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Resumo 

 

Este estudo busca investigar os construtos da Escala de Prontidão Tecnológica (TRI) e da Teoria 

da Desconfirmação da Expectativa (EDT) como determinantes da satisfação e da intenção de 

continuidade de uso em serviços de e-learning. É proposto um modelo teórico que busque 

mensurar o fenômeno adequado às necessidades das organizações públicas que oferecem cursos 

de capacitação à distância com uso de plataformas virtuais para seus funcionários. A pesquisa foi 

desenvolvida a partir de uma abordagem analítica quantitativa, por meio de survey online em uma 

amostra de 343 funcionários de 2 organizações públicas do RN que tiveram experiência em e-

learning. A estratégia de análise de dados utilizou técnicas de análise multivariada, incluindo a 

análise de equações estruturais (AEE), operacionalizada pelo software AMOS©. Os resultados 

apontaram que qualidade, desconfirmação da qualidade, valor e desconfirmação do valor 

impactam positivamente na satisfação, assim como a desconfirmação da usabilidade, a 

inovatividade e o otimismo. Da mesma forma, a satisfação mostrou ser determinante para a 

intenção de continuidade de uso. Em adição, a prontidão tecnológica e o desempenho apresentam 

forte relação entre si. Com base no modelo estrutural encontrado pelo estudo, as organizações 

públicas podem implementar serviços de e-learning para os funcionários se concentrando na 

melhoria de aprendizagem e no aprimoramento de habilidades praticadas no ambiente 

organizacional. 

Palavras-Chave: E-learning; Escala de Prontidão Tecnológica; Teoria da Desconfirmação da 

Expectativa; Satisfação; Intenção de Continuidade de Uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Abstract 

 

The present study aims to investigate the constructs of Technological Readiness Index (TRI) and 

the Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) as determinants of satisfaction and continuance 

intention use in e-learning services. Is proposed a theoretical model that seeks to measure the 

phenomenon suited to the needs of public organizations that offer distance learning course with 

the use of virtual platforms for employees. The research was conducted from a quantitative 

analytical approach, via online survey in a sample of 343 employees of 2 public organizations in 

RN who have had e-learning experience. The strategy of data analysis used multivariate analysis 

techniques, including structural equation modeling (SEM), operationalized by AMOS© software. 

The results showed that quality, quality disconfirmation, value and value disconfirmation 

positively impact on satisfaction, as well as disconfirmation usability, innovativeness and 

optimism. Likewise, satisfaction proved to be decisive for the purpose of continuance intention 

use. In addition, technological readiness and performance are strongly related. Based on the 

structural model found by the study, public organizations can implement e-learning services for 

employees focusing on improving learning and improving skills practiced in the organizational 

environment. 

Keywords: E-learning, Technology Readiness Index, Expectancy Disconfirmation Theory, 

Satisfaction, Continuance Intention Use.  
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1. PARTE INTRODUTÓRIA 

  

 A expansão da Internet tem tornado populares diversas plataformas virtuais aplicadas 

em serviços eletrônicos. Um desses serviços é o e-learning, o ensino a distância voltado para 

a aprendizagem em meio virtual, através de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Chiu et al. (2005, p. 400) afirma que “medir a satisfação e a intenção do usuário em continuar 

utilizando serviços de e-learning é essencial para o sucesso desse serviço”. Compreender os 

fatores que influenciam a intenção de continuidade de uso é fator critico para pesquisadores e 

profissionais da área, pois gera um retorno das práticas adotadas em tais serviços e 

determinam decisões futuras no âmbito da aceitação de novas tecnologias, inovação e 

estratégias para melhorar o ensino à distância.   

 O e-learning é definido pela American Society for Training and Development´s como 

“um amplo conjunto de aplicações e processos, tais como aprendizagem via web, baseada em 

computador, salas de aula virtuais e colaboração digital” (KAPLAN; LEISERSON, 2012, p. 

85). Já para Costas (2003, p. 33), “cobre uma ampla variedade de aplicações e processos, 

como salas de aulas virtuais, colaboração digital, disponibilização de conteúdo via internet, 

difusão por satélite, TV interativa, fóruns digitais, entre outras mídias”. Outro conceito que 

define e-learning é o de Barbosa (2007, p. 3), afirmando que “é um processo de ensino e 

formação, que permite criar um ambiente de aprendizagem suportado pelas tecnologias da 

web, permitindo a transformação da informação em conhecimento”.  

 As definições apresentadas até aqui são compartilhadas por diversos autores 

(ARAÚJO; RIOS; MACHADO, 2005; LEAL; AMARAL, 2004; DEROUIN; FRITZSCHE; 

SALAS, 2004). Tais conceitos guiam o uso do termo “e-learning” utilizado nesta pesquisa.  

 As pesquisas sobre avaliação de serviços de e-learning ou a aprendizagem via web 

geralmente envolvem diversos modelos teóricos aplicados nas organizações, medindo 

aspectos inerentes ao processo de aprendizagem ou aspectos técnicos referentes aos cursos à 

distância oferecidos.  Muitos deles mostram serem capazes de medir a satisfação e a intenção 

de continuidade de uso dos usuários de tais serviços. (CHIU,  et al. 2005; LIAO et al. 2011; 

LANKTON; MCKNIGHT, 2006; BOLLIGER; MARTINDALE, 2004; CHEN, 2011; 

DUQUE; WEEKS, 2010). No entanto, a maioria dos estudos não avalia dentre os fatores 

estudados, particularidades dos serviços oferecidos no setor público, sendo serviços de 

natureza diferente dos fatores em que os modelos teóricos normalmente são concebidos em 

suas aplicações: em instituições de ensino voltado para os alunos e em empresas privadas.  
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 O setor público está enxergando o treinamento online para seus funcionários como 

medida eficaz e barata para atingir melhores resultados organizacionais (HUERTAS, 2007; 

BARBOSA, 2007; LANGFORD; SEABORNE, 2008). Dessa forma, o governo tem a 

oportunidade de ser mais eficiente. Na realidade brasileira, os cidadãos estão cada vez mais 

críticos e exigentes quanto ao serviço que recebem. A gestão contemporânea não admite a 

resistência à aceitação do contínuo aprendizado organizacional, ao desprezo às inovações 

tecnológicas e aos benefícios tangíveis e intangíveis que elas podem trazer para uma 

organização. Sendo assim, a chamada nova gestão pública utiliza ferramentas da iniciativa 

privada para garantir a confiança, legitimidade e eficiência da máquina pública perante os 

cidadãos (GESPÚBLICA, 2010).  

 O e-learning é uma ferramenta que encontra aplicações em diversos segmentos de 

ensino, incluindo o treinamento empresarial e a capacitação de servidores públicos, mostrando 

ser uma tendência que entra em consonância com a contínua busca por excelência nos 

serviços oferecidos a sociedade. A Politica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, 

instituída pelo Decreto n. 5707 de 23 de Fevereiro de 2006 conceitua capacitação como um 

“processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 

competências individuais”, incluindo como eventos de capacitação cursos presenciais e a 

distância (BRASÍLIA, 2006, p. 1). 

Nos últimos anos, o Brasil vem registrando aumento expressivo de cursos à distância. 

Segundo dados do MEC (2012) do ano 2000 a 2009 o número de cursos a distância no país 

subiu de 13 para 844, englobando o envolvimento de mais de 1 milhão de pessoas. Contudo, 

os números totais, incluindo o treinamento em organizações públicas e em empresas por meio 

de convênios e capacitações a distância oficiais e livres ultrapassam três milhões de usuários 

(ABRAEAD, 2008).  

Para verificar a taxa de sucesso e a tendência de crescimento de tais cursos, a 

perspectiva do usuário da tecnologia utilizada para aprendizagem é que define o crescimento 

real dos diversos serviços de e-learning. Portanto, é importante avaliar a disposição que o 

usuário tem de utilizar determinada tecnologia, a expectativa que o usuário deposita antes de 

utilizar a tecnologia, a percepção do usuário em relação à própria performance na forma de 

aprendizagem proposta, a atitude do usuário frente a utilização de novas tecnologias, entre 

outros aspectos. Tais aspectos comportamentais levam o usuário a terem ou não uma 

experiência satisfatória (ERDOGMUS; ESEN, 2011; LIAO et al. 2011; KIM et al. 2012).  
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Estão presentes na literatura diversos modelos teóricos que buscam mensurar os 

aspectos mencionados. Dois desses modelos tem potencial para mensurar esses 

comportamentos nas organizações públicas, um deles é a Escala de Prontidão Tecnológica 

(Technology Readiness Index – TRI) desenvolvido por Parasuraman (2000). O modelo TRI 

consiste em um instrumento que pode ser utilizado para verificar a propensão de utilização de 

tecnologia, incorporando o fator inovação no seu escopo e, assim, se adéqua ao novo modelo 

de gestão pública adotado pelo Brasil e preenche as necessidades do serviço público, que 

mesmo se tratando de organizações livres de disputa de mercado, atribuem aos servidores o 

uso de ferramentas sofisticadas de natureza e potencial estratégico e incentivam politicas de 

concorrência entre as organizações públicas (LANGFORD; SEABORNE, 2008; SAHA; 

NATH; SANGARI, 2010).  

Um segundo modelo é a Teoria da Desconfirmação da Expectativa (Expectancy 

Disconfirmation Theory – EDT) desenvolvido por Oliver (1980), que decorre da prática de 

utilização de AVAs em serviços de e-learning, cujo desempenho no AVA é decisivo para que 

os usuários potencializem a produtividade no ambiente organizacional. A avaliação do 

próprio desempenho permite a criação de ambientes participativos, como um dos benefícios 

gerados pela adoção de TI nas organizações públicas, tornando o serviço prestado ao cidadão 

mais eficiente e também transparente, já que a prestação de serviços públicos demanda forte 

interação nas questões de acesso ao serviço, recepção e respostas a essas demandas 

(CARVALHO; ABBAD, 2006; RAMOS; OLIVEIRA, 2012; FRANÇA; ANDRADE; 

RABELO, 2010; OLIVEIRA, 2011).  

Dessa forma, a combinação dos modelos TRI e EDT são adequadas para determinar a 

prontidão tecnológica e o desempenho percebido no AVA sob a perspectiva de funcionários 

de organizações públicas, incorporando os desafios enfrentados pela máquina pública de 

contínua modernização, aumento de eficiência e transparência, promoção de gestão 

participativa, entre outros aspectos.  

As organizações públicas do estado do Rio Grande do Norte apresentam à necessidade 

de avaliar a satisfação e intenção de continuidade de uso dos funcionários em relação aos 

cursos à distância oferecidos, através da prontidão dos funcionários em utilizar novas 

ferramentas computacionais no trabalho e no desempenho que eles apresentam nos cursos.   
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A partir do exposto, é proposto o problema de pesquisa apresentado a seguir.  

 

“Quais os fatores determinantes para a satisfação e a intenção de continuidade de uso 

dos serviços de e-learning oferecidos a funcionários de organizações públicas do RN sob a 

perspectiva da prontidão tecnológica e o desempenho percebido?” 

 

O estudo desenvolvido se justifica do ponto de vista prático, em razão da ascensão de 

aplicações de serviços de e-learning em organizações públicas, que entram em consonância 

com a visão do cidadão como cliente (GESPÚBLICA, 2010), de tal forma que a satisfação do 

cliente é determinante em um serviço de e-learning (CHIU et al. 2005). Essa característica 

está presente nos moldes da nova gestão pública, assim como o fator inovação, incorporada às 

aplicações de e-learning, sendo um dos fatores decisivos para a eficiência e eficácia da 

máquina pública, entrando em consonância com o Decreto n. 5707 de 23 de Fevereiro de 

2006, no qual institui a política de diretrizes para desenvolvimento de pessoal da 

administração pública federal (BRASÍLIA, 2006).  

A presença do e-learning em organizações públicas se mostra necessária para os 

funcionários públicos se adaptarem ao novo paradigma organizacional público 

(GESPÚBLICA, 2010), cuja finalidade envolve o desenvolvimento permanente do servidor 

público, divulgação e gerenciamento das ações de capacitação, racionalização e efetividade 

dos gastos com capacitação, adequação das competências dos servidores aos objetivos das 

instituições e melhoria nos serviços prestados ao cidadão (BRASÍLIA, 2006).   

A utilização de modelos teóricos como o TRI e o EDT que mensuram a satisfação dos 

usuários de um serviço de e-learning são determinantes para verificar se os usuários 

aproveitam as potencialidades da tecnologia oferecida. Assim, os funcionários públicos 

podem aumentar a produtividade no ambiente organizacional, reduzir custos evitando o 

retrabalho e oferecer um serviço de excelência para a população, denotando a importância 

econômica e social que o tema em questão representa para a sociedade.  

Dentre os diversos modelos teóricos aplicados em estudos que avaliam os serviços de e-

learning, o EDT é um dos mais utilizados e foca na melhoria do desempenho, por meio de 

construtos direcionados à experiência do usuário e que inclui uma relação de expectativa com 

performance percebida, sendo crucial na capacitação dos funcionários públicos e consequente 

melhoria do serviço público. O TRI também é um dos mais utilizados em estudos dessa 

natureza e permite avaliar a disposição que os funcionários têm em utilizar a tecnologia, 

podendo prever certa resistência dos funcionários na modalidade de treinamento oferecida. 
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Além disso, tem potencial estratégico por incorporar o fator inovação em seu escopo, 

concernentes com as mudanças estratégicas vislumbradas pelas organizações públicas 

brasileiras da atualidade.  

Os estudos que abordam o tema são escassos na literatura. Ainda que muitos estudos de 

satisfação no contexto do e-learning existam, poucos são os que apresentam aplicações no 

serviço público e, desses, a maioria são aplicados com estudantes com uma perspectiva de 

gestão educacional, sendo rara a aplicação com servidores e funcionários dos órgãos públicos 

que utilizam um serviço de e-learning como treinamento organizacional (ERDOGMUS; 

ESEN, 2011; GELDERMAN; GHIJSEN; DIEMEN, 2011; LIJANDER et al. 2006; LIN, 

2007; MEUTER et al. 2006; RHEE et al. 2007; HENDRY, 2000; HEIDJEN, 2000; HESS, 

2012). 

Em âmbito nacional, assim como no cenário internacional, o quadro se repete, sendo 

encontrados poucos estudos sobre o tema (CARVALHO; ABBAD, 2006; SCHROEDER; 

KLERING, 2007; COMIN et al. 2009; BRAUER; ALBERTIN, 2010; RISS; GROHMANN, 

2011; MORAES; SOUZA JUNIOR; NOGUEIRA, 2011; KLERING; SCHROEDER, 2011). 

Dessa forma, o desenvolvimento de modelos teóricos e relações entre construtos adaptáveis 

ao modelo de gestão pública brasileira se mostram relevantes do ponto de vista teórico. 

O estudo também é relevante para prover um diagnostico de satisfação de um serviço de 

e-learning em uma organização pública e principalmente estabelecer as relações entre os 

construtos que exercem influência para a satisfação e a intenção de continuidade de uso 

através da experiência do usuário. Além disso, permite avaliar o uso de ferramentas 

tecnológicas capazes de potencializar a produtividade do funcionário público, destaca-se 

inclusive que aspectos merecem maior investimento da gestão pública.  

Nesse sentido o estudo contribui para fortalecer a importância da aplicabilidade do e-

learning no setor público, dá suporte à tomada de decisão no âmbito da continuidade do 

serviço de e-learning e fornece estratégias para obtenção de um serviço de excelência no setor 

público, através da melhoria da aprendizagem organizacional. Por fim, o estudo pretende 

apresentar um instrumento capaz de medir de forma confiável a satisfação do usuário a partir 

da avaliação de suas próprias experiências com o serviço de e-learning.   

O estudo é restrito a programas de treinamento com a utilização de tecnologias para 

ensino que configurem um serviço de e-learning voltada para funcionários públicos. O estudo 

também está restrito a estudos de caso, limitando-se a não generalizar os resultados obtidos 

em organizações que não fazem parte do estudo. Dessa forma, é proposto o seguinte objetivo 

geral: 
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“Analisar empiricamente um modelo teórico capaz de mensurar a satisfação e a intenção 

de continuidade de uso dos usuários de serviços de e-learning em organizações públicas” 

 

 Para atingir ao objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos: 

 

(i) Investigar as variáveis que determinam a satisfação e intenção de continuidade de uso 

dos usuários de serviços de e-learning 

(ii) Avaliar os construtos determinantes da satisfação e da intenção de continuidade de uso 

por meio de aprendizagem via web oferecida a funcionários de organizações públicas 

(iii) Modelar as determinantes da satisfação e intenção de continuidade de uso dos serviços 

de e-learning baseados na prontidão tecnológica e no desempenho percebido sob a 

perspectiva dos funcionários das organizações estudadas 

  

 Esta pesquisa está dividida em cinco tópicos, incluindo este tópico introdutório. No 

segundo tópico são abordados os quesitos teóricos que sustentam o tema de pesquisa, 

incluindo considerações sobre o e-learning, para em seguida sintetizar diversos modelos de 

satisfação e intenção de continuidade de uso em serviços de e-learning, com foco nos 

modelos TRI e EDT. O segundo tópico é finalizado com a apresentação do modelo de 

pesquisa. O terceiro tópico aborda os procedimentos metodológicos adotados. No quarto 

tópico constam os principais resultados encontrados pelo estudo. O tópico final é dedicado às 

considerações finais, incluindo as limitações da pesquisa e sugestões de pesquisas futuras.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 E-learning 

 

2.1.1 E-learning: Aspectos gerais 

 

“O e-learning refere-se ao uso de tecnologias da internet para oferecer uma ampla gama 

de soluções que melhorem o conhecimento e o desempenho” (PALKOVITS; LORENTE; 

PARAGIANNIS, 2002, p. 3). Pode ser entendida como modalidade de ensino a distância ou 

educação à distância (EaD). Portanto, cabe discorrer sobre o conceito de EaD. Apesar de não 

existir um conceito universalmente aceito, Verduin e Clark (1991) definem EaD como 

qualquer abordagem formal para o ensino na qual a maior parte da instrução se dá com o 

educador a distância do estudante. Já Moore e Kearsley (2007) apresentam uma definição 

mais aderente ao suporte informático e de comunicação presentes no EaD atual.  

 

“Educação a Distância é o aprendizado planejado que normalmente ocorre em 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” (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 2).  

 

A EaD embora seja uma modalidade de ensino antiga, assume diferentes formatos ao 

longo de suas gerações, sendo mais recentemente modernizada pelas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), sobretudo o computador e a Internet, os quais lhe trazem 

recursos de interação que modificam totalmente suas funcionalidades e seus resultados 

potenciais, tornando a EaD muito mais atrativa (SILVA, 2009, p. 15). A EaD evoluiu em 

conjunto com as TICs e se tornou uma ferramenta poderosa de inclusão. “Com a inclusão 

digital e as redes, a educação a distância tornou-se altamente sintonizada com um mundo 

globalizado que rompeu com as dimensões de tempo e espaço” (ENAP, 2008, p. 24).  

Desde 1960, a EaD tem evoluído de forma diferente nos negócios, na educação, na área 

militar, etc. Atualmente, “o e-learning em negócios e treinamento pode ser caracterizado 

como sendo um serviço cada vez mais globalizado, com foco na entrega de conteúdo e 

gerenciamento de cursos on-line” (NICHOLSON, 2007, p. 2). 
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A partir do surgimento de novas tecnologias, a EaD foi caracterizada pelo uso da 

televisão, de vídeo-aulas, de audiocassetes e até de sistemas de telefonia. “Estas tecnologias 

são utilizadas apenas para passar a informação aos aprendizes e não pressupõem nenhum tipo 

de interação do aluno com os meios que transmitem a informação” (ROSEMBERG, 2001, p. 

21). No entanto, ao longo do tempo foi sendo percebido que a utilização dessas tecnologias de 

alguma forma auxiliava o aluno no processo de aprendizagem (COSTA, 2003).  

Niper (1989) já havia identificado três gerações de EaD, denominando a primeira como 

ensino por correspondência, em seguida, o ensino multimídia, integrando o uso de impressão 

com meios de transmissão, vídeos cassetes e computadores rudimentares. Para a terceira 

geração, foram identificadas as novas tecnologias de comunicação interativa. 

 O e-learning, encabeçando a 4º geração da EaD apresenta-se como uma forma de 

aprendizagem nova, que desmonta um modelo tradicional de ensino, que no futuro, poderá vir 

a ser substituido. Nicholson (2007) agrupa as mudanças de foco na tecnologia educacional 

para elucidar as fases históricas do e-learning, buscando uma interação entre as mudanças de 

paradigmas ao longo do tempo, necessárias para explorar o contexto da evolução do e-

learning, conforme é mostrado no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Fases históricas do e-learning 

Era Foco Características 

1975 – 1985 
Programação; Aprendizagem 

assistida por computador (CAL) 

Abordagem behaviorista à aprendizagem e instruções; 

Uso de programação para construir e resolver problemas 

1983 – 1990 
Treinamento baseado em 

computador; Multimídia 

Uso de modelos antigos (CAL) com material didático 

multimídia. Projetos de softwares educacionais mais 

intuitivos e focados no usuário 

1990 – 1990 Treinamento baseado na web 
Internet baseada em entrega de conteúdo; Interações 

limitadas ao usuário final 

1995 – 2005 E-learning 

Internet baseada na flexibilidade, aumento da 

interatividade, material didático on-line e interações 

usuário-usuário;  

2005 - Atual 
Mobile learning; MOOCs 

(Massive Open Line Courses) 

Aprendizagem a partir de dispositivos móveis; Cursos 

abertos à distância, com uso de Web 2.0 e redes sociais 

Fonte: Adaptado de Nicholson (2007, p. 7).  

 

O Quadro 1 também mostra as noções contemporâneas do e-learning, focadas na 

popularização do computador, na democratização da internet e na oferta de cursos de alta 

qualidade para um grande número de pessoas (GUERRA et al. 2012; CARR, 2012). É 
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possível perceber pelo Quadro 1 a influência dos sistemas de aprendizado do passado, pelo 

esforço em desenvolver conhecimentos e competências em busca da criação de novos 

conhecimentos. “O e-learning não é surpreendente, dada a sua origem nos setores de 

atividade e de formação, é uma preocupação que é tão prontamente aceita como fato” 

(NICHOLSON, 2007, p. 9).  

Frente às barreiras que a sociedade reluz às mudanças trazidas com a aprendizagem em 

meio virtual são feitas certas considerações. O aparecimento de um novo paradigma provoca 

rejeições, desconfianças incômodas desinstalam rotinas de sistemas consolidados “porque 

questiona verdades e desmontam conceitos, ameaçando estruturas administrativas 

conservadoras e impondo mudanças que são muitas vezes vistas com reserva e temor” 

(ENAP, 2008, p. 17).  

No e-learning, não há o modelo tradicional de ensino, professor/aluno. O processo de 

aprendizagem é centrado no aluno, o qual pode construir o seu percurso de auto formação, 

interagindo com os conteúdos disponíveis, segundo as suas necessidades de aprendizagem, de 

uma forma flexível, como, quando e onde quiser, “sendo o professor/formador o catalizador 

do desenvolvimento deste processo” (BARBOSA, 2007, p. 2). Esse processo de auto 

formação pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1: Esquema de funcionamento do e-learning 

 

Fonte: Barbosa (2007). 

 

“O conceito de e-learning não tem como foco a educação, no entendimento mais amplo 

do termo, para as ciências humanas” (ENAP, 2008, p. 83).  O tema é tratado como 

treinamento para o trabalho, aperfeiçoamento profissional ou preparação para o mercado de 
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uma forma eficaz com uso de tecnologias da Internet. Já em um entendimento mais especifico 

e englobando a abordagem das ciências sociais aplicadas, o e-learning se configura como 

modalidade de ensino à distância, podendo ter como público-alvo desde a educação básica ao 

ensino superior, passando por cursos de capacitações e incluindo os já citados treinamentos, 

sejam eles em organizações públicas ou privadas. Sintetizando tais pensamentos, a 4º geração 

da EaD se mostra complexa e difusa do ponto de vista acadêmico e prático devido ao amplo 

campo de atuação em que pode ser aplicada. 

“A natureza e a situação do ensino à distância é diferente em cada país, ou cada região 

geográfica, cultural, histórica e tecnológica, por diversas razões” (MIDDLEHURST; 

WOODFIELD, 2006, p. 49). A EaD evolui em função do tempo, lugar e tecnologia. Soma-se 

a isso a promoção em nível de mercado profissional ou estudantil e abrangência a diversos 

tipos de organizações. Dessa forma, a EaD e o próprio e-learning no caráter de modalidade da 

EaD se mostram de natureza complexa, necessitando serem avaliados cuidadosamente sob 

diversos aspectos, porém, separadamente, para não criar um padrão ou modelo conceitual 

falho.  

Rosenblit (2005) alertou para o fato de que o termo “educação à distância” estava sendo 

usado como sinônimo de “e-learning”.  

Para evitar o uso inadequado dos termos como sinônimos, Rosenblit (2005) lista três 

fatores que salientam o caráter generalista do termo EaD frente a qualquer modalidade de 

educação à distância da 4º era: 

 Afastamento e proximidade: EaD por definição denota a separação física do aluno do 

instrutor, pelo menos em certas fases do processo de aprendizagem. 

 Público-alvo: atenção às necessidades dos usuários especiais que, por uma variedade 

de razões, não podem comparecer a um encontro face a face durante o curso.  

 Custo com tecnologia: os custos são diferentes, pois o leque de tecnologias disponíveis 

para um serviço de e-learning é mais extenso.  

 

Nos serviços de e-learning, os usuários interagem e adquirem os conteúdos por meio 

dos chamados ambientes virtuais de aprendizagem (Virtual Learning Environment - AVA). 

“Estas são ferramentas ou ambientes de softwares desenvolvidos em uma linguagem de 

programação visual para web” (SILVA, 2009, p. 53), usados para criação e administração de 

cursos na modalidade a distância. “Um AVA é um sistema que reúne uma série de recursos e 

ferramentas, permitindo e potencializando sua utilização em atividades de aprendizagem 

através da internet em cursos à distância” (VAVASSORI; RAABE; ALICE, 2003, p. 312).  
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Carvalho (2009) apresenta uma extensão natural do conceito, como sistemas voltados 

para simular ambientes computacionais que envolvem processo de ensino e aprendizagem. O 

JISC Committee for Learning & Teaching define AVA como “sistemas de serviço web de 

matérias de aprendizagem, para comunicação e avaliação, incluindo monitoramento do 

progresso educacional do estudante” (CARVALHO, 2009, p. 49).  

Para o uso de AVAs, no entanto, é necessário tomar cuidado, o de não reduzir a EaD 

aos meios tecnológicos, como se eles pudessem responder pela qualidade da educação (ERIK 

et al. 2008). Esse é um equívoco comum, principalmente em relação à rede de computadores 

e aos programas e softwares cheios de novidades (ENAP, 2008). A educação exige diversos 

conceitos pedagógicos que devem ser incluídos no processo de aprendizagem. O software é 

um facilitador, um meio de interação, de troca de informações, de armazenagem, de auxilio, 

enfim, uma ferramenta que age como catalisador do processo do conhecimento.  

Além do uso de softwares, outras tantas mídias são utilizadas em serviços de e-learning, 

revelando uma sub-modalidade de ensino denominada blended learning.  

 

“Blended learning é um conceito de educação caracterizado pelo uso de soluções 

mistas, utilizando uma variedade de métodos de aprendizagem que ajudam a 

acelerar o aprendizado, garantem a colaboração entre os participantes e permitem 

gerar e trocar conhecimentos” (ENAP, 2008, p. 85).  

 

O blended learning pode fazer uso de diversos métodos instrucionais, como jogos, 

trabalhos de grupo, áudio, groupware, TV interativa, teleconferência, multimídia, CD-ROM e 

Internet. A escolha da mídia depende do público-alvo com que se quer trabalhar, assim, os 

objetivos e as competências podem ser trabalhadas.  

Também denominado e-learning híbrido, pode englobar auto formação assíncrona, 

interações síncronas em ambientes virtuais, encontros ou aulas e conferências presenciais, 

outras dinâmicas usuais de aprendizagem e diversos meios de suporte à formação, tanto 

digitais como outros mais convencionais. (ALMEIDA, 2003; ARAÚJO; RIOS; MACHADO, 

2005). “A multiplicidade de mídias também tem sido colocada como um desafio tecnológico 

na construção de modelos blended – modelos mistos e bem integrados – adequados e 

ajustados às necessidades dos alunos” (ENAP, 2008, p. 26).  

Quanto aos tipos de interações, Leal e Amaral (2004) diferenciam o ensino síncrono - 

informação em tempo real, do ensino assíncrono - informação em modo diferido. Os serviços 

de comunicação online, como chats e messengers são exemplos de modos síncronos. Como 
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vantagens, fornecem intervenções espontâneas e feedbacks no mesmo tempo de avaliação. O 

correio eletrônico é um bom exemplo de modo assíncrono, que propicia intervenções mais 

reflexivas e evita constrangimentos (LEAL; AMARAL, 2004).  

Para Huertas (2007) no que diz respeito ao estado da arte na lógica de aprendizagem do 

e-learning há aspectos a serem considerados, tais como: o tipo de serviço a ser oferecido, a 

tecnologia a ser utilizada, as questões pedagógicas, os benefícios a serem recebidos pelos 

usuários e o apoio institucional.  

Diferentemente para Pinheiro (2004) são apenas três os fatores cruciais para ter uma 

estrutura básica de um serviço de e-learning: “conexão em rede”, que possibilita atualização 

instantânea, distribuição e compartilhamento de instruções e informações; “disponibilização 

de conteúdos para o aluno via computador”, utilizando os padrões da internet; e “foco em uma 

visão ampla de aprendizado”, para apresentação de soluções que vão além dos paradigmas 

tradicionais de treinamento (PINHEIRO, 2004, p. 4).  

Masoumi (2010) listou sete fatores críticos para o sucesso de tal serviço, tais como: 

apoio institucional, desenvolvimento do curso, ensino e aprendizagem, estrutura do curso, 

apoio ao usuário, avaliação e acompanhamento. Já de acordo com Selim (2005) são oito os 

fatores que afetam o sucesso do ambiente de um serviço de e-learning: características do 

instrutor, características dos usuários, conteúdo do curso, AVA, facilidade de acesso, apoio 

institucional, colaboração interativa e infraestrutura.  

Dentre os requisitos essenciais para se alcançar um serviço de e-learning bem sucedido, 

é possível perceber que dentre os mais comuns, os autores defendem uma tentativa de 

fornecer uma base pedagógica como pré-requisito (MASOUMI, 2010).  

 

2.1.2 E-learning: evolução 

 

Na linha de educação, a aprendizagem via web está sendo amplamente praticada em 

todo o mundo devido ao rápido crescimento da EaD global e do desenvolvimento da Internet 

e das TICs (HUERTAS, 2007).   

O e-learning não é apenas a entrega de instruções caracterizadas pela aprendizagem 

baseada em computador, mas vai além do treinamento para incluir a entrega de informações e 

ferramentas que melhoram o desempenho (PALKOVITS; LORENTE; PARAGIANNIS, 

2002).  As tecnologias da internet estão afetando cada vez mais o aprendizado e os usuários 

estão se tornando participantes mais ativos no seu aprendizado (O´CONNOR, 2003; GOMES; 

SARAGOÇA; DOMINGUES, 2011).  
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As universidades, empresas, governo e demais instituições estão trabalhando cada vez 

mais para oferecer novos cursos com os mais variados objetivos. As TICs, em particular, o e-

learning, “têm sido apresentado como um fator que pode fazer as instituições usuárias mais 

competitivas e passar uma imagem frente à sociedade de mais modernas e inovadoras” 

(NJENGA; FOURIE, 2010, p. 208).  

“E-learning é uma atividade que cresce rapidamente, e mais estudantes tentam obter sua 

educação através de cursos baseados na web” (HUERTAS, 2007, p. 329). O autor ainda 

afirma que na Europa há uma competição entre diferentes instituições, incluindo as do setor 

público que oferecem educação baseada na web, porém, poucas são as opiniões e avaliações 

dos usuários desses serviços educacionais (HUERTAS, 2007).  

No estudo de Middlehurst e Woodfield (2006) foi realizada uma revisão da literatura 

englobando a EaD em cinco países (Austrália, Jordânia, Quênia, Malásia e Reino Unido), 

avaliando a qualidade dos cursos oferecidos nas regiões, com foco nos cursos superiores, 

porém avaliando cursos secundários e de capacitação devidamente habilitados. Foi constatado 

que em todos os locais estudados, a modalidade de ensino utilizando AVAs imperava e que o 

setor público aos poucos garantia parcelas maiores de aderência ao uso desses serviços. 

Na Austrália, mais recentemente, em 2008, o governo federal ofereceu mais de US $ 2,2 

bilhões no fornecimento de novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para 

serem usadas em escolas públicas, incluindo conexões de banda larga e acesso a diversos 

recursos on-line. Dado a esse investimento, há um foco na compreensão de como as TICs 

podem aperfeiçoar os ambientes da sala de aula. Em geral, as TICs são vistas como 

ferramentas para transformar ambientes de aprendizagem centrados no aluno (SKUES; 

CUNNINGHAM, 2012).  

Em um estudo recente da ABRAEAD (2008) foi feito um levantamento da EaD no 

Brasil. Após o levantamento dos dados, foi constatado que o e-learning figura como uma das 

mídias mais utilizadas nos cursos oferecidos em âmbito nacional, como é mostrado na Figura 

2.  
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Figura 2: Mídias utilizadas por região geográfica 

 

      Fonte: ABRAEAD (2008, p. 64). 

 

 Quanto à percepção dos alunos que já foram alunos de cursos à distância, a preferência 

da maioria se divide em torno de material impresso e do e-learning, sendo avaliados cinco 

fatores: meios eletrônicos, materiais, esforço, método e atividades presenciais.  

 

Figura 3: Percepção dos alunos por mídias utilizadas 

 
      Fonte: ABRAEAD (2008, p. 95). 

 

Percebe-se com os resultados mostrados na Figura 3 que a mídia impressa começa a 

perder espaço para a utilização do e-learning, “quando se pergunta às instituições qual dentre 

todas as mídias que ela utiliza é “a mais” utilizada, o e-learning pela primeira vez ultrapassa a 

mídia impressa” (ABRAEAD, 2008, p. 64).  
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2.1.3 Críticas ao e-learning 

 

“Embora exista em curso debates, críticas e advertências sobre o uso do e-learning, 

grande parte da literatura sobre o tema tem mostrado o impacto positivo do tema em contextos 

educativos” (BHARUTHRAM; KIES, p. 2). No entanto, as criticas enriquecem o 

desenvolvimento do e-learning para quebrar mitos, incongruências e aspectos relacionados ao 

tema que o enfraquecem. A crítica mais severa é em relação à exaltação da tecnologia como 

solução educacional e a velocidade com que estas soluções são desenvolvidas.  

 

“Tecnologia no ensino e aprendizagem tem sido comercializado ou apresentado no 

mercado com muitas promessas, benefícios e oportunidades. Esta ideologia 

tecnopositivista negou educadores e pesquisadores educacionais às oportunidades 

tão necessárias para explorar os motivos, poder, recompensas e sanções de TICs, 

bem como o tempo para estudar os impactos das novas tecnologias em ensino e 

aprendizagem” (NJENGA; FOURIE, 2010, p. 200).  

 

O autor também salienta a grande confusão formada na comercialização da linguagem 

utilizada na defesa das TICs no ensino e aprendizagem (NJENGA; FOURIE, 2010). Como 

um exemplo, Rosenblit (2005, p. 6) identificou uma lista de 15 palavras-chave usadas para 

descrever o ambiente para o ensino com uso da tecnologia através da terminologia utilizada 

por vários estudos: web-based learning, computermediated instruction, virtual classrooms, 

online education, e-learning, e-education, computer-driven interactive communication, open 

and distance learning, I-campus, borderless education, cyberspace learning environments, 

distributed learning, flexible learning, blended learning, e mobile-learning. Ainda existem 

outros termos que poderiam ser adicionados à lista. “Qualquer um desses termos pode ser 

usado para descrever aspectos do e-learning e muitas vezes pode confundir o educador 

desinformado” (NJENGA; FOURIE, 2010, p. 201).  

O e-government ou governo eletrônico também é um termo muitas vezes relacionado ao 

e-learning, porém não se configura como sinônimo, mas sim como um aliado ou uma 

ferramenta de implementação do e-government. 

 

“O governo eletrônico é definido como o redesenho de relações internas e externas 

governamentais com a ajuda da internet, tecnologia da informação e comunicação, 

com o objetivo de aperfeiçoar os serviços governamentais, bem como de aumentar a 

participação da sociedade no processo de decisão. O e-learning é um dos principais 
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aliados do governo eletrônico, pois através dele fornece maior transparência, 

aumento do valor do serviço prestado e pelo seu caráter universalista, garante 

acessibilidade e potencializa a inclusão digital no país” (PALKOVITS; LORENTE; 

KARAGIANNIS, 2002, p. 7).  

 

Para definição de e-government, Palmirani, Martoni e Niger (2002, p. 2) dizem que “é o 

uso da tecnologia para melhorar o acesso e a entrega de serviços do governo para beneficiar 

os cidadãos, parceiros de negócios e funcionários”.  

Njenga e Fourie (2010, p. 202) buscam confrontar esses conceitos afirmando que tanto 

o e-government quanto as tecnologias de aprendizagem via web “na melhor das hipóteses, são 

servos dos negócios, sociedade, indústria e educação que melhora a eficiência na gestão e 

transmissão de grande quantidade de dados”. Na pior das hipóteses, é um monopólio de moda 

virtual, prometendo o progresso para auto e comunidade na forma de produtos educativos e de 

mercado em geral.  

Njenga e Fourie (2010) salientam ainda que investir em e-learning por si só, como 

qualquer outra tecnologia, não garante vantagem competitiva ou sucesso organizacional. “Tal 

investimento deve ser utilizado para alavancar benefícios intangíveis, desenvolvimento 

humano e de recursos de negócios” (POWELL; DENT, 1997, p. 375).  

 

2.1.4 E-learning no setor público 

 

De acordo com Fortune (1991) o capital intelectual é a soma do conhecimento de todas 

as pessoas que compõem uma empresa, constituindo-se no que há de mais importante para a 

excelência do negócio. Para instituições públicas que prestam serviço ao cidadão, “a gerência 

do ativo intelectual é que vai determinar a qualidade do atendimento e a satisfação em 

contribuir com a democracia e uma participação mais efetiva na sociedade” (ARAÚJO; 

RIOS; MACHADO, 2005, p. 3). “Os indicadores de qualidade para a educação à distância em 

organizações governamentais são expressos nos resultados obtidos em pesquisas, nas 

comparações e nas interações contínuas” (ENAP, 2008, p. 100).  

Para democratizar o ensino e alcançar a totalidade dos servidores, um projeto de EaD 

com os recursos de e-learning “aparece como uma ferramenta essencial que possibilita uma 

aprendizagem continuada autônoma e flexível” (ARAÚJO; RIOS; MACHADO, 2005, p. 4).  

Apesar de a infraestrutura ser muitas vezes considerada o mais importante obstáculo na 

implementação do e-learning, foi provado que a questão da resistência às mudanças é a parte 
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mais difícil de implementar uma nova tecnologia como o e-learning. Estudos que envolvem 

este tipo de inovações, portanto, tem foco maior na percepção dos usuários, ou seja, das 

pessoas (AJZEN, 1985; DAVIS; 1989; ROGERS; 2003; NJENGA; FOURIE, 2010,).  

As administrações públicas estão altamente envolvidas na reorganização de projetos. 

Mudanças em processos e estruturas organizacionais requerem do profissional uma 

familiarização com os procedimentos alterados. “Esta situação poderia ser superada através da 

integração da gestão de reengenharia com a gestão de e-learning” (PALKOVITS; LORENTE; 

KARAGIANNIS, 2002, p. 2). De acordo com Palkovits, Lorente e Karagiannis (2002) a 

aceitação individual e integração da equipe de trabalho são fatores críticos para manutenção 

de uma nova tecnologia em questões da administração pública, pois o sucesso de um serviço 

de e-learning exige motivação e percepção dos indivíduos envolvidos.  

“O e-learning está sendo discutido como uma forma barata e eficaz para fornecer as 

organizações do setor público oportunidades de aprendizagem contínua necessárias para 

recrutar e reter bons funcionários e melhorar os resultados organizacionais” (LANGFORD; 

SEABORNE, 2008, p. 50).   

 

“O acesso à aprendizagem via web tornou-se um fator chave de retenção de 

qualidade de empregados no setor público, especialmente nas áreas em que os 

governos competem com outros setores de recursos humanos. Os governos 

tradicionalmente tem tido dificuldade em fornecer aos empregados formais e 

informais oportunidade de treinamento. Os programas de treinamento tradicionais 

são caros. Orçamento para treinamentos e tempo discricionário sempre estiveram 

entre as primeiras vitimas da restrição fiscal” (LANGFORD; SEABORNE, 2008, p. 

51). 

 

Segundo Langford e Seaborne (2008), não existem muitos estudos sobre os impactos 

das tecnologias educacionais no setor público. Langford e Seaborne (2008, p. 57) ainda 

afirmam que “os gestores públicos enxergam o e-learning como um veiculo para atender os 

objetivos organizacionais”, ainda que velocidade, consistência e universalidade não sejam 

particularmente variáveis significativas se avaliadas separadamente.  

Langford e Seaborne (2008) revelam que a implementação bem sucedida de um serviço 

de e-learning em uma organização pública pode trazer impactos positivos, incluindo uma 

reengenharia no modelo de treinamento, a integração de atividades e unidades 

organizacionais, além do desenvolvimento e gerenciamento de parceiros externos, tecnologias 

e serviços. “Como parte do processo de adoção de sistemas de e-learning, gerentes do setor 
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público terão de lidar com a melhor maneira de tornar o aprendizado uma parte mais central 

do processo de tomada de decisão” (LANGFORD; SEABORNE, 2008, p. 67).  

Palmirani, Martoni e Niger (2002) afirmam que o sucesso de tais programas depende 

também da capacidade do empregador público de motivar seus funcionários, incentivando-os 

a melhorar suas habilidades. Os autores também afirmam que um programa de e-learning 

deve lançar bases para uma plataforma de e-government, “uma vez que se estabelece um 

regime de treinamento eficaz, os empregados terão as habilidades necessárias para usar novas 

tecnologias, o serviço será mais estimulante e o serviço prestado ao cidadão muito melhor” 

(PALMIRANI; MARTONI; NIGER, 2002).  

Em organizações públicas, também se fala na criação de redes de aprendizagem para 

facilitar a comunicação virtual. Nos ambientes eletrônicos ou virtuais, diversos recursos 

favorecem a interatividade, o debate e o compartilhamento de experiências, que contribuem 

para qualificar as práticas do serviço de e-learning. Entre esses recursos podem ser citados, 

bibliotecas digitais, videotecas, audiotecas, galerias de imagens, fóruns, listas de discussão, 

chats e comunidades de prática. (ENAP, 2008).  

Dentre as vantagens da implantação de um serviço de e-learning no serviço público, 

misturam-se benefícios comuns a qualquer serviço dessa natureza e benefícios intrínsecos 

deste tipo de organização. Da mesma forma, vê-se em relação às desvantagens. Contudo, as 

desvantagens devem ser encaradas como desafios a serem enfrentados e são comuns como em 

qualquer projeto que requer planejamento e investimento prévio. As vantagens e desvantagens 

são apresentadas a seguir: 

 

VANTAGENS 

 

 REDUÇÃO DE CUSTOS DE TRANSPORTE E TEMPO: O processo de treinamento 

pode ser realizado inteiramente por meio virtual, reduzindo custos de locais físicos, 

transporte e tempo. Há uma redução e racionalização de recursos, não ficando limitado 

à área geográfica e realocando recursos públicos em outras atividades (BARBOSA, 

2007).  

 AUMENTA O NIVEL DE RESPONSIVIDADE: Com a utilização de um AVA, é 

possível alcançar um grande número de pessoas de forma simultânea. O processo de 

feedback é permanente e os conhecimentos são adquiridos simultaneamente a aplicação 

das atividades. Em uma organização pública, a teoria pode ser vista na prática no 

mesmo ambiente (ENAP, 2008; BARBOSA, 2007).  
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 CONTEÚDO OPORTUNO E CONFIÁVEL: O AVA pode ser atualizado de forma 

contínua e os funcionários podem contribuir com atualizações frequentes no material 

pedagógico, tornando a informação mais precisa e útil por um período mais longo de 

tempo (BARBOSA, 2007).  

 A INFORMAÇÃO 24/7 ou FLEXIBILIDADE TEMPORAL: Os usuários podem 

acessar o sistema a qualquer momento de qualquer lugar em tempo real mediante 

conexão de internet em casa ou no trabalho (BARBOSA, 2007).  

 ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NAS MÃOS DO USUÁRIO: A aprendizagem 

é feita segundo a estratégia do usuário, para obter maior eficácia. Não é imperativo um 

ritmo igual para todos. Cada um segue o ritmo que é mais eficaz, gerando mais 

autonomia, melhor gestão de tempo e capacidade de decisão (PALKOVITS; 

LORENTE; KARAGIANNIS, 2002; BARBOSA, 2007).  

 ACESSIBILIDADE: Promove acesso a educação para deficientes físicos, oferecendo 

melhores oportunidades e diversificando as habilidades dos servidores públicos 

deficientes (HUERTAS, 2007).  

 AMBIENTE COLABORATIVO: Promove o desenvolvimento de projetos 

colaborativos através das plataformas virtuais, inclusive com a participação dos 

cidadãos. Tais projetos são importantes para entender conceitos lógicos, procedimentos 

de trabalho e a própria dinâmica dos cursos de capacitação (HUERTAS, 2007).  

 

DESVANTAGENS 

 

 HETEROGENEIDADE DOS FORMANDOS: Pode atingir muitos funcionários 

públicos com conhecimentos mínimos de informática ou ainda aqueles que possuem 

mais conhecimentos multimídia, só que com mais dificuldade em se ajustar ao auto 

estudo. Estas dificuldades de adaptação devem ser acompanhadas separadamente 

evitando que o funcionário se sinta excluído (BARBOSA, 2007).  

 DESCONFIANÇA: A desconfiança em relação ao reconhecimento da formação ainda 

é um ponto muito desfavorável a esta modalidade de ensino à distância. É uma 

atividade que precisa ganhar muita credibilidade para não gerar desconfiança apenas 

por não ser presencial (BARBOSA, 2007).  

 PODE GERAR ISOLAMENTO: Pelo fato da ausência de relação humana, pode gerar 

isolamento, apesar de existir locais de acesso e interações virtuais. Medidas podem ser 
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tomadas para aumentar a interatividade, para evitar doenças que começam a existir 

como a depressão digital ou a solidão conectada. É necessário que o instrutor forneça 

feedback diário sobre as atividades, não apenas pontuações, mas também revisões 

detalhadas (BARBOSA, 2007; HUERTAS, 2007).  

 AUTOS CUSTOS: Os custos com o e-learning são altos, alias, os custos com 

tecnologia são altos, incluindo TICs. O investimento não inclui apenas infraestrutura, 

mas também é necessário dispor de “treinamento e suporte técnico, custos com 

eletricidade, acesso a internet, obsolescência tecnológica, e-waste, adaptação, 

localização e produção de material” (NJENGA; FOURIE, 2010, p. 204). Os altos 

custos podem ser reduzidos por meio da identificação do que é necessário aprender, 

sendo possível desenhar um programa de capacitação que responda as necessidades 

institucionais, também conhecidos como levantamento das necessidades de 

treinamento, favorecendo o direcionamento adequado dos investimentos em 

tecnologia (ENAP, 2008).  

 BARREIRA TECNOLÓGICA: Gerentes do setor público que contemplam a adoção 

do e-learning precisam ter atenção especial para o aproveitamento da atividade na 

organização. Para muitos servidores ainda existem significativas barreiras tecnológicas 

para a aceitação de uso (LANGFORD; SEABORNE, 2010, p. 65). Além disso, 

mesmo que a popularidade da EaD tenha aumentado o preconceito que gira em torno 

de cursos à distância ainda é uma forte barreira tecnológica (ENAP, 2008).  

 

2.2 Modelos de satisfação e intenção de continuidade de uso em serviços de e-learning 

 

Para validar um modelo teórico, é necessário realizar uma revisão profunda do tema 

estudado. Em relação ao tema em questão, é adequado utilizar um modelo que foque na 

percepção do usuário em relação à experiência do aprendizado (CHIU et al. 2005).  Neste 

tópico são abordados os diversos condicionantes da satisfação e intenção de continuidade de 

uso de serviços de e-learning encontrados na literatura.  

No entanto, é importante antes conceituar o termo “modelo”. Um modelo é uma 

linguagem que permite um trabalho sistemático de análise e recolha de dados de observação 

ou experimentação. A ideia teórica é traduzida numa linguagem sob forma de hipóteses e 

comparada com dados estatísticos. Esta é a fase de conceptualização, da criação das hipóteses 

ou da linguagem.  
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“A literatura do e-learning vem crescendo desde as últimas três décadas” (AHMED, 

2010, p. 316). Grande parte dos modelos aplicados no tema tem origem nos estudos sobre 

comportamento do consumidor, demonstrando mais tarde aplicabilidade da metodologia 

utilizada em outras áreas. Na área de Tecnologia de Informação (TI), os modelos aplicados no 

tema se adequam a classe dos modelos de adoção individual de tecnologia (CARVALHO, 

2009).  

Assim, para realizar a revisão bibliográfica do tema foi escolhida uma estratégia 

bibliométrica de acordo com as etapas e exemplos abordados por Spinak (1998). Dentre as 

diversas possibilidades de aplicação no uso da bibliometria, para o presente estudo destacam-

se: identificar tendências e crescimento do conhecimento em um determinado tema e 

identificar os periódicos mais produtivos em um determinado tema (SPINAK, 1998).  

Para tanto, foi pesquisado em bibliotecas digitais e bancos de teses e dissertações 

nacionais por estudos que abordam o tema envolvendo organizações públicas. O Quadro 2 

apresenta os principais estudos que abordam aspectos referentes a um serviço de e-learning 

incluindo dissertações e teses nacionais defendidas no período de 2003 a 2012 de programas 

de pós-graduação em administração que possuem nota Qualis Capes ‘6’ ou ‘7’. De acordo 

com o Relatório de Avaliação 2007-2009, os programas que possuem notas acima de ‘5’ 

apresentam nível de desempenho altamente diferenciado em relação aos demais programas da 

área (CAPES, 2012).  

 

Quadro 2: Referências nacionais em dissertações e teses 

Autor(a) Nível Defesa Título Instituição 

Renê Birochi Dissertação 2003 
O mapa de valor da indústria de e-learning no 

Brasil segundo critérios de valor percebido 
FEA-USP 

Liliana Vasconcellos 

Jacobsohn 
Dissertação 2003 

A contribuição do e-learning no 

desenvolvimento de competências do 

administrador: considerando o estilo de 

aprendizagem do aluno de graduação 

FEA-USP 

Karina Vale Abrão Tese 2005 

Análise da qualidade de cursos de pós-

graduação on-line pelo usuário: adequação de 

modelo de qualidade de serviços 

FEA-USP 

Luisa Aleyda Garcia 

González 
Tese 2005 

Um modelo conceitual para aprendizagem 

colaborativa baseada na execução de projetos 

pela web 

PCS-USP 

Constantino 

Rodrigues 

Cavalheiro 

Dissertação 2007 
Fatores críticos para a implementação do e-

learning nas empresas 
FEA-USP 

Glaucio José Couri 

Machado 
Tese 2007 

A presença social nos ambientes virtuais de 

aprendizagem 

PPGIE - 

UFRGS 
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Bianca Smith Pilla Tese 2007 
Desenvolvimento de um sistema de avaliação 

de e-learning corporativo 

Escola de 

Administração 

- UFRGS 

Liliana Vasconcellos 

Jacobsohn 
Tese 2008 

Adoção de inovações: o uso do e-learning 

por colaboradores de uma empresa de 

telecomunicações 

FEA-USP 

Roberta Aparecida 

Neves 
Dissertação 2008 

Educação à distância e estilos de 

aprendizagem: elaboração de um protocolo 

de qualidade para ambientes virtuais de 

ensino 

FEA-USP 

Silvio Carvalho Tese 2009 
Dimensões de qualidade em ambientes 

virtuais de aprendizagem 
FEA-USP 

Doris Simone Reitz Tese 2009 

Avaliação do impacto da usabilidade técnica 

e pedagógica no desempenho de aprendizes 

em e-learning 

Pós-graduação 

em Informática 

na Educação - 

UFRGS 

Marcelo Pupim 

Gozzi 
Tese 2011 

Mediação docente online em cursos de pós-

graduação: especialização em engenharia 

Faculdade de 

Educação - 

USP 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

Os estudos apresentados no Quadro 2 revelam ter uma aproximação com o tema 

estudado e efetivamente oferecem contribuições importantes para a gestão de cursos à 

distância com uso de plataformas virtuais. No entanto, evidenciam uma lacuna da literatura, 

existindo poucos estudos que abordam aspectos avaliativos de desempenho e uso de um 

serviço de e-learning e, a grande maioria usa como sujeitos de pesquisa, estudantes de 

instituições de ensino públicas, enaltecendo a precariedade de estudos aplicados nas demais 

organizações da esfera pública.  

A qualidade associada aos cursos de EaD são temas de pesquisas de Abrão (2005), 

Neves (2008) e Carvalho (2009). Outros estudos focam nas contribuições que o e-learning 

pode gerar em ambientes organizacionais, tais como desenvolver aprendizagem colaborativa 

(GONZÁLEZ, 2005), desenvolvimento de competências (JACOBSOHN, 2003) e adoção de 

inovações (JACOBSOHN, 2008).  

Temas focados no desenvolvimento e na implementação do e-learning são encontrados 

nas pesquisas de Pilla (2007) e Cavalheiro (2007), respectivamente, assim como são 

discutidos aspectos pedagógicos (REITZ, 2009), mediação docente (GOZZI, 2011), 

relacionamentos sociais nos AVAs (MACHADO, 2007) e uma visão de valor 

macroeconômica do e-learning (BIROCHI, 2003).  

Também foram incluídos na pesquisa os artigos publicados nos anais de congressos da 

ANPAD como o EnANPAD (Encontro da ANPAD) e o EnADI (Encontro de Administração 

da Informação), artigos publicados nos periódicos da ANPAD, como a RAC (Revista de 

Administração Contemporânea) e a TAC (Tecnologias de Administração e Contabilidade), 
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além de trabalhos encontrados através do Google Acadêmico. Tais estudos são mostrados no 

Quadro 3. 

Quadro 3: Referências nacionais em artigos 

Autor/Ano Título Evento/Periódico 

Carvalho e Abbad 

(2006) 

Avaliação de treinamento à distância: reação, suporte à 

transferência e impactos no trabalho 
RAC 

Schroeder; Klering 

(2007) 

O ensino a distância como estratégia educacional e de 

mudança organizacional em uma escola de administração 
EnADI 

Comin et al. (2009) 

Avaliação do modelo de gestão de um curso de formação 

profissional de gestores sociais, por meio da educação à 

distância 

EnANPAD 

Ferreira, Valério e 

Souza (2010) 

A educação à distância nas organizações: a percepção sobre 

o e-learning em uma grande empresa nacional 

Revista EAD em 

Foco 

Brauer e Albertin 

(2010) 

Educação corporativa à distância: por que tanta resistência? 
EnANPAD 

França, Andrade e 

Rabelo (2010) 

O potencial do ensino à distância na capacitação do setor 

público: a utilização do método no auxílio à elaboração dos 

planos locais de habitação de interesse social - PLHIS 

COBENGE 

(Congresso Brasileiro 

de Educação em 

Engenharia) 

Riss e Grohmann 

(2011) 

Mapeamento da produção cientifica em e-learning nos anais 

dos eventos da anpad e seus hot topics no âmbito 

internacional: uma análise de 2000 a 2010 

EnADI 

Moraes, Souza Junior 

e Nogueira (2011) 

Gestão de pessoas no serviço público: um choque na gestão 

do município de Manaus através da política de capacitação e 

desenvolvimento de pessoas 

EnANPAD 

Klering e Schroeder 

(2011) 

Desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem à 

luz do enfoque sistêmico 
TAC 

Silva et al. (2012) 
Avaliação das necessidades e impacto do treinamento no 

trabalho: um estudo de caso no setor público 
EnANPAD 

Ramos e Oliveira 

(2012) 

Fatores que influenciam a aceitação e uso de um ambiente 

virtual de aprendizagem no contexto de um curso de 

capacitação para servidores públicos 

XV SEMEAD – 

Seminários em 

Administração 

Guerra et al. (2012) 
Mobile learning: a case of a private university in one of the 

state capitals in the northeast of Brazil 

Revista Gestão & 

Planejamento 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Na maioria dos estudos encontrados sobre o tema, o foco se encontra na investigação 

dos impactos referentes à adoção e implementação da EaD. Schroeder e Klering (2007) 

investigaram o impacto da EaD e capacidade de transformação e desenvolvimento de um 

núcleo de aprendizagem virtual sob perspectivas organizacionais. Comin et al. (2009) também 

avaliaram os impactos de um curso à distância, focando no modelo de gestão de um curso de 

formação para gestores sociais. Os resultados de Ferreira, Valério e Souza (2009) mostraram 

que grande parte dos funcionários de uma organização financeira aceita e acha positiva a 

utilização de serviços de e-learning como forma de treinamento. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Silva et al. (2012), que avaliaram o impacto do treinamento à distância 

para funcionários do setor público.  
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Já Carvalho e Abbad (2006) avaliaram o uso da internet em treinamento à distância, 

testando um modelo que integra componentes de reação, características da clientela e suporte 

à transferência. No modelo de Ramos e Oliveira (2012), foi encontrado que a expectativa de 

desempenho é determinante para intenção e uso efetivo de ambientes virtuais de 

aprendizagem, para utilização em capacitação de servidores públicos. O esforço de pesquisa 

de França, Andrade e Rabelo (2010) também focaram na capacitação do setor público, 

utilizando as potencialidades do ensino à distância. 

Brauer e Albertin (2010) discutiram sobre a resistência existente na inserção da EaD na 

educação corporativa. Klering e Schroeder (2011) deram ênfase ao AVA, promovendo a 

criação de um AVA sob a égide do enfoque sistêmico com o intuito de melhorar, ampliar e 

facilitar os processos de educação. Já Moraes, Souza Junior e Nogueira (2011) relacionaram o 

e-learning com a gestão de pessoas no serviço público por meio de capacitação e 

desenvolvimento de pessoas. Guerra et al. (2012), avaliam a nova tendência do mobile 

learning estudando a aceitação dessa nova forma de aprendizagem. Por fim, Riss e Grohmann 

(2011) se dedicaram a mapear as produções nacionais e internacionais sobre o e-learning de 

2000 a 2010, encontrando publicações nas mais diversas áreas, como engenharia, psicologia, 

sociologia, comunicação e saúde.  

Para a etapa internacional, foram coletados artigos científicos no Portal de Periódicos 

Capes que oferece conteúdo de alto nível disponível à comunidade científica brasileira. Foi 

pesquisado por artigos que consistissem em aplicações de modelos de satisfação e intenção de 

continuidade de uso no contexto do e-learning, levando em conta diversos fatores sintetizados 

no Quadro 4.  
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Quadro 4: Formulário de pesquisa bibliométrica em e-learning 

Fatores Descrição Artigos 

Áreas dos periódicos Administração; Educação; Ciência da Informação.  

Período 2003 a 2012  

String de busca 1 “e-learning satisfaction”  

String de busca 2 “online learning theories”  

Filtros Titulo, resumo e/ou palavras-chave 377 

Fator de Inclusão 1 Periódico revisado por pares 197 

Fator de Inclusão 2 Texto completo disponível 103 

Fator de Inclusão 3 
Fator de Impacto acima de 0, definido pelo Institute for Scientific 

Information (ISI) 

57 

Fator de Inclusão 4 Leitura Prévia: Identificação do tema pelo autor 43 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Em um primeiro estágio, foram selecionados 377 artigos que passaram nos filtros da 

pesquisa e apresentavam no titulo resumo e/ou nas palavras-chave as expressões “e-learning 

satisfaction” e/ou “online learning theories”, sendo essas, duas das expressões mais utilizadas 

para designar estudos dessa natureza (ROSENBLIT, 2005). A partir da triagem realizada com 

os fatores de inclusão, a coleta final de artigos totalizou 43. Com base em um roteiro de 

análise, os artigos foram lidos novamente avaliando diversos aspectos dos estudos pertinentes 

ao entendimento dos modelos com aplicabilidade no e-learning.  

O primeiro aspecto analisado foi em relação ao ano de publicação, cujos resultados 

foram sumarizados na Tabela 1. Houve um aumento de 2003 a 2008 no número de 

publicações no tema. Nota-se também que mais de 50% das publicações no tema se 

concentraram no período de 2010 a 2011.  
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Tabela 1: Ano de publicação 

Ano Qt. Freq. Rel 

2003 0 0 

2004 1 2% 

2005 2 5% 

2006 4 9% 

2007 4 9% 

2008 6 14% 

2009 2 5% 

2010 11 26% 

2011 12 28% 

2012 1 2% 

Total 43 100% 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.  

 

O segundo aspecto diz respeito às bases de dados ou indexadores das quais os 

periódicos são disponibilizados. De acordo com a Tabela 2, é possível inferir que a base 

Science Direct é a que possui mais artigos que publica no tema, totalizando 40% dos 43 

coletados. Outras bases de pesquisa mostraram que também dispõem de periódicos que 

publicam no tema, tais como a Emerald, a Mendeley, entre outros.   

 

Tabela 2: Distribuição de bases e periódicos 

Bases de Pesquisa Artigos Freq. Rel Bases de Pesquisa Periódico Freq. Rel 

Science Direct 17 40% Science Direct 5 17% 

Emerald 6 14% Emerald 5 17% 

Mendeley 5 12% Mendeley 5 17% 

Springerlink 4 9% Springerlink 4 14% 

Wiley Online Library 4 9% Gale 4 14% 

Gale 3 7% Wiley Online Library 3 10% 

JSTOR 2 5% JSTOR 2 7% 

Oxford Journals 2 5% Oxford Journals 1 3% 

Total 43 100% Total 29 100% 

         Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Os 43 artigos estão distribuídos em 29 periódicos (Apêndice C), tendo maior 

concentração nos periódicos indexados na base Science Direct, seguidas das bases Emerald 

(17%) e da Mendeley (17%), as três disponibilizando publicações de cinco periódicos que 

publicam no tema. As publicações de alto impacto no tema são distribuídas em oito bases do 

conhecimento.  
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A principal revista onde foram publicados os artigos foi a Computers & Education, 

tendo no total 12 artigos publicados dentre os selecionados. A segunda revista com mais 

publicações é a Computers in Human Behavior (2), acompanhada da Procedia Social and 

Behavioral Sciences (2) e Campus-Wide Information Systems (2). Todos os outros periódicos 

envolvidos contabilizam um único artigo cada. É interessante ressaltar o grande número de 

revistas originárias de instituições de ensino norte americanas: Journal of Teacher Education 

for Sustainability, Lectures Notes in Computer Science, Performance Improvement Quarterly, 

etc.   

Um último aspecto geral em relação às publicações diz respeito aos autores. Para isso, 

foi identificado o local de trabalho do principal autor de cada artigo coletado. Como o 

objetivo era identificar polos de pesquisa no tema espalhados pelo mundo, foi preferível 

catalogar o local de trabalho do autor em detrimento da nacionalidade. Os resultados podem 

ser vistos na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Autores por continente e país 

Autores - por continente Qt. Freq. Rel Autores por país Qt Freq. Rel 

Ásia 25 58% Taiwan 15 35% 

Europa 14 33% China 5 12% 

América 4 9% EUA 4 9% 

Oceania 0 0% Espanha 3 7% 

África 0 0% Malásia 2 5% 

Total 43 100% Turquia 2 5% 

      Emirados Árabes 1 2% 

      Singapura 1 2% 

      Portugal 1 2% 

      Suécia 1 2% 

      Grécia 1 2% 

      Inglaterra 1 2% 

      Itália 1 2% 

      Tailândia 1 2% 

      Áustria 1 2% 

      Bélgica 1 2% 

      Holanda 1 2% 

      Estônia 1 2% 

      Total 43 100% 

                                                                                                 Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

De acordo com a Tabela 3, pesquisadores que trabalham no continente asiático são os 

que mais publicam no tema. Os europeus aparecem em segundo. Grande parte dos 58% dos 



41 
 

  

asiáticos é creditada ao Taiwan. Somente esse país corresponde a 15% de toda a amostra 

coletada. Entre os europeus, as publicações de alto impacto são raras, porém vários países 

europeus possuem linhas de pesquisa no tema. Há ainda os EUA, com quatro publicações. 

Apesar da maioria dos periódicos listados na pesquisa serem de instituições norte americanas, 

nota-se que a maioria dos pesquisadores do tema se concentram na Ásia e na Europa.  

Como primeiro aspecto específico, foi avaliada a teoria ou modelo teórico norteador de 

cada estudo. Foi constatado que a maioria dos estudos que abordam o tema apresenta uma 

abordagem quantitativa, sendo raras as estratégias predominantemente qualitativas na 

aplicação de modelos de satisfação e intenção de continuidade de uso em serviços de e-

learning. Nos estudos coletados, apenas as pesquisas de Chyung e Vachon (2005) e Klaos 

(2011) são puramente qualitativas. Na pesquisa de Chyung e Vachon (2005) os autores 

aplicam a Teoria da Motivação – Higiene de Herzberg em organizações públicas e privadas e 

adicionam o construto da satisfação em um ambiente de ensino a distância. Já Klaos (2011) 

utiliza a estratégia de grupo focal para aprofundar as determinantes da satisfação dos usuários 

aplicando o modelo SET.  

Também foi identificado que nos estudos coletados, apenas os de Gomez et al. (2012) e 

Biasutti (2011) utilizam abordagens quantitativas e qualitativas em conjunto. Gomez et al. 

(2012) utiliza diversas técnicas de coleta e análise com usuários de serviços de e-learning em 

uma instituição de ensino mensurando as características e a satisfação com o curso. Já Biasutti 

(2011) utiliza a técnica de análise de conteúdo para investigar diversos determinantes da 

satisfação, tais como conhecimento compartilhado, habilidades, fatores emotivos e 

usabilidade.  

Entre os estudos que se destacam no tema nos últimos 10 anos, três deles se ocuparam 

de realizar revisões bibliográficas, o estudo de Middlehurst e Woodfield (2006), de Lee, Yoon 

e Lee (2009) e o de Daskalakis e Tselios (2011). Nas revisões, são avaliados diversos modelos 

teóricos com foco de aplicabilidade no e-learning. Alguns aspectos considerados importantes 

nos estudos para tecer um panorama da evolução das pesquisas empíricas no tema foram: A 

descrição dos construtos utilizados, se o modelo apresentado era uma adaptação ou uma 

proposta de novo modelo, as contribuições dos determinantes da satisfação, a utilização de 

modelos em conjunto ou concorrentes, entre outros aspectos.  

Para a presente pesquisa, um aspecto avaliado foi à variedade de modelos utilizados nos 

estudos. Dentre os menos utilizados, podem ser citados o Flow Theory (LEE, 2010), o ICIS 

(SAHA; NATH; SANGARI, 2010), TTF (YU; YU, 2010), ISM (LIN; CHEN, 2012), SET 

(KLAOS, 2011), SERVQUAL (UDO; BAGCHI; KIRS, 2011) e Teoria da Justiça (CHIU et 
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al. 2011). A utilização em pequena escala desses modelos demonstra que as teorias utilizadas 

são correlatas a área de estudo, mas também podem apontar para outras vertentes não ligadas 

a satisfação, porém, ainda no contexto do e-learning, como é o caso do SERVQUAL, 

utilizado normalmente para medir qualidade em AVAs (UDO; BAGCHI; KIRS, 2011).  

Dentre os menos utilizados, também podem ser citados as propostas de novos modelos, 

que ainda não tiveram um tempo de disseminação e amadurecimento suficientes, como é o 

caso do modelo ELAM, desenvolvido por Teo (2010 (a)) e o modelo HELAM-L 

desenvolvido por Ahmed (2010). No HELAM-L quanto maiores, satisfação e a prontidão 

tecnológica dos usuários, maior é a taxa de sucesso do serviço de e-learning.  

Dentre os modelos mais utilizados, destacam-se seis deles, que foram utilizados em pelo 

menos quatro estudos cada. O Gráfico 1 apresenta o número de estudos em que cada um dos 

seis modelos aparece.  

  

Gráfico 1: Modelos teóricos mais utilizados em estudos de e-learning 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

   

De acordo com o Gráfico 1, destaca-se entre as publicações o modelo EDT (OLIVER, 

1980), presente em 11 das 43 publicações selecionadas. Já o modelo TAM (DAVIS, 1989) 

está presente em nove, seguido do modelo TRI (PARASURAMAN, 2000), presente em seis 

artigos. Os demais modelos estão presentes em quatro estudos cada. A seguir, são discutidos 

os modelos com base nos artigos selecionados e nos que deram origem as teorias.  

O primeiro modelo que aparece com quatro estudos é chamado de Teoria do 

Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TPB), desenvolvido por Ajzen 
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(1985). O TPB é uma extensão da Teoria da Ação Racionalizada (Theory of Resoned Action – 

TRA) proposta por Fishbein e Ajzen (1975). O TRA consiste na previsão do comportamento 

dos indivíduos em uma dada situação. O TPB mantém a base do TRA, mas adiciona relações 

entre atitudes, normas subjetivas e controle como determinantes da intenção e do 

comportamento, ampliando o leque de disciplinas no qual o modelo pode ser aplicado. “O 

modelo TPB como base para um modelo preditivo de um sistema de aprendizagem online 

permite a postulação de várias hipóteses” (YU; YU, 2010, p. 1005). No Quadro 5 são 

apresentadas as principais características dos estudos que utilizam o TPB no contexto do e-

learning.  

 

Quadro 5: Síntese dos estudos em e-learning que abordam o TPB 

Autor (es) Tipo Técnicas Construtos 

LEE, 2010. Adaptação Análise Fatorial Exploratória, 

ANOVA e Modelagem de 

Equações Estruturais.  

Qualidade, Usabilidade, Utilidade e 

Normas Subjetivas.  

LIAO; CHEN; 

YEN, 2006.  

Adaptação Análise Fatorial Confirmatória 

e Modelagem de Equações 

Estruturais 

Usabilidade, Desconfirmação da 

Usabilidade, Atitude e Normas 

Subjetivas.  

HUNG; CHO, 

2008.  

Adaptação Análise Fatorial Exploratória e 

Regressão Linear Múltipla 

Usabilidade, Qualidade, Auto Eficácia, 

Compatibilidade e Performance 

Percebida.  

YU; YU, 2010.  Adaptação Análise Fatorial Confirmatória 

e Modelagem de Equações 

Estruturais 

Aprendizado, Influências Sociais, 

Atitude e Controle do Comportamento.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

  

De acordo com o Quadro 5, todos os quatro estudos que utilizam o TPB são adaptações 

de modelos teóricos. Para a validação dos modelos propostos, três estudos utilizaram a 

Análise de Equações Estruturais (AEE) com uma estratégia two step, que conta na primeira 

etapa com a Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Dentre os construtos mais utilizados que 

não pertencem ao modelo original do TPB, consta a qualidade e a usabilidade.   

Alguns modelos de adoção de tecnologia são adequados para explicar algumas classes 

de adoção de inovações, especialmente quando aplicadas para decisões de adoção voluntária 

de uma tecnologia (CARVALHO, 2009). É o exemplo da Teoria da Difusão de Inovação 

(Innovation Diffusion Theory - IDT) proposta por Rogers (1995), conforme é mostrado na 

Figura 4. 
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Figura 4: Variáveis determinantes da taxa de adoção de inovações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rogers (1995). 

 

O modelo considera cinco atributos essenciais para a difusão de inovações: valor do 

usuário, complexidade da tecnologia, benefícios percebidos, observabilidade da testagem e o 

grau em que o sistema pode ser testado antes da adoção consolidada (ROGERS, 1995; 

MELVILLE; RAMIREZ, 2007). O modelo IDT considera a adoção de uma inovação como 

um processo dividido em estágios composto de fases, onde várias escolhas são tomadas 

durante essas fases (ROGERS, 1995). No entanto, nem sempre o processo de adoção de 

tecnologias ocorre de forma gradual e sequenciada (HUMES, 2004). Assim como o TPB, 

também é representado por quatro estudos, apresentados no Quadro 6.  

 

Quadro 6: Síntese dos estudos em e-learning que abordam o IDT 

Autor (es) Tipo Técnicas Construtos 

LEE; HSIEH; 

HSU, 2011.  

Adaptação Análise fatorial 

confirmatória e Modelagem 

de Equações Estruturais 

Vantagem relativa, Compatibilidade, 

Complexidade, Experimentação, 

Observação, Usabilidade e Utilidade. 

TUNG; CHANG, 

2007. 

Adaptação Regressão Linear Múltipla Vantagem relativa, Compatibilidade, 

Complexidade, Experimentação, 

Observação, Usabilidade e Utilidade. 

FU et al. 2007.  Replicação Regressão Linear Múltipla Vantagem relativa, Compatibilidade, 

Complexidade, Experimentação, 

Observação.  

ZHANG et al. 

2010.  

Replicação Análise Fatorial Exploratória Vantagem relativa, Compatibilidade, 

Complexidade, Experimentação, 

Observação.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Diante de tantos modelos e adaptações ao longo do tempo, adicionando, retirando ou até 

modificando construtos e variáveis, Venkatesh et al. (2003) realiza uma revisão da literatura 

Vantagem relativa 

Compatibilidade 

Complexidade 

Possibilidade de experimentação 

Possibilidade de observação 

Índice de adoção das 

inovações 
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comparando os principais modelos já citados. O resultado dessa pesquisa é a proposta da 

Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (Unified Theory Acceptance and Use of 

Technology – UTAUT) englobando quatro construtos determinantes para a intenção e uso: 

Expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influências sociais e condições 

facilitadoras. O modelo e a descrição dos construtos podem ser visualizados na Figura 5. 

 

Figura 5: Teoria Unificada de Uso e Aceitação da Tecnologia 

  Fonte: Venkatesh et al. (2003). 

 

O modelo proposto por Venkatesh et al. (2003) foi resultado de uma revisão da 

literatura e posterior fusão dos oito modelos mais utilizados na época, que exerciam maior 

influência na aceitação da tecnologia, sendo eles os já citados na pesquisa TRA, TPB, TAM, 

fusão TPB/TAM e IDT, além de: Motivation Model (MM), Model of PC Utilization (MPCU) 

e Social Cognitive Theory (SCT). Estão presentes também no modelo variáveis moderadoras 

de gênero, idade, experiência e voluntariedade de uso, que podem interferir na intenção e no 
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comportamento de uso (VENKATESH et al. 2003). Os quatro estudos selecionados no 

contexto do e-learning são apresentados abaixo no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Síntese dos estudos em e-learning que abordam o UTAUT 

Autor (es) Tipo Técnicas Construtos 

CHEN, 2011.  Adaptação Modelagem de Equações 

Estruturais 

Expectativa de Desempenho, Expectativa 

de Esforço, Influência Social e Condições 

Facilitadoras.   

PYNOO et al. 

2011.  

Replicação Análise Fatorial 

Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Expectativa de Desempenho, Expectativa 

de Esforço, Influência Social, Condições 

Facilitadoras, Atitude.  

RAAIJ; 

SCHEPERS, 

2008.  

Adaptação Modelagem de Equações 

Estruturais 

Expectativa de Desempenho, Expectativa 

de Esforço, Influência Social, Condições 

Facilitadoras, Usabilidade e Utilidade.  

TEO, 2010.  Novo Modelo Análise Fatorial 

Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Qualidade, Condições Facilitadoras e 

Usabilidade.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Desenvolvido por Parasuraman (2000), a Escala de prontidão Tecnológica (Technology 

Readiness Index - TRI) serve como instrumento de medida de prontidão tecnológica do 

consumidor, ou seja, é a disposição que o consumidor tem em consumir determinada 

tecnologia. Esse modelo foi desenvolvido com o intuito de verificar o comportamento dos 

consumidores frente a serviços de base tecnológica. Contudo, a ferramenta ganhou 

notoriedade pela possibilidade de aplicações em diferentes contextos, incluindo serviços 

tecnológicos na área educacional e em organizações públicas (RHEE et al. 2007; HENDRY, 

2000; NASCIMENTO; RAMOS; OLIVEIRA, 2011).  

No contexto do e-learning o TRI ainda vem ganhando espaço, principalmente por 

conter em seu escopo construtos que busquem compreender possíveis resistências ao uso de 

tecnologias por parte de diversas classes de usuários, mas principalmente por incluir a 

inovatividade, sendo este considerado um dos construtos mais fortes para garantir o uso dos 

serviços de e-learning (RHEE et al. 2007; ISMAIL; AZIZAN; AZMAN, 2011). Os seis 

estudos que abordam o TRI são descritos no Quadro 8. 
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Quadro 8: Síntese dos estudos em e-learning que abordam o TRI 

Autor (es) Tipo Técnicas Construtos 

SUMMAK; BAGLIBEL; 

SAMANCIOGLU, 2010 

Replicação Teste t e ANOVA Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança.  

ERDOGMUS; ESEN, 

2011 

Adaptação Análise fatorial exploratória Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto, Insegurança, 

Usabilidade e Utilidade.  

RHEE et al.2007 Replicação Análise fatorial exploratória Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança.  

HU; KUO; LIN, 2010.  Adaptação Análise fatorial confirmatória e 

modelagem de equações 

estruturais 

Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto, Insegurança, 

Qualidade e Competência.  

LAI, 2008 Replicação Teste t e ANOVA Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança.  

LING; MOI, 2007 Replicação Kruskal-Wallis Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança. 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

A mensuração da disposição tecnológica avalia basicamente quatro características 

comportamentais: otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança. No Quadro 8, é 

possível perceber que dentre os seis estudos, dois deles são adaptações e incluem construtos 

como usabilidade, utilidade, qualidade e competência.  

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (Theory Acceptance Model - TAM), dentre os 

vários modelos de adoção e aceitação de tecnologia, se configura como um dos mais 

utilizados em investigações que tratam de implantação e avaliação de tecnologias em 

ambientes organizacionais. Proposto por Davis (1989), o modelo TAM foi adaptado de uma 

teoria já existente, a Teoria da Ação Racionalizada (Theory of Resoned Action - TRA) 

proposta originalmente por Fishbein e Ajzen (1975), que consistia na previsão do 

comportamento dos indivíduos em uma dada situação.  

A adaptação de Davis é voltada para a tecnologia da informação, buscando explicar o 

que determina um indivíduo a rejeitar ou aceitar determinada tecnologia sendo dada de forma 

imposta ou voluntária.  Portanto, o modelo TAM busca identificar o impacto de fatores 

externos sobre os fatores pessoais, como a utilidade e a usabilidade (PREMKUMAR; 

BHATTACHERJEE, 2008), como é apresentado na Figura 6.  
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Figura 6: Modelo de Aceitação de Tecnologia 

 

Fonte: Davis (1989). 

 

A utilidade e a usabilidade no modelo TAM levam a atitude em relação ao uso, que 

segundo o modelo, é determinante para a intenção de uso e comprova o uso real da tecnologia 

utilizada (ABDALLA, 2005). As variáveis externas podem incluir fatores ligados à qualidade 

e desempenho do software, que são muito utilizados em modelos de qualidade para sites 

(LOIACONO, 2000). Os nove estudos que abordam o modelo são listados no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Síntese dos estudos em e-learning que abordam o TAM 

Autor (es) Tipo Técnicas Construtos 

LIN, 2011.  Adaptação Análise Fatorial 

Confirmatória e Modelagem 

de Equações Estruturais 

Usabilidade, Desconfirmação da 

Usabilidade e Atitude.  

LEE; HSIEH; HSU, 

2011.  

Adaptação Análise Fatorial 

Confirmatória e Modelagem 

de Equações Estruturais 

Vantagem relativa, Compatibilidade, 

Complexidade, Experimentação, 

Observação, Usabilidade e Utilidade. 

TUNG; CHANG, 

2007. 

Adaptação Regressão Linear Múltipla Vantagem relativa, Compatibilidade, 

Complexidade, Experimentação, 

Observação, Usabilidade e Utilidade. 

ROCA; CHIU; 

MARTINEZ, 2006.  

Adaptação Análise Fatorial 

Confirmatória e Modelagem 

de Equações Estruturais 

Qualidade, Usabilidade, Utilidade e 

Atitude.  

HUNG; CHO, 2008.  Adaptação Análise Fatorial Exploratória 

e Regressão Linear Múltipla 

Usabilidade, Qualidade, Auto Eficácia, 

Compatibilidade e Performance 

Percebida.  

LEE, 2010. Adaptação Análise Fatorial 

Exploratória, ANOVA e 

Modelagem de Equações 

Estruturais.  

Qualidade, Usabilidade, Utilidade e 

Normas Subjetivas.  

ERDOGMUS; 

ESEN, 2011 

Adaptação Análise fatorial exploratória Otimismo, Inovatividade, Desconforto, 

Insegurança, Usabilidade e Utilidade.  

RAAIJ; SCHEPERS, 

2008.  

Adaptação Modelagem de Equações 

Estruturais 

Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço, Influência 

Social, Condições Facilitadoras, 
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Usabilidade e Utilidade.  

TEO, 2010.  Novo 

Modelo 

Análise Fatorial 

Confirmatória e Modelagem 

de Equações Estruturais 

Qualidade, Condições Facilitadoras e 

Usabilidade.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.  

 

Percebe-se pelo Quadro 9 que a maioria dos estudos que abordam o TAM no contexto 

do e-learning são estudos que adaptam modelos e adicionam construtos de outras teorias para 

testar as hipóteses dos estudos. O EDT é o modelo que mais se aproxima das adaptações 

propostas e ambos figuram nos quadros teóricos que explicam a aceitação e continuidade do 

uso de uma tecnologia (PREMKUMAR; BHATTACHERJEE, 2008). 

A Teoria da Desconfirmação da Expectativa (Expectancy Disconfirmation Theory - 

EDT) foi originalmente desenvolvida por Oliver (1980) a partir de modelos cognitivos de 

percepções dos consumidores antes da compra e as consequências das percepções iniciais 

influenciando a reutilização ou desuso do produto ou serviço. Portanto, é uma teoria que 

busca prever e explicar o comportamento do consumidor em relação à satisfação com os 

produtos e serviços (LANKTON; MCKNIGHT, 2006). Trata-se de um modelo embasado em 

estudos sobre o comportamento do consumidor “onde a satisfação do cliente é co-determinada 

pela desconfirmação da expectativa” (CHECHEN et al. 2011, p. 241).  

A satisfação do indivíduo com o produto, serviço ou tecnologia é a condicionante para o 

movimento de recompra. Essa por sua vez está relacionada com o tamanho da expectativa que 

o indivíduo possui no início do processo de consumo, assim a expectativa se configura como 

um elemento determinante adicional à satisfação (BHATTACHERJEE, 2001 (a)). A 

utilização do EDT no e-learning foi identificada em 11 estudos, como é mostrado no Quadro 

10. 

 

Quadro 10: Síntese dos estudos em e-learning que abordam o EDT 

Autor (es) Tipo Técnicas Construtos 

CHIU et al. 2011. Adaptação Análise Fatorial Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Interação social, Qualidade, Valor, 

Auto Eficácia.  

LIN, 2011.  Adaptação Análise Fatorial Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Usabilidade, Desconfirmação da 

usabilidade e Atitude.  

HUNG; CHO, 

2008.  

Adaptação Análise Fatorial Exploratória e 

Regressão Linear Múltipla 

Usabilidade, Qualidade, Auto Eficácia, 

Compatibilidade e Performance 

Percebida.  

CHOU et al. 

2012.  

Adaptação Modelagem de Equações 

Estruturais 

Identidade Percebida e Performance 

Esperada 

LIAO; CHEN; 

YEN, 2006.  

Adaptação Análise Fatorial Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Usabilidade, Desconfirmação da 

Usabilidade, Atitude e Normas 

Subjetivas.  
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CHOU et al. 

2010.  

Replicação Regressão Linear Múltipla Qualidade, Usabilidade e Valor.  

CHEUNG; LEE, 

2011. 

Replicação Modelagem de Equações 

Estruturais 

Qualidade, Atributos Técnicos do 

AVA 

LEE, 2010. Adaptação Análise Fatorial Exploratória, 

ANOVA e Modelagem de 

Equações Estruturais 

Qualidade, Usabilidade, Utilidade e 

Normas Subjetivas 

PAECHTER; 

MAJER; 

MACHER, 2010.  

Adaptação Regressão Linear Múltipla Intenções Comportamentais e 

Qualidade 

ROCA; CHIU; 

MARTINEZ, 

2006.  

Adaptação Análise Fatorial Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Qualidade, Usabilidade, Utilidade e 

Atitude.  

CHIU et al. 2005. Novo 

Modelo 

Análise Fatorial Confirmatória e 

Modelagem de Equações 

Estruturais 

Qualidade, Desconfirmação da 

Qualidade, Usabilidade, 

Desconfirmação da Usabilidade, Valor, 

Desconfirmação do Valor 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Percebe-se pelo Quadro 10 que a grande maioria dos estudos adaptam o modelo EDT 

no contexto do e-learning. Isso acaba refletindo na utilização da AFE e da AEE por two step 

com muita frequência nos estudos. Entre os construtos, a qualidade e a usabilidade são os que 

mais figuram nos modelos propostos. Além do que é mostrado no Quadro 10, é importante 

ressaltar que os construtos desconfirmatórios em muitos estudos são abordados como sub-

hipóteses de um conjunto de hipóteses que caracterizam um construto.  

Por fim, na análise dos artigos selecionados, os diversos modelos adaptados ou 

caracterizados como novo modelo apresentavam uma abordagem que unia os construtos (em 

conjunto) ou testava os modelos para escolher um que se adequasse melhor a determinado 

objeto de estudo (concorrente). Dentre os seis modelos mais pesquisados, foram encontrados 

11 estudos que abordavam dois ou mais deles em conjunto ou com uma abordagem 

concorrente, sendo apresentados no Quadro 11. 
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Quadro 11: Aplicações de modelos em conjunto ou concorrentes 

Qt. Modelos e Teorias Relação Autores Artigos 

1 IDT – TAM Em conjunto 

(LEE; HSIEH; HSU, 2011; TUNG; 

CHANG, 2007) 2 

2 TAM -UTAUT Em conjunto 

(TEO, 2010; RAAIJ; SCHEPERS, 

2008) 2 

3 EDT – TAM Conjunto (ROCA; CHIU; MARTINEZ, 2006) 1 

4 EDT – TAM Concorrente (LIN, 2011) 1 

5 

EDT - Teoria da 

Justiça Em conjunto (CHIU et al. 2005) 1 

6 EDT – TPB Concorrente (LIAO;CHEN;YEN, 2006) 1 

7 TAM – TRI Em conjunto (ERDOGMUS;ESEN, 2011) 1 

8 EDT - TAM - TPB Em conjunto (HUNG; CHO, 2008) 1 

9 

EDT - TAM - TPB - 

Flow Theory Concorrente (LEE, 2010) 1 

      TOTAL 11 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

De acordo com o Quadro 11, o TAM mostrou ser o modelo que mais foi usado em 

adaptações em conjunto ou concorrentes, presente em nove estudos. O EDT também mostrou 

grande adaptabilidade, estando presente em seis estudos, sendo três como concorrente e três 

em conjunto. Percebe-se que nos estudos em que o EDT é concorrente, estão presentes o 

TAM e/ou o TPB. Entre esses modelos, o EDT apresentou vantagem no que diz respeito à 

mensuração da aceitação individual com o serviço de e-learning. O construto utilidade, 

próprio do modelo TAM demonstrou não ser determinante em diversos contextos do e-

learning (LIN, 2011; LEE, 2010). Lin (2011) ainda critica a abordagem do TAM por não 

considerar temporalidade e variações contextuais no escopo do modelo e que essas 

características foram herdadas do TPB (LIN, 2011; FU et al. 2007).  

Quanto aos outros modelos, percebe-se que tanto o IDT, o UTAUT e o TRI são 

adaptados em conjunto com o modelo TAM. Nesses estudos, o IDT e o TRI, que incorporam 

construtos que abordam a inovação, mostraram serem fortes determinantes da intenção de uso 

(LEE; HSIEH; HSU, 2011; TUNG; CHANG, 2007; ERDOGMUS; ESEN, 2011).  
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2.3 A Escala de Prontidão Tecnológica (TRI)  

 

A Escala de Prontidão Tecnológica (Technology Readiness Index – TRI) teve inicio 

devido a evidências de frustrações constantes de consumidores de sistemas de base 

tecnológica. Parasuraman (2000) então refina uma escala de mensuração com múltiplos itens 

que buscam compreender os sentimentos positivos e negativos que definem a propensão do 

consumidor em utilizar uma tecnologia.  

 

“Embora sentimentos positivos e negativos sobre a tecnologia possam coexistir, a 

dominância relativa dos dois tipos de sentimentos é provável que variem entre os 

indivíduos. Como tal, as pessoas podem ser dispostas ao longo de crença hipotéticas 

em um continuum ancorado por sentimentos fortemente positivos em uma 

extremidade e fortemente negativos na outra. Além disso, pode-se esperar que as 

posições das pessoas neste continuum se correlacionem com a propensão para 

abraçar e empregar a tecnologia” (PARASURAMAN, 2000, p. 309).  

 

 A partir desse contexto, Parasuraman (2000) definiu o construto Prontidão para 

Tecnologia (Technology Readiness – TR) como “o estado resultante de condutores e 

inibidores mentais que, em conjunto, determinam a predisposição dos consumidores para 

interagir com produtos e serviços de tecnologia digital” (FONTES, 2006, p. 55). O construto é 

apresentado na Figura 7.  

 

Figura 7: Esquema de prontidão para tecnologia 

 

Fonte: Parasuraman (2000). 
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Assim, o TR dispõe os indivíduos em um continuo ciclo de sentimentos negativos e 

positivos em relação à determinada tecnologia, sendo relacionados à propensão individual em 

adotar a tecnologia. Os indivíduos podem ser divididos em vários grupos, de acordo com 

níveis de propensão que possam obter.  

O TRI desde o seu surgimento tem sido utilizado como medida de Escala de Prontidão 

Tecnológica, inclusive em estudos de e-learning (LAI, 2008; LING; MOI, 2007; SUMMAK; 

BAGLIBEL; SAMANCIOGLU, 2010). No entanto, o modelo possui potencial de não apenas 

apresentar um indicador de propensão à tecnologia, mas pode ser ampliado no contexto da 

gestão de tecnologias da informação.  

Diversos estudos buscam auferir a capacidade preditiva do TRI na busca pela satisfação 

e pelo aumento do uso de novas tecnologias em diversos contextos educativos (RHEE et al. 

2007). Na Malásia, Ismail, Azizan e Azman (2011) mediram a escala de prontidão 

tecnológica de estudantes universitários na utilização de uma AVA. Entre os achados do 

estudo, destaca-se o construto inovatividade, principal responsável por “mostrar o potencial 

da utilização do TRI como uma ferramenta eficaz no acesso as habilidades inovadoras entre 

os usuários a distância de AVAs” (ISMAIL; AZIZAN; AZMAN, 2011, p. 12773).  

No contexto brasileiro, há um estudo realizado com servidores públicos. Nele o TRI foi 

aplicado para avaliar se a prontidão tecnológica dos servidores influenciava a satisfação em 

um curso de capacitação à distância (NASCIMENTO; RAMOS; OLIVEIRA, 2011). O estudo 

contribuiu para ampliar o leque de aplicação do TRI, não se limitando a medir o nível de 

propensão tecnológica dos indivíduos, mas fornecendo estratégias gerenciais no contexto do 

e-learning. Outra pesquisa nacional é a de Fontes (2006), que verificou a aplicabilidade do 

TRI com consumidores brasileiros de serviços de tecnologia digital, avaliando formação de 

grupos incorporando estudos de gênero. Os resultados apontaram que os homens apresentam 

uma propensão maior em adotar produtos e serviços tecnológicos. Porém, em uma análise 

segmentada por faixa etária, nem sempre esse resultado foi confirmado.    

Em um estudo realizado por Erdogmus e Esen (2011) com gestores de recursos 

humanos que utilizam serviços de e-learning na Turquia, os autores investigaram os efeitos da 

prontidão tecnológica na aceitação da tecnologia utilizada pelos profissionais. No modelo 

proposto, foi testado se os construtos formadores do modelo TRI influenciavam os construtos 

do modelo TAM e se tais construtos eram determinantes da intenção de uso da tecnologia, 

própria do modelo TAM.  Erdogmus e Esen (2011) defendem que usuários propensos ao uso 

da tecnologia, ficam mais satisfeitos em relação ao uso, o que caracteriza a intenção. O 

modelo é apresentado na Figura 8. 
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Figura 8: Modelo em conjunto TRI e TAM 

 

Fonte: Erdogmus e Esen (2011). 

 

A escala original desenvolvida por Parasuraman consiste no total de 36 itens divididos 

em quatro construtos, que foram aplicados na pesquisa de Erdogmus e Esen (2011), assim 

como foi aplicado na totalidade os 13 itens destacados por Davis (1989) ao desenvolver o 

TAM. Os resultados mostraram que os construtos negativos do TRI não tiveram suas 

hipóteses alternativas suportadas, da mesma forma, o construto facilidade de uso também não 

se mostrou determinante da intenção de uso como preconiza o modelo TAM. Já os construtos 

otimismo e inovatividade se mostraram fortes determinantes da intenção de uso, se adequando 

ao modelo adaptado.  

Na pesquisa de Lin (2007) também foi testada a influência da prontidão tecnológica na 

satisfação e nas intenções comportamentais no uso de tecnologias que envolvem autosserviço 

(Self-Service Technologies – SST), incluindo determinadas tecnologias utilizadas em serviços 

de e-learning. As relações entre os construtos e as hipóteses testadas no estudo são mostradas 

na Figura 9.   
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Figura 9: TRI como determinante da satisfação e intenções comportamentais 

 

Fonte: Lin (2007). 

 

Os resultados de Lin (2007) relacionados ao otimismo e inovatividade assemelham-se 

aos encontrados por Erdogmus e Esen (2011). No entanto, o desconforto e insegurança 

encontraram suporte na pesquisa de Lin (2007), diferente do que foi encontrado por 

Erdogmus e Esen (2011). Lin (2007) conclui que esforços voltados nessa área devem ser mais 

voltados para os direcionadores positivos da prontidão tecnológica e reduzidos para os 

construtos inibidores.  

No estudo de Yi, Tung e Wu (2003), os autores tentaram responder ao questionamento 

sobre o modelo TAM, em relação à capacidade de medir características individuais do 

consumidor de tecnologia. Para tentar responder essa questão, os construtos do TRI agiram 

como moderadores nas relações entre os construtos do modelo TAM. Fontes (2006, p. 54) ao 

analisar tal estudo afirma que “enquanto o modelo TAM analisa o comportamento do 

consumidor pela ótica do uso do computador, o construto TRI analisa as características 

individuais do consumidor para com a tecnologia digital”. Yi, Tung e Wu (2003) concluíram 

em seu estudo que o construto do TAM Utilidade (U) não é um determinante significativo da 

intenção comportamental, como é afirmado na literatura do TAM.  
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2.4 A Teoria da Desconfirmação da Expectativa (EDT) 

 

A Teoria da Desconfirmação da Expectativa (Expectancy Disconfirmation Theory -

EDT) foi originalmente desenvolvida por Oliver (1980) a partir de modelos cognitivos de 

percepções dos consumidores antes da compra e as consequências das percepções iniciais 

influenciando a reutilização ou desuso do produto ou serviço. Portanto, é uma teoria que 

busca prever e explicar o comportamento do consumidor em relação à satisfação com os 

produtos e serviços. Trata-se de um modelo embasado em estudos sobre o comportamento do 

consumidor “onde a satisfação do cliente é co-determinada pela desconfirmação da 

expectativa” (LIAO et al. 2011, p. 241).  

No modelo adaptado de Chiu et al. (2005) é a desconfirmação a maior influência sobre 

a satisfação imediata. O modelo foi intitulado de Modelo de Decomposição EDT 

(Decomposed Expectancy Disconfirmation Theory - DEDT). A desconfirmação é o grau em 

que o desempenho superior é igual ou fica aquém das expectativas individuais, resultando nas 

desconfirmações positiva, nula e negativa, respectivamente (OLIVER; SWAN, 1989). Foi 

assim que Liao et al. (2011) validou empiricamente o desenvolvimento de um serviço de e-

commerce, focando os construtos desconfirmatórios na variável ”arrependimento” e os 

confirmatórios na variável “satisfação” para determinar a intenção de continuidade do uso.   

O modelo de Oliver (1980) assume que o grau de satisfação dos consumidores decorre 

de um processo com cinco passos, que consistem primeiramente na expectativa inicial antes 

da compra, depois na aceitação em usar o produto ou serviço, “após o segundo passo que 

determina um período de consumo inicial, eles formam percepções sobre o desempenho pelos 

atributos mais importantes” (CHIU et al. 2005, p. 402). Em um terceiro momento, essas 

percepções são comparadas com as expectativas iniciais, em seguida os consumidores 

formam um sentimento de satisfação ou insatisfação com base no nível de desconfirmação. O 

nível de satisfação moderado é mantido pela confirmação e reforçado pelo desconfirmação 

positiva, diminuindo o desapontamento da desconfirmação negativa (OLIVER, 1980; CHIU 

et al. 2005). Por fim, os consumidores satisfeitos têm intenções de reutilizar o produto ou 

serviço no futuro, enquanto que os insatisfeitos interrompem o uso.  

O modelo EDT tem sido aplicado na adoção de tecnologia da informação 

(BHATTACHERJEE, 2001(b)). Essa é uma área de pesquisa importante, pois explica o 

processo de adoção da tecnologia sob o ponto de vista do usuário, “mostrando como as 

expectativas iniciais são transformadas na desconfirmação da satisfação com o sistema” 

(LANKTON; MCKNIGHT, 2006, p. 3). O uso do modelo EDT tem demonstrado sucesso 
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para predizer a intenção do usuário em continuar utilizando tecnologias da informação (CHIU 

et al. 2005) fornecendo contribuições para a questão da confiança do usuário na tecnologia, 

como constatam Lankton e Mcknight (2006) estabelecendo um comparativo entre o modelo 

EDT e a confiança na tecnologia, já que o termo “expectativa” define ou caracteriza a 

confiança, condição fundamental para a intenção de uso e continuidade. 

“Uma série de estudos anteriores confirmaram a capacidade preditiva do EDT em 

muitos produtos ou contextos de continuidade de serviço de base tecnológica” (LIAO et al. 

2011. p. 241). Em uma ampla gama de estudos anteriores sobre satisfação e reutilização de 

produtos e serviços do consumidor, destacam-se: Comportamento e lealdade do usuário em 

relação a serviços de turismo on-line (SERENKO; STACH, 2009), na avaliação de benefícios 

trazidos por um modelo de gestão integrado e de suporte a decisão (ESTEVEZ, 2005), na 

avaliação da satisfação em serviços bancários on-line (BHATTACHERJEE, 2001(a)), na 

satisfação do consumidor em canais e-commerce (DEVARAJ; FAN; KHOLI, 2002), entre 

outros. 

O modelo EDT também demonstra utilidade quando aplicado em organizações públicas 

no âmbito da percepção dos cidadãos sobre o desempenho governamental (GREGG, 2006). 

Uma pesquisa realizada na Inglaterra por Oliver (2009) buscou compreender o nível de 

satisfação da população local com os serviços públicos oferecidos pelas autoridades locais. “É 

importante para os profissionais entenderem melhor a percepção dos cidadãos para formar 

juízos de satisfação global com a qualidade dos serviços do governo local” (GREGG, 2006, p. 

599). 

No ambiente de serviços de e-learning, o modelo EDT tem demonstrado eficiência ao 

avaliar sistemas na internet e consequentemente em AVA’s. Diante disso, Chiu et al. (2005) 

“dividiu o desempenho percebido do e-learning em três componentes - usabilidade, qualidade 

e valor e, analisou o impacto dos três componentes na satisfação dos indivíduos com e-

learning.” (CHIU et al. 2011, p. 136). O modelo criado foi intitulado de teoria da 

desconfirmação da expectativa decomposta, o DEDT, sendo apresentado na Figura 10. 
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Figura 10: Modelo EDT Decomposto 

 

Fonte: (CHIU et al. 2005). 

  

O pressuposto básico do modelo é que a intenção de continuar com o serviço de e-

learning é determinada pela satisfação do usuário, que por sua vez, é determinada por um 

conjunto de variáveis caracterizando os construtos: usabilidade percebida, qualidade 

percebida, valor percebido, desconfirmação da usabilidade, desconfirmação da qualidade e 

desconfirmação do valor.  

Os resultados da pesquisa foram validados empiricamente por meio de equações 

estruturais a partir de um questionário aplicado em 10 classes do Programa de Educação a 

Distância da Universidade de Taiwan, demonstrando a relação entre as variáveis na análise do 

modelo da pesquisa.  
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2.5 Modelo da pesquisa 

 

O estudo propõe uma fusão de dois modelos amplamente utilizados na literatura, a 

Escala de Prontidão Tecnológica (TRI), desenvolvida por Parasuraman (2000) e uma 

adaptação da Teoria da Desconfirmação da Expectativa (EDT) intitulada Teoria da 

Desconfirmação da Expectativa Decomposta (DEDT), desenvolvida por Chiu et al. (2005). 

Atuam como variáveis dependentes a intenção de continuidade de uso do serviço de e-

learning, determinada pela satisfação percebida. A satisfação por sua vez é determinada por 

construtos referentes aos modelos TRI (otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança) e 

DEDT (qualidade, usabilidade e valor). As determinantes das variáveis dependentes são 

apresentadas na Figura 11. 

 

Figura 11: Determinantes da satisfação e intenção de continuidade de uso do e-learning 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

2.5.1 Hipóteses da pesquisa 

 

A partir dos objetivos a serem alcançados com a pesquisa, são desenvolvidas hipóteses 

sob forma de guia envolvendo as diversas relações de interdependência entre os construtos do 

modelo proposto. As variáveis e hipóteses selecionadas para a composição dos componentes 

da pesquisa foram baseadas em Bhattacherjee (2001(b)), Mathieson (1991), Oliver (1980), 

Davis (1989), McKinney, Yooh e Zahedi (2002), Parasuraman (2000), Lin (2007), Chiu et al. 

(2005), Liao et al. (2011), entre outros. 
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Os construtos que compõem o modelo TRI atuam como direcionadores da prontidão 

tecnológica quanto ao uso de serviços de e-learning. Enquanto os construtos otimismo e 

inovatividade apresentam relação positiva com a satisfação, os construtos desconforto e 

insegurança são inibidores, tendo relação inversa com a satisfação.  

Os construtos que fazem parte do modelo DEDT são avaliados a partir da chamada 

desconfirmação da expectativa (percepção do momento anterior e posterior ao uso da 

tecnologia). Diversos estudos vêm indicando que os construtos desconfirmatórios apresentam 

efeitos significantes atribuídos à satisfação (MONTFORT; MASUREL; RIJN, 2000; 

BHATTACHERJEE; 2001(b); KHALIFA; LIU, 2002).  

 

H1: Otimismo é associado positivamente à Prontidão Tecnológica do usuário 

 O otimismo mensura um ponto de vista da tecnologia que traz a sensação de controle, 

flexibilidade e eficiência para os usuários (PARASURAMAN, 2000). “A dimensão otimismo 

refere-se a uma visão positiva da tecnologia e crenças nos benefícios da tecnologia e na 

eficiência do trabalho e em casa” (LAI, 2008, p. 19).  

H2: Inovatividade é associada positivamente à Prontidão Tecnológica do usuário 

 Esta é uma dimensão em que o indivíduo acredita ser um ‘líder de pensamento’ e 

acredita estar na vanguarda de experimentar novos produtos e vivenciar novas experiências 

baseados na tecnologia (LAI, 2008). A inovatividade exacerba a tendência de pioneirismo no 

uso da tecnologia, como um comportamento motivacional (LIN, 2007). 

H3: Desconforto é associado negativamente à Prontidão Tecnológica do usuário 

 O desconforto diz respeito à percepção de perda de controle da tecnologia e o 

sentimento de perda de autonomia frente às tecnologias a serem utilizadas no ambiente 

organizacional (LIN, 2007; PARASURAMAN, 2000). Também pode ser caracterizada como 

falta de confiança no uso de novas tecnologias. 

H4: Insegurança é associada negativamente à Prontidão Tecnológica do usuário 

 A insegurança diz respeito ao ceticismo e demais barreiras psicológicas e culturais que 

impedem o usuário de se habilitar ao uso de determinada tecnologia (LIN, 2007; 

PARASURAMAN, 2000). A insegurança se difere de desconforto “uma vez que incide sobre 

aspectos específicos de transações tecnológicas em vez de falta de conforto com a tecnologia 

em geral” (LAI, 2008, p. 19).  
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H5: A Qualidade é associada positivamente ao Desempenho Percebido 

H5B: A Desconfirmação da Qualidade é associada positivamente ao Desempenho Percebido 

 A qualidade envolve variáveis ligadas a tempo de resposta, relevância, acuracidade e 

completude das informações geradas pelo sistema. A qualidade do sistema leva em 

consideração a consistência e interface do usuário do AVA. Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1988) sugerem que um serviço de qualidade é derivado da comparação entre o que é 

oferecido e o que é provido. A qualidade aplicada em estudos de e-learning denota a 

importância de dispor um AVA que atenda as exigências de qualidade que o usuário espera 

obter (PAECHTER; MAJER; MACHER, 2010). No contexto do EDT, “a qualidade da 

informação e a qualidade do sistema, que representam o nível semântico e o nível técnico, 

respectivamente, são postuladas como duas antecedentes chaves da satisfação do usuário” 

(CHEUNG; LEE, 2011, p. 373).  

H6: A Usabilidade é associada positivamente ao Desempenho Percebido 

H6B: A Desconfirmação da Usabilidade é associada positivamente ao Desempenho 

Percebido 

 A usabilidade envolve fatores como a facilidade de uso, familiaridade com a tecnologia 

e atitudes frente ao uso de sistemas computacionais. A usabilidade é utilizada no modelo 

TAM e no modelo SERVQUAL para determinar se o desempenho é satisfatório através da 

percepção de uso (DEVARAJ; FAN; KHOLI, 2002). Usando um serviço de e-learning, o 

usuário pode aumentar o desempenho na aprendizagem. A facilidade de uso pode ser 

percebida, por exemplo, como à medida que uma pessoa considera que a utilização de um 

AVA estará livre de esforço (LIN, 2011).  

H7: O Valor é associado positivamente ao Desempenho Percebido 

H7B: A Desconfirmação do Valor é associada positivamente ao Desempenho Percebido 

 “O valor é um conceito abstrato com características que variam de acordo com o 

contexto” (CHIU et al. 2005, p. 404). Diz respeito ao modo de conduta e a preferência ou 

posição pessoal à tecnologia oferecida. Birou (1976, p. 419) busca definir valor como a 

“capacidade que uma pessoa tem de satisfazer um desejo, uma necessidade ou uma aspiração 

humana”. Os valores representam, portanto, objetivos que visam satisfazer necessidades 

humanas básicas. Pesquisas sugerem que altos níveis de valor levam a alta satisfação do 
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usuário, isso porque elas se sentem realizadas em ser ou em algo que fizeram (BOJANIC, 

1996).  

H8: A Prontidão Tecnológica e o Desempenho Percebido se influenciam entre si. 

 Usuários que possuem alto TRI e que possuem maior inovatividade requerem maior 

apoio técnico. Parece um contra senso, mas então percebemos que aqueles que têm maior 

compreensão e apreço pela tecnologia têm chances maiores de obter um desempenho 

satisfatório (RHEE et al. 2007). Ismail, Azizan e Azman (2011) de forma similar concluem 

que usuários de e-learning com alto TRI tem menos probabilidade de se tornarem ansiosos e 

desenvolver barreiras em relação à tecnologia, contribuindo para atingir altos desempenhos. 

Resultados similares podem ser encontrados na literatura (ERDOGMUS; ESEN, 2011).  

H9: A Prontidão Tecnológica é associada positivamente à Satisfação do Usuário 

 A prontidão tecnológica diz respeito ao nível de disposição dos indivíduos em adotar 

novas tecnologias (PARASURAMAN, 2000). Em pesquisas realizadas, foi constatado que o 

nível de disposição dos indivíduos em adotar novas tecnologias contribui para a análise de 

fatores que determinam a satisfação de usuários de serviços de e-learning (MARKS; 

SIBLEY; ARBAUGH, 2005; NASCIMENTO; RAMOS; OLIVEIRA, 2011; LIN; HSIEH, 

2007; LIJANDER et al. 2006; ISMAIL; AZIZAN; AZMAN, 2011).  

H10: O Desempenho Percebido é associado positivamente à Satisfação do Usuário 

 Spreng, Mackenzie e Olshavsky (1996) definem desempenho como uma crença em 

relação aos atributos de um produto ou um serviço. “No domínio da TI tem sido representada 

como utilidade e usabilidade percebida (DAVIS, 1989), sintetizadas a partir da literatura da 

satisfação do usuário” (CHIU et al. 2005, p. 402). Para desenvolver construtos que pudessem 

medir a performance percebida em termos de valor da informação e qualidade do sistema, 

vários estudos remodelaram o desempenho percebido para defini-lo como fator contribuinte 

para a satisfação  

H11: A Satisfação do Usuário é associada positivamente à Intenção de Continuidade de Uso 

 “A satisfação é um sentimento individual de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação de performances percebidas em relação às expectativas” (CHIU et al. 2005, p. 

406). Oliver (1980) teoriza que a satisfação está associada positivamente com uma intenção 

futura e produz uma contribuição para um maior conhecimento. A satisfação também pode 

estar relacionada à motivação. “A satisfação com um produto ou serviço é a principal 
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motivação para sua continuidade de uso” (LIAO et al. 2011, p. 242). Existem inúmeros 

estudos na literatura que estabelecem o vinculo entre a satisfação e variáveis dependentes de 

desfecho, entre elas a intenção de continuidade de uso (CHEUNG; LEE, 2011; LIN; HSIEH, 

2007; LIAW, 2008).  

 

As discussões apresentadas até aqui sugerem que as experiências de e-learning são 

importantes moderadoras das percepções dos usuários em relação à satisfação e a consequente 

intenção de continuidade de uso desses serviços. Para o presente estudo, os efeitos 

moderadores do e-learning são apresentados a seguir.   

 

Figura 12: Modelo de satisfação e intenção de continuidade de uso do e-learning 

 
Nota: D1: Qualidade; D2: Usabilidade; D3: Valor; P1: Otimismo; P2: Inovatividade; P3: Desconforto; 

P4: Insegurança 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

2.5.2 Operacionalização das variáveis 

 

Gil (1999) define a operacionalização das variáveis como um processo de conceituação, 

a fim de se encontrar os correlatos empíricos que possibilitem sua mensuração ou 

classificação, ou seja, é necessário que haja uma tradução das variáveis em conceitos que 

possam ser medidos em escalas mensuráveis (CARVALHO, 2009).  

Diversos autores corroboram o uso de três ou mais indicadores para medir um 

construto, especialmente quando se for usar uma técnica de análise estatística multivariada 
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(HAIR et al. 2009; CORRAR; PAULO; DIAS, 2007; MAROCO, 2010). De acordo com tais 

recomendações, todos os construtos da presente pesquisa são mensurados por no mínimo três 

variáveis observáveis.  

A exceção existe no caso particular do uso da técnica multivariada com uso de um ou 

mais construtos de 2º ordem, não definido por variáveis manifestas, como os de 1º ordem. 

Nesse caso, Maroco (2010) explica que o construto de 2º ordem é aquele que apresenta uma 

relação de dependência linear com pelo menos um construto de 1º ordem (definido por 

variáveis observáveis). Dessa forma, atuam na presente pesquisa como construtos de 2º ordem 

a Prontidão Tecnológica (definida pelos construtos Otimismo, Inovatividade, Desconforto e 

Insegurança) e o Desempenho Percebido (definido pelos construtos Qualidade, Usabilidade e 

Valor).  

Os construtos preditores do modelo TRI dispostos em uma escala desenvolvida por 

Parasuraman (2000) determinam a prontidão ou pré-disposição para uso de tecnologia, sendo 

este um construto de 2º ordem. Aplicações e adaptações da escala de prontidão tecnológica 

em serviços de e-learning demonstram contribuir para o planejamento, desenvolvimento e 

continuidade de tais serviços (HU; KUO; LIN, 2010; ISMAIL; AZIZAN; AZMAN, 2011; 

ERDOGMUS; ESEN, 2011).  

Já os construtos preditores do modelo EDT são subdivididos em construtos 

confirmatórios e desconfirmatórios, como especificado por Oliver (1980), refletindo a relação 

de expectativa e percepção após o uso. Sob a luz do EDT, novos modelos, como o EDT 

decomposto e demais adaptações aplicadas ao e-learning demonstram que a relação entre 

expectativa e experiência é influente no desempenho percebido dos usuários (CHIU et al. 

2005; LIAO et al. 2011; KIM et al. 2012). 

Tanto no TRI como no EDT, as variáveis manifestas são adaptadas para se adequarem 

aos objetivos e objeto de estudo quando aplicados em determinados temas. Na presente 

pesquisa, os itens formadores da prontidão tecnológica foram baseados nos itens originais de 

Parasuraman (2000), em pesquisas aplicadas a serviços com uso de recursos tecnológicos 

Souza e Luce (2004), Fontes (2006) e em pesquisas aplicadas em serviços de e-learning, 

como o de Erdogmus e Esen (2011), Rhee et al. (2007), Ismail, Azizan e Azman (2011) e 

Huo, Kuo e Lin (2010). Os itens formadores do desempenho percebido utilizados nesta 

pesquisa foram baseados na publicação que originou o EDT (OLIVER, 1980), no DEDT, 

sendo uma decomposição do EDT voltada para serviços de e-learning (CHIU et al. 2005) e 

em pesquisas aplicadas ao e-learning com uso dos construtos desconfirmatórios como 

preconizados por Oliver (1980), tais como os de Kim et al. (2012) e Liao et al. (2011). 
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A satisfação e a intenção de continuidade de uso são formadas por três variáveis 

dependentes cada, sendo adaptadas pelos estudos que abordam o TRI e EDT. O Quadro 12 

apresenta os sete construtos, seus respectivos indicadores de mensuração e as 45 variáveis 

observáveis que os compõem.  

 

Quadro 12: Construtos, indicadores e variáveis da pesquisa 

Construto Indicador Descrição da variável 

Otimismo 

(TROT) 

TROT1 – Controle sobre a 

tecnologia 

A realização do curso dá mais controle no trabalho 

TROT2 - Conveniência As novas tecnologias oferecidas pelo serviço são 

convenientes de usar 

TROT3 - Prazer Gostar de estudar pelo computador 

TROT4 – Estimulo  Realizar cursos a distância é mentalmente estimulante 

Inovatividade 

(TRIN) 

TRIN1 - Atualização No ambiente de trabalho, é o que se mantém mais 

atualizado em relação às tecnologias utilizadas nos 

cursos. 

TRIN2 – Iniciativa Em geral, é um dos primeiros no ambiente de trabalho a 

querer participar dos cursos oferecidos.  

TRIN3 - Curiosidade Pode geralmente descobrir novas funcionalidades nas 

tecnologias utilizadas durante os cursos.  

TRIN4 - Desafio Aprecia o desafio de descobrir novos meios de aprender 

utilizando a tecnologia 

TRIN5 - Familiaridade Tem menos problemas do que os colegas de trabalho 

para aprender utilizando a tecnologia 

Desconforto 

(TRDE) 

TRDE1 - Vergonha É embaraçoso ter algum problema no uso do AVA na 

frente dos colegas de trabalho 

TRDE2 - Avaria Se houver modificação em alguma funcionalidade do 

AVA durante o curso, poderá haver perda de 

rendimento. 

TRDE3 – Desconfiança Parece que o AVA sempre falha no pior momento 

possível.  

Insegurança 

(TRSE) 

TRSE1 – Receio de 100% à 

distância 

Receio de realizar curso totalmente à distância 

TRSE2 – Necessidade de 

confirmação 

Qualquer transação realizada no sistema deve ser 

confirmada posteriormente.  

TRSE3 – Falta de contato 

humano 

Faz falta a ausência de contato humano no processo de 

aprendizagem 

Qualidade 

(EDTQ) 

EDTQ1 – Layout do AVA Avaliação do layout e interface do usuário do AVA 

EDTQ2 – Navegação no 

AVA 

Facilidade de navegar pelo ambiente virtual de ensino 

EDTQ3 - Conforto Se o usuário se sente confortável em utilizar o serviço 

de e-learning 

EDTQ4 – Completude  Se o AVA oferece informações completas 

Usabilidade 

(EDTU) 

EDTU1 - Facilidade Facilidade de aprendizado ao trabalhar com o AVA 

EDTU2 - Habilidade Facilidade para tornar-se habilidoso no uso do AVA 

EDTU3 – Recursos e 

atividades 

Avaliação dos recursos e atividades oferecidos no AVA 

durante os cursos 

EDTU4 - Ferramentas Avaliação das ferramentas do AVA 

Valor 

(EDTV) 

EDTV1 - Realização Sensação de realização 

EDTV2 – Supre 

necessidades 

Sensação de suprir necessidades 

EDTV3 – Seguir tendência Sensação de estar seguindo uma tendência 

EDTV4 – Senso de 

inteligência 

Sensação de se sentir inteligente 
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Satisfação 

(SAT) 

SAT1 – Satisfação no uso Satisfação com o próprio desempenho no curso 

SAT2 – Experiência atrativa Satisfação com a experiência em um serviço de e-

learning 

SAT3 – Aprecia o uso Sente que tomou uma decisão sábia ao escolher realizar 

o serviço de e-learning 

Intenção de 

Continuidade 

de Uso 

(COS) 

COSO1 - Pretensão Pretende continuar realizando cursos à distância com 

uso de plataformas virtuais 

CUSO2 – Intenção de uso Vai continuar realizando cursos à distância com uso de 

plataformas virtuais 

CUSO3 – Regularidade no 

uso 

Vai realizar regularmente cursos à distância com uso de 

plataformas virtuais 

Fonte: Adaptado de Parasuraman (2000), Souza e Luce (2004), Fontes (2006), Hu; Kuo e Lin (2010), Ismail, 

Azizan e Azman (2011), Erdogmus e Esen (2011), Chiu et al. (2005), Liao et al. (2011), Kim et al. (2012) e 

Oliver (1980). 

 

 Dessa forma, o modelo de pesquisa é formado por 15 variáveis manifestas presentes no 

TRI, 24 variáveis manifestas presentes no modelo DEDT (12 confirmatórias e 12 

desconfirmatórias), além de 6 variáveis dependentes, 3 definindo a satisfação e 3 definindo a 

intenção de continuidade de uso.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Este capitulo apresenta os passos referentes a operacionalização da pesquisa. As 

discussões anteriores moldaram o design e as causas naturais da pesquisa. Ainda, procedeu a 

seleção do modelo de pesquisa apropriado para o estudo. No tópico corrente são tratadas a 

tipologia de estudo, as estratégias de seleção da técnica, tratamento dos dados quantitativos e 

procedimentos da análise de dados.  

A seguir, é apresentado o fluxograma do estudo na Figura 13, relacionando os objetivos 

geral e específicos com as etapas de operacionalização da pesquisa, incluindo a revisão 

bibliográfica e a pesquisa empírica ou de campo, que após a coleta e análise dos dados, gera 

como produto o modelo estrutural validado.  

   

Figura 13: Fluxograma do estudo 

 

   Fonte: Elaboração do autor, 2012. 
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3.1 Tipologia do estudo 

  

O estudo desenvolvido caracteriza-se por ser empírico, de natureza científica original, 

descritivo quanto aos objetivos e pesquisa de campo no que diz respeito ao objeto de estudo. 

O enfoque analítico adequado ao cumprimento do que a pesquisa propõe é o quantitativo. Por 

fim, apresenta um corte transversal no que se refere ao tempo.  

A tipologia do presente estudo foi moldada a fim de dar suporte e alicerçar o conjunto 

de procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos, sendo formada por um agrupamento 

dos pensamentos de diferentes autores de obras sobre metodologia da pesquisa em ciências 

sociais aplicadas.  A representação do conjunto de classificações, conforme consta no Quadro 

13 foram baseadas em Andrade (2001), Bastos e Keller (1991), Máttar (2002), Medeiros 

(2002), Ruiz (2001), Silva e Menezes (2001), Malhotra (2006) e Vergara (2008).  

 

Quadro 13: Tipologia da pesquisa 

À área da ciência À natureza Aos objetivos 
Ao objeto de 

estudo 
À abordagem Ao tempo 

Pesquisa teórica 
Cientifico 

original 

Pesquisa 

exploratória 

Pesquisa de 

campo 
Quantitativa Transversal 

Pesquisa 

metodológica 

Resumo de 

assunto 

Pesquisa 

explicativa 

Pesquisa 

bibliográfica 
Qualitativa Longitudinal 

Pesquisa empírica   
Pesquisa 

descritiva  
Quanti-quali 

  

Pesquisa prática           

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

 

A presente pesquisa é caracterizada como pesquisa empírica, por buscar codificar a face 

mensurável da realidade social. É uma pesquisa de cunho cientifico original por estar sendo 

realizada pela primeira vez e que contribui para a evolução do conhecimento da ciência 

(ANDRADE, 2001; BASTOS; KELLER, 1991; MEDEIROS, 2002; RUIZ, 2001).  

Quanto aos objetivos, é descritiva, pois busca descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis 

(VERGARA, 2008). Em relação à abordagem, o enfoque analítico adotado é o quantitativo, 

que traduz em números, opiniões e informações obtidas para que se possam classifica-las e 

analisa-las, utilizando recursos e técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES, 2001). Seguindo a 

concepção de Malhotra (2006), a pesquisa também é caracterizada como transversal, sendo 
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“um tipo de pesquisa que envolve a coleta de informações de uma dada amostra de elementos 

da população somente uma vez” (MALHOTRA, 2006, p. 102).  

Além da caracterização do estudo, Malhotra (2006) e Vergara (2008) também indicam a 

corrente de pensamento que norteia o tema da pesquisa. Neste caso, a corrente positivista 

orienta o desenvolvimento da pesquisa. A orientação positivista preconiza utilização de 

procedimentos empíricos desde os estudos de comportamento do consumidor, passando por 

estudos sobre aceitação individual de tecnologia e chegando a estudos de satisfação de 

usuários em serviços de e-learning. De acordo com Malhotra (2006) existe uma tendência de 

utilizar apenas um tipo de instrumento de levantamento de dados (de preferência um survey), 

estabelecendo relações entre variáveis com base na face da realidade estudada.  

 

3.2 Abrangência do estudo 

 

O estudo abrange servidores de órgãos públicos do Rio Grande do Norte. Foram 

selecionadas duas organizações públicas que tem o objetivo de promover um programa 

permanente de capacitação à distância com utilização de AVAs. O método de escolha foi não 

probabilístico, com base na conveniência e julgamento do pesquisador. Dessa forma, 

funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Ministério 

Público do Rio Grande do Norte (MPRN) atuantes como usuários de serviços de e-learning 

compõem a amostra da pesquisa.  

Tais sujeitos foram contatados através de e-mail e telefone e se colocaram a disposição 

para participar da pesquisa. Após o contato inicial, o projeto de pesquisa foi apresentado em 

cada organização pessoalmente. Em um primeiro momento, quatro organizações foram 

selecionadas, no entanto, com base nos critérios de seleção e na disponibilidade das 

organizações, a UFRN e o MPRN se dispuseram a fornecer apoio logístico e informacional 

para o processo de aplicação dos questionários em tempo hábil.  

Foram observados fatores determinantes para a escolha das organizações. Primeiro, as 

organizações possuem área de atuação em âmbito que não ultrapassa o estado do RN, 

caracterizando um limite geográfico claramente delineado. Em segundo lugar, há uma parcela 

significativa de funcionários de ambas as organizações que realizam cursos à distância como 

forma de treinamento organizacional e, além disso, utilizam AVAs de apoio ao ensino, 

configurando um serviço de e-learning.  



70 
 

  

Um terceiro fator decisivo para a escolha é que as organizações escolhidas deixam a 

livre escolha do funcionário se inscrever nos cursos oferecidos e como medida alternativa da 

não imposição, incentivam o funcionário a fazer uso do serviço oferecido, contribuindo para 

formar uma amostra homogênea sintonizada com os objetivos da pesquisa e evitando o 

enviesamento de dados. O quarto fator é referente à necessidade e interesse das organizações 

escolhidas em realizar continua avaliação de desempenho que contribua na formulação de 

estratégias de aperfeiçoamento dos serviços de e-learning utilizados pelos funcionários.  

  

3.3 Plano de coleta de dados e tamanho da amostra 

 

Para a composição da amostra da pesquisa, foram considerados elementos cruciais para 

garantir a confiabilidade das estimativas. Diante disso, as recomendações de Fragoso, 

Recuero e Amaral (2012) são para seguir a lei de regularidade estatística, que define um 

equilíbrio de estimativas a partir da amostra necessária. As estimativas realizadas a partir de 

amostras muito pequenas desviam consideravelmente da realidade, produzindo-se um ajuste 

cada vez maior à medida que novos elementos são acrescentados à amostra (MAROCO, 

2010). Também foi seguido o que Yin (1994) e Yin (2005) define como lógica de 

amostragem para estudos de casos múltiplos incorporados, utilizado na pesquisa. 

 

“A lógica de amostragem exige o cômputo operacional do universo ou do grupo 

inteiro de respondentes em potencial e, por conseguinte, o procedimento estatístico 

para se selecionar o subconjunto específico de respondentes que vão participar do 

levantamento. É presumível que os dados resultantes de uma amostragem feita 

através de um levantamento sejam um espelho do grupo ou desse universo, com a 

estatística inferida sendo utilizada para estabelecer os intervalos de confiança para os 

quais essa representação é de fato acurada” (YIN, 2005, p. 71). 

  

Para composição da amostra, foi levado em consideração o poder estatístico da amostra 

e o tamanho dos efeitos explicativos das variáveis independentes nas variáveis dependentes. 

“O poder estatístico é indispensável para a avaliação das decisões estatísticas, bem como para 

concepção de estudos” (MAYR et al. 2007, p. 58). A potência de um teste estatístico 

contribui para evitar erros de probabilidade que levam a aceitar falsamente hipóteses de 

pesquisa (FAUL et al. 2007).   
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Estimativa do tamanho da amostra e análise do poder estatístico são importantes por 

uma série de razões. Primeiramente, esta cada vez mais se tornando exigência para a 

maioria das propostas de pesquisa e em artigos de periódicos. Comitês de ética em 

pesquisa, muitas vezes requerem justificativa do estudo com base na estimativa da 

amostra e poder estatístico. Não seria eticamente aceitável conduzir um estudo que 

não apresente rigor suficiente para detectar um efeito real devido à falta de poder 

estatístico. Do mesmo modo, não seria aceitável conduzir um estudo recrutando 

milhares de participantes quando os dados suficientes podem ser obtidos com 

centenas de participantes. Recrutar mais participantes do que o necessário representa 

desperdício de recursos e tempo (PRAJAPATI; DUNNE; ARMSTRONG, 2010, p. 

2).  

 

 Hair et al. (2009) sugerem um poder estatístico de 0,95 como ótimo e o tamanho do 

efeito em 0,15 como médio, sendo esta  configuração a mais usual. Foi utilizado o software 

G*Power v. 3.1.5 para o cálculo da amostra mínima necessária, cujos resultados também 

demonstram o poder estatístico e o tamanho do efeito a posteriori. O G*Power “foi concebido 

como um programa geral de análise de poder para testes estatísticos comumente utilizados na 

investigação social e comportamental” (FAUL et al. 2007, p. 175).  

 A partir dos cálculos realizados (Apêndice E), concluiu-se que a amostra mínima 

necessária deve ser de 172 observações. A amostra da pesquisa é formada por 343 casos, 

sendo maior do que o mínimo estipulado. Após a coleta de dados, o G*Power v. 3.1.5 foi 

utilizado novamente para avaliar o poder estatístico e o tamanho do efeito que a amostra 

coletada representa. Utilizando um efeito médio de 0,15 obteve-se um poder estatístico de 

0,9998159. No exame de sensibilidade foi detectado um tamanho de efeito de 0,0741812, 

sendo este índice um indicativo de efeito entre médio (0,15) e forte (0,02) de acordo com as 

demarcações de Hair et al. (2009).  

 O tamanho da amostra também deve levar em conta certos fatores para aplicação da 

Análise de Equações Estruturais (AEE). Maroco (2010) afirma que para garantir que os 

índices de validação do modelo estrutural sejam adequados, deve-se ter entre 10 e 15 

observações por variável manifesta ou cinco observações por parâmetro, já que os parâmetros 

excedem de 2 a 3 vezes o número de variáveis manifestas.  

 O método de procedimento de estimação também é influente na composição da amostra. 

Hair et al. (2009) sugere que para o método de Máxima Verossimilhança (ML) um número 

razoável de tamanho de amostra oscilaria entre 150 e 400 observações. “Este método estima 

os parâmetros que maximizam a verossimilhança de observar a matriz S” (JORESKOG; 

SORBOM, 1996, p. 20). “O método ML produz estimativas dos parâmetros centradas e 
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consistentes e à medida que a dimensão da amostra aumenta, as estimativas aproximam-se do 

verdadeiro valor do parâmetro populacional, com distribuição normal” (MAROCO, 2010, p. 

41).   

 A Tabela 4 apresenta os requerimentos necessários para traçar um intervalo de amostra 

ideal para operacionalização da pesquisa. De acordo com os resultados, o número de 

observações obtidas está de acordo com os valores de referência exigidos.  

 

Tabela 4: Validação da amostra obtida 

Requerimentos Valores de referência Amostra requerida 

Poder estatístico 
Poder estatístico de no mínimo 0,95 com tamanho de 

efeito de 0,15 
172 

Variável manifesta 10 observações por variável manifesta 330 

Método Maximum 

Likelihood - ML 

Amostra entre 150 e 400 observações, com valor ideal 

acima de 200 (HAIR et al. 2009; MAROCO, 2010). 
Entre 150 e 400 

N. de observações da pesquisa  343 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.  

  

A população da pesquisa consiste em todos os funcionários que já atuaram como 

usuários de serviços de e-learning nas organizações estudadas. O processo amostral dado é 

probabilístico, por amostragem estratificada, sendo a escolha do respondente realizada de 

modo aleatório simples em cada subgrupo, garantindo que “cada elemento do universo de 

pesquisa tenha tanta chance de ser escolhido quanto qualquer outro” (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2012, p. 77).  

A amostragem estratificada consiste em dividir a população em subgrupos mais 

homogêneos, chamados de estratos e retirar amostras aleatórias simples dos subgrupos 

(VIEIRA, 2003). Foram formados dois estratos pelo critério da organização em que atua o 

respondente, podendo ser do MPRN ou da UFRN. Foi adotado o tipo de amostragem 

estratificada ótima, que torna em cada estrato, um número de elementos proporcional ao 

número de elementos do estrato. Dessa forma, é possível obter uma quantidade de 

observações equivalentes entre os estratos (MAGALHÃES; LIMA, 2002).  

Para verificar a adequação da amostra coletada em relação à equivalência de estratos foi 

estimado o cálculo da amostra mínima necessária por estrato, destacado nas equações a 

seguir.  
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 Sendo N - tamanho da população; Ne -  tamanho do estrato e We - proporção de cada 

estrato. Em seguida, é obtido o tamanho da amostra necessário para cada estrato (ne), sendo 

determinado pelo tamanho de amostra (n) e pelo We. Para ‘n’ foi adotado a maior exigência 

de amostra da pesquisa (330), determinada pelo requerimento de variável manifesta. De 

acordo com a Tabela 5 é comprovada a adequação da amostra por estrato, excedendo e 

mantendo-se próxima a amostra mínima requerida.  

 

Tabela 5: Adequação da amostra por estrato 

Estrato Amostra mínima requerida Amostra coletada 

UFRN n1 = 330 (3202/4018) = 330 * 0,7969 = 263 n1 = 343 (3202/4018) = 343 * 0,7969 = 273 

MPRN n2 = 330 (816/4018) = 330 * 0,2030 = 67 n2 = 343 (816/4018) = 343 * 0,2030 = 70 

Total 330 343 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

  

 Na análise de caso individual realizado a partir das frequências, médias e desvios de 

cada unidade de análise (UFRN e MPRN) como sugeridos por Yin (1994), não foram 

encontradas variações relevantes comparando as respostas dadas pelo estrato formado pelos 

funcionários da UFRN e os funcionários do MPRN. Portanto, a conclusão de casos cruzados é 

a de que as unidades de análises podem ser avaliadas em conjunto, sem prejuízo de 

implicações no teste de hipóteses da pesquisa e “estendendo de forma incomensurável a 

capacidade externa de generalização de suas descobertas, novamente em comparação a 

resultados retirados de um único caso” (YIN, 2005, p. 76) 

 O questionário foi aplicado sob forma de survey online sendo seu preenchimento de 

caráter voluntário. A amostra da pesquisa é formada apenas por respondentes que 

preencheram por completo o instrumento de pesquisa, sem vícios de alternativa, adotando 

uma postura agressiva de eliminação de observações, para evitar a presença de missing values 

e possível enviesamento na composição do banco de dados da pesquisa. 

 O instrumento de pesquisa aplicado (Apêndice A) é formado por 45 perguntas fechadas 

utilizando escala métrica de 10 pontos, variando entre 1 – menor concordância da assertiva e 

10 – maior concordância da assertiva, além de cinco perguntas dedicadas ao perfil da amostra.  

O instrumento é composto por quatro blocos, sendo eles: Perfil (A), Avaliação da Pré-
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disposição Tecnológica (B), Avaliação do Desempenho Percebido (C) e por fim a Avaliação 

Global (D).  

 Os respondentes da pesquisa receberam e-mails com um texto de apresentação, 

contendo um hiperlink, dando acesso ao questionário. As assertivas foram hospedadas na 

ferramenta online GoogleDocs. A coleta dos dados teve início em 11 de Outubro de 2012 e 

perdurou até 18 de Novembro de 2012. As assertivas foram marcadas como itens obrigatórios, 

fazendo com que fosse necessário o preenchimento de todas as questões para ser submetido 

com sucesso. Tal ação contribuiu para a inexistência de missing values no processo de coleta, 

que pode ser comprovado no exame de Missing Values Analysis (MVA) (Apêndice D).  

 

3.4 Plano de análise dos dados 

 

 Para a análise dos dados coletados, foi utilizado o software Statistical Package for the 

Social Sciences SPSS (17.0) para obter análises estatísticas descritivas e análise multivariada 

de dados em um primeiro momento. O banco de dados foi importado para o pacote estatístico 

Analysis of Moment Structures AMOS (v. 18) com fins de validar empiricamente as hipóteses 

da pesquisa dispostas em múltiplas relações por meio da Análise de Equações Estruturais 

(AEE), também denominada de Modelagem de Equações Estruturais (MEE), tradução de 

Structural Equation Modelling (SEM).  No entanto, a MEE é utilizada nos estudos do tema 

tanto como sinônimo de AEE quanto como passo final de análise da AEE (BREI; LIBERALI, 

2006).  

 O AMOS é um dos pacotes estatísticos mais utilizados na literatura para aplicação da 

AEE. No estudo bibliométrico realizado para a pesquisa, observa-se que nos estudos de 

satisfação em e-learning, o AMOS figura como o mais utilizado, acompanhado logo abaixo 

do LISREL, como pode ser visualizado no Gráfico 2.  
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Gráfico 2: Softwares mais utilizados nos estudos 

 
                   Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

A AEE é “uma extensão de diversas técnicas multivariadas, mais precisamente da 

regressão linear múltipla” (CARVALHO, 2009, p. 136). É uma técnica de transformação de 

análise de caminhos (path analysis) em um sistema de equações dispondo de hipóteses 

concernentes às relações causais. Os modelos causais são compostos de variáveis latentes ou 

não observáveis estimadas por variáveis manifestas ou observáveis. 

A utilização da AEE como alternativa a métodos tradicionais se justifica por “fornecer 

ao pesquisador a habilidade de acomodar múltiplas relações de dependência inter-

relacionadas em um só modelo” (HAIR et al. 2009, p. 471).  Já os “modelos clássicos de 

análise são inapropriados para lidar com a complexidade crescente dos modelos teóricos que 

envolvem múltiplas variáveis manifestas e latentes” (MAROCO, 2010, p. 6). De forma geral, 

os métodos clássicos de estatística multivariada (MANOVA, MANCOVA, Regressão Linear 

Múltipla, etc.) tem tendência para atenuar as estimativas dos parâmetros e inflacionar os 

erros-padrão, levando ao acréscimo de erros estatísticos.  “A AEE permite purgar os erros nas 

variáveis por intermédio de modelos de medida e modelo estrutural, que descontaminam as 

variáveis” (BOLLEN, 1989, p. 151).  

O processo de análise passa por três etapas, em consonância aos objetivos específicos da 

pesquisa. O primeiro consiste na avaliação das frequências e correlações entre as variáveis, 

bem como pelo processo de Análise Fatorial Exploratória (AFE) com fins de eliminar as 

variáveis que não apresentarem consistência estatística para permanecer no modelo final da 

pesquisa. As duas etapas seguintes consistem na AEE utilizando uma estratégia two step de 

9 

8 
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3 
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análise. A primeira consiste na adequação e ajustamento do modelo de medida, por meio de 

Análise Fatorial Confirmatória (AFC), para em seguida validar o modelo estrutural na etapa 

final no processo de modelagem.  

O processo de análise segue os procedimentos de análise mais utilizados atualmente nos 

estudos do tema. No estudo bibliométrico realizado para a pesquisa, foi constatado que a AEE 

é a técnica mais utilizada e na maioria dos estudos, adotando uma estratégia de rodagem da 

MEE em conjunto com a AFC, como é mostrado no Gráfico 3. Em certos estudos, o número 

de variáveis pode ser muito alto, tornando o modelo estrutural muito complexo e difuso 

(BREI; LIBERALI, 2006). Dessa forma, rodar uma AFE antes de iniciar o processo de dois 

passos de validação do modelo estrutural permite alcançar resultados mais confiáveis (LIN; 

2011).   

 

Gráfico 3: Técnicas estatísticas mais utilizadas nos estudos 

 
                   Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

A utilização da AFC na mesma amostra utilizada na AFE é utilizada para indicar 

qualidade do modelo de medida e suporte a adequação e validação do modelo estrutural. 

Maroco (2010) afirma que a AFE é um método exploratório, apenas produz uma solução com 

inúmeras relações estatisticamente equivalentes, sem indicar qualidade da estrutura fatorial. Já 

a AFC tem um caráter confirmatório, sendo “indispensável à aceitação da estrutura fatorial” 

(MAROCO, 2010, p. 231). O Quadro 14 apresenta a relação entre os objetivos específicos e 

as técnicas de análise.  
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Quadro 14: Relações entre objetivos e técnicas utilizadas 

Investigar as variáveis que determinam a satisfação e 

continuidade de uso dos usuários de serviços de e-learning 
Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) 

Avaliar as determinantes da satisfação e da continuidade de 

uso nos treinamentos virtuais oferecidos aos funcionários 

públicos 

Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) 

Modelar as determinantes da satisfação e continuidade de 

uso dos serviços de e-learning baseados na prontidão 

tecnológica e no desempenho percebido sob a perspectiva 

dos funcionários das organizações estudadas 

Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE) 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

Para a etapa inicial de análise, as variáveis que compõem o instrumento serão 

submetidas a um processo de triagem baseado nos pressupostos da AFE definidos por Corrar, 

Paulo e Dias (2007): inspeção da matriz de correlações, anti-imagem, comunalidade, carga 

fatorial e identificação de cross-load. Também serão realizados os testes Keiser-Meyer-Olkin 

(KMO) para checar a adequação da amostra e o Teste de Esfericidade de Bartlett, que avalia a 

presença de correlações entre as variáveis, medindo a significância do processo estatístico 

(HAIR et al. 2009).  

Para as etapas seguintes, o banco de dados será submetido à AFC e MEE através do 

método de máxima verossimilhança (Maximum Likelihood – ML), sendo este o método 

tradicional e mais utilizado em AEE (JORESKOG; SORBOM, 1996; MAROCO, 2010). A 

AFC é o primeiro estágio no processo de AEE que apresenta como resultado o modelo de 

medida. O segundo passo é o teste do modelo teórico ou causal, também denominado de 

modelo estrutural. “No entanto, os dois passos não são independentes, pois os caminhos 

estimados que conectam os itens medidos aos construtos estão envolvidos no cálculo das 

estimativas dos caminhos estruturais” (HAIR et al. 2009, p. 669). Dessa forma, os índices de 

qualidade de ajustamento são avaliados duas vezes, gerando resultados mais confiáveis. Os 

procedimentos de ajustamento do modelo de medida, bem como do modelo estrutural são 

apresentados no Quadro 15. 
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Quadro 15: Procedimentos de ajustamento do modelo de medida e modelo estrutural 

Índices de modificação Procedimento 

Inexistência de outliers 
Cálculo distância quadrada de Mahalanobis 

(D²) 

Verificação de relações causais 
Necessidade de estimar relações causais entre 

variáveis manifestas 

Índices de qualidade do ajustamento Valores de referência 

Estatística X² ] 1;2 [ - ajustamento bom 

TLI (Índice de Tucker Lewis) >0,80 – ajustamento bom 

CFI (Índice de ajuste comparativo) > 0,80 - ajustamento bom 

NFI (Índice de ajuste parcimonioso) > 0,80  – ajustamento bom 

PCFI (CFI parcimonioso) ] 0,6; 0,8 [  - ajustamento bom 

PNFI (NFI parcimonioso) ] 0,6; 0,8 [ - ajustamento bom 

RMSEA (Raiz do erro quadrático médio de aproximação) ] 0,05; 0,10 [ - ajustamento bom 

ECVI (Índice de validação cruzada esperada) Quanto menor, melhor... 

MECVI (Índice de ECVI ajustado) Quanto menor, melhor... 

Avaliação de Pressupostos Procedimento 

Normalidade multivariada Cálculo dos coeficientes de assimetria (sk) e 

curtose (ku) 

Linearidade Confirma a linearidade do modelo 

Covariâncias amostrais não nulas Devem ser 0 nas variáveis endógenas 

Múltiplos indicadores Presença de três variáveis manifestas para cada 

variável endógena.  

Ausência de multicolinearidade Cálculo do teste VIF através de regressão 

linear múltipla 

Medida forte 
Utilização de escala métrica acima de “5” 

pontos gerando variáveis discretas ou 

contínuas  

Inexistência de outliers Exclusão de casos que apresentem maior 

índice de Mahalanobis 

Validação do modelo de medida (AFC) Procedimentos e referências 

Validade fatorial Carga fatorial (ANASTASI, 1997). 

Validade convergente Cálculo da variância extraída média (VEM).  

(FORNELL; LARCKER, 1981) 

Validade discriminante 
Cálculo da confiabilidade composta (CC) e da 

variância extraída média (VEM).  

(MAROCO, 2010).  

Validação do modelo estrutural (MEE)  Referências 

RNFI (Índice de ajuste normal relativo) 

(MAROCO, 2010; MULAIK et al. 1989) 
RPR (Índice relativo de parcimônia) 

Fonte: Elaboração do autor, 2012. 

 

3.5 Teste piloto 

 

Foi realizado um teste piloto do questionário com funcionários de ambas as 

organizações estudadas em um total de sete pessoas, escolhidas por conveniência do 
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pesquisador, “com o objetivo de evitar vieses, corrigir falhas e ambiguidade e acrescentar ou 

modificar questões caso seja necessário” (CARVALHO, 2009, p. 146). Iraossi (2006) salienta 

que o teste piloto oferece feedback sobre a redação e clareza do questionário, estima a duração 

aproximada do questionário e se as opções de respostas são compatíveis com a experiência 

dos respondentes, além de verificar se os respondentes entendem o objetivo do questionário.  

As correções na redação e forma de apresentação do questionário levou em 

consideração aspectos importantes na composição de questionários, definidos por Hair et al. 

(2010), tais como: uso de linguagem clara e simples, brevidade nas questões, sendo curtas e 

diretas, atenção para evitar ambiguidades e questões dominantes, ou seja, aquelas que deixam 

implícita uma alternativa, evita o uso de questões múltiplas e de difícil interpretação e 

finalmente evita tendenciosidade de posição introduzida pela ordem das questões, indo do 

geral para o mais específico.  

Foi incluído um texto de apresentação de apoio contendo instruções claras de como 

responder a série de questões, a natureza do questionário e indicação dos brindes por sorteio. 

No questionário ainda são indicados seções divididas em blocos e enfatiza o número de 

respostas aceitáveis, conforme sugestões de Hair et al. (2010). Com o instrumento de coleta 

definido, o contato com as organizações estudadas se deu a fim de obter permissão de efetuar 

a coleta. Com a permissão concedida, o questionário foi enviado aos e-mails de trabalho para 

a população alvo.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capitulo apresenta os principais resultados encontrados pelo estudo, iniciando com 

a investigação inicial das variáveis da pesquisa, incluindo a análise do perfil, das variáveis 

manifestas e latentes. Os sub-tópicos seguintes abordam os resultados da AEE em dois 

passos, o primeiro referente à AFC, investigando a relação entre os construtos dos modelos 

EDT e TRI, gerando como produto o modelo de medida. O segundo passo, referente à MEE 

entrega como produto o modelo estrutural, avaliando as relações causais e testando as 

hipóteses do estudo. Os resultados são discutidos sob a égide da teoria vigente. O Quadro 16 

sintetiza a estratégia de análise da pesquisa, também utilizada em outros estudos sobre o tema 

(Chiu et al. 2005; Liao et al. 2011; Kim et al. 2012).   

 

Quadro 16: Estratégia de análise da pesquisa 

Técnicas 

Estatística 

descritiva e 

MANOVA 

Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) 

Análise de Equações Estruturais (AEE) - Two step 

Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC) 

Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE) 

Função Investigação das variáveis 
Validação do modelo 

de medida 

Validação do modelo 

estrutural 

Software SPSS v. 17 AMOS v. 18 

Principais 

resultados 

Frequências do 

perfil, médias, 

desvios, testes de 

normalidade e 

análise multivariada 

de variância 

Inspeção da matriz 

de correlações, 

adequação da 

amostra e 

significância do 

modelo 

Avaliação de 

pressupostos, cargas 

fatoriais, relações entre 

construtos, testes de 

ajustamento e 

validação 

Avaliação das relações 

causais, taxas de 

variância explicada, 

confirmação das 

hipóteses, testes de 

ajustamento e validação 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012.  

 

4.1 Investigação das variáveis 

 

4.1.1 Análise do perfil 

 

Ao analisar o perfil dos colaboradores do MPRN e da UFRN, objetiva-se identificar a 

formação de grupos que avaliam de forma distinta a satisfação e a intenção de continuidade de 

uso. Para a formação do perfil, foram mensurados gênero, faixa etária, estado civil, 
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escolaridade e renda familiar. Primeiramente, foi investigado qual o gênero predominante na 

amostra coletada. Os resultados são apresentados no Gráfico 4.  

 

Gráfico 4: Gênero 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

De acordo com o Gráfico 4, há um equilíbrio entre respondentes em relação ao gênero, 

com uma leve predominância de respondentes do sexo feminino. Em relação à faixa etária, no 

entanto, apresentada no Gráfico 5, a maioria dos respondentes tem entre 18 e 25 anos, 

ultrapassando o número de 100 respondentes, acompanhados daqueles que possuem idade 

entre 26 e 35 anos. Esses resultados demonstram existir em ambas as organizações estudadas 

uma distribuição equitativa de homens e mulheres, predominando a existência de um corpo 

funcional jovem com idades abaixo de 35 anos.  
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Gráfico 5: Faixa etária 

 

                          Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

A variável que mensura o estado civil dos participantes da pesquisa revela a 

predominância de pessoas solteiras compondo pouco mais de 50% da amostra, acompanhada 

do estrato de pessoas casadas, ultrapassando o número de pouco mais de 100 respondentes, 

como pode ser visto no Gráfico 6.  Esse resultado está conectado com o resultado da variável 

anterior, indicando a prevalência de colaboradores jovens.  

 

Gráfico 6: Estado civil 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Em relação à escolaridade, apresentada no Gráfico 7, houve um equilíbrio entre 

respondentes com curso superior incompleto e aqueles que possuem pós-graduação completa, 

indicando uma disparidade de exigências de capacitação nos cargos ocupados em ambas às 

organizações. O resultado ainda demonstra que os respondentes com curso superior completo 

tendem a buscar um nível de capacitação maior, indicados pelo pouca representatividade e 

consequente volatilidade de tal estrato. 

 

Gráfico 7: Escolaridade 

 

                       Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

A última variável de perfil mensurada foi a renda familiar, apresentada no Gráfico 8. É 

possível perceber que grande parte dos respondentes possui renda familiar abaixo de seis 

salários mínimos, incorporando os dois primeiros estratos. Pouco mais de 100 respondentes 

afirmaram possuir renda entre sete e nove salários e acima de nove.  
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Gráfico 8: Renda familiar 

 

                          Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

  

Esse resultado analisado em conjunto com as variáveis apresentadas anteriormente 

demonstra que a força de trabalho exigida em ambas as organizações é predominantemente 

formada de cargos operacionais, porém apresentando uma parcela significativa de cargos a 

níveis estratégicos. Conclui-se que há uma predominância de respondentes do sexo feminino, 

com idade entre 18 e 25 anos, solteiras, com curso superior incompleto e com renda familiar 

de 1 a 3 salários mínimos. 

 

4.1.2 Investigação das variáveis manifestas 

 

Para fins descritivos, foi avaliada cada variável manifesta e seu comportamento frente 

os dados coletados incorporando frequências relativas, médias e desvios. A média aritmética 

não ponderada permite visualizar o centro de gravidade da distribuição, ou seja, onde há 

maior incidência de respostas na escala. Já o desvio padrão analisa as formas distintas da 

distribuição em torno da média. “Na análise descritiva de uma distribuição estatística é 

fundamental, além da determinação de uma medida de tendência central, conhecer a dispersão 

dos dados” (CORRAR; PAULO; DIAS, 2007, p. 14).  

Primeiramente, foram analisadas as 15 variáveis dispostas nos quatro construtos 

formadores da prontidão tecnológica. Visando mensurar a pré-disposição em utilizar as 

tecnologias utilizadas durante o curso com foco no AVA, os respondentes avaliaram os 15 

itens de acordo com a escala métrica fornecida. Os resultados apresentados na Tabela 6 
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permitem traçar um panorama otimista em relação à pré-disposição dos funcionários em 

realizar capacitações à distância, demonstrando baixa resistência no uso da tecnologia.  

 

Tabela 6: Variáveis manifestas da prontidão tecnológica 

Cód. Variável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Méd. Des. 

Percepção de Otimismo 

TROT1 Controle no trabalho 5,5 3,8 5,5 4,4 13,1 10,8 14,6 20,4 10,5 11,4 6,51 2,5059 

TROT2 Conveniência 1,5 0,9 2,3 1,5 8,5 4,7 14,9 23,0 23,9 19,0 7,79 1,9766 

TROT3 Prazer 5,8 3,2 2,3 4,1 9,3 7,6 11,4 18,1 17,5 20,7 7,16 2,6128 

TROT4 Estimulo 7,0 2,9 4,7 5,5 12,2 10,2 14,0 15,5 12,5 15,5 6,60 2,6446 

Percepção de Inovatividade 

TRIN1 Atualização constante 1,5 1,5 3,5 3,5 10,8 7,0 12,0 22,4 17,2 20,7 7,49 2,1923 

TRIN2 Iniciativa 2,3 3,2 2,0 4,1 13,1 7,0 13,4 20,1 15,7 19,0 7,24 2,3282 

TRIN3 Curiosidade 1,2 0,9 2,9 3,5 9,9 8,7 14,0 21,9 18,1 19,0 7,52 2,0700 

TRIN4 Desafio 0,9 1,5 1,2 3,8 6,1 3,5 10,8 16,6 22,4 33,2 8,16 2,0463 

TRIN5 Familiaridade 0,9 2,3 2,3 2,0 8,7 5,2 13,1 20,7 21,9 22,7 7,77 2,0968 

Percepção de Desconforto (Inversa) 

TRDE1 Vergonha 12,5 9,3 9,6 5,0 14,3 6,1 14,3 14,9 9,0 5,0 5,37 2,7955 

TRDE2 Avaria 6,7 4,4 7,6 5,0 16,3 9,6 15,7 15,7 9,6 9,3 6,13 2,5625 

TRDE3 Desconfiança 8,5 8,2 9,3 6,7 19,8 8,5 10,2 12,0 4,7 12,2 5,60 2,7485 

Percepção de Insegurança (Inversa) 

TRSE1 Receio de 100% à distância 29,2 9,6 8,5 4,1 11,4 4,4 6,4 7,6 5,2 13,7 4,62 3,3245 

TRSE2 Necessidade de confirmação 5,5 2,3 2,9 13,1 7,6 10,8 12,5 11,7 28,6 28,6 7,14 2,7198 

TRSE3 Falta de contato humano 5,8 4,4 2,6 4,4 15,5 6,7 8,7 14,0 12,0 25,9 6,97 2,7687 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

  

Visando analisar as características que mensuram o desempenho que os funcionários 

percebem durante a realização dos cursos à distância, foram utilizadas 24 variáveis dispostas 

em seis construtos, sendo três avaliando o momento após o uso das tecnologias utilizadas 

durante os cursos (confirmatório) e três avaliando o momento antes do uso da tecnologia 

(desconfirmatório). Portanto, são 12 características avaliadas sobre dois momentos, 

relacionando a experiência real com a expectativa. Os resultados da avaliação dos construtos 

constam na Tabela 7.  
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Tabela 7: Variáveis manifestas do desempenho percebido 

Cód. Variável 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Méd. Des. 

Percepção de Qualidade 

EDTQ1 Layout do AVA 1,5 0,9 1,5 2,0 9,3 9,6 20,7 27,1 14,6 12,8 7,41 1,8647 

EDTQ2 Navegação no AVA 1,5 0,6 1,7 0,9 8,2 7,9 14,0 23,3 18,4 23,6 7,85 1,9516 

EDTQ3 Conforto 1,7 1,7 1,7 2,0 7,0 7,3 16,3 18,4 16,3 27,4 7,79 2,1369 

EDTQ4 Completude 1,7 2,3 3,8 5,0 9,9 9,3 18,7 23,3 14,3 11,7 7,05 2,1493 

Percepção de Usabilidade 

EDTU1 Facilidade 2,6 1,5 1,5 2,6 8,2 7,9 13,7 23,9 17,2 21,0 7,60 2,1562 

EDTU2 Habilidade 5,0 2,3 2,3 5,0 9,3 7,6 17,2 16,3 13,7 21,3 7,15 2,5011 

EDTU3 Recursos e atividades 2,9 1,2 2,0 3,5 8,7 10,5 18,1 24,8 14,3 14,0 7,25 2,1129 

EDTU4 Ferramentas 3,2 0,9 1,7 3,2 6,4 10,5 19,5 23,9 17,2 13,4 7,34 2,0802 

Percepção de Valor 

EDTV1 Realização 6,7 2,3 3,2 2,6 9,3 9,9 15,5 16,6 13,4 20,4 7,03 2,6031 

EDTV2 Supre necessidades 5,5 2,9 1,7 2,3 9,0 8,2 15,7 19,8 15,5 19,2 7,20 2,4860 

EDTV3 Segue tendência 6,4 1,5 3,5 2,6 12,2 7,3 14,0 19,5 14,3 18,7 7,04 2,5485 

EDTV4 Senso de inteligência 9,3 4,4 5,0 4,1 15,5 9,3 12,5 15,7 12,2 12,0 6,25 2,7423 

Percepção de Qualidade (desconfirmatório) 

EDTQ1 – Expectativa 1,5 1,2 1,5 1,2 15,7 12,0 18,4 24,8 12,0 12,0 7,17 1,9200 

EDTQ2 – Expectativa 1,7 1,2 2,3 3,2 12,5 7,3 15,2 21,3 16,0 19,2 7,43 2,1373 

EDTQ3 – Expectativa 1,5 1,7 2,3 2,9 10,2 7,0 12,0 20,7 18,7 23,0 7,64 2,1689 

EDTQ4 – Expectativa 2,3 3,2 4,4 4,7 11,7 12,5 14,0 18,7 15,7 12,8 6,91 2,3090 

Percepção de Usabilidade (desconfirmatório) 

EDTU1 – Expectativa 3,2 1,5 2,0 4,4 7,9 9,0 13,1 22,7 16,6 19,5 7,41 2,2656 

EDTU2 – Expectativa 5,0 2,3 3,5 4,7 12,2 7,3 13,7 15,7 16,3 19,2 7,04 2,5432 

EDTU3 – Expectativa 4,4 1,7 2,6 4,7 10,8 9,3 16,0 21,3 17,5 11,7 7,00 2,3138 

EDTU4 – Expectativa 3,8 0,6 2,6 4,1 9,3 11,4 14,6 23,3 16,9 13,4 7,18 2,2088 

Percepção de Valor (desconfirmatório) 

EDTV1 – Expectativa 5,8 1,7 3,8 2,9 9,3 9,6 13,4 17,5 13,4 22,4 7,15 2,5692 

EDTV2 – Expectativa 5,0 0,9 2,6 3,2 9,0 9,0 18,1 17,5 14,6 20,1 7,25 2,3838 

EDTV3 – Expectativa 6,1 2,0 3,5 3,2 13,4 8,7 13,7 16,9 16,0 16,3 6,91 2,5453 

EDTV4 – Expectativa 7,6 3,5 5,0 4,4 15,2 10,2 10,2 15,5 12,8 15,7 6,51 2,7153 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

4.1.3 Investigação das variáveis dependentes 

 

Para avaliar as variáveis fez-se uso de histogramas ou gráfico de barras verticais com 

curva normal. O histograma permite analisar a distribuição de frequência de forma que 
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contribua para a melhor compreensão dos dados. “Os gráficos e tabelas ajudam a 

compreender mais facilmente os dados. Eles também comunicam de modo mais eficiente os 

assuntos complexos e tornam seu relatório de pesquisa mais atraente” (HAIR et al. 2010, p. 

261).  

A curva normal foi incluída nos histogramas, pois descreve a distribuição esperada da 

amostra, permitindo visualizar ocorrências assimétricas caso existam nas formas de 

distribuição das variáveis. Primeiramente foram avaliadas as três variáveis dependentes de 

satisfação. A primeira é referente à satisfação no uso e pelo Gráfico 9 é possível perceber que 

a distribuição se mantém dentro da curva de normalidade na extremidade das frequências 

mais altas.  

 

Gráfico 9: Histograma SAT1: Satisfação no uso 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

A segunda variável de satisfação, referente à experiência atrativa, também apresenta 

frequências altas, com uma leve casualidade convergindo para o máximo da escala de 

mensuração. Os resultados do Gráfico 10 apontam que uma parte dos respondentes concorda 

totalmente ao afirmar que realizar cursos à distância com uso de plataformas virtuais é uma 

experiência atrativa.  
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Gráfico 10: Histograma SAT2: Experiência atrativa 

 

                          Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

Na variável que mede o apreço pelo uso, a causalidade para extremidade máxima 

também é aparente como na experiência atrativa, conforme é mostrado no Gráfico 11. Os 

índices de dispersão para as três variáveis se mostraram adequados, atingindo índices abaixo 

de três, indicando pouca dispersão dos dados a uma amostra de 343 respondentes. 

  

Gráfico 11: Histograma SAT3: Aprecia o uso 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  
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A distribuição assimétrica voltada para a extremidade direita da escala de mensuração 

mostrou-se ainda mais elevada nas variáveis dependentes de intenção de continuidade de uso. 

No entanto, as médias entre as variáveis se mantém próximas, como é apontada pelas curvas 

normais dos histogramas.  

 

Gráfico 12: Histograma COS1: Pretensão de uso 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

De acordo com o Gráfico 12, os respondentes de ambas as organizações demonstram ter 

pretensão em continuar realizando cursos à distância com uso de AVAs. Da mesma forma, no 

Gráfico 13, os resultados se mostram similares na avaliação da intenção de uso. Esses 

resultados convergem com a opinião dada em relação às variáveis de satisfação, 

demonstrando um comportamento similar ao avaliar a satisfação com os cursos e no desejo de 

continuar realizando-os.  
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Gráfico 13: Histograma COS2: Intenção de uso 

 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

Por fim, no Gráfico 14 é possível constatar a semelhança entre os centros de 

distribuição das variáveis que medem a intenção de continuidade de uso. A próxima etapa na 

avaliação das variáveis dependentes é buscar responder a questão: Existem diferenças de 

médias significativas na avaliação de variáveis dependentes comparados as variáveis do 

perfil? 

 

Gráfico 14: Histograma COS3: Regularidade no uso 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  
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4.1.4 Análise multivariada de variância entre Perfil x Variáveis dependentes  

 

No estudo das variáveis dependentes ainda se faz necessário comparar as médias das 

variáveis dependentes com as do perfil. Em estudos que abordam o e-learning, como o de 

Gomez et al. (2012) e de Summak, Baglibel e Samancioglu (2010) são realizadas análises 

multivariadas de variância utilizando o gênero e faixa etária para identificar possíveis 

diferenças entre médias nos estratos em relação a avaliação da satisfação e intenção de 

continuidade de uso em serviços de e-learning.  

 A análise de variância (ANOVA) é utilizada para determinar se as amostras de dois ou 

mais grupos surgem de populações com médias diferentes. A ANOVA examina uma variável 

dependente, “ao passo que a análise multivariada de variância (MANOVA) compara 

diferenças de grupos quanto a duas ou mais variáveis dependentes (HAIR et al. 2009, p. 304). 

Na presente pesquisa, alicerçada pela teoria vigente, pretende-se investigar a diferença entre 

médias de gênero e faixa etária com as variáveis dependentes de satisfação e de intenção de 

continuidade de uso.  

Para isso serão formados dois modelos de análise, ambos formados pelos dois fatores do 

perfil e três variáveis dependentes, um contendo as variáveis de satisfação e o segundo 

contendo as variáveis de intenção de continuidade de uso. De acordo com o Quadro 17, a 

técnica mais apropriada de operacionalização dos modelos propostos é a MANOVA.  

 

Quadro 17: Relações entre procedimentos uni e multivariados 

 

Número de variáveis dependentes 

Número de grupos em variável 

independente 
Uma (univariada) 

Duas ou mais 

(multivariada) 

Dois grupos (caso especializado) 
Teste T T² de Hotelling 

Dois ou mais grupos (caso 

generalizado) 

Análise de 

variância 

(ANOVA) 

Análise multivariada de 

variância (MANOVA) 

          Fonte: Hair et al. (2009, p. 306). 

 

A utilização da MANOVA se justifica por ela acomodar mais de uma variável 

dependente, permitindo a rodagem de modelos 3x2. Para a MANOVA, são avaliados quatro 

testes comuns no uso da técnica para identificar diferenças significativas entre médias. Se 
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verificada, são realizados teste univariados com a variável do perfil, investigando seu grau de 

influência por variável dependente. Em seguida, os testes post hoc identificam quais estratos 

da variável do perfil apresentam diferenças entre médias significativas. O primeiro modelo 

contém as relações de médias do perfil e das variáveis de satisfação, apresentados na Tabela 

8.  

 

Tabela 8: Diferenças entre médias Perfil x Satisfação 

Variável 

demográfica 

Critério de 

Pillai 

Lambda de 

Wilks 

Lambda de 

Hotelling 

Maior Raiz 

de Roy 
Sig. 

Poder 

observado 

Gênero 0,003 0,997 0,003 0,003 0,766 0,125 

Faixa Etária 0,058 0,942 0,061 0,052 0,020 0,929 

Gênero*Faixa 

Etária 
0,042 0,958 0,044 0,036 0,019 0,795 

Diagnóstico: Encontrado diferenças significativas entre faixa etária e variáveis dependentes de satisfação 

Testes univariados – Faixa 

Etária 

Soma de 

quadrados 
F Efeito Sig. 

Poder 

observado 

Satisfação no uso 73,131 3,436 0,040 0,009 0,854 

Experiência atrativa 91,876 3,706 0,043 0,006 0,882 

Aprecia o uso 107,762 4,071 0,047 0,003 0,913 

Testes pos-hoc Tukey HSD Scheffe Bonferroni Relação de estratos 

Satisfação no uso 0,009 0,029 0,010 18 a 25 e 36 a 45 

Experiência atrativa 
0,015 

0,042 

0,044 

--- 

0,018 

--- 

18 a 25 e 36 a 45 

26 a 35 e 36 a 45 

Aprecia o uso 
0,007 

0,016 

0,022 

0,045 

0,007 

0,019 

18 a 25 e 36 a 45 

18 a 25 e 46 a 55 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

De acordo com a Tabela 8 foram encontradas diferenças significativas apenas da faixa 

etária com as variáveis de satisfação, diagnosticados a partir da avaliação do Critério de 

Pillai, Lambda de Hotelling e Maior Raiz de Roy, seguindo a regra de quanto maior, mais 

significativa é a diferença e maior poder observado de influência é identificado. O índice de 

Lambda de Wilks é o único dentre os quatro que quanto menor mais significativo é. Dessa 

forma, gênero e gênero/faixa etária apresentaram índices sofríveis, indicando não existir 

diferenças significativas que influenciem negativamente ou positivamente as variáveis de 

satisfação.  

Em uma avaliação mais específica, a faixa etária influencia as três variáveis 

dependentes de satisfação, obtendo a significância (<0,05) e poder observado (>0,80) 
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desejados. Nos testes post hoc, os testes de Tukey HSD, Scheffe e Bonferroni apresentaram 

significância abaixo de 0,05 nas relações de estratos mostradas. Uma conclusão lógica é a de 

que os respondentes com idades entre 18 e 25 anos apresentam avaliações significativamente 

diferenciadas nas três variáveis de satisfação se comparados com as avaliações dos 

respondentes com idades entre 36 e 45 anos. O mesmo procedimento foi realizado com as 

variáveis dependentes de intenção de continuidade de uso, sendo mostrado na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Diferenças entre médias Perfil x Intenção de continuidade de uso 

Variável 

demográfica 

Critério de 

Pillai 

Lambda de 

Wilks 

Lambda de 

Hotelling 

Maior Raiz 

de Roy 
Sig. 

Poder 

observado 

Gênero 0,019 0,981 0,020 0,020 0,090 0,553 

Faixa Etária 0,078 0,923 0,83 0,068 0,000 0,979 

Gênero*Faixa 

Etária 
0,040 0,960 0,041 0,026 0,072 0,666 

Diagnóstico: Diferenças significativas entre faixa etária e variáveis dependentes de continuidade de uso 

Testes univariados – Faixa 

Etária 

Soma de 

quadrados 

F Efeito Sig. Poder 

observado 

Pretensão de uso 136,219 4,764 0,054 0,001 0,952 

Intenção de uso 90,792 3,178 0,037 0,014 0,822 

Regularidade no uso 157,707 4,784 0,054 0,001 0,953 

Testes pos-hoc Tukey HSD Scheffe Bonferroni Relação de estratos 

Pretensão de uso 
0,002 

0,005 

0,009 

0,018 

0,002 

0,006 

18 a 25 e 36 a 45 

18 a 25 e 46 a 55 

Intenção de uso 
0,014 

0,040 

0,041 

--- 

0,016 

0,051 

18 a 25 e 36 a 45 

18 a 25 e 46 a 55 

Regularidade no uso 
0,001 

0,022 

0,003 

--- 

0,001 

0,027 

18 a 25 e 36 a 45 

18 a 25 e 46 a 55 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

Novamente a faixa etária é a única variável que apresenta diferenças significativas, com 

significância de 0,000 e poder observado de 0,979. A faixa etária também influencia as três 

variáveis dependentes, demonstrado existir diferenças significativas de avaliação tanto da 

satisfação como da continuidade de uso. Além disso, os testes post hoc verificaram os 

mesmos estratos identificados na satisfação. Diferente da satisfação foi concluído que há 

diferenças significativas de avaliação da intenção de continuidade de uso entre aqueles com 

idades entre 18 e 25 anos e os com idades de 46 a 55 anos.  

Tais resultados foram diferentes dos encontrados por Gomez et al. (2012) e Summak, 

Baglibel e Samancioglu (2010), que diagnosticaram variância de gênero, mas não de faixa 
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etária. Gomez et al. (2012) concluiu que as mulheres avaliaram melhor as variáveis de 

satisfação do que os homens. Porém, os resultados foram similares aos encontrados por 

Fontes (2006) em um estudo de gênero utilizando o TRI como escopo teórico. No exame do 

Gráfico 15, comparativo entre gênero e faixa etária, foi encontrada variância significativa de 

gênero apenas no estrato que compreende respondentes com idades acima de 55 anos.  

 

Gráfico 15: Relação de gênero e faixa etária para SAT3 

 

                                  Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

O mesmo comportamento para o estrato acima de 55 anos pode ser notado em satisfação 

no uso (SAT1), experiência atrativa (SAT2) e pretensão de uso (COS1), indicando que as 

respondentes do sexo feminino estão mais satisfeitas. No entanto, tal estrato compreende 

apenas oito observações, revelando o motivo para falta de significância de gênero na 

MANOVA.  

 

4.1.5 Análise fatorial exploratória – Pesquisa de especificação 

  

A AFE foi utilizada na pesquisa como fase preliminar da AEE, antes do início da AEE 

em two step, É valido utilizar uma AFE antes da AEE, pois ela permite realizar uma pesquisa 

de especificação em modelos complexos em uma estratégia verdadeiramente exploratória, 

contudo sabendo a priori, o número de fatores latentes a considerar. Também foi utilizada a 

AFE por Lee (2010), Siritongthaworn e Krairit (2006) e Rhee et al. (2007), que utilizaram os 

mesmos critérios de eliminação de itens individuais utilizados nesta pesquisa.  
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Maroco (2010, p. 218) explica que a pesquisa de especificação “procura encontrar o 

melhor subconjunto de fatores e variáveis reflexas que apresente uma combinação ótima de 

simplicidade (parcimónia) e qualidade de ajustamento”. Dessa forma, o objetivo do uso da 

AFE foi refinar o modelo da pesquisa por uma pesquisa de especificação, sendo esta 

operacionalizada da mesma forma que uma AFE, porém sem incluir a busca por dimensões 

latentes, em vez disso, buscou-se a triagem de variáveis que não se adequam ao modelo 

fatorial, mantendo os construtos já definidos por meio de revisão teórica.  

Além da justificativa teórica, não levar em consideração a formação de dimensões pode 

ser explicada também pelas diferenças entre uma AFE e uma AFC. A AFE utiliza comumente 

a extração de fatores por componentes principais, já a AFC é assentada pelo método de 

máxima verossimilhança, “métodos de extração diferentes podem produzir estruturas fatoriais 

diferentes” (MAROCO, 2010, p. 231). O uso do eigenvalue acima de ‘1’ (critério de 

normalização de Kaiser) na AFE pode reter mais ou menos fatores, podendo deixar de fora 

fatores com eingenvalue de 0,9, com poder explicação de 10%.  

 

“É usual em AFE, reter 4-5 fatores que explicam 60-70% da variância. Neste 

cenário, a variância não explicada pode ser superior a 30-40%! Tal modelo de 

medida jamais teria um bom ajustamento (já que deixa por explicar 30-40% da 

informação das variáveis manifestas” (MAROCO, 2010, p. 230).  

 

Para averiguar a adequação das variáveis ao modelo proposto e conformidade com os 

pressupostos da AFE, primeiramente foi realizada uma inspeção na matriz de correlações, 

como sugere Corrar, Paulo e Dias (2007) indicando as variáveis que melhor se ajustam aos 

dados e contribuem significativamente no poder de explicação do modelo. No exame da 

matriz de correlações, são consideradas para cada variável as correlações, índices de anti-

imagem, comunalidade, cargas fatoriais e identificação de cross-load. As variáveis são então 

testadas e para serem consideradas adequadas ao modelo devem passar nos cinco testes de 

adequação de pressupostos. As variáveis que apresentaram índices sofríveis em pelo menos 

um ou mais restrições foram descartadas do modelo da pesquisa. Hair et al. (2009) e Corrar, 

Paulo e Dias (2007) definem os procedimentos de adequação aos pressupostos da AFE.  

 Anti-imagem: Matriz das correlações parciais entre variáveis após a análise fatorial, e 

que representa o grau em que os fatores explicam um ao outro nos resultados. Valores 

de referência (deve ser igual ou maior que 0,5).  
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 Comunalidade: Quantia total de variância que uma variável original compartilha com 

todas as outras variáveis incluídas na análise. Valores de referência (deve ser igual ou 

maior que 0,6).  

 Carga fatorial: Correlação entre as variáveis originais e os fatores, bem como a chave 

para o entendimento da natureza de um fator em particular. Valores de referência (deve 

ser igual ou maior que 0,5 em uma dimensão).  

 Cross-load: Incidência de cargas fatoriais altas em duas ou mais dimensões para a 

mesma variável, implicando que dimensões D1 e D2 poderiam enquadrar a mesma 

variável. Valores de referência (não deve ter carga fatorial acima de 0,4 em duas 

dimensões ou mais).  

 

Na avaliação dos pressupostos, das 39 variáveis que compunham os sete construtos 

determinantes do desempenho e a prontidão tecnológica, 13 reprovaram em um ou mais testes 

e foram descartados do modelo de pesquisa.  A cada exclusão, a AFE era novamente rodada 

já que qualquer modificação no modelo fatorial implica resultados diferenciados (CORRAR; 

PAULO; DIAS, 2007). Os resultados que invalidam as variáveis excluídas são sumarizados 

na ordem em que foram excluídos na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Variáveis excluídas do modelo fatorial 

Qt. Cod. Variável Critério de exclusão Índice (s) 

1 TRSE2 Necessidade de confirmação Comunalidade; Correlação 0,498; 0,498 

2 TRSE3 Falta de contato humano Comunalidade 0,542 

3 TRSE1 Receio de 100% à distância Cross-load 0,406 e 0,564 

4 TRDE2 Avaria Carga fatorial 0,298 

5 EDTU3 Recursos e atividades Carga fatorial e cross-load 0,456 e 0,459 

6 EDTU4 Ferramentas Cross-load 0,437 e 0,524 

7 TROT1 Controle no trabalho Cross-load 0,484 e 0,516 

8 EDTV1Desc Realização Cross-load 0,570 e 0,594 

9 EDTU2 Habilidade Comunalidade 0,582 

10 EDTU1 Facilidade Cross-load 0,468 e 0,512 

11 TRDE1 Vergonha Comunalidade 0,567 

12 EDTQ2Desc Navegação no AVA Cross-load 0,605 e 0,541 

13 TRDE3 Desconfiança - - 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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A variável TRDE3 – Desconfiança apesar de não violar nenhum dos pressupostos da 

AFE, foi excluída do modelo, pois viola um dos pressupostos da AFC, o que avalia a medida 

forte do modelo, requerendo que cada construto seja formado por pelo menos três variáveis 

manifestas. Dessa forma, o construto que mede o desconforto, formador da prontidão 

tecnológica não poderia ser medido apenas pela variável TRDE3, já que TRDE1 e TRDE2 já 

haviam sido excluídas do modelo.  

Na avaliação dos pressupostos, também foram realizados o teste de Esfericidade de 

Bartlett e o Keiser-Meyer-Olkin (KMO) para testar a significância geral de todas as 

correlações identificadas e adequação da amostra respectivamente. Corrar, Paulo e Dias 

(2007) sugerem valores próximos de 1,0 como adequados para o KMO e significância 

próxima de 0,000 para o teste de Esfericidade de Bartlett. No teste KMO foi obtido o valor de 

0,930, sendo considerado adequado para a análise fatorial. O nível de significância no teste de 

Esfericidade de Bartlett foi de 0,000 o que indica existir correlações significativas entre as 

variáveis.  

Para a AFE, foi utilizado o método de componentes principais convergente, baseando o 

modelo fatorial na variância total das variáveis para representar um mínimo de fatores. O 

método de rotação escolhido foi o VARIMAX de rotação ortogonal, sendo este um dos mais 

populares no uso da AFE, considerado superior a outros métodos para conseguir uma 

estrutura fatorial satisfatória (HAIR et al. 2009). Foi utilizada a matriz de correlações 

traçando 25 interações por convergência.  

Foi utilizado como medida de confiabilidade dos construtos o Alpha de Cronbach (α), 

“medida de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o 

limite inferior de aceitabilidade” (HAIR et al. 2009, p. 100). A Tabela 11 apresenta a 

adequabilidade das variáveis aos pressupostos da AFE, bem como comprova a confiabilidade 

dos construtos pesquisados.  
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Tabela 11: Adequação das variáveis manifestas por pesquisa de especificação 

Cód. Variável Anti-imagem Comunalidade Correlações 
Cargas 

Fatoriais 

Alpha de 

Crombach 

Percepção de Otimismo 0,808 

TROT2 Conveniência 0,940  0,601 0,591 0,567  

TROT3 Prazer 0,964 0,596 0,586 0,524  

TROT4 Estimulo 0,952 0,667 0,667 0,584  

Percepção de Inovatividade 0,889 

TRIN1 Atualização constante 0,953 0,679 0,679 0,756  

TRIN2 Iniciativa 0,957 0,594 0,554 0,657  

TRIN3 Curiosidade 0,937 0,675 0,675 0,755  

TRIN4 Desafio 0,921 0,678 0,678 0,748  

TRIN5 Familiaridade 0,925 0,679 0,679 0,782  

Percepção de Qualidade 0,866 

EDTQ1 Layout do AVA 0,906 0,693 0,693 0,732  

EDTQ2 Navegação no AVA 0,910 0,777 0,777 0,779  

EDTQ3 Conforto 0,953 0,740 0,740 0,548  

EDTQ4 Completude 0,935 0,629 0,629 0,546  

Percepção de Valor 0,866 

EDTV1 Realização 0,890 0,811 0,811 0,772  

EDTV2 Supre necessidades 0,895 0,733 0,733 0,706  

EDTV3 Segue tendência 0,945 0,599 0,590 0,723  

EDTV4 Senso de inteligência 0,890 0,736 0,736 0,826  

Percepção de Qualidade (Desconfirmatório) 0,825 

EDTQ1 – Expectativa 0,935 0,628 0,628 0,543  

EDTQ3 – Expectativa 0,913 0,740 0,740 0,584  

EDTQ4 – Expectativa 0,953 0,749 0,749 0,616  

Percepção de Usabilidade (Desconfirmatório) 0,892 

EDTU1 – Expectativa 0,912 0,694 0,694 0,742  

EDTU2 – Expectativa 0,973 0,739 0,739 0,655  

EDTU3 – Expectativa 0,950 0,721 0,721 0,723  

EDTU4 – Expectativa 0,936 0,794 0,794 0,778  

Percepção de Valor (Desconfirmatório) 0,825 

EDTV2 – Expectativa 0,916 0,761 0,761 0,605  

EDTV3 – Expectativa 0,905 0,777 0,777 0,674  

EDTV4 – Expectativa 0,910 0,581 0,581 0,535  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

4.2 Modelo de medida de satisfação e intenção de continuidade de uso do e-learning 

 

O presente tópico aborda o primeiro passo da AEE, sendo operacionalizado pela AFC e 

gerando como produto final o modelo de medida ou modelo de mediação dos construtos 

determinantes. Com isso, as variáveis dos construtos determinantes da prontidão tecnológica e 

do desempenho percebido são avaliadas pelos pressupostos associados à estimação do 

modelo, bem como podem ser atribuídas correções de ajustamento para alcançar índices de 

qualidade de ajustamento adequados. O tópico finaliza com a validação do modelo de medida. 

Apenas assim, as relações causais podem ser adicionadas ao modelo de medida compondo o 

modelo estrutural no passo final da AEE. 
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4.2.1 Análise de pressupostos 

 

“As técnicas estatísticas empregadas na modelagem de equações estruturais exigem que 

certas condições sejam satisfeitas para que seu uso seja apropriado” (SILVA, 2009, p. 83). 

Apesar de já consolidados requerimentos para utilização da AEE nos tópicos anteriores, tais 

como o desenvolvimento do escopo teórico baseado em uma análise bibliométrica e a 

validação da amostra para uso da AEE pelo método ML, ainda existem um conjunto de 

pressupostos que devem ser atendidos para garantir consistência e evitar problemas no teste 

de hipóteses, como uma interpretação equivocada (HAIR et al. 2009).  

Para tanto, foram verificados os pressupostos da AEE para avaliar a plausibilidade do 

modelo teórico. Maroco (2010, p. 57) explica que “a violação dos pressupostos associados à 

AEE pode provocar resultados enviesados em termos das estatísticas de ajustamento do 

modelo, das estimativas e da significância dos parâmetros”.  

 

1. Normalidade multivariada: O primeiro pressuposto avaliado verifica a normalidade 

multivariada das variáveis de pesquisa submetidas à AEE. O método de estimação da 

normalidade decorre dos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada. 

Variáveis que apresentam distribuição normal possuem sk < 3 e ku < 10, seguindo as 

especificações de Maroco (2010). Contudo, Teo (2010 (b)) considera aceitável valores abaixo 

de três tanto para assimetria como para curtose. A Tabela 12 apresenta o resultado dos índices 

para cada variável, demonstrando que nenhuma variável apresentou violações à distribuição 

normal. Além disso, a distribuição normal apresenta sk e ku com valores próximos de zero, 

podendo concluir que o pressuposto da normalidade é plausível (MAROCO, 2010).  

 

Tabela 12: Estimativas de normalidade das variáveis 

Variável min max Assimetria Curtose 

COS3 1,000 10,000 -0,750 -0,524 

COS2 1,000 10,000 -1,091 0,268 

COS1 1,000 10,000 -1,079 0,225 

SAT1 1,000 10,000 -1,117 0,840 

SAT2 1,000 10,000 -1,042 0,419 

SAT3 1,000 10,000 -1,032 0,293 

TROT3 1,000 10,000 -0,923 0,004 

EDTV1DESC 1,000 10,000 -0,880 0,091 

EDTV4 1,000 10,000 -0,503 -0,696 

EDTQ4 1,000 10,000 -0,773 0,227 

EDTU4DESC 1,000 10,000 -0,918 0,649 

TROT4 1,000 10,000 -0,607 -0,456 
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Variável min max Assimetria Curtose 

TROT2 1,000 10,000 -1,236 1,574 

TRIN5 1,000 10,000 -1,093 0,778 

TRIN4 1,000 10,000 -1,302 1,259 

TRIN3 1,000 10,000 -0,811 0,169 

TRIN2 1,000 10,000 -0,756 -0,084 

TRIN1 1,000 10,000 -0,849 0,171 

EDTV4DESC 1,000 10,000 -0,500 -0,692 

EDTV3DESC 1,000 10,000 -0,765 -0,117 

EDTV2DESC 1,000 10,000 -0,895 0,440 

EDTU3DESC 1,000 10,000 -0,869 0,309 

EDTU2DESC 1,000 10,000 -0,763 -0,206 

EDTU1DESC 1,000 10,000 -0,962 0,549 

EDTQ4DESC 1,000 10,000 -0,637 -0,172 

EDTQ3DESC 1,000 10,000 -0,950 0,418 

EDTQ1DESC 1,000 10,000 -0,713 0,662 

EDTV2 1,000 10,000 -1,031 0,683 

EDTV1 1,000 10,000 -0,889 0,206 

EDTQ3 1,000 10,000 -1,036 0,826 

EDTQ2 1,000 10,000 -1,070 1,283 

EDTQ1 1,000 10,000 -0,830 0,978 

                                Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

2. Linearidade do modelo: O segundo pressuposto indica uma premissa básica para 

testar relações causais entre variáveis latentes. Silva (2009, p. 85) destaca que “é necessário 

existir um número de dados suficientes para que seja matematicamente possível estimar os 

parâmetros ainda não especificados”. Quando a condição não é satisfeita, os softwares não 

ensejam os parâmetros e o modelo não é determinado (MAROCO, 2010).  

Para tanto, as estimativas de cálculo por covariâncias a partir da modelagem feita no 

AMOS Graphics foram aceitas pelo software, sem quaisquer restrições as relações estimadas, 

confirmando a linearidade do modelo.  

 

3. Covariâncias amostrais não nulas: Da mesma forma, o pressuposto de covariâncias 

amostrais não nulas nas variáveis endógenas devem ser zero, como foi configurado na 

modelagem realizada no AMOS Graphics, sendo relevante aplicar tal pressuposto apenas para 

o modelo de medida. “A existência de fatores latentes operacionalizados por um conjunto de 

variáveis manifestas exige que estas apresentem algum tipo de associação. Isto é, que a sua 

covariância não seja nula” (MAROCO, 2010, p. 61).  

 

4. Múltiplos indicadores: Ainda no componente de medida, é consenso na literatura à 

estimação de variáveis latentes por no mínimo três variáveis manifestas (HAIR et al. 2009; 

JORESKOG; SORBOM, 1996; MULAIK et al. 1989). Para fornecer os resultados empíricos 
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são utilizados o que Hair et al. (2009, p. 604) define como “modelos de mensuração 

reflexivos congêneres nos quais todos os construtos têm pelo menos três indicadores de item 

que devem ser estatisticamente identificados”. Dessa forma, pode ser comprovada no modelo 

de medida e no modelo estrutural a presença de no mínimo três variáveis manifestas para cada 

construto, atendendo ao pressuposto de múltiplos indicadores. Contudo, o pressuposto no 

modelo estrutural não se aplica aos fatores de 2º ordem (Prontidão Tecnológica e 

Desempenho Percebido) que se caracterizam por não apresentarem relações diretas com 

variáveis manifestas. Combinado a utilização de três indicadores por construto, a utilização de 

amostra grande (superior a 300) evita a produção de casos Heywood.  

 

“Uma solução fatorial que produz uma estimativa de variância de erro inferior à zero 

(negativa) é chamada de caso Heywood. Tal resultado é logicamente impossível 

porque implica um erro menor que 0% em um item [...] Casos Heywood são 

particularmente problemáticos em AFC com pequenas amostras ou quando a regra 

de três indicadores não é seguida” (HAIR et al. 2009, p. 604).  

 

5. Multicolinearidade: Tal pressuposto se refere a “situações em que os indicadores 

medidos também são altamente correlacionados. Se tais medidas são muito relacionadas, 

certas funções estatísticas não funcionam corretamente” (TEO, 2010, p. 118 (b)). Para atender 

ao pressuposto é necessário gerar o teste VIF através de uma Regressão Linear Múltipla 

(RLM), indicando a ausência de multicolinearidade. Foi utilizado o SPSS v. 17 na estimativa 

do teste VIF através de uma RLM pelo método stepwise seguindo as sugestões de Corrar, 

Paulo e Dias (2007). Os índices obtidos pelas variáveis oscilaram entre 1,000 e 2,148, assim 

atendendo ao pressuposto por não ultrapassar o valor de 5,0.  

 

6. Medida forte: Tal pressuposto se aplica ao desenvolvimento do instrumento de 

pesquisa, exigindo a mensuração das variáveis manifestas da pesquisa por uma escala métrica 

acima de cinco pontos, gerando variáveis discretas (ordinais) ou contínuas (escala). O 

instrumento de pesquisa (Apêndice A) utiliza uma escala métrica de 1 a 10 pontos para 

mensurar as 45 variáveis manifestas propostas, com cada variável associada a apenas um 

único construto, gerando variáveis contínuas, preservando a continuidade requerida para 

cálculos de correlações e covariâncias (HAIR et al. 2009).  

Maroco (2010, p. 63) revela que em particular nas ciências sociais, é comum a 

utilização de variáveis ordinais (Escala Likert com cinco pontos), onde os intervalos entre as 
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classes por vezes não permite assumir constância. “Atualmente, é controverso o uso da AEE 

com variáveis manifestas ordinais. Em rigor, as variáveis ordinais violam a assunção de 

continuidade e por consequência serão inadequadas para o cálculo de covariâncias”.  

 

7. Inexistência de outliers: Para atender ao sétimo pressuposto, é comumente utilizado 

na AEE e em medidas multivariadas em geral a Distância Quadrada de Mahalanobis (D²), 

prevendo a exclusão de observações que apresentam maiores índices. Este cálculo é 

importante, pois os “outliers são observações que caem fora da tendência das restantes 

observações [...] A presença de outliers pode inflacionar ou reduzir a covariância entre as 

variáveis” (MAROCO, 2010, p. 64). Este último pressuposto também é responsável pelos 

primeiros ajustes no modelo de medida, pois cada observação retirada requer uma nova 

análise de estimativas no AMOS Graphics (HAIR et al. 2009). Portanto, os resultados da D² 

são apresentados no sub-tópico seguinte referente aos ajustamentos do modelo de medida.  

 

4.2.2 Ajustamento do modelo de medida 

 

Com certa frequência, podem ocorrer problemas de ajustamento nos modelos em AEE. 

Bollen (1989, p. 282) lista os três tipos de problemas que podem ocorrer, quando:  

(i)      A dimensão da amostra é demasiado pequena;  

(ii)     Existem correlações fortes entre variáveis manifestas e variáveis latentes que não são 

contempladas no modelo e;  

(iii) Existem outliers que influenciam de forma marcada as estimativas das variâncias e 

covariâncias. 

Em relação ao primeiro problema, não há necessidade de aumentar a dimensão da 

amostra, sendo adequada para a precisão das estimativas. No segundo cenário, foi identificada 

a necessidade de reespecificar o modelo adicionando trajetórias entre erros e variáveis 

manifestas. Também foi verificada a existência de outliers pelo índice D², no qual foram 

excluídas do modelo 11 observações, adotando uma estratégia conservadora de exclusão de 

outliers.  

Em conjunto, foram avaliadas possíveis relações entre as variáveis não previstas no 

modelo proposto, além de observações a serem retiradas a cada nova estimativa do modelo. 

Dessa forma, o modelo de medida passou por cinco novas estimativas, sendo identificada a 

necessidade de estimar 11 relações não especificadas no modelo primário. Além dos erros 

comuns especificados, a variável EDTV3 apresentou carga fatorial baixa. Mesmo sendo 



103 
 

  

significante na AFE, apresentou-se pequena para se qualificar como bom item, atingindo 

valor abaixo de 0,5, se tornando candidata a eliminação, como recomenda Hair et al. (2009). 

Os ajustamentos no modelo de medida estão sintetizados na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Reespecificações do modelo de medida 

Nº de 

reespecificações 

do modelo 

Necessidade de 

especificação (ii) 
M.I 

Exclusão de 

observações (iii) 

Malahanobis d 

squared 

1 e22 <--> e26 178,830 
 51 

 78 

112,957 

106,386 

2 

e6 <--> e14 

e9 <--> e25 

e15 <--> e26 

e5 <--> e13 

106,207 

85,850 

68,887 

67,804 

74 

 212 

102,359 

101,421 

3 

e4 <--> e27 

e1 <--> e7 

e21 <--> e23 

47,226 

44,484 

41,352 

271 

163 

98 

30 

101,500 

99,554 

86,076 

75,557 

4 

e3 <--> e8 

e1 <--> e2 

e10 <--> e16 

27,023 

23,618 

22,127 

331 

251 

103 

54,873 

23,813 

22,189 

5 
Exclusão de variável por carga fatorial 

EDTV3 = 0,49 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Em relação às cargas fatoriais, são determinantes na decisão de manter ou eliminar uma 

variável do modelo de medida. Sendo assim, a única variável das 27 que compunham o 

modelo a apresentar carga abaixo de 0,5 foi a EDTV3 – Segue tendência. No entanto, ao fazer 

uso da AEE, as variáveis não são invalidadas apenas estatisticamente, mas também por 

justificativa teórica, já que as relações causais e hipóteses do modelo são realizadas mediante 

revisão da literatura. Diante disso, a variável só foi considerada para eliminação na 5º 

reespecificação do modelo.  

A maioria das relações estabelecidas ocorreu entre os erros das variáveis do construto 

EDT, especificamente entre as variáveis confirmatórias e desconfirmatórias. Esses resultados 

convergem para um entendimento de que a expectativa e a experiência possuem altas 

correlações, porém, a expectativa apresenta resultados levemente superiores à experiência 

real, sendo comum a incidência de carga fatorial baixa para alguma variável confirmatória 

(CHIU et al. 2005).  
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4.2.3 Qualidade do ajustamento global 

 

Realizados os primeiros ajustes no modelo de medida, a qualidade de ajustamento 

global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices de qualidade de ajustamento ou 

índices de modificação. O propósito de estimar tais índices é “quantificar a qualidade de 

ajustamento do modelo em face de modelos de referência que avaliam quer o melhor 

ajustamento possível ou com o modelo de pior ajustamento possível” (MAROCO, 2010, p. 

43). Portanto, os índices de modificação são utilizados “como orientação para melhoramentos 

no modelo daquelas relações que podem ser teoricamente justificadas” (HAIR et al. 2009, p. 

609).  

Dentre os vários autores que apresentam estudos justificando o uso de diferentes 

estratégias e recomendações para análise de qualidade do ajustamento, Maroco (2010), Hair et 

al. (2009), Kline (2005) e Joreskog e Sorbom (2006) avaliam a qualidade de um modelo com 

as estatísticas mais tradicionais e mais utilizadas na maioria das aplicações em AEE. Os 

índices são divididos em cinco grandes famílias e são apresentados os utilizados na pesquisa, 

concernentes aos que são calculados pelo AMOS v. 18. Hair et al. (2009) explica que “cada 

programa de AEE (AMOS, LISREL, EQS, etc.) inclui um conjunto ligeiramente diferente, 

mas todos eles contêm os valores importantes, como a estatística X², o CFI e o RMSEA”.  

 

1. Índices absolutos: Avaliam a qualidade do modelo por si só, sem comparação com 

qualquer outro modelo (X²/gl – Estatística X²). O ajustamento é bom para X² se for inferior a 

2,0, aceitável para X²/gl se for inferior a 5,0 e inaceitável se for superior a 5,0.   

2. Índices relativos: Avaliam a qualidade do modelo testando modelo com pior ajustamento 

possível e/ou com melhor ajustamento possível (CFI – Índice de Ajuste Comparativo; TLI – 

Índice de Tucker Lewis; NFI – Índice de Ajuste Normal). O CFI é o mais utilizado dos 

índices relativos. Acréscimo de variáveis em amostras pequenas tende a reduzir o CFI e o 

TLI. “Já o NFI é tanto mais elevado quanto maior for o número de variáveis do modelo e a 

dimensão da amostra” (MAROCO, 2010, p. 44). O ajustamento é sofrível se for inferior a 0,8 

e apresenta ajustamento perfeito em 1,0.  

3. Índices de parcimônia: “Os índices de parcimônia são obtidos pela correção dos índices 

relativos com um fator de penalização associado à complexidade do modelo” (MAROCO, 

2010, p. 46). (PCFI – CFI parcimonioso; PNFI – NFI parcimonioso). Mulaik et al. (1989) fixa 
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valores inferiores ou iguais a 0,6 como um mau ajustamento, entre 0,6 e 0,8 são aceitáveis e 

acima de 0,8 tem bom ajustamento.  

4. Índices de discrepância populacional: Comparam o ajustamento do modelo obtido com 

médias e variâncias da amostra para avaliar se o modelo é aproximadamente correto (RMSEA 

– Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação). Apresenta ajustamento bom entre 0,05 e 

0,1 e ajustamento muito bom a um índice inferior a 0,05 calculado em um intervalo de 

confiança a 90%.  

5. Índices baseados na teoria da informação: Baseados na estatística X², penaliza o modelo 

em função de sua complexidade. (ECVI – Índice de Validação Cruzada Esperada; MECVI – 

Índice de ECVI Ajustado). Não apresentam valores de referência. O ECVI reflete o 

ajustamento teórico do modelo em outras amostras semelhantes aquela em que o modelo foi 

ajustado, a partir de uma única amostra (KLINE, 2005; JORESKOG; SORBOM, 2006).  

 Assim, os índices foram calculados para o modelo de medida ajustado e são 

apresentados na Tabela 14. Os índices calculados com seus respectivos valores de referência 

demonstram uma qualidade de ajustamento global adequada. 

 

Tabela 14: Índices do modelo de medida 

Índices Resultados Diagnóstico 

Estatística X²/df 1,160 ] 1; 2 [ - ajustamento muito bom 

TLI 0,861 ] 0,8; 0,9 [ – ajustamento bom 

CFI 0,883 ] 0,8; 0,9 [ - ajustamento bom 

NFI 0,853 ] 0,8; 0,9 [ – ajustamento bom  

PCFI 0,747 ] 0,6; 0,8 [ - ajustamento bom 

PNFI 0,722 ] 0,6; 0,8 [ - ajustamento bom 

RMSEA 0,099 ] 0,05; 0,10 [ - ajustamento muito bom 

ECVI 3,965 Quanto menor, melhor... 

MECVI 4,006 Quanto menor, melhor... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

  

4.2.4 Validação do modelo de medida 

 

Maroco (2010, p. 175) define validade como “a propriedade do instrumento ou escala 

de medida, que avalia se esta mede e é a operacionalização do construto latente, que 

realmente se pretende avaliar”. Deste modo “a validade é constituída por três componentes, 

que em conjunto, permitem demonstrar a validade do construto” (ANASTASI, 1997, p. 113). 

O primeiro componente avaliado é a validade fatorial, que verifica se as especificações dos 
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itens são corretas através da carga fatorial. Hair et al. (2009) e Teo (2010 (b)) definem uma 

carga aceitável e relevante com valores iguais ou acima de 0,5. Pela análise do modelo de 

medida apresentado no sub-tópico seguinte, é perceptível que as cargas fatoriais atingiram 

níveis altos para as 26 variáveis que compõem o modelo de medida ajustado.  

O segundo componente de validação é a validade convergente, atendida quando os 

construtos sob estudo apresentam correlações positivas entre construtos teoricamente 

paralelos e depende da comprovação da validade fatorial.  

 

“A AFC provê um domínio de informação usado na avaliação de validade 

convergente. Ainda que estimativas originais de carga de máxima verossimilhança 

não sejam associadas com um intervalo especificado de valores aceitáveis ou 

inaceitáveis, suas magnitudes, direções e significância estatística devem ser 

avaliadas” (HAIR et al. 2009, p. 615).  

 

Para atender ao domínio de informação requerido, Fornell e Larcker (1981) propuseram 

avaliar a validade convergente por intermédio da Variância Extraida Média (VEM). O cálculo 

do VEM deve ser calculado manualmente já que o AMOS v. 18 não oferece no texto de 

output esse índice. O VEM pode ser calculado da seguinte forma: 

 

 VEM = (∑ λ²) / (∑ λ²) + (∑ ε λ²)  

 

Onde ∑λ é o peso fatorial e ∑ελ é o erro associado ao peso fatorial. Para tanto, os 

cálculos para os sete construtos que compõem o modelo de medida são apresentados a seguir.  

 

VEM_EDTQ = _________________(0,611² + 0,693² + 0,838² + 0,655²)_________________ = 

                      (0,611² + 0,693² + 0,838² + 0,655²) + (1-0,611 + 1-0,693 + 1-0,838 + 1-0,655) 

VEM_EDTQ = ____________0,373 + 0,480 + 0,702 +0,429________________ = 

                     (0,373 + 0,480 + 0,702 + 0,429) + (0,389 + 0,307 + 0,162 + 0,345) 

VEM_EDTQ = ____________1,984________________ = 0,622 

1,984 + 1,203 
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VEM_EDTV = ____________(0,645² + 0,655² + 0,566²)_________________ = 

                      (0,645² + 0,655² + 0,566²) + (1-0,645 + 1-0,655 + 1-0,566) 

VEM_EDTV = ____________0,416 + 0,429 + 0,320_______________ = 

                    (0,416 + 0,429 + 0,320) + (0,355 + 0,345 + 0,434) 

VEM_EDTV = ____________1,165_______________ = 0,947 

1,165 + 1,134 

 

VEM_EDTQdesc = ____________(0,609² + 0,792² + 0,618²)_________________ = 

                             (0,609² + 0,792² + 0,618²) + (1-0,609 + 1-0,792 + 1-0,618) 

VEM_EDTQdesc = ____________0,370 + 0,627 + 0,381_______________ = 

                            (0,370 + 0,627 + 0,381) + (0,391 + 0,208 + 0,382) 

VEM_EDTQdesc = ____________1,378_______________ = 0,584 

         1,378 + 0,981 

 

VEM_EDTUdesc = __________________(0,632² + 0,549² + 0,655² + 0,723²)_________________ = 

                             (0,632² + 0,549² + 0,655² + 0,723²) + (1-0,632 + 1-0,549 + 1-0,655 + 1-0,723) 

VEM_EDTUdesc = ____________0,399 + 0,301 + 0,429 + 0,522_______________ = 

                            (0,399 + 0,549 + 0,655 + 0,723) + (0,368 + 0,451 + 0,345 + 0,277) 

VEM_EDTUdesc = ____________1,651_______________ = 0,533 

         1,651 + 1,441 

 

 

VEM_EDTVdesc = __________________(0,712² + 0,699² + 0,558² + 0,547²)_________________ = 

                             (0,712² + 0,599² + 0,558² + 0,547²) + (1-0,712 + 1-0,599 + 1-0,558 + 1-0,547) 

VEM_EDTVdesc = ____________0,506 + 0,484 + 0,311 + 0,299_______________ = 

                            (0,506 + 0,484 + 0,311 + 0,299) + (0,288 + 0,301 + 0,442 + 0,453) 

VEMEDTVdesc = ____________1,604_______________ = 0,519 

         1,604 + 1,484 

 

VEM_TRIN =___________________(0,584² + 0,599² + 0,729² + 0,786² + 0,622²)_________________ = 

 (0,584² + 0,599² + 0,729² + 0,786² + 0,622²) + (1-0,584 + 1-0,599 + 1-0,729 + 1-0,786 + 1-0,622) 

VEM_TRIN =________________0,341 + 0,358 + 0,531 + 0,617 + 0,386__________________ = 

                    (0,341 + 0,358 + 0,531 + 0,617 + 0,386) + (0,416 + 0,401 + 0,271 + 0,214 + 0,386) 

VEM_TRIN = ____________2,233_______________ = 0,569 

         2,233 + 1,688 
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VEM_TROT =___________________(0,650² + 0,651² + 0,705²)_________________ = 

 (0,650² + 0,651² + 0,705²) + (1-0,650 + 1-0,651 + 1-0,705) 

VEM_TROT =________________0,422 + 0,423 + 0,497_________________ = 

                    (0,422 + 0,423 + 0,497) + (0,350 + 0,349 + 0,295) 

VEM_TROT = ____________1,342_______________ = 0,574 

         1,342 + 0,994 

 

O terceiro componente é a validade discriminante, que “ocorre quando o construto sob 

estudo não se encontra correlacionado com construtos que operacionalizam fatores diferentes” 

(MAROCO, 2010, p. 175). Hair et al. (2009, p. 615) explica o procedimento de validação 

afirmando que “para estabelecer validade discriminante compara as estimativas de variância 

extraída  para cada fator com as correlações quadradas entre construtos associadas com aquele 

fator”.  

Para confirmar a validade discriminante, é necessário mensurar a Confiabilidade 

Composta (CC) e a VEM, como definidos por Anderson e Gerbin (1988) e Fornell e Larcker 

(1981). O CC também não está presente entre os resultados gerados pelo AMOS v. 18, 

portanto, é calculado manualmente, assim como a VEM. O CC pode ser calculado da seguinte 

forma. 

CC = (∑ λ)² / (∑ λ)² + (∑ ε λ) 

 

Onde ∑λ é o peso fatorial e ∑ελ é o erro associado ao peso fatorial. Para tanto, os 

cálculos para os sete construtos são apresentados a seguir.  

 

CC_EDTQ = _________________(0,611 + 0,693 + 0,838 + 0,655)²_________________ = 

                      (0,611 + 0,693 + 0,838 + 0,655)² + (1-0,611 + 1-0,693 + 1-0,838 + 1-0,655) 

CC_EDTQ = ____________7,823_______________ =0,866 

      7,823 + 1,203 

 

CC_EDTV = ____________(0,645 + 0,655 + 0,566)²_________________ = 

                      (0,645 + 0,655 + 0,566)² + (1-0,645 + 1-0,655 + 1-0,566) 

CC_EDTV = ____________3,481_______________ = 0,754 

   3,481 + 1,134 
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CC_EDTQdesc = ____________(0,609 + 0,792 + 0,618)²_________________ = 

                             (0,609 + 0,792 + 0,618)² + (1-0,609 + 1-0,792 + 1-0,618) 

CC_EDTQdesc = ____________4,076_______________ = 0,806 

           4,076 + 0,981 

 

CC_EDTUdesc = __________________(0,632 + 0,549 + 0,655 + 0,723)²_________________ = 

                           (0,632 + 0,549 + 0,655 + 0,723)² + (1-0,632 + 1-0,549 + 1-0,655 + 1-0,723) 

CC_EDTUdesc = ____________6,548_______________ = 0,819 

             6,548 + 1,441 

 

CC_EDTVdesc = _________________(0,712 + 0,699 + 0,558 + 0,547)²_________________ = 

                           (0,712 + 0,599 + 0,558 + 0,547)² + (1-0,712 + 1-0,599 + 1-0,558 + 1-0,547) 

CC_EDTVdesc = ____________6,330_______________ = 0,810 

             6,330 + 1,484 

 

CC_TRIN =___________________(0,584 + 0,599 + 0,729 + 0,786 + 0,622)²_________________ = 

 (0,584 + 0,599 + 0,729 + 0,786 + 0,622)² + (1-0,584 + 1-0,599 + 1-0,729 + 1-0,786 + 1-0,622) 

CC_TRIN =________________11,022_______________ = 0,867 

            11,022 + 1,688 

 

CC_TROT =___________________(0,650 + 0,651 + 0,705)²_________________ = 

 (0,650 + 0,651 + 0,705)² + (1-0,650 + 1-0,651 + 1-0,705) 

CC_TROT =______________4,024_______________ = 0,801 

                 4,024 + 0,994 

 

A confiabilidade de um construto refere-se à propriedade de consistência e 

reprodutibilidade da medida (MAROCO, 2010). O resultado apresentado pelos cálculos da 

confiabilidade composta se mostra adequada, excedendo o mínimo de 0,7 indicando a 

confiabilidade dos construtos. Hair et al. (2009) explica que o uso da CC é análogo ao cálculo 

do Alpha de Crombach na AFE. No entanto, para a AFC, o CC se mostra mais adequado para 

contribuir com a validação discriminante de um modelo de medida.  

Para garantir a validade discriminante, Fornell e Larcker (1981) definem as VEM dos 

fatores como superiores ou iguais ao quadrado das correlações entre os fatores. Se VEM > 

(corr. C1xC2)² então é confirmada a validade discriminante. Se confirmados, juntamente com 

os resultados da CC, a validade discriminante atende as condições exigidas. A Tabela 15 

compara os valores exigidos. 
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Tabela 15: Comparação da VEM com quadrado das correlações 

 
VEM TROT TRIN EDTVDesc EDTUDesc EDTQDesc EDTV EDTQ 

TROT 0,574 0,574 
      

TRIN 0,569 0,558 0,569 
     

EDTVDesc 0,519 0,543 0,237 0,519 
    

EDTUDesc 0,533 0,470 0,350 0,786 0,533 
   

EDTQDesc 0,584 0,555 0,409 0,599 0,889 0,584 
  

EDTV 0,947 0,483 0,235 0,369 0,444 0,293 0,947 
 

EDTQ 0,622 0,416 0,574 0,297 0,624 0,692 0,595 0,622 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Observa-se que nos construtos do EDT, pelo menos dois quadrados de correlações 

excedem o valor da VEM, violando a exigência de confirmação da validade discriminante. 

Comumente no uso de construtos confirmatórios e desconfirmatórios é alta a correlação entre 

tais construtos, necessitando de testes de validade alternativos no uso de tais construtos. A 

outra forma de avaliar a validade discriminante consiste em diminuir modelo livre com um 

modelo restrito fixando valores de covariância em 1,0 e depois comparando com o valor da 

estatística X² (FORNELL; LARCKER, 1981). Maroco (2010) define o procedimento que 

minimiza a fatores específicos.  

 

X²dif = X²r – X²u = 89447,12 > X²df = 4,064 

 

Com o valor da diferença entre os modelos sendo maior do que o quociente da 

estatística X² sobre os graus de liberdade é possível afirmar então que as correlações entre os 

fatores são significativamente diferentes de 1, o que indica atendimento a validade 

discriminante. Na pesquisa de Chiu et al. (2005), o mesmo problema pode ser identificado, 

demonstrando ser comum a leve inadequação de construtos desconfirmatórios no uso do teste 

tradicional de validação. No entanto, medidas corretivas foram tomadas, apresentando a 

interpretação correta dos resultados.  

Verifica-se que os três componentes de validade do modelo de medida são atendidos. 

Dessa forma, é possível afirmar que o instrumento é confiável, consistente e reprodutível, 

corroborando os resultados de confiabilidade gerados pelo Alpha de cronbach.  
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4.2.5 Modelo de medida ajustado 

 

“Com modelos reflexivos, qualquer item que não se espera estar altamente 

correlacionados com os demais indicadores de um fator deve ser eliminado” (HAIR et al. 

2009, p. 601). Portanto, para testar as relações das hipóteses, a análise dos coeficientes da 

Correlação de Pearson (r) determinam a natureza e direção das relações entre construtos e, 

foram avaliadas na pesquisa, conforme é mostrado na Tabela 16.  

 

Tabela 16: Correlações entre construtos 

 
TROT TRIN EDTVDesc EDTUDesc EDTQDesc EDTV EDTQ 

TROT 1,000 
      

TRIN 0,747* 1,000 
     

EDTVDesc 0,737* 0,487* 1,000 
    

EDTUDesc 0,686* 0,592* 0,887** 1,000 
   

EDTQDesc 0,745* 0,640* 0,774* 0,943** 1,000 
  

EDTV 0,695* 0,485* 0,608* 0,667* 0,542* 1,000 
 

EDTQ 0,645* 0,574* 0,545* 0,790* 0,832* 0,772* 1,000 

        Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 

        Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Os coeficientes de correlação entre todos os construtos avaliados apresentam-se altos 

(valores acima de 0,4), tanto entre os construtos confirmatórios e desconfirmatórios do 

modelo EDT, como entre os construtos do EDT e TRI. Esses resultados reforçam o uso em 

conjunto das teorias para prever aspectos referentes a um serviço de e-learning. Percebe-se 

que a desconfirmação da usabilidade compreende as correlações mais altas entre construtos.  

Dessa forma, o modelo hepta-fatorial de satisfação e intenção de continuidade de uso do 

e-learning ajustado a uma amostra de 332 casos revelou uma qualidade de ajustamento 

satisfatório, robusto a violação de pressupostos e com correções teóricas de reespecificação do 

modelo. A Figura 14 apresenta os pesos dos valores fatoriais estandardizados de cada um dos 

itens do modelo de medida.  
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Figura 14: Cargas fatoriais do modelo de medida 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

De acordo com a Figura 14, é possível afirmar que os pesos fatoriais das variáveis que 

compõem os construtos se mostram adequados (acima de 0,5) como sugerido por Hair et al. 

(2009) e Kline (2005). Pelo menos uma variável manifesta em cada construto apresentou 

pesos fatoriais com valor igual ou acima de 0,7, enfatizando a variável Conforto (EDTQ3 – 

0,84 e EDTQDesc – 0,79) e duas variáveis de Inovatividade, sendo elas Curiosidade e Desafio 

respectivamente (TRIN3 – 0,73 e TRIN4 – 0,79).  Tais comportamentos verificados validam 

os construtos envolvidos.  
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No tópico seguinte é apresentado o modelo estrutural incluindo os fatores de 2º ordem. 

Maroco (2010, p. 197) explica que “para que o modelo de 2º ordem seja identificado é 

necessário validar o modelo de 1º ordem”. Com isso, são fixadas as trajetórias dos fatores de 

2º ordem para os fatores de 1º ordem, além de fixar as variâncias dos fatores de 2º ordem para 

a satisfação e a intenção de continuidade de uso do e-learning.  

 

4.3 Modelo estrutural ajustado 

 

O presente sub-tópico é referente ao segundo passo da AEE, que apresenta como 

produto o modelo estrutural da pesquisa, permitindo realizar o teste de hipóteses e sendo esta 

a principal contribuição do estudo. O modelo de satisfação e intenção de continuidade do e-

learning foi avaliado pelo método ML tal qual o modelo de medida, incorporando o modelo 

de medida ajustado e adicionando as relações causais propostas, compondo o modelo 

estrutural. Nesta etapa os índices de qualidade de ajustamento são novamente calculados, 

além da inclusão de novos testes de validação próprios para validar modelos estruturais dessa 

natureza.  Os resultados dos testes são apresentados na Tabela 17.  

 

Tabela 17: Índices de qualidade de ajustamento do modelo estrutural 

Índices Resultados Diagnóstico 

Estatística X²/df 1,314 ] 1; 2 [ - ajustamento bom 

TLI 0,911 >0,90 – ajustamento muito bom 

CFI 0,920 > 0,90 - ajustamento muito bom 

NFI 0,885 ] 0,8; 0,9 [ – ajustamento aceitável  

PCFI 0,822 > 0,8 - ajustamento muito bom 

PNFI 0,790 ] 0,6; 0,8 [ - ajustamento bom 

RMSEA 0,078 ] 0,05; 0,10 [ - ajustamento muito bom 

ECVI 4,567 Quanto menor, melhor... 

MECVI 4,627 Quanto menor, melhor... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

De acordo com a Tabela 17, os índices de qualidade de ajustamento se mostram 

adequados, apresentando leve melhora em comparação aos índices do modelo de medida, 

sendo, portanto descartada a possibilidade de existir relações que prejudiquem o ajustamento 

do modelo.  

Com o modelo refinado pelos índices de modificação e as correlações que conduziam à 

melhoria considerável do ajustamento, as estimativas apresentadas no AMOS Graphics foram 
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avaliadas com um teste Z (Critical Ratio e p value), considerando significantes as relações 

entre parâmetros com p<0,05, e as significâncias das trajetórias (Regression weights), 

considerando relevantes aquelas acima de 0,05. Também foram considerados os efeitos 

diretos (Standardized direct effects) nas relações causais e especificamente para os construtos 

de 2° ordem, significante com efeito de mediação indireto ajustado para o caminho intenção 

de continuidade de uso, como sugerem Kline (2005) e Hair et al. (2009). O modelo final 

ajustado é apresentado na Figura 15 com os coeficientes diretos na sua forma estandardizada.  

 

Figura 15: Modelo final encontrado pelo estudo 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

4.3.1 Validação do modelo estrutural 

 

De acordo com Mulaik et al. (1989), a qualidade do ajustamento final do modelo 

estrutural ainda deve ser medida por dois índices: O Índice de Ajuste Normal Relativo (RNFI) 

e o Índice Relativo de Parcimônia (RPR). “É possível que um modelo geral com um bom 

modelo de medida, mas com relações causais incorretamente especificadas, possa ainda 

apresentar índices de qualidade de ajustamento usuais” (MAROCO, 2010, p. 234). Tal 

argumento justifica a utilização de índices que validem o modelo estrutural encontrado pela 

pesquisa.  
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O RNFI é um índice adaptado do NFI que visa contrariar a desproporção do número de 

parâmetros do modelo de medida e do modelo estrutural, algo não contemplado no NFI. Já o 

RPR é um índice que avalia o grau de simplicidade mínimo do modelo mantendo resultados 

satisfatórios, ou seja, é o grau de frugalidade e de completude com menos variáveis possíveis. 

Um modelo com bom ajustamento normalmente apresenta índices de RNFI e RPR acima de 

0,8 e próximo de 1,0, que indica o ajustamento perfeito. O RNFI e o RPR não podem ser 

calculados através do AMOS v. 18, por isso deve ser calculados manualmente. Eles podem 

ser calculados da seguinte forma: 

 

RNFI = X²u – X²f / X²u – X²m – (glf – glm)  

e 

RPR = glf – glm / glu – glm 

 

Sendo X²u – estatística de ajustamento do modelo com os fatores latentes não 

relacionados, X²f – estatística de ajustamento para o modelo estrutural, X²m – estatística de 

ajustamento do modelo de medida. O ‘gl’ refere-se aos graus de liberdade de cada estatística 

de ajustamento. Realizadas as estimativas, os cálculos são apresentados a seguir.  

 

RNFI =___________________3977,993² – 1314,428²_________________ = 

                                                                      3977,993² - 1160,833² - (443 – 275) 

RNFI =________________15824428,310 – 1727720,967_______________ =  

            15824428,310 – 1347533,254 - 168 

RNFI =___________________14096707,340_________________ = 0,9737 

                                                                               14476727,060 

 

RPR =_______443 - 275______ = 0,857 

                                                                                   471 - 275 

 

Foram obtidos os seguintes índices: RNFI=0,97 e RPR=0,85. Dessa forma, pode-se 

afirmar que o modelo estrutural apresenta uma validação adequada e é parcimonioso.  
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4.4 Discussão dos resultados 

 

O estudo teve início com uma revisão bibliográfica sobre diversos aspectos relacionados 

ao e-learning. Para o estudo dos modelos de satisfação e intenção de continuidade de uso do 

e-learning foi realizada uma revisão bibliométrica buscando os principais estudos publicados 

no tema nos últimos anos. A revisão bibliográfica foi complementada com um detalhamento 

dos modelos teóricos utilizados na pesquisa. Em seguida, a pesquisa empírica foi dividida em 

duas partes, a primeira consistiu no desenvolvimento do modelo de pesquisa, definindo as 

hipóteses e variáveis do estudo. A segunda parte consistiu na aplicação dos questionários, da 

análise dos dados e da posterior validação do modelo final encontrado.  

Nesta pesquisa, as frequências relativas dos construtos inovatividade, otimismo, 

desconforto e insegurança foram avaliados, sendo estes os direcionadores da prontidão 

tecnológica. O construto que avalia a inovatividade apresentou variáveis com as médias mais 

altas, demonstrando que grande parte dos funcionários de ambas as organizações relaciona o 

uso da tecnologia como uma atividade inovadora, que desperta curiosidade (TRIN3) ao 

mesmo tempo em que é desafiadora (TRIN4). O mesmo foi encontrado por Ismail, Azizan e 

Azman (2011, p. 12775) ao afirmarem que “a análise descritiva de inovatividade informou 

que todos os escores de itens foram em geral bastante elevados”.  

O construto que avalia o otimismo também mostrou resultados próximos ao da 

inovatividade, mostrando que os funcionários de ambas as organizações públicas acham 

conveniente (TROT2) e prazeroso (TROT3) realizar cursos de capacitações à distância com 

uso de um AVA. Esses resultados são compartilhados por Ismail, Azizan e Azman (2011, p. 

12770) concluindo que os respondentes tem a crença de que a tecnologia é positiva e “oferece 

as pessoas aumento de controle, flexibilidade e eficiência em suas vidas”.  

Dois construtos foram medidos por uma escala inversa, avaliando características 

comportamentais negativas em relação ao uso das tecnologias utilizadas durante as 

capacitações. No construto insegurança, percebe-se uma clara divisão entre aqueles que têm 

receio de realizar cursos totalmente à distância (Méd. 4,62). Já em relação à necessidade de 

confirmação (TRSE2) e falta de contato humano (TRSE3), os resultados demonstram que 

essas características ainda incomodam os funcionários de ambas as organizações. O construto 

desconforto foi o construto com maior divergência de opiniões entre os respondentes, 

demonstrando que uma parte dos funcionários ainda sentem desconfiança (TRDE3) e 

vergonha por não saber utilizar a tecnologia (TRDE1).  
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Também foram analisadas as frequências dos construtos qualidade, usabilidade e valor, 

em caráter confirmatório (momento após o uso) e desconfirmatório (momento antes do uso).  

Foi percebido um equilíbrio entre as médias das variáveis dos seis construtos analisados, 

mantendo-se altas, mostrando que os aspectos ligados ao desempenho foram bem avaliados 

pelos respondentes. Das variáveis formadoras da qualidade, navegação no AVA (EDTQ2 e 

EDTQDesc2) e conforto (EDTQ3 e EDTQDesc3) se mostram como as mais bem avaliadas, 

assim como seus espelhos desconfirmatórios, avaliando a expectativa depositada pelos 

funcionários em relação às características de uso do AVA durante os cursos de capacitação, 

demonstrando que a expectativa foi atendida. Na usabilidade, percebe-se que as expectativas 

depositadas pelos respondentes também foram atendidas, tendo a variável facilidade de uso 

(EDTU1 e EDTUDesc1) como a mais bem avaliada entre as variáveis do construto.  

O construto que avalia o valor demonstra que os funcionários da UFRN e do MPRN 

atribuem aspectos de geração de valor ao realizar cursos à distância, principalmente por gerar 

um sentimento de realização (EDTV1 e EDTVDesc1). Há ainda a sensação de que os cursos 

de capacitação à distância realizados suprem as necessidades (EDTV2 e EDTVDesc2) e 

seguem tendência (EDTV3 e EDTVDesc3).  

De acordo com Chen (2011), um bom desempenho dos usuários dos sistemas indica 

uma boa compatibilidade educacional, sendo determinante para aceitar a tecnologia, 

corroborando as altas frequências encontradas nas características definidoras do desempenho 

percebido. Os altos índices que avaliam as características referentes à qualidade e usabilidade 

também foram encontradas no estudo de Cheung e Lee (2011) e Gomez et al. (2012). Pode-se 

inferir que as altas avaliações das variáveis que definem o desempenho percebido no AVA 

são resultado do atendimento das expectativas, sendo estas, decisivas para alcançar níveis 

altos de desempenho (OLIVER, 1980; LIAO et al. 2011; ERIK et al. 2008).  

Na avaliação de relação entre as variáveis dependentes de satisfação e intenção de 

continuidade de uso com as variáveis do perfil, apenas a faixa etária mostrou diferenças entre 

médias relevantes, revelando opiniões divergentes entre estratos de faixa etária. Com base nos 

resultados, percebe-se que o público mais jovem tende a gerar avaliações mais altas nas 

variáveis que definem prontidão tecnológica e desempenho percebido.  

No estudo da AFE, os resultados do estudo de Erdogmus e Esen (2011) e Darab e 

Montazer (2011) mostraram que as dimensões otimismo e inovatividade influenciam 

positivamente os construtos determinantes, contudo, insegurança e desconforto não 

apresentaram efeitos significativos. Pode-se inferir que aspectos negativos ligados ao uso de 

tecnologia vêm apresentando descrédito na composição de modelos que avaliam a satisfação 
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dos usuários, conforme foi apontado por Ismail, Azizan e Azman (2011) e Hu, Kuo e Lin 

(2010), tendo o construto desconforto invalidado pelo teste de confiabilidade. No entanto, os 

resultados apontados na distribuição de frequências demonstram que ainda existe uma leve 

incidência de aspectos negativos em relação ao e-learning na avaliação dos respondentes, 

porém não o suficiente para serem considerados tão significativos quanto os aspectos 

positivos na composição do modelo estrutural.  

Os itens de insegurança preconizados no modelo TRI de Parasuraman (2000) 

apresentaram o mesmo comportamento no estudo de Richey e Autry (2009), sendo também 

invalidados. No estudo de Ismail, Azizan e Azman (2011) e Darab e Montazer (2011), os 

resultados dos construtos de escala inversa do TRI também apresentaram índices inferiores 

aos encontrados para inovatividade e otimismo.  

As cargas fatoriais e a não violação dos pressupostos pelos construtos de qualidade, 

usabilidade e valor, incluindo os construtos desconfirmatórios são similares aos encontrados 

por Cheung e Lee (2011). Da mesma forma, o otimismo e a inovatividade apresentam altas 

confiabilidades e são significativas na definição de construtos determinantes da satisfação em 

serviços de e-learning. Esses resultados são concernentes com outros estudos que abordam os 

atributos da prontidão tecnológica (ERDOGMUS; ESEN, 2011; SUMMAK; BAGLIBEL; 

SAMANCIOGLU, 2010).  

No estudo da AFC, os resultados sumarizados na Figura 14 mostram que os construtos 

formadores do desempenho dos usuários mostrou ser importante para o potencial didático na 

aprendizagem à distância (BIASUTTI, 2011). O desempenho no estudo de Hung e Cho 

(2008) também se mostrou relevante para determinar a satisfação e, ainda apresentou efeitos 

indiretos na determinação da intenção de continuidade de uso, corroborando as altas cargas 

fatoriais referentes às variáveis manifestas dos construtos do EDT. “Um sistema de e-learning 

deve se concentrar no desempenho dos alunos, proporcionando melhores condições de 

aprendizagem” (CHEN, 2011, p. 1508).  

Especificamente sobre o construto que avalia a qualidade do sistema, Roca, Chiu e 

Martinez (2006) salientam que os gestores de e-learning devem melhorar os atributos do 

sistema, assim, a qualidade do sistema é considerada uma questão importante, pois os 

usuários estão mais inclinados a usa-lo quando confiam na tecnologia.  

No estudo de Summak, Baglibel e Samancioglu (2010) a inovatividade demonstrou ser 

o construto que mais define a prontidão tecnológica. O desconforto assim como na presente 

pesquisa, foi invalidado por não influenciar significativamente a prontidão. Resultados 

semelhantes foram encontrados na pesquisa de Pires e Costa (2008).  
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O modelo final ajustado a uma amostra de 332 respondentes, apresentado na Figura 15 

apresenta um ajustamento adequado à estrutura de variância e covariância das 26 variáveis 

determinantes e das seis variáveis dependentes analisadas. Os pesos dos construtos 

formadores da prontidão tecnológica foram altos (Inovatividade - 0,84 e Otimismo 0,99). O 

peso direto da prontidão tecnológica sobre a satisfação corresponde a β=0,36. Já a variância 

entre desempenho percebido e satisfação se mostrou um pouco mais elevada (β=0,52).  

Percebe-se que todos os construtos formadores do desempenho apresentaram pesos 

acima de 0,9, incluindo todos os construtos desconfirmatórios preconizados no modelo inicial, 

enfatizando a importância de mensurar a expectativa dos usuários. Entre os confirmatórios, 

apenas o de usabilidade não compôs o modelo final do estudo, invalidada na etapa da AFE, 

sendo apenas sua expectativa validada no modelo final. No estudo de Chen (2011), a 

expectativa de performance ou desempenho percebido também mostrou ser o fator mais 

determinante na satisfação em um serviço de e-learning. 

Uma avaliação de relação não causal entre os construtos de 2° ordem foi realizada e 

constatou-se a alta e positiva relação existente entre o desempenho que os funcionários 

apresentam nos cursos à distância e a pré-disposição dos funcionários em utilizar as 

tecnologias comumente utilizadas nos cursos, principalmente o AVA (cov. 0,89).  

Do efeito direto entre satisfação e intenção de continuidade de uso, a taxa de variância 

se mostrou alta (β=0,92). Os construtos de 2° ordem em conjunto são responsáveis por 0,74 

de variância total explicada sobre a satisfação. Já sobre a continuidade de uso, a variância 

encontrada foi de 0,84, sendo essa a variância total explicada do modelo final ajustado.  

Esses resultados indicam que existe um sentimento individual dos funcionários das 

organizações estudadas de satisfação em relação aos cursos de capacitação à distância com 

uso de plataformas virtuais de ensino, sendo este sentimento positivamente relacionado à 

intenção de continuidade de uso. Tais resultados são significativos frente a outros resultados 

encontrados na literatura (CHIU et al. 2005; ERDOGMUS; ESEN, 2011; LIAO et al. 2011; 

KIM et al. 2012; CHEUNG; LEE, 2011; HUNG; CHO, 2008; LIN, 2011; LIN; CHEN, 2012; 

PIRES; COSTA, 2008; CHOU et al. 2010). As hipóteses da pesquisa foram testadas de forma 

bivariada, sendo H0 a hipótese nula e H1 a hipótese alternativa a ser comprovada ou rejeitada 

pelo estudo. Na Tabela 18, encontram-se sumarizados os status do teste de confirmação das 

hipóteses.  
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Tabela 18: Teste de hipóteses da pesquisa 

Hipótese Efeitos diretos 

Significância 

das 

trajetórias 

Status 

H1: Otimismo é associado positivamente à Prontidão 

Tecnológica do usuário 

0,990 1,463; S.E 

0,096 

H1 Confirmada 

H2: Inovatividade é associada positivamente à Prontidão 

Tecnológica do usuário 

0,841 1,446; S.E 

0,102 

H1 Confirmada 

H3: Desconforto é associado negativamente à Prontidão 

Tecnológica do usuário 

--- --- H1 Rejeitada 

H4: Insegurança é associada negativamente à Prontidão 

Tecnológica do usuário 

--- --- H1 Rejeitada 

H5: A Qualidade é associada positivamente ao 

Desempenho Percebido 

0,930 1,104; S.E 

0,087 

H1 Confirmada 

H5B: A Desconfirmação da Qualidade é associada 

positivamente ao Desempenho Percebido 

0,976 1,387; S.E 

0,092 

H1 Confirmada 

H6: A Usabilidade é associada positivamente ao 

Desempenho Percebido 

--- --- H1 Rejeitada 

H6B: A Desconfirmação da Usabilidade é associada 

positivamente ao Desempenho Percebido 

0,966 1,835; S.E 

0,098 

H1 Confirmada 

H7: O Valor é associado positivamente ao Desempenho 

Percebido 

0,907 2,013; S.E 

0,110 

H1 Confirmada 

H7B: A Desconfirmação do Valor é associada 

positivamente ao Desempenho Percebido 

0,912 1,793; S.E 

0,101 

H1 Confirmada 

H8: A Prontidão Tecnológica e o Desempenho Percebido 

se influenciam entre si 

0,894 --- H1 Confirmada 

H9: A Prontidão Tecnológica é associada positivamente 

à Satisfação do Usuário 

0,362 0,869; S.E 

0,254 

H1 Confirmada 

H10: O Desempenho Percebido é associado 

positivamente à Satisfação do Usuário 

0,522 1,252; S.E 

0,250 

H1 Confirmada 

H11: A Satisfação do Usuário é associada positivamente 

à Continuidade de Uso 

0,917 0,958; S.E 

0,034 

H1 Confirmada 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

No estudo de Chiu et al. (2005), os resultados sugerem que a intenção de continuidade 

dos usuários é determinada pela satisfação, que por sua vez é conjuntamente determinada pela 

usabilidade percebida, qualidade percebida, valor percebido e desconfirmação da usabilidade. 

No presente estudo, a usabilidade percebida foi invalidada e a desconfirmação da qualidade 

confirmada, demonstrando leves diferenças entre os comportamentos dos respondentes das 

organizações públicas. Porém, os resultados confirmam a capacidade preditiva do modelo 

EDT decomposto validado em um ambiente de e-learning.  

A usabilidade desconfirmatória quando operacionalizada por um construto de 2º ordem 

como o desempenho demonstra ser mais determinante do que se tivesse um caminho direto 

para a satisfação, como visto em Cheung e Lee (2011) com usabilidade  satisfação (0,215). 

O mesmo pode ser dito comparando aos resultados encontrados por Chiu et al. (2005). De 

forma geral os construtos desconfirmatórios possuem alto poder de explicar a satisfação e 

consequente intenção de continuidade de uso, concernente em outros estudos (CHIU et al. 
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2005; WU; TENNYSON; HSIA, 2010; CHOU et al. 2010; CHOU et al. 2012; DUQUE; 

WEEKS, 2010).  

É destacado que a satisfação e a intenção de continuidade de uso são próprias do 

modelo EDT. Com a inclusão do TRI como determinante direto dos construtos dependentes, é 

necessário traçar bases comparativas com outros estudos, já que as relações causais ligadas à 

prontidão tecnológica ainda é algo novo (ALMAHAMID; RUB, 2011). Visualizando a 

Tabela 19, é possível perceber que o modelo em conjunto do EDT com o TRI apresenta 

resultados similares a outros estudos da área que testam a satisfação e a intenção de 

continuidade de uso como variáveis fins ou dependentes. Dessa forma, o uso do TRI e do 

EDT se mostra adequado quando comparado com outras pesquisas na área.  

 

Tabela 19: Taxas de variância comparativa 

Referência Teorias Satisfação R² Continuidade de uso R² 

Cheung e Lee (2011) EDT 0,79 0,41 

Chiu et al. (2005) EDT 0,68 0,48 

Lee (2010) EDT, TAM e TPB 0,65 0,80 

Hung e Cho (2008) TAM e EDT 0,57 0,39 

Liao, Chen e Yen (2007) EDT e TPB 0,79 0,70 

Godwin et al. (2011) SERVQUAL 0,63 0,88 

Presente estudo TRI e EDT 0,74 0,84 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.  

 

Em relação aos efeitos indiretos dos construtos de 2° ordem, estes apresentaram tais 

efeitos entre a prontidão tecnológica e a intenção de continuidade de uso de 0,332. Já entre o 

desempenho percebido e a intenção de continuidade de uso, constam 0,478. Os resultados 

indicam que indiretamente os construtos de 2° ordem apresentam relações significativas de 

causalidade com a intenção de continuidade de uso.  

A pesquisa de Ismail, Azizan e Azman (2011) destaca a capacidade preditiva do 

construto inovatividade aplicado em serviços de e-learning. Conjuntamente, na presente 

pesquisa a prontidão tecnológica é definida pela inovatividade e pelo otimismo. Esses 

resultados fortalecem a estimativa de relação causal entre a pré-disposição e a intenção de 

continuidade de uso. Além disso, na Tabela 19 é possível perceber que o modelo teórico da 

pesquisa apresentou alta taxa de variância explicada para satisfação e intenção de 

continuidade de uso, comparado a outros estudos que buscam investigar serviços de e-

learning. 
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5. Considerações finais 

 

A motivação deste estudo foi examinar os efeitos de um modelo teórico de satisfação e 

intenção de continuidade de uso em um serviço de e-learning nas organizações públicas, que 

vem a cada ano aumentando a oferta para os funcionários de cursos de capacitação à distância 

com uso de plataformas virtuais. Foi proposto um modelo formado por duas das teorias mais 

abordadas em estudos dessa natureza. O modelo EDT contempla aspectos ligados à 

expectativa do usuário com o desempenho e, o modelo TRI contempla aspectos ligados a pré-

disposição em utilizar as tecnologias investidas nos cursos.  

A capacitação dos funcionários por meio do e-learning gera impactos significativos na 

sociedade, pois influencia diretamente o serviço prestado ao cidadão, comprovando a 

necessidade destacada por Nascimento, Ramos e Oliveira (2011, p. 489) ao afirmar que a 

administração pública vem passando por uma série de reformas “decorrentes de mudanças nos 

planos político, econômico e social e, que a capacitação dos servidores públicos é um fator 

determinante para a melhoria da performance do Estado”.  

Os resultados da pesquisa mostram que os funcionários das organizações estudadas 

apresentam pouca resistência em utilizar tecnologias para ensino, poucos salientam 

insegurança e desconforto ao lidar com tecnologia, sendo estes construtos rejeitados do 

modelo de medida e estrutural. Ao contrário, os funcionários se sentem motivados e buscam 

novos desafios que envolvam o uso de tecnologias, como pode ser comprovado na avaliação 

dos construtos determinantes da prontidão tecnológica.  

Do mesmo modo, o empenho em buscar tecnologia exige alta qualidade do AVA, 

avaliada como um dos fatores que influenciam no desempenho dos funcionários durante os 

cursos. Já a usabilidade influencia no desempenho apenas na fase imediatamente anterior ao 

uso, indicando que os funcionários depositam expectativas em relação ao manuseio do 

sistema. O desempenho também sofre influência do valor atribuído ao curso de capacitação, 

ou seja, o usuário tem necessidade de sentir que está fazendo algo importante para obter o 

desempenho desejado nos cursos.  

Os resultados também mostram que os funcionários do MPRN e da UFRN quanto mais 

jovens demonstram mais satisfação e desejo de continuar realizando os cursos. A disposição 

de realizar mais cursos e a obtenção de alto desempenho apresenta alto grau de correlação, 

resultado reforçado pelas altas correlações entre os construtos de cada modelo. Foi constatado 

que tanto a prontidão tecnológica como o desempenho percebido impactam positivamente na 

satisfação e na consequente intenção de continuidade de uso.  
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O modelo final da pesquisa demonstra que a utilização do EDT em conjunto com o TRI 

demonstra alto grau de compatibilidade quando aplicado com usuários de cursos de 

capacitação à distância e quando aplicado em organizações públicas. Dessa forma, o modelo 

teórico foi validado no ambiente de análise das organizações públicas e assim, foram 

atingidos os objetivos da pesquisa.  

 

5.1 Contribuições da pesquisa 

 

O estudo apresenta como principal contribuição à entrega de um instrumento de 

avaliação de desempenho validado voltado para cursos de capacitação á distância e aplicados 

em organizações públicas. O estudo ainda contribui para fortalecer a importância dos AVAs 

no desempenho e na pré-disposição dos funcionários em realizar os cursos, dá suporte a 

tomada de decisão em âmbito estratégico e fornece subsídios que potencializem a alta 

capacitação de funcionários públicos, sendo praticados em prol da sociedade.  

Em termos de construção teórica, Cheung e Lee (2011, p. 378) salientam que estudos 

dessa natureza “fornecem aos pesquisadores novas percepções sobre o que deve ser 

especulado acerca da satisfação no contexto de aplicações baseadas na web”. Já para os 

gestores de serviços de e-learning, tais percepções podem ser aplicadas no direcionamento de 

investimentos e melhor aproveitamento dos recursos destinados à aplicação dos serviços.  

A etapa de revisão da literatura contou com uma análise bibliométrica de 43 estudos de 

avaliação de e-learning nos últimos 10 anos. O objetivo desta análise viabiliza a composição 

do modelo de pesquisa e utiliza informações consideradas relevantes na revisão sistemática de 

Daskalakis e Tselios (2011), contribuindo na expansão e atualização dos estudos de revisão 

sobre estudos de avaliação de serviços de e-learning.  

Este estudo pretendeu derivar o EDT e o TRI aplicado a um novo contexto e 

especificando um modelo adaptado. É importante destacar que o modelo adaptado entregue 

compreende um esforço inicial para a construção de uma teoria voltada para serviços de e-

learning em organizações públicas, focando na experiência do usuário em cursos de 

capacitação e na prática do conhecimento gerado. Além disso, um modelo em conjunto do 

EDT e TRI apresentam valor original por não terem sido encontrados na análise bibliométrica 

modelos teóricos com tal configuração nos estudos de alto impacto sobre o tema.  
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5.2 Limitações da pesquisa 

 

A pesquisa apresenta algumas limitações. Primeiramente, mesmo se tratando de estudo 

de casos múltiplos, a generalização deve ser realizada com muita cautela. Apesar de servirem 

de base comparativa, os construtos invalidados não podem ter seus resultados generalizados 

em outras organizações, inclusive as públicas. Portanto, eles devem ser testados novamente 

pelo modelo preliminar de pesquisa em futuras aplicações.  

Da mesma forma, os construtos validados podem apresentar resultados diferentes 

quando aplicados em outras unidades de análise. Tal ocorrência pode se tornar realidade por 

influência de características não contempladas no modelo teórico. Destaca-se que o modelo é 

uma simplificação da realidade operacionalizada por estatística inferencial. “A estatística 

inferencial ajuda-nos a fazer julgamentos sobre a população a partir de uma amostra” (HAIR 

et al. 2010, p. 284). Porém, é reforçada a premissa que garante a lógica de reprodutibilidade 

do modelo teórico, sem o qual, não haveria razão para realização do estudo.  

Por ser inviável tornar o modelo mais complexo, o mesmo não contempla construtos 

igualmente significativos na determinação da satisfação em e-learning, como por exemplo, as 

normas subjetivas, presente no modelo TPB, validado por Lee (2010) e por Raaij e Schepers 

(2008). No entanto, destaca-se que tal limitação apenas encoraja estudos futuros que utilizem 

tal construto. 

Lin (2011) salienta nas limitações do seu estudo, algo também ocorrido na presente 

pesquisa, referente a não consideração de fatores externos e possíveis efeitos derivados por 

condições de facilitação ou influências ambientais não contempladas no modelo teórico 

proposto. Lin (2011) ainda afirma que em uma pesquisa dessa natureza, para serem 

viabilizadas, acabam não levando em consideração questões culturais das organizações. Para 

suprimir essas limitações de viabilização, futuros estudos podem focar apenas em tais fatores 

indiretamente determinantes.  
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5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

Primeiramente, é destacado que a presente pesquisa não pretende esgotar o assunto. Por 

isso segue a sugerir como trabalho futuro o mesmo que diversos estudos similares 

recomendam. “Estudos futuros deverão continuar a explorar os impactos da satisfação e da 

continuidade de uso” (CHEUNG; LEE, 2011, p. 379). Tal opinião é compartilhada por Lee 

(2010), por Chiu et al. (2011), entre outros. 

“É recomendada a realização de estudos longitudinais validando tal modelo de pesquisa 

nestes moldes” (CHIU et al. 2005, p. 399). Estudos longitudinais geram resultados mais 

confiáveis e permitem uma avaliação da prática do conhecimento gerado nos cursos, 

avaliando além de aspectos ligados ao curso, a prática do aprendizado no serviço prestado ao 

cidadão, ao aumento de eficiência da máquina pública e, assim contribuindo para confirmar o 

poder estratégico que o e-learning possui como ferramenta de e-government. Maroco (2010) 

sugere para estudos longitudinais, a operacionalização da AEE por análise multigrupos, 

comparando os dois momentos avaliados de uma mesma amostra.  

Biasutti (2011) apoia “a necessidade de um estudo mais aprofundado da natureza dos 

processos de pequenos grupos em atividades online de colaboração”, para captar aspectos de 

aprofundamento das características mensuradas, visando minimizar a limitação de não 

contemplar na pesquisa a opinião de pequenos grupos de colaboração, extrapolando a visão 

minimalista do modelo teórico.   

A utilização dos modelos EDT e TRI em conjunto também refletem a incidência de 

causalidade significativa do desempenho percebido e da prontidão tecnológica sobre a 

intenção de continuidade de uso. Apresentam-se como resultados validados e alicerçados 

teoricamente para utilização em futuras pesquisas que busquem formular hipóteses testando 

relações causais entre esses construtos. Estas iniciativas de pesquisa são reforçadas pela 

confirmação da hipótese H8, comprovando a alta correlação entre o desempenho percebido e 

a prontidão tecnológica.  

Por fim, é sugerida a inclusão do e-learning no escopo teórico do e-government, 

firmando o e-learning como ferramenta estratégica de uso da TI nas organizações públicas. 

Dessa forma, é possível criar uma teoria direcionada especificamente à serviços de e-learning 

voltados para capacitação de servidores públicos. Consequentemente, preenchendo a lacuna 

referente a modelos teóricos com foco em serviços de e-learning no setor público.  
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APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa 

 

Prezado (a) Senhor(a), 

O questionário disponível no link abaixo se refere a uma pesquisa em parceria entre o 

Programa de Pós-graduação em administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte (CEAF/MPRN). O questionário visa a mensurar as 

percepções dos integrantes  da organização que realizam ou realizaram cursos de 

capacitação à distância com uso da plataforma virtual. A pesquisa investiga à pré-disposição 

para o uso da tecnologia e desempenho percebido. O questionário leva em média 5 minutos 

para ser respondido e suas respostas terão total confidencialidade.  

Segue o link do questionário. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlyY004Ui10VlVpbjhnTGNFNlp4

Y2c6MA#gid=0 

Ao responder o questionário, você estará concorrendo a brindes que serão sorteados em data 

posterior ao processo de coleta. Abaixo segue informações dos brindes para sorteio. 

      Ipod shuffle 2gb cor prata                                                Pen drive Sony 4gb  

 

     Pen drive Multlaser 8gb (2 unidades - 1 branco e 1 rosa) 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlyY004Ui10VlVpbjhnTGNFNlp4Y2c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlyY004Ui10VlVpbjhnTGNFNlp4Y2c6MA#gid=0
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Prezado (a) Senhor(a), 

O questionário disponível no link abaixo se refere a uma pesquisa de Pós-graduação em 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGA-UFRN). O 

questionário visa a mensurar as percepções dos funcionários da UFRN que realizam ou 

realizaram cursos de capacitação à distância com uso da plataforma virtual. A pesquisa 

investiga à pré-disposição para o uso da tecnologia e desempenho percebido. O questionário 

leva em média 5 minutos para ser respondido e suas respostas terão total confidencialidade.  

Segue o link do questionário. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlyY004Ui10VlVpbjhnTGNFNlp4

Y2c6MA#gid=0 

Ao responder o questionário, você estará concorrendo a brindes que serão sorteados em data 

posterior ao processo de coleta. Abaixo segue informações dos brindes para sorteio. 

      Ipod shuffle 2gb cor prata                                                Pen drive Sony 4gb  

 

     Pen drive Multlaser 8gb (2 unidades - 1 branco e 1 rosa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlyY004Ui10VlVpbjhnTGNFNlp4Y2c6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlyY004Ui10VlVpbjhnTGNFNlp4Y2c6MA#gid=0
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APÊNDICE B – Documento protocolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo presente termo, o signatário, Fernando Antônio de Melo Pereira, aluno do 

Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (PPGA/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a manter as suas fontes 

de informação em total anonimato. Neste sentido, não fará a identificação dos respondentes na 

redação final dos relatórios. 

 

 

 

 

 

 

Natal, _____ de _____________ de ______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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Apêndice C – Periódicos utilizados na pesquisa bibliométrica 

 

Online Information Review 

Quality Assurance in Education 

Internet Research 

Campus-Wide Information Systems 

Transforming Government 

Journal of Innovative Education 

Educational Technology & Society 

Computers & Education 

International Journal of e-learning 

CyberPsychology & Behavior 

Journal of Innovative Education 

International Journal of Training and Development 

International Journal of Distance Education Technologies 

British Journal of Educational Technology 

Behavior & Information Technology 

Journal of Teacher Education for Sustainability 

Malaysian Accounting Review 

Lectures Notes in Computer Science 

Performance Improvement Quarterly 

Journal of Medical Systems 

International Journal of Web-based Learning and Teaching Technologies 

New Zealand Journal of Agricultural Research 

Tertiary Education and Management 

International Journal of Digital Society 

Computers in Human Behavior 

International Journal of Human-Computer Studies 

Internet and Higher education 

Mathematical and Computer Modelling 

Procedia Social and Behavioral Sciences 
 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

  

Apêndice D – Output_Missing Values Analysis (MVA) 

 

Univariate Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Missing No. of Extremes
a
 

 Count Percent Low High 

TROT1 343 6,5102 2,50597 0 ,0 0 0 

TROT2 343 7,7930 1,97669 0 ,0 21 0 

TROT3 343 7,1633 2,61287 0 ,0 20 0 

TROT4 343 6,6035 2,64469 0 ,0 0 0 

TRIN1 343 7,4985 2,19232 0 ,0 5 0 

TRIN2 343 7,2478 2,32828 0 ,0 8 0 

TRIN3 343 7,5277 2,07004 0 ,0 4 0 

TRIN4 343 8,1691 2,04639 0 ,0 8 0 

TRIN5 343 7,7755 2,09686 0 ,0 26 0 

TRDE1 343 5,3790 2,79553 0 ,0 0 0 

TRDE2 343 6,1341 2,56257 0 ,0 0 0 

TRDE3 343 5,6093 2,74855 0 ,0 0 0 

TRSE1 343 4,6297 3,32454 0 ,0 0 0 

TRSE2 343 7,1429 2,71986 0 ,0 0 0 

TRSE3 343 6,9767 2,76878 0 ,0 0 0 

EDTQ1 343 7,4140 1,86473 0 ,0 20 0 

EDTQ2 343 7,8542 1,95169 0 ,0 16 0 

EDTQ3 343 7,7959 2,13692 0 ,0 12 0 

EDTQ4 343 7,0554 2,14936 0 ,0 6 0 

EDTU1 343 7,6035 2,15623 0 ,0 28 0 

EDTU2 343 7,1574 2,50117 0 ,0 17 0 

EDTU3 343 7,2536 2,11299 0 ,0 10 0 

EDTU4 343 7,3499 2,08027 0 ,0 11 0 

EDTV1 343 7,0350 2,60318 0 ,0 23 0 

EDTV2 343 7,2041 2,48605 0 ,0 19 0 

EDTV3 343 7,0466 2,54851 0 ,0 0 0 

EDTV4 343 6,2595 2,74230 0 ,0 0 0 

EDTQ1DESC 343 7,1720 1,92008 0 ,0 14 0 

EDTQ2DESC 343 7,4344 2,13730 0 ,0 6 0 

EDTQ3DESC 343 7,6414 2,16895 0 ,0 5 0 

EDTQ4DESC 343 6,9125 2,30901 0 ,0 0 0 
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EDTU1DESC 343 7,4198 2,26565 0 ,0 11 0 

EDTU2DESC 343 7,0496 2,54328 0 ,0 0 0 

EDTU3DESC 343 7,0087 2,31381 0 ,0 15 0 

EDTU4DESC 343 7,1895 2,20889 0 ,0 13 0 

EDTV1DESC 343 7,1574 2,56922 0 ,0 20 0 

EDTV2DESC 343 7,2566 2,38380 0 ,0 17 0 

EDTV3DESC 343 6,9184 2,54533 0 ,0 0 0 

EDTV4DESC 343 6,5190 2,71536 0 ,0 0 0 

SAT1 343 7,4606 2,33785 0 ,0 14 0 

SAT2 343 7,3615 2,54961 0 ,0 19 0 

SAT3 343 7,3848 2,61865 0 ,0 0 0 

COS1 343 7,3907 2,73469 0 ,0 0 0 

COS2 343 7,5948 2,71592 0 ,0 0 0 

COS3 343 6,9679 2,93130 0 ,0 0 0 

PERFIL1 343 1,5190 ,50037 0 ,0 0 0 

PERFIL2 343 2,1429 1,12390 0 ,0 0 0 

PERFIL3 342 1,7105 1,07264 1 ,3 0 27 

PERFIL4 343 2,4023 1,28017 0 ,0 0 0 

PERFIL5 342 2,0877 1,05198 1 ,3 0 0 

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR). 
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Apêndice E- OUTPUT_G*POWER v. 3.1.5: Tamanho da amostra 

 

Tamanho mínimo da amostra necessária 

 

 

[8] -- Sunday, November 18, 2012 -- 18:54:52 

F tests - Linear multiple regression: Fixed model, R² deviation from zero 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Effect size f² = 0.15 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.95 

 Number of predictors = 10 

Output: Noncentrality parameter λ = 25.8000000 

 Critical F = 1.8899310 

 Numerator df = 10 

 Denominator df = 161 

 Total sample size = 172 

 Actual power = 0.9500609 
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Tamanho do efeito das variáveis independentes 

 

 

 

[16] -- Sunday, November 18, 2012 -- 19:10:37 

F tests - Linear multiple regression: Fixed model, R² deviation from zero 

Analysis: Sensitivity: Compute required effect size  

Input: α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.95 

 Total sample size = 343 

 Number of predictors = 10 

Output: Noncentrality parameter λ = 25.0732417 

 Critical F = 1.8597065 

 Numerator df = 10 

 Denominator df = 327 

 Effect size f² = 0.0741812 
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Poder estatístico da amostra 

 

 

[17] -- Sunday, November 18, 2012 -- 19:21:42 

F tests - Linear multiple regression: Fixed model, R² deviation from zero 

Analysis: Post hoc: Compute achieved power  

Input: Effect size f² = 0.15 

 α err prob = 0.05 

 Total sample size = 343 

 Number of predictors = 10 

Output: Noncentrality parameter λ = 50.7000000 

 Critical F = 1.8597065 

 Numerator df = 10 

 Denominator df = 327 

 Power (1-β err prob) = 0.9998159 
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Apêndice F –Pesos fatoriais estandardizados (modelo de medida) 

 

 
TROT TRIN EDTVDESC EDTUDESC EDTQDESC EDTV EDTQ 

TROT3 ,651 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

EDTV1DESC ,000 ,000 ,712 ,000 ,000 ,000 ,000 

EDTV4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,566 ,000 

EDTQ4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,655 

EDTU4DESC ,000 ,000 ,000 ,723 ,000 ,000 ,000 

TROT4 ,705 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TROT2 ,650 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TRIN5 ,000 ,662 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TRIN4 ,000 ,786 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TRIN3 ,000 ,729 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TRIN2 ,000 ,599 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

TRIN1 ,000 ,584 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

EDTV4DESC ,000 ,000 ,547 ,000 ,000 ,000 ,000 

EDTV3DESC ,000 ,000 ,558 ,000 ,000 ,000 ,000 

EDTV2DESC ,000 ,000 ,699 ,000 ,000 ,000 ,000 

EDTU3DESC ,000 ,000 ,000 ,655 ,000 ,000 ,000 

EDTU2DESC ,000 ,000 ,000 ,549 ,000 ,000 ,000 

EDTU1DESC ,000 ,000 ,000 ,632 ,000 ,000 ,000 

EDTQ4DESC ,000 ,000 ,000 ,000 ,618 ,000 ,000 

EDTQ3DESC ,000 ,000 ,000 ,000 ,792 ,000 ,000 

EDTQ1DESC ,000 ,000 ,000 ,000 ,609 ,000 ,000 

EDTV2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,645 ,000 

EDTV1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,555 ,000 

EDTQ3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,838 

EDTQ2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,693 

EDTQ1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,611 
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Apêndice G – Índices de qualidade de ajustamento do modelo de medida 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 76 1160,383 275 ,000 4,220 

Saturated model 351 ,000 0 
  

Independence model 26 7879,233 325 ,000 24,244 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,853 ,826 ,884 ,861 ,883 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,846 ,722 ,747 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 3,506 2,675 2,368 3,004 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 23,804 22,822 21,959 23,705 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,099 ,093 ,105 ,000 

Independence model ,265 ,260 ,270 ,000 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3,965 3,658 4,294 4,006 

Saturated model 2,121 2,121 2,121 2,309 

Independence model 23,961 23,098 24,844 23,975 
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Apêndice H – Output_Modelo de Medida 
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Apêndice I – Índices de qualidade de ajustamento  do modelo estrutural 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 85 1314,428 443 ,000 2,967 

Saturated model 528 ,000 0 
  

Independence model 32 11426,990 496 ,000 23,038 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,885 ,871 ,921 ,911 ,920 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,893 ,790 ,822 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 4,044 2,681 2,358 3,028 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 35,160 33,634 32,573 34,714 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,078 ,073 ,083 ,000 

Independence model ,260 ,256 ,265 ,000 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 4,567 4,244 4,914 4,627 

Saturated model 3,249 3,249 3,249 3,616 

Independence model 35,357 34,296 36,437 35,379 
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Apêndice J – Output_AMOS – Modelo estrutural 

 

 

 

 


