-aluno-professor ou aluno-aluno. Esta falta de eficácia na comunicação 
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dificulta que as ferramentas capazes de proporcionar condições adequadas à absorção do 

conhecimento sejam plenamente desenvolvidas pela organização, impossibilitando também que 

ela acompanhe, estimule e motive seus funcionários de forma adequada (TOMASI; MEDEIROS, 

2007). 

Sobre o construto Condições facilitadoras – A resistência a este construto indica que, 

dentro da organização, os indivíduos não reconhecem que aquele sistema foi adotado respeitando 

seus valores, necessidades e experiências passadas (MOORE; BENBASAT, 1991); indica 

também que estes funcionários não acreditam que a organização possui uma estrutura gerencial e 

técnica capaz de aplicar e garantir a plena utilização do sistema (THOMPSON et al., 1991; 

VENKATESH et al., 2003); aponta ainda que os funcionários não dão a devida importância aos 

resultados exigidos pela organização, não dedicando esforço necessário para sua conquista 

(AJZEN, 1991; TAYLOR;  TODD, 1995). 

Sobre o construto Interatividade – Presente entre os construtos causadores de 

resistência aos Grupos Geracionais Baby Boomers e Geração Y, faz referência à ligação entre o 

indivíduo que faz o curso, com seu tutor/professor ou com outros funcionários que estejam 

participando desta mesma atividade (BRAUER, 2008). 

Sobre o construto Autoeficácia – Causa de resistência mais presente nos indivíduos 

da Geração X. É a habilidade que o indivíduo mostra de aprender sem a necessidade de outras 

pessoas e de realizar o que foi planejado. São características de um indivíduo autoeficaz: 

organizado, disciplinado, não adia as atividades que devem ser realizadas, gerencia seu tempo de 

forma satisfatória, é capaz de estudar sozinho sem sentir dificuldades, mantém eficiência no 

desempenho das tarefas e não necessita do contato face a face, seja com um tutor/professor ou 

com outros alunos (VENKATESH et al., 2003; BRAUER, 2008). 

Finalizando, através das análises das quatro hipóteses desenvolvidas, alcançamos os 

três outros objetivos específicos traçados para esta pesquisa, que foram: identificar e analisar as 

principais dimensões causadoras de resistência à educação a distância na educação corporativa 

nos indivíduos pertencentes à Geração Baby Boomers, às Gerações X e Y. 

 
 
5.1 Limitações da pesquisa 
 

Este trabalho apresentou algumas limitações que devem ser consideradas em futuros 

trabalhos sobre a mesma temática. Dentre estas limitações, podemos citar:  
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• A dificuldade de se conseguir o número maior de respondentes para o grupo 

geracional Baby Boomers e Geração X, o que daria maior representatividade 

para as amostras; e 

• O universo aqui estudado é representado por uma amostra não probabilística, 

onde se trabalhou com respostas obtidas espontaneamente e por conveniência. 

Portanto, as conclusões apontadas pela pesquisa não devem ser 

automaticamente generalizados para toda a população. 

 
5.2 Oportunidades para outras pesquisas 
 

Dado que uma pesquisa não se esgota em si mesma, a pesquisa realizada sugere 

alguns pontos que podem ser considerados em futuras pesquisas sobre o tema em questão: 

Aplicar a pesquisa a um universo maior, podendo-se levar em conta a realidade estadual ou 

mesmo nacional; examinar se existem diferenças significativas na Resistência à EAD na EC entre 

empresas públicas e privadas; analisar os grupos geracionais em pares, buscando destacar de 

maneira mais complexa os pontos de convergência e divergência; através de uma análise mais 

profunda em cada grupo geracional, buscar traçar caminhos e iniciativas que visem reduzir a 

resistência a EAD na EC. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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