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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta estudo de caso cujo objetivo foi analisar a aceitação do Portal 

Inovação, identificando os fatores preditivos da intenção comportamental de uso e do 

comportamento de uso direcionadores da adoção da tecnologia por seus usuários via extensão 

do Modelo Unificado de Aceitação de Tecnologia, denominado pela sigla UTAUT (Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technololgy) de Venkatesh et al. (2003). O objeto da 

pesquisa o Portal Inovação foi desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI) em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Instituto Stela, visando 

atender às demandas do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) do 

País. Para atingir os objetivos propostos, recorreu-se às abordagens qualitativa, que foi 

subsidiada pelo método estudo de caso (YIN, 2005) e quantitativa, apoiada pela metodologia 

UTAUT, aplicada a usuários do portal e que contemplou o resultado de 264 respondentes 

validados. Quanto ao material de análise, utilizou-se da pesquisa bibliográfica sobre governo 

eletrônico (e-Gov), Internet, Sistema Nacional de Inovação, modelos de aceitação de 

tecnologia, dados oficiais públicos e legislações atinentes ao setor de inovação tecnológica. A 

técnica de análise empregada quantitativamente consistiu no uso de modelagem por equações 

estruturais, com base no algoritmo PLS (Partial Least Square) com bootstrap de 1.000 

reamostragens. Os principais resultados obtidos demonstraram alta magnitude e significância 

preditiva sobre a Intenção Comportamental de Uso do Portal pelos fatores: Expectativa de 

Desempenho e Influência Social. Além de evidenciarem que as condições facilitadoras 

impactam significativamente sobre o Comportamento de Uso dos usuários. A conclusão 

principal do presente estudo é a de que ao considerarmos a aceitação de um portal 

governamental em que a adoção é voluntária, o fator social é altamente influente na intenção 

de uso da tecnologia, bem como os aspectos relacionados à produtividade consequente do 

usuário e o senso de utilidade; além da facilidade de interação e domínio da ferramenta. Tais 

constatações ensejam em novas perspectivas de pesquisa e estudos no âmbito das ações de e-

Gov, bem como no direcionamento adequado do planejamento, monitoramento e avaliação de 

projetos governamentais.  

 

 

Palavras-chave: Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT). adoção de 

tecnologia. Portal Inovação. governo eletrônico. gestão da inovação. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research presents a case study aimed to analyze the acceptance of Innovation Portal, 

identifying the predictors of behavioral intention to use and usage behavior of drivers of 

technology adoption by users via extension of the Unified Model of Technology Acceptance, 

called by Acronym UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technololgy) of 

Venkatesh et al. (2003). The object of the research Innovation Portal was developed by the 

Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) in partnership with the Center for 

Strategic Studies and Management (CGEE), Brazilian Association for Industrial Development 

(ABDI) and Instituto Stela, to meet demands the National System of Science, Technology and 

Innovation (SNCTI) in the country to achieve the proposed objectives, we used qualitative 

approaches, which was subsidized by the case study method (Yin, 2005) and quantitative 

methodology supported by UTAUT, applied the portal users and contemplated the result of 

264 respondents validated. As for material analysis, we used the literature on electronic 

government (e-Gov), Internet, National Innovation System, models of technology acceptance, 

official data and laws pertaining to public sector innovation. The quantitative analysis 

technique employed was the use of structural equation modeling based on the algorithm PLS 

(Partial Least Square) with 1000 bootstrap resampling. The main results showed high 

predictive significance and magnitude of the Behavioral Intention of Use Portal by factors: 

Expected Performance and Social Influence. Besides demonstrating that the facilitating 

conditions impacting significantly on the behavior of users of Use. The main conclusion of 

this study is that we consider the acceptance of a government portal in which the adoption is 

voluntary, the social factor is highly influential in the intention to use the technology as well 

as aspects related to user productivity and the consequent sense utility, plus the ease of 

interaction and domain tool. Such findings ensejam new perspectives in research and studies 

in the field of e-Gov actions, as well as in directing proper planning, monitoring and 

evaluation of government projects. 

 

 

 

 

Keywords: Unified Theory of Acceptance and Use of Technololgy Tecnologia (UTAUT). 

Technology Adoption. Innovation Portal. e-Government. innovation management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cada vez mais a Internet está presente no cotidiano das pessoas, alterando a forma como estas 

interagem umas com as outras, modificando e inserindo novos padrões comportamentais e 

sociais significativos.  

 

Segundo Castells (2003), a Internet não surge somente como uma nova tecnologia da 

informação, mas também como uma nova forma de organização da economia e da sociedade 

como um todo, num processo de desconstrução e reconstrução incessantes; em que a 

capacidade de produção do conhecimento, utilizando a informação cada vez mais disponível, 

será mais importante do que nunca.  

 

A respeito disso, as relações entre cidadãos e governos têm sido fortemente impactadas pelo 

intenso uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) pelos cidadãos e empresas, 

sobretudo, pela preferência por serviços transacionais on-line em ambientes virtuais, 

associada à conveniência desses ambientes e pela universalização da Internet. Atrelada a esse 

fato, está também a boa aceitação que a prestação de serviços de governo por meio eletrônico 

tem sido constatada pelos próprios órgãos que os prestam à população (BARBOSA, 2008).  

 

Estudos recentes, realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), apontam que o 

desenvolvimento e a implantação de programas de governo eletrônico (e-Gov) em vários 

países são uma das consequências mais visíveis da rápida e intensa adoção das TICs, com 

impacto significativo na forma como o governo gerencia o relacionamento entre órgãos 

governamentais prestadores de serviços públicos e os cidadãos (CETIC.br, 2011). 

 

Outro dado indica que a implantação desses programas no Brasil atingem todos os níveis de 

governo (federal, estadual e municipal), o que denota o resultado expressivo do intenso 

avanço das TICs no serviço público, que tem como objetivos o aumento do desempenho e da 

eficiência da administração pública, bem como fomentar o desenvolvimento e a articulação 

entre as diferentes esferas governamentais (CETIC.br, 2011). 
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Não obstante a essa tendência, o País desde, a década de 1990, vinha implantando políticas 

públicas de apoio em Ciência e Tecnologia (C&T) e estruturando as bases do Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI); políticas estas que coincidem também 

com o movimento de ações de governo eletrônico na administração pública.  

 

Entretanto, com o avanço ocorrido no ambiente do SNCTI, que passou a requerer uma maior 

interação entre os diversos participantes. Em meados do ano de 2004, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), após a implantação do marco regulatório da Inovação (Lei n
o
 

10.973/2004), demanda o desenvolvimento de um instrumento que proporcionasse um espaço 

de colaboração para a cooperação tecnológica e que vinculasse novas tecnologias da 

comunicação e informação. 

 

Em decorrência dessa solicitação, foi desenvolvido um projeto multi-institucional, 

coordenado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) em cooperação com 

consultores de inovação, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

responsável por sua gestão operacional, e com o Instituto Stela, instituição de P&D, o 

desenvolvimento do Portal Inovação.  

 

Destaca-se, também, que o Portal Inovação é uma resposta do Ministério da Ciência,  

Tecnologia  e Inovação (MCTI) às necessidades do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia 

e Inovação de contar com um instrumento de apoio à cooperação tecnológica que aproxime os 

atores de inovação do País e fomente o desenvolvimento econômico e industrial.   

 

Desse modo, observa-se que o desenvolvimento das ações de governo eletrônico no País tem 

um papel preponderante nos processos de estruturação política e no atendimento às demandas 

da sociedade.  

 

Entretanto, apenas a expansão quantitativa dos serviços públicos pela Internet, visando o 

atendimento às demandas sociais ou políticas, deva ser o único objetivo a ser atingido nesse 

processo; pois tais implementações ou ações podem estar dissociadas das reais necessidades 

dos envolvidos. E, portanto, a avaliação qualitativa deve ser realizada com o intuito de 

identificar de fato se tais ações ou projetos estão atingindo plenamente às pretensões 
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planejadas; bem como prestar contas à própria sociedade que os utiliza sobre a real 

efetividade destes.  

 

Sobre isso, a adoção de Tecnologia da Informação (TI) pelo indivíduo tem sido estudada por 

diferentes e importantes modelos conceituais, dentre os quais temos: Modelo de Aceitação da 

Tecnologia (TAM)  Technology Acceptance Model (DAVIS, 1989), Extensão do Modelo de 

Aceitação de Tecnologia (TAM2)  Extension Technology Acceptance Model 

(VENKATESH; DAVIS, 2000) que, em geral, emanaram de teorias da Psicologia como a 

Teoria da Ação Racional (TRA)  Theory of Reasoned Action, elaborada por Fishbein, Ajzen 

(1975), e a Teoria do Comportamento Planejado (TPB)  Theory of Planned Behavior, 

desenvolvida por Ajzen e Fishbein, em 1991, derivada da TRA. Um importante modelo de 

análise proveniente destes, resultado da minuciosa análise de um total de oito modelos 

anteriores, incluindo os acima mencionados, é o Modelo Unificado de Aceitação de 

Tecnologia (UTAUT)  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, de Venkatesh 

et al. (2003), que tem sido largamente analisado e validado em vários cenários de tecnologia e 

ambientes. 

 

No desenvolvimento do UTAUT, Venkatesh et al. realizaram comparações em três etapas de 

implantação de sistemas e em dois cenários: na adoção mandatória, aquela em que se deu em 

ambiente empresarial, onde o sistema é requerido para a execução de processos e tomada de 

decisões, e na adoção voluntária, cenário em que a aceitação de determinada tecnologia é livre 

de imposições. No segundo caso, os autores concluíram que o fator “influência social” tem 

baixa magnitude e significância, não se revelando um fator importante na adoção da 

tecnologia (TACCO, 2011). 

 

Este trabalho objetiva avaliar, por intermédio do desenvolvimento da abordagem qualitativa 

(estudo de caso) e quantitativa, como o Portal é aceito, identificando os fatores preditivos da 

intenção comportamental de uso e do comportamento de uso de seus usuários a partir do 

modelo UTAUT, de Venkatesh et al. (2003). 

 

A estrutura deste estudo está organizada da seguinte forma: no Capítulo 1, tem-se a 

introdução ao tema, no Capítulo 2, objetivos da pesquisa, justificativa e relevância; no 

Capítulo 3, está apresentada a fundamentação teórica acerca da Internet e Sociedade de Redes, 
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Governo Eletrônico (e-Gov), Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adoção de 

Tecnologia da Informação (TI) e evolução dos modelos de aceitação de tecnologia; no 

Capítulo 4, tem-se a explanação dos procedimentos metodológicos que foram adotados nas 

duas abordagens empregadas qualitativa e quantitativa, apresentação dos dados e análise e 

caracterização do Portal Inovação.  

 

Ao Capítulo 5, explicita-se as hipóteses testadas no desenvolvimento da abordagem 

quantitativa, seus construtos e indicadores, além da apresentação do instrumento da pesquisa. 

No Capítulo 6, evidenciam-se os resultados e análise do modelo UTAUT, constando as 

características amostrais e os resultados finais da pesquisa. No Capítulo 7, são realizadas as 

considerações finais quanto à pesquisa e à conclusão do trabalho.  
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral do presente estudo foi analisar a aceitação do Portal Inovação identificando 

os fatores preditivos da intenção comportamental de uso e do comportamento de uso 

direcionadores da adoção da tecnologia por seus usuários. Para tanto foi utilizado uma 

extensão do modelo Unificado da Teoria de Aceitação e de Uso de Tecnologia (UTAUT) de 

Venkatesh et al.  (2003) e TACCO (2011).  

 

Vale ressaltar que para o desenvolvimento das pretensões do estudo foram adotadas as 

abordagens qualitativa (estudo de caso) e quantitativa que subsidiaram os procedimentos de 

coleta e análise dos dados. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Analisar como a missão institucional do Portal é compreendida pelos envolvidos 

em sua gestão; 

b) Identificar as variáveis antecedentes que explicam a intenção de uso do Portal; 

c) Identificar os fatores que esclarecem o “Comportamento de Uso” do Portal;  

d) Identificar as variáveis (gênero, idade, experiência e voluntariedade) que 

moderam a relação com os demais construtos de intenção e comportamento de uso 

efetivo do Portal.  
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2.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 

Em 11 de outubro de 2005, foi regulamentada a Lei n
o
 10.973 de 2/12/2004 (Decreto n

o
 

5.563), conhecida como Lei da Inovação Tecnológica, que estabeleceu medidas e ações 

voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo nacional, com 

vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do 

País, distribuídos em três grandes eixos de ações estratégicas:  

 

a) Promover um ambiente propício a parcerias estratégicas entre universidades, 

institutos tecnológicos e empresas;  

b) Estimular o desenvolvimento das inovações concebidas em âmbito acadêmico 

(universidades e instituições científicas) com vistas à aplicabilidade e apropriação 

deste conhecimento ou tecnologia pelo mercado produtivo;  

c) Estimular a colaboração entre o setor privado e entre as entidades públicas, com 

foco nos processo produtivo, inovativo, contemplando a criação, desenvolvimento e 

transferência de tecnologia.  

 

Estes eixos materializam a preocupação do país na consolidação de políticas públicas de 

gestão da inovação, empreendendo ações de incentivo à inovação e a pesquisa científica e 

tecnológica, objetivando a capacitação e autonomia tecnológica e o desenvolvimento 

industrial do país. 

 

Ao exposto, a presente pesquisa justifica-se em decorrência da relevância do tema no cenário 

nacional e internacional, pela oportunidade de pesquisa sobre as temáticas: políticas públicas, 

governo eletrônico e adoção de tecnologia no contexto de participação e engajamento 

acadêmico e social. Além da identificação de poucos estudos científicos utilizando o modelo 

UTAUT para a avaliação da aceitação de portais web governamentais voltados a difusão da 

inovação tecnológica no país.  

 

Não obstante a isto, a pesquisa realizada é adequada aos preceitos da linha de pesquisa 

“Gestão de Pessoas e Organizações”, uma vez que possui identificação com os objetivos já 

consolidados pelo Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste tópico, serão descritos os itens necessários ao delineamento teórico do trabalho. 

 

 

3.1 A INTERNET E A SOCIEDADE DE REDES 

 

 

Na atualidade, os indivíduos e as organizações têm sido constantemente afetados por 

significativas transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, que resultaram no 

desenvolvimento e emprego de novas tecnologias de informação e comunicação, a exemplo: a 

Internet. 

 

Muito diferente do que conhecemos atualmente sobre a Internet, os registros vinculam a sua 

criação para atender a fins de pesquisa e defesa militar em meados da década de 1960 por 

meio de um projeto da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de 

Defesa Norte-Americano – Advanced Research Projects Agency (ARPA).  

 

Em 1992, o governo americano concede autorização à sociedade civil para explorar a Internet 

comercialmente, assumindo os contornos que conhecemos atualmente.  

 

No Brasil, o histórico de introdução da Internet é similar à experiência norte-americana, tendo 

sido difundida inicialmente na comunidade acadêmica no final dos anos 1980, quando 

também ocorreram relevantes fatos que possibilitaram o seu desenvolvimento e expansão: 1) 

Realização do primeiro acesso ao Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de 

Interconexão (TCP/IP) e Because It´s Time Network (BITNET) pelas universidades de São 

Paulo e Rio de Janeiro; 2) A cidade do Rio de Janeiro sedia a ECO/92, Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; 3) privatização do setor de 

telecomunicações pela emenda constitucional de julho de 1995 (CONSTITUIÇÃO, 1995); e 
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4) criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), que consolidou a participação do 

governo brasileiro na governança da Internet brasileira (MOTTA, 1995; ADACHI, 2011).  

Denomina-se Internet o conjunto de redes com abrangência mundial em que milhões de 

computadores interligados possibilitam acesso e transferência de dados e informações, além 

de disponibilizar uma infinidade de recursos e serviços, como: correio eletrônico, 

comunicação instantânea e compartilhamento de arquivos.  

 

Seus números são surpreendentes. Uma recente pesquisa, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE) Nielsen, apresentou um crescimento da ordem de 5% 

de usuários no País em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo o quantitativo de 

82,4 milhões de usuários no primeiro trimestre de 2012.  

 

Figura 1 –  Número de usuários da Internet no Brasil - 1
o
  trimestre de 2009 ao 1

o
  trimestre de 2012 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base nas informações do IBOPE Nielsen – Olhar Digital (2012) 

 

 

Segundo Castells (2003), a tecnologia da informação representa hoje o que a eletricidade foi 

na Era Industrial; a Internet pode ser equiparada tanto à eletricidade quanto ao motor elétrico, 

em decorrência de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da 

atividade humana, sendo que na medida em que as novas tecnologias de geração e 

distribuição de energia tornaram possíveis a fábrica e a grande corporação com os 
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fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet passou a ser a base para a 

forma organizacional da Era da Informação: a rede. 

 

O mesmo autor ainda complementa afirmando que a Internet poderia ser interpretada como 

um conjunto de elos dispostos ou arranjados convenientemente; o que se assemelha a uma 

rede (CASTELLS, 2003).  

 

Não obstante, desde os primórdios dos tempos, o homem organizou-se em grupos (conjuntos) 

para satisfazer suas necessidades mais eminentes e, com isso, desenvolveu a capacidade de 

viver em sociedade por intermédio das relações que estabeleceram o que é denominado como 

rede social por alguns autores; e, na atualidade, tais relações e organização também 

estabelecem-se no meio virtual com características bem peculiares (CASTELLS, 2003; 

DUARTE, 2008). Complementarmente, Josgrilberg (2005) expõe que: 

 

Uma tecnologia incorporada por uma sociedade altera as relações sociais, a 

percepção do espaço, do tempo, ou seja, modifica a relação do ser humano 

com a natureza e entre os próprios seres humanos. Não importa se para 

melhor ou pior, há uma mudança na relação com o mundo e na compreensão 

que se tem dele. Argumentar que o computador, o telefone, a faca ou 

qualquer outro instrumento sozinho não altera a organização do espaço pode 

ser uma posição enganosa. A tecnologia só tem significado em seu uso 

dentro de relações sociais dadas. Logo, a tecnologia necessariamente está 

para alguém. Vista dessa forma, ela não é neutra. No entanto, não se trata de 

uma posição determinista. Sua adoção sujeita-se a tensões que também 

condicionam, alteram e questionam seu uso (JOSGRILBERG, 2005). 

 

Entretanto, quando uma tecnologia é incorporada por uma sociedade, também altera as 

relações sociais, a percepção do espaço, do tempo, ou seja, modifica a relação do ser humano 

com a natureza e entre os próprios seres humanos (JOSGRILBERG, 2005).  

 

Assim, podemos depreender que tais movimentos sociais empreenderam inúmeros desafios 

propostos pelas tecnologias da informação e da comunicação, apresentando um novo 

paradigma que abarca áreas de conhecimento distintas, e que são necessários para uma 

compreensão mais aprofundada sobre mudanças tão significativas.  

 

A respeito disso, as transformações inseridas pelas TICs impõem uma nova realidade à forma 

de legislar e de administração pública porque criou o potencial para a existência de fluxos de 

informação bidirecionais, tornando possível que a sociedade civil controle o Estado sobre 



26 

 

princípios democráticos, sem paralisar necessariamente sua efetividade como agência de 

interesse público (CASTELLS, 2000). 

 

Portanto, compreender como as variáveis e aspectos decorrentes da introdução de novas 

tecnologias da informação e da comunicação interferem na administração pública, torna-se 

uma importante oportunidade de pesquisa para o campo das Ciências Sociais Aplicadas.  

 

 

3.2 GOVERNO ELETRÔNICO (E-GOV)
1
 

 

 

Com o advento da Internet e o avanço das TICs,  possibilitaram inúmeros avanços à sociedade 

o que permitiu o desenvolvimento de uma extensa gama de serviços oferecidos pelo setor 

privado, a exemplo, o comércio eletrônico (e-commerce). E, mais recentemente, na esfera 

pública, as ofertas de serviços públicos destinados a atender as necessidades dos cidadãos – 

denominadas de aplicações de governo eletrônico ou e-Gov. 

 

Seu desenvolvimento tem como base a utilização da TICs para democratizar o acesso à 

informação e aperfeiçoar a prestação de serviços públicos pelo aumento da eficiência e 

eficácia das atividades governamentais, aprimorando as relações entre o governo, os cidadãos, 

as organizações e órgãos do próprio governo (SOUZA, 2011).  

 

As ações de e-Gov têm empregado inúmeros recursos oriundos desse desenvolvimento, 

disponibilizando uma considerável gama de serviços aos cidadãos e melhorando de maneira 

expressiva a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade.  

 

Assim, observa-se uma crescente proliferação da oferta de serviços públicos pela Internet no 

mundo, onde inúmeros países têm desenvolvido aplicações e-Government como: os Estados 

Unidos e boa parte da Europa; e, o Brasil tem, ocupado lugar de destaque na cobrança de 

                                                 
1
Ao termo governo eletrônico podem ser atribuídos as seguintes expressões, que possuem para efeitos deste 

trabalho a mesma interpretação: em inglês Eletronic Government ou e-Government (expressão simplificada). Em 

português, é amplamente conhecido como e-Governo ou e-Gov (expressão abreviada do termo).  
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impostos e gestão de sistemas de informação em Ciência e Tecnologia (ALDRICHA et al., 

2002; SHAW, 2002; SABBATINI, 2001). 

 

Atualmente, expressivas iniciativas do governo brasileiro em suas diferentes esferas 

materializam a postura governamental de desenvolvimento: 

 

a) Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPQ); 

b) Portal SINAES do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP);  

c) Portal Comprasnet
2
; 

d) Portal e-poupatempo
3
; 

e) AcessaSP
4
; 

f) Portal Inovação, MCTI – objeto desta pesquisa.  

 

Tais projetos são exemplos notórios da materialização dessas iniciativas governamentais que, 

além de beneficiar a sociedade, dispõe ao cidadão uma gama de serviços que antes eram 

prestados em repartições extremamente burocráticas e que, devido às condições ambientais e 

organizacionais eram impeditivos para a prestação de um bom atendimento.  

 

Segundo Correa (2011, p. 59), as ações do e-Gov visam não só a inclusão digital dos cidadãos 

para promover a universalização do acesso, mas também à inclusão social pela uniformização 

do acesso ao conhecimento sobre leis e serviços disponíveis à sociedade; bem como 

oportunizam a redução dos custos de produção e de uso dos serviços. Dessa forma, acabam 

por otimizar a infraestrutura administrativa e requerer melhorias expressivas em atendimento 

e capacitação de servidores por meio do uso de novas tecnologias.  

 

Assim sendo, tais iniciativas veem de encontro à necessidade que a sociedade tem demandado 

do Poder Público quanto ao acesso a serviços e informações públicas integradas e de 

qualidade; bem como pela apresentação de um novo desafio à atuação governamental em um 

                                                 
2
Portal que congrega todas as informações sobre licitações, contratações e processos de aquisição de bens na 

Administração Pública Federal. 
3
Programa desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo que oferece os mesmos serviços do Poupatempo 

(físico) por meio eletrônico em salas de atendimento com atendimento personalizado. 
4
Programa de inclusão digital do Estado de São Paulo concebido para oferecer à população acesso às novas 

TICs. 
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contexto ambiental marcado por novas exigências de gestão impactadas pelo desenvolvimento 

das TICs.  

 

Maciel (2008) define e-Gov como estratégias utilizadas pelo governo para uso dos recursos 

das TICs com a intenção de modernizar a máquina administrativa e atender as necessidades 

do cidadão-contribuinte.  

 

Para Koh et al. (2005), e-Gov pode ser conceituado como o emprego da Internet e de TI para 

otimizar ou aperfeiçoar o método pelo qual cidadãos, parceiros, servidores e outros 

participantes do governo possam interagir e realizar suas atribuições públicas (KOH et al., 

2005).  

 

Para Pacheco et al. (2007), o termo governo eletrônico é um construto em fase de 

consolidação conceitual, carecendo agregar algumas características visando a delimitação do 

escopo do termo. 

 

Segundo o mesmo autor, apenas o foco na entrega de serviços de forma eletrônica não é o 

suficiente para a definição de e-Gov, presente nas concepções iniciais, sendo insuficiente 

considerá-la única (BELANGER; HILLER, 2006, SIAU; LONG, 2006).  

 

Atualmente, há uma transformação em andamento na administração pública e na forma de 

gerir os recursos públicos, que tem atendido a uma necessidade cada vez mais premente em 

disponibilizar informações diferenciadas aos cidadãos. As ações de e-Gov no País têm 

provido canais de comunicação adicionais entre governos, organizações e cidadãos, 

aglutinando a preocupação de atender a um conjunto mais complexo de necessidades dos 

agentes que operam nas esferas de influência cívica, política e de negócios, formando uma 

espécie de rede (GRANT; CHAU, 2005; PACHECO, 2007).  

 

Essa rede forma um conjunto de agentes que, por meio do uso da web e de outras tecnologias 

da informação e comunicação, materializam o papel transformador do uso das tecnologias 

para a reinvenção da forma de governar (PACHECO, 2007).  
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Entretanto, denota-se que as iniciativas de e-Gov passam por diferentes estágios e níveis de 

complexidade e que teorias de sistemas de informação procuram explicitar tais fases, as 

qualificando segundo os preceitos teóricos já consolidados pela área (KOH et al., 2005). 

 

A despeito disso, o Quadro 1 apresenta duas classificações por nível de agregação de serviços 

US National Electronic Commerce Coordinating Council (NEC3) (HOLMES, 2001, p. 23-

24) e outra por nível de interação governo-cidadão, proposta por Belanger e Hiller (2006): 

 

Quadro 1 – Taxonomias para a classificação de portais e-Gov 

Classificação NEC3 Classificação de Belanger e Hiller (2006) 

Primeiro nível: Portal que provê informação e 

esconde a complexidade organizacional para 

mostrar o governo da forma que o cidadão quer vê-

lo 

Informação: Disseminação da informação do 

governo para os seus constituintes. É a forma 

simples de e-Gov, definida de maneira 

semelhante ao primeiro nível do NEC3.  

Segundo nível: Portal que oferece transações on-

line, como é o caso dos diversos serviços 

disponíveis no portal Rede Governo. 

<www.redegoverno.gov.br>  

Comunicação de duas vias: neste estágio, é 

possível que os cidadãos se comuniquem com 

o governo e façam solicitações simples e 

mudanças cadastrais ou de outra natureza. É 

uma definição menos ambiciosa do que a do 

segundo nível do NEC3. 

Terceiro nível: Portal que permite ao cidadão 

passar de um serviço a outro sem identificar-se 

novamente, a partir da colaboração e 

compartilhamento de serviços entre diversos 

departamentos.  

Transação: Neste estágio, governos possuem 

ambientes on-line disponíveis para transações 

reais com os seus cidadãos. Indivíduos 

interagem e conduzem transações com o 

governo completamente on-line, de forma 

semelhante ao que propõe o segundo nível do 

NEC3.  

Quarto nível: Portal que coleta a informação 

necessária para uma transação de todas as fontes 

governamentais disponíveis, requerendo 

colaboração entre diversas organizações, além de 

tecnologia de interconexão (middleware) e 

preprocessamento de informação analítica (data 

warehousing). 

Integração: Neste estágio, todos os serviços 

de governo estão integrados. Os cidadãos 

entram em um único portal que lhes confere 

acesso a serviços independentemente da 

agência ou departamento ofertante. Essa 

definição leva o terceiro nível do NEC3 ao 

limite, exigindo conexão plena e sem várias 

entradas possíveis. A maior dificuldade para 

a integração é a fragmentação dos sistemas 

on-line e de back-office.  

Quinto nível: Portal que permite ao cidadão 

acessar os serviços governamentais segundo seus 

interesses – por exemplo, em vez de lhe impor o 

acesso a um departamento de veículos automotores, 

oferecendo-lhe um ícone “meu carro” no portal 

governamental, com serviços amplos, incluindo 

licenciamento e pagamento de multas e seguro, 

informações sobre condições de tráfego, recalls 

relacionados ao seu modelo de veículo, alertas de 

datas de vencimento etc., inclusive com saída em 

dispositivos móveis. 

Participação política: Dizem respeito aos 

portais que possibilitam a votação on-line e o 

encaminhamento de comentários acerca desse 

processo de forma completamente on-line. 

Segundo os autores, embora essas funções 

possam fazer parte do estágio Transação, elas 

têm uma importância que justifica sua 

caracterização como um estágio adicional. 

Fonte: Adaptado Pacheco (2007) 
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Para Pacheco (2007), os modelos exibidos enfatizam o nível de serviço e de interatividade 

governo-cidadão, destacando-se o modelo de Belanger e Hiller por evidenciar o potencial 

transformador dessa relação, permitindo aumentar a participação do cidadão e a transparência 

da administração pública.  

 

A esta participação baseada, na relação cidadão-governo, recai a ação transformadora do 

Estado quando as ações e projetos e-Gov são avaliadas com bases na gestão do conhecimento.  

 

Ao exposto, os pesquisadores Koh et al. (2005) desenvolveram um modelo que considera que 

a tecnologia possibilita a transformação das instituições governamentais, de uma estrutura 

burocrática para uma instituição dinâmica, orientada para o atendimento das necessidades 

mais amplas da sociedade (Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Modelo de transformação do e-Gov e gestão do conhecimento (EGKTM) 

 Transformação de e-Gov 

  Informacional Interativo Transacional Integrado Colaborativo 

F
U

N
Ç

Õ
E

S
 

Captura do 

conhecimento 

Fontes primárias 

internas 

Fontes 

internas e 

externas 

Fontes 

internas e 

externas 

Fontes 

internas e 

externas 

Fontes 

internas e 

externas 

Codificação e 

armazenamento 

do conhecimento 

Baixa 

Integração 

Baixa 

integração 

Alta 

integração 

com dados 

operacionais 

Integração 

com áreas 

funcionais 

Altamente 

integrado. 

Necessidade 

de novos 

métodos de 

codificação 

Disseminação do 

conhecimento 

Acesso a 

páginas da web 

Formulários 

on-line e e-

mail 

Transações 

on-line 

Interfaces 

personalizadas 

Ferramentas 

de 

colaboração 

Uso do 

conhecimento 

Valor para 

constituintes 

baixo a 

moderado 

Moderado 

valor para 

constituintes 

Alto valor 

para 

constituintes 

Alto valor 

para 

constituintes 

Alto valor 

para 

constituintes 

       

 Facilitadores da 

transformação: 

Fatores ambientais; organizacionais; culturais e políticos. 

Fonte: Adaptado de Koh et al. (2005) apud Pacheco (2007) 

 

No modelo apresentado, cada fase das iniciativas governamentais há um relacionamento 

eminente com os processos de gestão do conhecimento envolvidos, a saber: captura, 

codificação, armazenamento, disseminação e uso do conhecimento. No nível de cooperação, a 

captura do conhecimento para o Portal e-Gov teria como base fontes internas e externas ao 

governo.  
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No Portal Inovação, por se tratar de um portal integrado, sua configuração exige novos 

métodos de codificação da informação e do conhecimento, bem como a disponibilização de 

ferramentas de colaboração, fazendo com que o conhecimento existente no portal seja 

considerado de alto valor e útil por seus usuários; uma vez que estes participam no cenário do 

SNCTI gerando oferta e demanda com os partícipes envolvidos: universidades – governo – 

empresas.  

 

 

3.3 SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SNCTI) 

 

 

Notadamente, a sociedade moderna enfrenta um momento muito peculiar quanto ao processo 

de reestruturação global que se iniciou a algumas décadas, transformando o modelo de 

desenvolvimento dominantemente industrial para um modelo informacional com efeitos 

significativos e irreversíveis em áreas expressivas, como: tecnologia, indústria, economia, 

política e organizacional.  

 

Tais transformações são diretamente impactantes ao processo de desenvolvimento científico, 

tecnológico e de inovação de uma nação, configurando-se em um dos maiores desafios 

impostos na atualidade.  

 

Desafios estes que se materializam na capacidade que um país possui em gerar, aplicar e 

difundir o conhecimento científico produzido e, mais além, o de transformar esse 

conhecimento em inovações tecnológicas capazes de promover diferenciais competitivos 

nacionais (VILLELA; MAGACHO, 2009).  

 

Resultante disso, países que se encontram em franco desenvolvimento ou consolidaram-se 

economicamente, como Estados Unidos, Alemanha, Japão e China, desenvolveram políticas 

nacionais favoráveis que promoveram a estruturação e a consolidação de um Sistema 

Nacional de Inovação promotor de desenvolvimento e difusor de novas tecnologias.  
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Ao exposto, vários autores desenvolveram inúmeros estudos e pesquisas que se consolidaram 

no arcabouço teórico sobre Sistemas Nacionais de Inovação, os quais objetivam descrever e 

qualificar a forma como as nações se estruturam para consolidar seus sistemas de governo no 

tocante à promoção da inovação tecnológica nacional (FREEMAN, 1995; LUNDVALL, 

1992; EDQUIST, 2001; NELSON 1993).  

 

Desse modo, Freeman (1995) conceitua Sistema Nacional de Inovação como um conjunto de 

instituições, atores e mecanismos em um país que contribui para a criação, o avanço e a 

difusão das inovações tecnológicas a serem difundidas pelas instituições, atores e 

mecanismos, institutos de pesquisa, sistema educacional, firmas e seus laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento, agências governamentais, estrutura do sistema financeiro, a 

legislação de propriedade intelectual e as universidades (FREEMAN, 1995). 

 

Complementarmente a essa conceituação, a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) amplia tal entendimento ao caracterizá-lo como um 

fenômeno político complexo e sistêmico de ampla abrangência em que o conjunto de 

instituições e organizações responsável pela criação e adoção de inovações em um 

determinado país conduzem políticas nacionais que enfatizam as interações entre instituições 

que participam do amplo processo de criação do conhecimento e da sua difusão e consequente 

aplicação (OCDE, 1996, p. 7). 

 

Entretanto, o tardio desenvolvimento do Brasil em industrialização, estruturação de uma base 

de apoio sustentável política e economicamente; além da criação e aperfeiçoamento de 

instituições de pesquisas e universidades, condicionou o País a um período de estagnação 

econômica e de dependência tecnológica considerável, que são materializadas na atualidade 

por inúmeros comparativos, dentre os quais se destacam os indicadores de resultado em 

Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) do processo de inovação: a) publicação de artigos 

científicos em periódicos internacionais; b) patentes registradas e c) exportações de 

equipamentos de informação e comunicação – que caracterizam simultaneamente o 

desempenho científico a apropriação desse conhecimento e consequente consolidação em um 

ambiente propício à inovação (AVELLAR e OLIVEIRA, 2008).  

 

Como consequência disso, podemos identificar na Figura 2 que o País ocupa a décima terceira 

posição no ranking de países com maior participação percentual de artigos publicados em 
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periódicos científicos indexados de 2009, caracterizando os reflexos da descontinuidade das 

políticas em C,T&I:  

 

Figura 2 – Países com maior participação percentual em relação ao total mundial de artigos publicados 

em periódicos científicos indexados 

 
 
Fonte: MCTI 

 

Suzigan e Albuquerque (2008); Villela e Magacho (2009) descrevem bem o momento 

conturbado ao mencionar que próximo ao fim do regime militar foi constituído o Ministério 

da Ciência e Tecnologia
5
, com todas as instituições de financiamento e de apoio ao 

desenvolvimento científico e tecnológico até então inexistentes. Porém, tal iniciativa foi 

fortemente impactada pela crise econômica que perdurou até meados de 1990, aliada à 

fragilidade do sistema monetário-financeiro do País e à criação do Banco Central (1964) e 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) entre os anos de 1950 e 1960, contribuindo para a extinção de vários Planos 

Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), criados entre 1972 e 1984. 

 

Contudo, nos últimos anos, é notório o esforço do País, por meio da instituição sistemática de 

políticas públicas, visando o fortalecimento e a consolidação do Sistema Nacional de 

Inovação, destacando-se as seguintes iniciativas: Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior (PITCE) em 2003; Lei n
o
 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação; 

                                                 
5
 Atualmente, denominado Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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Lei n
o
 11.196/2005 “Lei do Bem”; O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007, e 

o Plano de Desenvolvimento da Produção, em 2008.  

 

Desse modo, tais iniciativas vêm sendo consolidadas, como podemos observar na Tabela 1, 

pelo número crescente de publicações internacionais atribuídas ao Brasil, especialmente no 

biênio 2007-2008, quando o País foi responsável pela produção de 30.422 artigos 

internacionais indexados, representando um crescimento da ordem de 54,56% em relação à 

América Latina e 2,63% em relação às publicações do restante do mundo. Contudo, a partir 

do ano 2000, observa-se uma evolução significativa da produção acadêmica internacional do 

País, o que vem corroborar com as ações governamentais citadas anteriormente.  

 

Tabela 1 – Artigos publicados em periódicos científicos internacionais indexados
6
 e percentual em 

relação à América Latina e ao mundo 2000-2009 

Ano Brasil 
América 

Latina 
Mundo 

% do Brasil 

em relação à 

América 

Latina 

% do Brasil 

em relação ao 

Mundo 

2000 10.521 24.529 777.827 42,89 1,35 

2001 11.581 26.478 796.862 43,74 1,45 

2002 12.929 28.620 797.668 45,17 1,62 

2003 14.288 31.591 875.756 45,23 1,63 

2004 14.995 31.655 854.703 47,37 1,75 

2005 17.714 37.250 982.533 47,55 1,80 

2006 19.294 38.743 983.424 49,8 1,96 

2007 19.510 39.367 981.932 49,56 1,99 

2008 30.422 55.757 1.158.057 54,56 2,63 

2009 32.100 58.985 1.191.707 54,42 2,69 
 

Fonte: MCTI 

 

Outro dado, também empregado para mensurar o resultado tecnológico e de inovação é o 

resultado do número de patentes concedidas no United States Patent and Trademark Office 

(USPTO).  

 

Na Tabela 2, identificamos um crescimento representativo do País no período compreendido 

2000 e 2010, quando apresentou 220 e 568 registros, respectivamente, representando uma 

variação da ordem de 158% (2000-2010).  

                                                 
6
Thomson/ISI. 
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Entretanto, apesar de crescimento de registros de patentes do Brasil não ser tão expressivos 

em termos absolutos, quando comparamos com países como EUA, Japão e Coreia do Sul. Ao 

avaliarmos a variação percentual de crescimento, verifica-se que o Brasil ocupa a 4ª posição a 

duas décadas consecutivas, o que vem também a corroborar com as ações governamentais 

instituídas.  

 

Tabela 2 – Pedidos de patentes de invenção
7
 depositados no escritório de marcas e patentes dos 

Estados Unidos da América – alguns países 1980/2010 

Países 1980 1990 2000 2010 

Variação 

1980/1990 

(%) 

Variação 

1990/2000 

(%) 

Variação 

2000/2010 

(%) 

EUA 62.098 90.643 164.795 241.977 46,0 81,8 46,8 

Japão 12.951 34.113 52.891 84.017 163,4 55,0 58,8 

Alemanha
(2)

 9.765 11.292 17.715 27.702 15,6 56,9 56,4 

Coreia do Sul 33 775 5.705 26.040 2.248,5 636,1 356,4 

Canadá 1.969 3.511 6.809 11.685 78,3 93,9 71,6 

Reino Unido 4.178 4.959 7.523 11.038 18,7 51,7 46,7 

França 3.331 4.771 6.623 10.357 43,2 38,8 56,4 

China
(3)

 7 111 469 8.162 1.485,7 322,5 1.640,3 

Israel 253 608 2.509 5.149 140,3 312,7 105,2 

Itália 1.501 2.093 2.704 4.156 39,4 29,2 53,7 

Austrália 517 811 1.800 3.739 56,9 121,9 107,7 

Cingapura 6 36 632 1.540 500,0 1.655,6 143,7 

Espanha 142 289 549 1.422 103,5 90,0 159,0 

Rússia
(4)

 338 304 382 606 (10,1) 25,7 58,6 

Brasil 53 88 220 568 66,0 150,0 158,2 

México 77 76 190 295 (1,3) 150,0 55,3 

Argentina 56 56 137 134 - 144,6 (2,2) 

Chile 8 13 24 85 62,5 84,6 254,2 

 

Fonte: MCTI 

Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9239.html> Acesso em: 22 ago. 2012 

 

 

Em relação ao ambiente inovador de um país, o indicador de resultado empregado para 

mensurar essa característica é representado pelas exportações de equipamentos ligados à 

ciência e à tecnologia, como equipamentos de informação e comunicação empregados na TI.  

 

                                                 
7
Apenas patentes de utilidade. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9239.html
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Podemos verificar (Tabela 3) que entre o triênio 2004-2006 o País teve um expressivo 

crescimento das exportações de equipamentos de TI acumulando um aumento de 52% em 

relação ao ano de 2004. Entretanto, quando comparado com o México (país em 

desenvolvimento), observa-se uma considerável disparidade em números absolutos, pois o 

referido país exportou, em 2006, cerca de um volume 12 vezes maior que o do Brasil, 

demonstrando que o País ainda não se constituiu em um ambiente de inovação, resultando em 

uma forte dependência tecnológica em setores críticos para a indústria nacional.  

 

Tabela 3 – Exportações de Equipamentos de ICT 2002-2006 em milhões de dólares 

País 2002 2003 2004 2005 2006 

Brasil 2.420 2.332 2.290 4.038 4.396 

México 36.324 35.906 41.336 43.870 53.462 
 

Fonte: (OCDE, 2009) 
 

Com a apresentação desses dados, podemos inferir que a atuação do Estado desempenha um 

papel relevante na coordenação e execução de políticas de longo prazo, que contribuem para o 

desenvolvimento da indústria e economia com o um todo (FREEMAN; SOETE, 2008). 

Cabendo a esse a responsabilidade de constituir uma estrutura sustentável e propiciar a 

formulação de políticas públicas expressivas que fomentem o desenvolvimento tecnológico e 

inovativo, promovendo a mitigação dos riscos e incertezas ambientais, bem como estimular os 

agentes participes do sistema nacional a investir em inovação tecnológica. Em último, ao 

Estado cabe além de propiciar tais condições, coordenar e direcionar o progresso tecnológico 

do País por meio da criação e aparelhamento de instituições que regulamentam os setores 

produtivo e financeiro, pelo emprego de políticas fiscal, monetária e cambial que favoreçam o 

desenvolvimento e a independência tecnológica.  

 

No escopo dessa questão, o Portal Inovação desempenha um papel relevante para o cenário do 

SNCTI do País, pois se configura em um espaço de interação, cooperação tecnológica e apoio 

à tomada de decisão para os diversos atores do sistema brasileiro de inovação (CGEE, 2010).  
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3.4 ADOCÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Presenciamos nas últimas décadas, uma expansão considerável das TICs que têm provocado 

uma nova dinâmica nas relações com o Estado, o que vem contribuindo para uma expansão 

quantitativa dos serviços públicos. Contudo, apenas a expansão quantitativa, sem uma 

perspectiva de melhoria contínua, oferta de serviços integrados que privilegiem a 

transparência, eficiência, acessibilidade e democracia impõem um grande desafio aos projetos 

de governo eletrônico.  

 

Não obstante, a isto, a avaliação qualitativa dos serviços prestados a sociedade representa, 

também, uma forma de avaliar as diretrizes e políticas governamentais instituídas pelo Estado. 

Neste aspecto, o desenvolvimento e implantação de projetos de governo eletrônico devem 

contemplar mecanismos que mensurem a adoção, aderência e utilização da tecnologia pelos 

usuários e potenciais usuários. 

 

Ao exposto, a aceitação e o uso de tecnologias é um assunto que tem recebido a atenção de 

pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, especialmente na área de Sistemas de 

Informação. Contudo, compreender porque indivíduos e organizações aceitam ou rejeitam 

determinada tecnologia podem trazer inúmeras vantagens.  

 

A realização destes estudos busca agregar melhorias, identificar fatores intrínsecos e 

extrínsecos envolvidos nas decisões, intenções e satisfação dos indivíduos, quanto à aceitação 

e ao uso da tecnologia da informação, através da aplicação de vários testes e métodos de 

avaliação (DIAS et al., 2003; VENKATESH et al., 2003; SILVA, 2005; LÖBLER, 2006).  

 

Sobre isso, a adoção de Tecnologia da Informação (TI) pelo indivíduo tem sido estudada por 

diferentes e importantes modelos conceituais que serão explicitados nas seções seguintes: 

Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM)  Technology Acceptance Model (DAVIS, 1989), 

Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM2)  Extension Technology 

Acceptance Model (VENKATESH; DAVIS, 2000) que, em geral, emanaram de teorias da 

Psicologia como a Teoria da Ação Racional (TRA)  Theory of Reasoned Action, elaborada 

por Fishbein, Ajzen (1975), e a Teoria do Comportamento Planejado (TPB)  Theory of 
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Planned Behavior, desenvolvida por Ajzen e Fishbein, em 1991, derivada da TRA. Um 

importante modelo de análise proveniente destes, resultado da minuciosa análise de um total 

de oito modelos anteriores, incluindo os acima mencionados, é o Modelo Unificado de 

Aceitação de Tecnologia (UTAUT)  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, 

de Venkatesh et al. (2003), que tem sido largamente analisado e validado em vários cenários 

de tecnologia e ambientes. 

 

 

3.4.1 EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

 

Nesta parte do trabalho, serão apresentadas as teorias que serviram de base para o 

desenvolvimento e consolidação do modelo UTAUT, desenvolvido por Venkatesh et al. 

(2003).  

 

 

3.4.1 Teoria da Ação Refletida – Theory of Reasoned Action (TRA) 

 

 

Derivada de pesquisas oriundas da Teoria da Atitude, originou-se devido à frustração com 

pesquisas de atitude de comportamentos tradicionais, muitas das quais identificavam com 

frequência correlações fracas entre as medidas de atitudes e desempenho de comportamentos 

volitivos (HALE, HOUSEHOLDER e GREENE, 2003, p. 259). 

 

Inicialmente, proposta por Fishbein e Ajzen (1975), postulam que o comportamento do 

indivíduo é orientado por intenções comportamentais resultantes da atitude deste em relação 

às normas subjetivas associadas ao comportamento.  

 

Davis et al. (1989), teoricamente preconizam que o comportamento individual é determinado 

pelas intenções, as quais ocorrem em função da atitude do indivíduo (sentimentos positivos e 

negativos) em relação a ele próprio. Para os autores existe uma norma subjetiva, que envolve 

a percepção do indivíduo quanto ao que a maioria das pessoas, importantes para ele, pensam 

que ele deveria ou não desempenhar com relação ao comportamento em questão (DAVIS, 
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BAGOZZI, WARSHAW, 1989). Dessa forma, a construção do modelo em questão (Figura 3) 

estabelece como construtos as normas subjetivas e a atitude para o comportamento.  

 

 

Figura 3 – Teoria da Ação Refletida – Theory of Reasoned Action (TRA) 

 

 
 

Fonte: Fishbein e Azjen (1975) 

 

Conforme a Figura 3 apresenta, denota-se que Atitude (Attitude) e Norma Subjetiva 

(Subjective Norm) atuam como antecedentes a uma dada intenção comportamental. Segundo 

os autores, quanto uma pessoa tem a intenção de comportar-se de uma determinada forma, é 

provável que ela vá fazê-lo (AJZEN e FISHBEIN, 1975 e 1980). Sobre a Atitude (Attitude), 

os autores apontam que decorre dos sentimentos positivos ou negativos do indivíduo sobre a 

execução de uma tarefa, ou seja, é determinada em função das crenças relativas às 

consequências resultantes de um comportamento e da avaliação da conveniência destas 

consequências (DAVIS et al., 1989). 

 

Ao exposto, é importante descrever que a Norma Subjetiva (Subjective Norm) é caracterizada 

pela percepção que o indivíduo realiza sobre como as pessoas que ele considera importantes 

pensam sobre o comportamento ou a tarefa que deverá ser executada. No modelo em questão 

a contribuição da norma subjetiva é ponderada pela motivação que um indivíduo possui.  

 

Segundo a TRA, a intenção de adotar uma nova TI é determinada pelos interesses pessoais e 

pelas influências sociais, parte do princípio de que o indivíduo terá a intenção de tomar uma 

atitude (no caso, de adotar uma nova TI) no momento em que conseguir enxergar os 

potenciais benefícios pessoais que pode ter em suas atividades, sejam estes provenientes de 

um menor esforço ou de um maior conhecimento social. Assim, conforme destacam 
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Karahanna, Straub e Chervany (1999), a TRA procura traçar relações causais entre 

expectativas, atitude, normas sociais e intenção (HALE, HOUSEHOLDER e GREENE, 2003, 

p. 259). A aplicação-chave da teoria da ação racional é a predição da intenção 

comportamental, abrangendo previsões de atitude e de comportamento. A separação 

subsequente de intenção comportamental de comportamento permite a explicação de fatores 

limitantes sobre a influência de atitude (Ajzen, 1980). 

 

 

3.4.2 Modelo de Aceitação da Tecnologia – Technology Acceptance Model (TAM) 

 

 

Elaborado por Fred D. Davis (1989) com a finalidade de explicar a aceitação de sistemas de 

informação pelos usuários (VENKATESH et al., 2003), possui elementos comportamentais 

relevantes, que consideram que a intenção de agir do indivíduo o conduz à ação efetiva. 

Segundo Bagozzi et al. (1992), existem restrições, como competências e aptidões dos 

indivíduos, prazos, restrições ambientais e organizacionais, hábitos que limitam a liberdade de 

agir (BAGOZZI et al., 1992). 

 

Por meio da TAM é possível identificar duas percepções particulares acerca do uso da 

tecnologia avaliada: a Utilidade Percebida e a Facilidade Percebida – consideradas 

fundamentais para aceitação e comportamentos que conduzem à utilização do respectivo 

sistema pelos usuários finais (DAVIS et al., 1989). 

 

A Utilidade Percebida (U) – Perceived Usefulness, consiste na crença do indivíduo de que ao 

utilizar o sistema tecnológico, ocorrerá uma melhoria no desempenho do seu trabalho. Já a 

Facilidade de Uso Percebida (EOU) – Perceived ease of use, consiste no nível de esforço 

envolvido no uso de um sistema de informação, conforme percebido pelo potencial usuário 

(VENKATESH et al., 2003). 

 

Segundo Davis (1989), a Intenção Comportamental (BI- Behavioral Intention) pode ser vista 

como codeterminada pela Atitude (A) da pessoa em relação à utilização do sistema e pela 

Utilidade Percebida (U). A Figura 4 apresenta a representação do modelo. 

 



41 

 

Figura 4 – Modelo de Aceitação da Tecnologia – Technology Acceptance Model (TAM) 

 

 
 

Fonte: Davis et al. (1989) 

 

 

O modelo TAM permite a avaliação do impacto de variáveis externas nas crenças e atitudes 

pessoais dos usuários, que resultam na intenção de uso do sistema, considerando a U e EOU 

como mediadores desse resultado (VENKATESH e DAVIS, 2000). 

 

Algumas das limitações do modelo TAM são retomadas pelo UTAUT. O UTAUT, de 

Venkatesh et al. (2003), consiste em um modelo que pode ser utilizado para a avaliação da 

probabilidade de sucesso de uma nova tecnologia a ser implantada por meio da análise da 

aceitação do potencial usuário do SI. O modelo foi sugerido com o intuito de prover um 

instrumento para gestores com necessidade de ponderar a probabilidade de sucesso da 

introdução de novas tecnologias e ajudá-los a entender quais são os direcionadores de sua 

aceitação. 

 

3.4.3 Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM2) 

 

 

Objetivando ampliar o TAM Venkatesh e Davis (2000) estenderam o modelo original para 

explicar a U e a EOU, a partir de processos e influência social e processos cognitivos 

instrumentais, incluindo novas dimensões aos construtos: Normas Subjetivas, Imagem, 

Relevância do Trabalho, Qualidade do Produto do Trabalho e Demonstrabilidade do Trabalho 

(VENKATESH, 2000; VENKATESH e DAVIS, 2000). 
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A extensão ao modelo TAM considerou os construtos conforme descrito por Venkatesh e 

Davis (2000): 

 

a) Norma subjetiva (Subjective Norm) – Contempla o senso de percepção que o 

indivíduo tem sobre a opinião de pessoas consideradas por este como importante em 

relação a adoção ou uso do sistema de informação. Igualmente ao modelo TAM, a 

Norma Subjetiva afeta positivamente a U e a Intenção de Uso;  

b) Voluntariedade (Voluntariness) – Vincula-se ao ambiente social do uso da 

tecnologia, refletindo a obrigatoriedade ou não de o usuário utilizar o sistema e 

consequentemente é moderadora da Norma Subjetiva na Intenção de Uso;  

c) Imagem (Image) – Relaciona-se como a forma de percepção do usuário sobre o 

grau de aceitação da nova tecnologia irá torná-lo mais bem aceito no contexto social 

da organização e fora dela e, dessa forma, influenciando direta e positivamente a U; 

d) Experiência (Experience) – Relaciona-se ao tempo de utilização da tecnologia. 

Atua como moderadora dos efeitos decorrentes da Norma Subjetiva sob a U e, 

consequentemente, na Intenção de Uso; 

e) Relevância no Trabalho (Job Relevance) – Influenciando positivamente o 

construto U, refere-se à percepção da importância e da capacidade da tecnologia para 

apoiar o usuário em seu cotidiano; 

f) Qualidade da Informação (Output Quality) – Influência positivamente a U, 

indica a percepção do usuário sobre a qualidade da tecnologia empregada; 

g) Demonstração de Resultados (Result Demonstrability) – Refere-se à percepção 

que o indivíduo desenvolve sobre o nível de desempenho que pode ser atribuído ao 

emprego da nova tecnologia – influenciando positivamente o construto U.  

 

A percepção do indivíduo sobre o nível de performance que pode ser atribuído ao emprego da 

nova tecnologia. Este influência positivamente o construto U.  
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Figura 5 – Extensão do Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM2) 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Venkatesh e Davis (2000)  

 

 

Segundo Kwasi e Salam (2004), observaram que em implantações de sistemas ERP, ambos os 

processos de influência social e cognitivos instrumentais influenciaram as crenças 

compartilhadas dos usuários sobre os benefícios da tecnologia e a sua utilidade e facilidade de 

utilização. 

 

 

3.4.4 Modelo de Motivação – Motivation Model (MM) 

 

 

Derivada da Teoria da Motivação, desenvolvida por Deci (1971), expressa que o 

comportamento do indivíduo é resultante de motivações extrínsecas e intrínsecas. Sendo que a 

primeira conduz o indivíduo a ações em decorrência de recompensas externas. Já as 

motivações intrínsecas, resultam da prática de uma ação por si só.  
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3.4.5 Teoria do Comportamento Planejado – Theory Of Planed Behavior (TPB) 

 

 

A TCP ou, no termo em inglês “TPB”, originalmente, foi desenvolvida por um dos autores da 

TRA, segundo (AJZEN, 1991), a TPB é uma extensão e considerada também como um 

avanço desta, acrescentando uma nova dimensão, denominada de Controle Comportamental 

Percebido. Relaciona-se à percepção que o indivíduo possui sobre a facilidade ou dificuldade 

em exercer determinado comportamento. É teorizada como tendo influência direta sobre o 

comportamento e, indiretamente, mediado pela intenção comportamental. Conforme 

destacado no estudo de Harrison, Mykytyn e Riemenschneider (1997), a intenção pode ser o 

melhor definidor de um comportamento, caso não ocorra nada no ambiente que possa 

interferir nos planos. 

 

Em entendimento amplo sobre a teoria em questão, esta parte da hipótese em que as pessoas 

adotam comportamentos baseados em decisões racionais e utilizam as informações 

sistematicamente para ajustar-se ao seu comportamento.  

 

Ajzen (2002) qualifica o comportamento humano como sendo direcionado por três tipos de 

crenças: comportamentais, normativas e de controle.  

 

Na Figura 6, a teoria pode ser visualizada, contudo é válido enfatizar que as crenças 

comportamentais produzem atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao 

comportamento. Dessa forma, as crenças normativas originam-se de uma pressão social. As 

crenças de controle podem interferir no desempenho de um comportamento. E a intenção 

comportamental é consequência da atitude em relação ao comportamento, Norma Subjetiva e 

percepção do indivíduo.  

 

Ajzen (2002) salienta que, para modificar o comportamento, intervenções podem ser 

direcionadas a um ou mais de seus três determinantes: atitudes, normas subjetivas ou controle 

percebido. Uma vez que os indivíduos tenham verdadeiro controle sobre o comportamento, 

novas intenções comportamentais podem ser produzidas e convertidas em comportamento 

real. 
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Figura 6 – Teoria do Comportamento Planejado – Theory of Planed Behavior (TPB) 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Ajzen (2002) 

 

Para o referido autor, os três antecedentes das intenções comportamentais são estabelecidos 

em crenças, portanto, torna-se relevante conhecer quais são as mais preponderantes na 

memória do indivíduo para que sejam mensuradas. A mensuração pode ser realizada por 

intermédio de um questionário padrão de TCP, incluindo as diversas medidas dos construtos 

que incluem: crenças, atitudes, normas subjetivas, percepções de controle comportamental, 

intenções e comportamento real. E, por meio de técnicas estatísticas, tais como: análise de 

regressão múltipla e metodologias mais sofisticadas de equações estruturais, pode-se 

determinar, com um certo grau de certeza, a contribuição relativa de atitudes, normas 

subjetivas e percepções de controle comportamental para prever as intenções do 

comportamento efetivo de um indivíduo (AJZEN, 2002) 

 

Deste modo, para o autor, as crenças fornecem uma fotografia da fundamentação cognitiva do 

comportamento de uma dada população, num determinado momento, possibilitando entender 

por que as pessoas têm certas atitudes, normas subjetivas ou percepções de controle 

comportamental (AJZEN, 2002). 

 

Vale afirmar que a TCP é, hoje, o modelo dominante das relações atitude-comportamento, 

possibilitando a previsão acurada das intenções comportamentais, a partir de um conjunto 

reduzido de variáveis antecedentes – atitude relativa ao comportamento, Norma Subjetiva e 

Controle Percebido do Comportamento (ARMITAGE; CHRISTIAN, 2003). 
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3.4.6 Modelo Combinado (C-TAM/TPB) 

 

 

O modelo C-TAM/TPB é um modelo híbrido, derivado das teorias TPB e TAM, que fora 

aplicado por Taylor e Todd (1995b) em estudos que necessitavam medir a experiência do 

usuário em TI. A referida métrica consolidou o construto denominado de “experiência 

anterior”.  

 

Nesses estudos, o modelo apresentou uma alta capacidade de prever o comportamento de 

usuários experientes e inexperientes em relação à sua expectativa em referência às vivências 

anteriores. 

 

Assim exposto, o modelo C-TAM-TPB conjuga diagnósticos referentes à Atitude sobre o 

Comportamento, a Norma Subjetiva e Controle do Comportamento Percebido, oriundos do 

modelo TPB com a U, originária do modelo TAM, de acordo com a Figura 7 (TAYLOR e 

TODD, 1995a): 

 

Figura 7 – Modelo Combinado (C-TAM/TPB) 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Davis e Venkatesh (1996) e Azjen (1991) 

 

 

 

 

 



47 

 

3.4.7 Modelo de Utilização de Computadores Pessoais – Model Of Pcs Utilization 

(MPCU) 

 

 

O modelo MPCU é uma derivação da teoria do comportamento humano de Triandis (1977) e 

sofreu algumas adaptações para o emprego em ambientes de sistemas de informação, visando 

diagnosticar a utilização de computadores pessoais (THOMPSON et al., 1991).  

 

A adaptação realizada consistiu em aproveitar as características do modelo em diagnosticar a 

aceitação e uso individual de TI, empregando-a para avaliar o comportamento e intenção de 

uso.  

 

Figura 8 – Modelo de Utilização de Computadores Pessoais – Model of PCs Utilization (MPCU) 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Igbaria et al. (1996) 

 

 

Conforme a visualização gráfica (Figura 8), os construtos determinantes da Complexidade 

Percebida referem-se à facilidade de utilização/aprendizagem do sistema: 

 

a) Habilidades – refere-se à facilidade que o indivíduo tem em operar o 

equipamento;  

b) Suporte Organizacional – Relaciona-se à disponibilização de infraestrutura 

apropriada para ajudá-lo em suas necessidades frente ao uso do equipamento;  
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c) Uso Organizacional – fundamenta-se a real necessidade que a empresa possui em 

disponibilizar o uso de computadores a seus funcionários, objetivando que estes 

possam desempenhar suas atividades de forma mais otimizada.  

 

Já referentes aos demais construtos: Utilidade Percebida, Divertimento Percebido e Pressão 

Social, verifica-se sua fundamentação:  

 

a) Utilidade Percebida – vincula-se à percepção de que o indivíduo possui acerca 

do uso do equipamento; 

b) Divertimento Percebido – Atribui-se à satisfação que o indivíduo tem em utilizar 

o equipamento; 

c) Pressão Social – Refere-se às influências ambientais que o indivíduo recebe para 

utilizar ou não o equipamento.  

 

3.4.8 Teoria da Difusão da Inovação – Innovation Difusion Theory (IDT) 

 

 

A referida teoria origina-se na Sociologia, inicialmente proposta pelo sociólogo Everett 

Rogers em 1962, e tornou-se referência neste campo, agregou consideráveis avanços à 

diversas áreas de estudo, incluindo o campo da TI acerca da aceitação da tecnologia pelo 

indivíduo.  

 

Em relação aos sistemas de informação, Moore e Benbasat (1991) adequaram as 

características da inovação presente em Rogers (1995) e desenvolveram um conjunto de 

construtos que foram empregados para examinar a aceitação individual da tecnologia.  

 

Segundo Figueiredo (2005), o objetivo é explicar o processo de decisão da inovação e 

determinar os fatores que influenciam a taxa de adoção e as categorias adotadas (ROGER, 

1995), concluindo que a inovação é uma ideia identificada como algo novo pelo indivíduo. 

Dessa forma, a difusão é o processo pelo qual a inovação é transferida por intermédio de 

diferentes canais ao longo do tempo. Assim, a principal contribuição da IDT é a definição do 

processo de decisão da inovação que se inicia com o conhecimento individual de uma 
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inovação que resulta na confirmação da adoção ou rejeição dessa inovação (FIGUEIREDO, 

2005). 

 
Figura 9 – Teoria da Difusão da Inovação – Innovation Difusion Theory (IDT) 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Roger (1995) 

 

 

Conforme se evidencia na Figura 9, os construtos determinantes da Intenção de Uso e o 

resultante Uso de uma tecnologia são influenciados por:  

 

a) Vantagem Relativa – refere-se à percepção do usuário sobre as melhorias que ele 

obterá utilizando a nova tecnologia em relação às já existentes; 

b) Compatibilidade – Caracterizada pelo grau de adaptação que a tecnologia sofrerá 

na execução das tarefas; 

c) Complexidade – Explica o nível de facilidade de utilização ou aprendizagem pelo 

usuário; 

d) Experimentação – Caracteriza-se pela possibilidade ou não de experimentar o 

emprego da tecnologia antes da aquisição; 

e) Observação – relaciona-se à possibilidade de verificação dos benefícios trazidos 

pela nova tecnologia. 

 



50 

 

3.4.9 Teoria Social Cognitiva – Social Cognitive Theory (SCT) 

 

 

Segundo Bandura (1986), a teoria SCT considera que o comportamento individual é 

influenciado por fatores internos (personalidade) e externos (ambiente), delineado pelo 

Determinismo Recíproco – o indivíduo cria, modifica e destrói o ambiente, e as modificações 

que ele introduz afetam a ele próprio e, por sua vez, o seu comportamento e a sua vida futura 

(COMPEAU e HIGGINS, 1995a). 

 

Os pesquisadores Compeau e Higgins (1995b) aplicaram e estenderam o modelo SCT para o 

contexto da utilização de computadores (COMPEAU et al., 1999). Posteriormente, Compeau 

e Higgins (1995a) aplicaram o modelo SCT para estudar o desempenho desses equipamentos. 

 

Entretanto, a teoria desenvolvida por Compeau e Higgins (1995b) permitiu a extensão para a 

aceitação e uso da TI, conforme se observa na Figura 10: 

 

Figura 10 – Teoria Social Cognitiva – Social Cognitive Theory (SCT) 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Pajares (2002) 

 

 

Assim, verifica-se que no modelo SCT, os Fatores Pessoais qualificam as características dos 

usuários da TI. O Comportamento determina os procedimentos no emprego da nova 

tecnologia e os Fatores Ambientais referem-se às condições do ambiente em que a tecnologia 

será empregada.  
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3.5 Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) 

 

 

A elaboração da UTAUT é resultante multiplicidade de diversos modelos para analisar a 

aceitação de tecnologia da informação e consequente dificuldade de adoção de um modelo 

mais adequado para a realização de pesquisas de uso e aceitação em TI.  

 

Para o desenvolvimento do modelo UTAUT os autores revisaram todos os modelos que 

mediam a aceitação e uso da TI, a fim de validar o modelo UTAUT o que resultou na 

utilização de oito modelos, a saber: TRA (FISHBEIN; AJZEN, 1975); TAM; TAM2 (DAVIS, 

1989); VENKATESH; DAVIS, 2000); Modelo Motivacional (MM) (VALLERAND, 1997); 

TPB (AJZEN; FISHBEIN, 1991); TAM e o TPB (TAYLOR e TOOD, 1995); MPCU 

(THOMPSON et al., 1991); Teoria da Difusão da Inovação (IDT) (ROGERS, 1995) e Teoria 

Cognitiva Social (SCT) (BANDURA, 1986) Venkatesh et al. (2003).  

 

Para tanto, os autores realizaram estudos longitudinais envolvendo quatro organizações que 

haviam introduzido uma nova tecnologia no ambiente de trabalho, produzindo resultados que 

validaram o modelo UTAUT, o que identificou que ocorre até 70% da variação na intenção.  

 

Dessa forma, o modelo UTAUT visa explicitar as intenções do usuário para utilizar um 

determinando sistema de informação e comportamento de uso subsequente. A teoria está 

sustentada em quatro construtos: “expectativa de desempenho”; “expectativa de esforço”; 

“influência social” e “condições que facilitem” que são determinantes diretos da intenção de 

uso e comportamento (VENKATESH et al., 2003). Gênero, Idade, Experiência e 

Voluntariedade de uso são empregados para medir o impacto dos quatro principais construtos 

sobre a intenção de uso e comportamento (VENKATESH et al., 2003).  
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Figura 11 – Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003) 

 

 

O modelo UTAUT vem sendo empregado para identificar a intenção de uso de diferentes 

tipos de tecnologia em diferentes ambientes a aplicações do modelo em ferramentas de ensino 

a distância, aplicativos de escritório e até em equipamentos de voto eletrônico nos Estados 

Unidos (CHIU e WANG, 2008; AL-GAHTANI et al., 2007; YURONG e MARPHY, 2007). 

 

Nos tópicos seguintes, os construtos presentes no modelo UTAUT serão descritos 

apresentando as definições oriundas das teorias que os originaram: 

 

 

3.5.1 Expectativa de Desempenho 

 

 

No construto “expectativa de desempenho” é mensurado o nível em que o indivíduo acredita 

que a utilização do sistema possa ajudá-lo a obter ganhos de desempenho em suas atribuições. 

No Quadro 3, são apresentados os construtos de teorias anteriores, que explicitam os 

construtos elaborados por Venkatesh (2003).  
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Quadro 3 – Construtos de Expectativa de Desempenho 

Construto Definição Teoria Referência 

Utilidade Percebida 

(Perceived 

Usefulness) 

O grau em que uma pessoa acredita 

que utilizar um determinado sistema 

permitiria reforçar o seu desempenho 

TAM; TAM2; C-

TAM; TPB 

Davis, 1989; 

Davis et al., 

1989 

Motivação 

Extrínseca 

(Extrinsic 

Motivation) 

A percepção de que os usuários vão 

querer executar uma atividade, já 

que é entendido, apesar dos 

resultados serem distintos, que a 

própria realização dos resultados 

melhora o desempenho, a 

remuneração e geram promoções 

MM Davis et al., 

1992 

Ajuste ao Trabalho 

(Job-Fit) 

O grau em que o indivíduo acredita 

que, usando uma determinada 

tecnologia, melhorará o desempenho 

no seu trabalho 

MPCU Thompson et 

al., 1991 

Vantagem Relativa 

(Relative 

Advantage) 

O grau em que uma inovação é 

percebida como uma melhoria na 

maneira existente de fazer as coisas 

IDT Moore e 

Benbasat, 1991. 

Expectativa de 

Resultado-

Desempenho 

(Outcome 

Expectation – 

Performance) 

As consequências relacionadas ao 

desempenho do comportamento – 

especialmente o desempenho ao lidar 

com as expectativas dos postos de 

trabalho relacionados aos resultados 

SCT Compeau e 

Higgis, 1995 

Compeau et al., 

1999 

Expectativa de 

Resultado – Pessoal 

(Outcome 

Expectation – 

Personal) 

As consequências relacionadas ao 

desempenho pessoal – especialmente 

o desempenho ao lidar com as 

expectativas individuais de estima e 

sentimento de realização 

SCT Compeau e 

Higgis, 1995 

Compeau et al., 

1999 

Fonte: Adaptado de Venkatesh e Morris (2003) 

 

 

Venkatesh et al. (2003), utilizando desses referenciais teóricos escolheram quatro indicadores 

para compor o construto “Expectativa de Desempenho”, sendo eles: U6, RA1, RA5 E OE7 

(os indicadores estão apresentados no ANEXO A). 

 

Dessa forma, a hipótese que foi testada no presente trabalho, adaptada do modelo de 

Venkatesh et al. (2003), está explicitada a seguir:  

 

H1a: A Expectativa de Desempenho influência de forma positiva a Intenção de Uso do Portal 

Inovação.  
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3.5.2 Expectativa de Esforço 

 

Esse construto está relacionado à percepção do usuário sobre a facilidade de utilização do 

sistema. Abaixo, a fundamentação teórica para a construção do modelo por Venkatesh (2003). 

 
Quadro 4 – Construtos de Expectativa de Esforço 

Construto Definição Teoria Referência 

Facilidade de Uso 

Percebida 

(Perceived Ease of 

Use) 

O grau que uma pessoa 

acredita que utilizar um 

determinado sistema seria 

livre de esforço  

TAM; TAM2 Davis, 1989 

Davis et al., 1989 

Complexidade  

(Complexity) 

O grau em que uma inovação 

é percebida como 

relativamente difícil de 

compreender e usar 

MPCU Thompson et al., 

1991 

Facilidade de Uso  

(Easy of Use) 

O grau em que usar uma 

inovação é percebida como 

sendo difícil de usar 

IDT Moore e Benbasat, 

1991 

Fonte: Venkatesh e Morris (2003) 

 

 

Venkatesh et al. (2003) identificou que o construto “Expectativa de Esforço” apresenta um 

resultado significativo em ambientes onde a adoção do sistema ocorre de maneira voluntária, 

quanto em circunstâncias em que o uso é mandatório. Entretanto, constatou-se, também, que a 

variável independente “Expectativa de Esforço” só é significativa durante o período de pré-

adoção do sistema, tornando-se não significante quando decorrido períodos prolongados. No 

entanto, promovem a redução no esforço de utilização, devido ao ganho de maior habilidade 

que o indivíduo desenvolve no uso de uma determinada tecnologia. Os indicadores desse 

construto estão apresentados no ANEXO A. A seguir, estão apresentadas as hipóteses que 

foram testadas:  

 

H2a: A Expectativa de Esforço influência de forma positiva a Intenção de Uso do Portal 

Inovação.  
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3.5.3 Influência Social  

 

O construto Influência Social fundamenta-se na percepção de quanto a utilização do sistema 

pode influenciar a convivência social com outros indivíduos determinando pontualmente a 

utilização do sistema. No Quadro 5, é apresentado a origem do construto em outras teorias.  

 

Quadro 5 – Construtos de Influência Social 

 

Construto Definição Teoria Referência 

Norma Subjetiva 

(Subjective Norm) 

É a percepção do 

indivíduo sobre a 

opinião de outras 

pessoas que são 

importantes para ele 

sobre utilizar ou não 

o sistema 

TAM; TAM2; 

TPB/DTPB; C-TAM-

TPB 

Azjen, 1991; Davis et al., 

1989; Fishben e Azjen, 

1975; Mathieson, 1991; 

Taylor e Tood; 1995 

Fatores Sociais 

(Social Factors) 

A internalização da 

cultura subjetiva do 

grupo de referência e 

dos acordos 

interpessoais que um 

indivíduo faz com os 

outros em situações 

sociais específicas 

MPCU Thompson et al., 1991 

Imagem 

(Image) 

A utilização dos 

sistemas melhora a 

imagem do indivíduo 

nos sistemas sociais 

IDT Moore e Benbasat, 1991 

Fonte: Adaptado de Venkatesh e Morris (2003) 

 

Nos estudos realizados, os autores identificaram que a variável “Influência Social” é 

levemente impactante na “Intenção Comportamental de Uso” em ambientes que a adoção do 

sistema é mandatória. Identificando que nesses casos o uso de tecnologia pelo indivíduo é 

influenciado pelos pares, gestores e outros mecanismos ambientais, ocasionando no aumento 

da intenção individual de utilizar a tecnologia. Entretanto, quando analisado em cenários em 

que a adoção é voluntária, o estudo indicou que a “Influência Social” não é relevante nem 

significante.  

Venkatesh et al. (2003, p. 462) indicam variações da ordem de 7 a 11% no impacto de 

“Influência Social” sobre “Intenção de Uso”, enquanto na validação final do modelo esses 

valores não excedam 4%.  
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Outra constatação realizada por Venkatesh et al. (2003) é que os aspectos decorrentes do 

construto “Influência Social” como fator de estímulo à intenção de uso de tecnologia mostrou-

se presente apenas em ambientes mandatórios (TACCO, 2011) 

 

Os indicadores desse construto estão apresentados em sua forma original no ANEXO A. A 

hipótese testada acerca desse construto está explicitada a seguir:  

 

H3a: A Influência Social afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso do Portal Inovação. 

Dada uma maior pressão social, maior também será a intenção de uso.  

 

 

3.5.4 Condições Facilitadoras 

 

Neste construto, “Condições Facilitadoras”, evidencia-se o nível em que o indivíduo acredita 

que a organização e a infraestrutura existentes suportam a utilização do sistema. No Quadro 6, 

são apresentados os construtos relacionados a essa definição.  
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Quadro 6 – Construtos de Condições Facilitadoras 

Construto Definição Teoria Referência 

Controle do 

Comportamento 

Percebido 

(Perceived 

Behavioral Control) 

Reflete percepções 

dos constrangimentos 

internos e externos 

sobre o 

comportamento, 

englobando a 

autoeficácia e 

condições dos 

recursos e tecnologia 

TPB/DTPB; C-TAM-

TPB 

Azjen, 1991; Taylor e 

Tood, 1995 

Condições 

Facilitadoras 

(Facilitating 

Conditions) 

Fatores objetivos no 

ambiente que os 

observadores 

consideram permitir 

que um determinado 

ato seja realizado 

MPCU Thompson et al., 1991 

Compatibilidade 

(Compatibility) 

É o grau uma 

inovação é percebida 

como sendo 

consistente com os 

valores existentes, as 

necessidades, as 

experiências passadas 

e os potenciais 

adotantes 

IDT Moore e Benbasat, 1991 

Fonte: Adaptado de Venkatesh (2003) 

 

 

Demonstra-se os indicadores desse construto em sua forma original no ANEXO A, a seguir 

está explicitada a hipótese que foi testada no modelo:  

 

H4a: O impacto das condições facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do Portal 

Inovação será positivo.  

 

 

3.5.5 Intenção Comportamental de Uso 

 

 

Originário da TRA de Fishbein e Azjen (1975), o construto “Intenção Comportamental de 

Uso”, no modelo de Venkatesh et al. (2003), está posicionado como variável dependente, que 

é afetado pelos construtos “Expectativa de Desempenho”, “Expectativa de Esforço” e 

“Influência Social”; e posiciona-se também como variável antecedente do construto 
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“Comportamento de Uso”, sendo que a sua relação com os construtos antecedentes é 

moderada pelas variáveis “gênero”, “idade”, “experiência” e voluntariedade.  

 

Na realização dessa pesquisa, foram mantidos os construtos originais ao modelo UTAUT que 

estão apresentados no ANEXO A e APÊNDICE A. As hipóteses formuladas foram: 

 

H5a: O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre o Comportamento de Uso do 

Portal Inovação será positivo.  

 

H5e: A Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior Intenção Comportamental de uso do Portal Inovação.  

 

H5f: O efeito direto da variável gênero sobre a Intenção Comportamental será significativo 

de modo que as mulheres terão maior Intenção Comportamental de Uso Portal Inovação. 

 

H5g: A Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental de modo que os 

usuários mais experientes expressarão maior intenção comportamental de uso do Portal 

Inovação. 

 

H7c: O efeito direto da variável Voluntariedade sobre a Intenção Comportamental de Uso 

será significativo em ambientes com a adoção voluntária. 

 

 

3.5.6 Comportamento de Uso 

 

 

Proveniente da TRA de FishbeinAzjen (1975), figura no modelo UTAUT, de Venkatesh et al. 

(2003), como fator dependente influenciada diretamente pelos construtos “Intenção 

Comportamental de Uso” e “Condições Facilitadoras”. Essa relação é também moderada 

pelas variáveis “Idade” e “Experiência”, que regulam seu relacionamento com os construtos 

“Condições Facilitadoras” e “Comportamento de Uso”. O indicador desse construto está 

apresentado no APÊNDICE B – Indicador CPUSO1.  

As hipóteses testadas para esse construto foram:  
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H6a: A Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior Intenção Comportamental de Uso do Portal Inovação. 

 

H6b: O efeito direto da variável gênero sobre o Comportamento de Uso será significativo, de 

modo que as mulheres terão maior Comportamento de Uso do Portal Inovação.  

 

H6c: A Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso, de modo que os 

usuários mais experientes terão maior comportamento de uso do Portal Inovação. 

 

H7b: O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamental de Uso será 

moderado por Voluntariedade, de forma que o efeito será maior para usuários em ambientes 

com adoção voluntária.  

 

H7d: A Voluntariedade irá impactar o construto Comportamento de Uso, de modo que os 

usuários em ambientes com adoção voluntária terão maior comportamento de uso. 

 

 

3.5.7 Fatores Moderadores 

 

 

O modelo UTAUT contempla variáveis moderadoras, que são fatores que impactam na 

relação entre as variáveis dependentes e independentes, sendo estas: “Idade”, “Gênero”, 

“Experiência” e “Voluntariedade”, conforme o Quadro 7. 

 

Os indicadores utilizados na pesquisa para mensurar as variáveis moderadoras, segundo o 

modelo de Venkatesh et al. (2003), estão apresentados no APÊNDICE II (IDADE, GEN, 

EXP, VOL1). 
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Quadro 7 – Fatores Moderadores 

Variáveis 

Independentes 

Moderadores Variáveis 

Dependentes 

Explicação 

Expectativa de 

Desempenho 

Gênero e Idade Intenção 

Comportamental de 

Uso 

Efeito mais forte para homens 

trabalhadores mais jovens. 

Expectativa de 

Esforço 

Gênero, Idade e 

Experiência 

Intenção 

Comportamental de 

Uso 

Efeito mais forte para mulheres, 

trabalhadores antigos e aqueles com 

experiência pouco desenvolvida. 

Influência 

Social 

Gênero, Idade, 

Experiência e 

Voluntariedade 

Intenção 

Comportamental de 

Uso 

Efeito mais forte para mulheres, 

trabalhadores antigos, em condições 

de uso obrigatório e com experiência 

pouco desenvolvida. 

Condições 

Facilitadoras 

Idade e Experiência Intenção 

Comportamental de 

Uso 

Não significativa, devido ao efeito 

ser capturado pela expectativa de 

esforço.  

Condições 

Facilitadoras 

Idade e Experiência Comportamento de 

Uso 

Efeito maior para trabalhadores 

antigos com experiência crescente. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003) p. 468 

 

As hipóteses testadas envolvendo as variáveis moderadoras foram: 

 

H1b: A Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção de Uso, de 

modo que o efeito é mais evidente em usuários mais jovens. 

 

H1c: O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção de Uso é moderado por Gênero, 

de modo que o efeito é mais forte para homens.  

 

H1d: A Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de 

Desempenho e Intenção de Uso.  

 

H2b: A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por Idade, de 

modo que o efeito será maior em usuários mais velhos.  

 

H2c: A influência da Expectativa de Esforço na Intenção de Uso será moderada por Gênero, 

de tal forma que o efeito será mais forte para as mulheres.  

 

H2d: O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderado por 

Experiência, de maneira que os usuários com maior experiência terão menor expectativa de 

esforço.  
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H3b: A Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para os mais jovens.  

 

H3c: O impacto da Influência Social na Intenção Comportamental será moderado por 

Gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres.  

 

H3d: A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental de Uso, de modo que o efeito será mais forte para usuários com pouca 

experiência.  

 

H4b: A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do Portal 

Inovação será moderado por Idade, de tal forma que o efeito será positivo para os usuários 

mais velhos.  

 

H4c: O Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e 

Comportamento de Uso, de modo que o efeito será maior para mulheres.  

 

H4d: A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e Comportamento de 

Uso, de modo que o efeito será maior em usuários com pouca experiência.  

 

H5b: A Idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental de Uso e 

Comportamento de Uso, de forma que o efeito será maior em usuários mais jovens.  

 

H5c: O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre Comportamento de Uso será 

moderado por Gênero, de modo que o efeito será mais evidente em mulheres.  

 

H5d: O relacionamento entre Intenção Comportamental de Uso e Comportamento de Uso 

será moderado por Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais 

experientes. 

 

H7a: A Voluntariedade irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental de Uso, de modo que o efeito será mais forte para usuários em ambientes 

com adoção voluntária.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia empregada para a consecução dos objetivos 

gerais e específicos, bem como o desenvolvimento dos aspectos intrínsecos à aplicação da 

abordagem qualitativa subsidiada pelo método estudo de caso (YIN, 2005).  

 

Geral:  

a) Analisar a aceitação do Portal Inovação identificando os fatores preditivos da 

intenção comportamental de uso e comportamento de uso direcionadores da adoção da 

tecnologia por seus usuários.   

 

Específicos:  

a) Analisar como a missão institucional do Portal é compreendida pelos envolvidos 

em sua gestão.  

b) Identificar as variáveis antecedentes que explicam a Intenção de Uso do Portal; 

c) Identificar os fatores que esclarecem o Comportamento de Uso do Portal;  

d) Identificar as variáveis (Gênero, Idade, Experiência e Voluntariedade) que 

moderam a relação com os demais construtos de Intenção e Comportamento de Uso 

efetivo do Portal.  

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Para Yin (2005), os estudos de casos, podem empregar-se de evidências quantitativas sem, 

contudo, ficar restritos a estas. Tal contraponto entre as evidências quantitativas e qualitativas 

não interferem na oportunidade de emprego das várias estratégias de pesquisa possíveis para a 

concretização de um estudo.  
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Dessa forma, para atingir os objetivos inicialmente delineados, a presente pesquisa 

caracteriza-se por empregar aspectos qualitativos e quantitativos, visando valer-se de várias 

fontes de evidências, construção de uma base de dados para o desenvolvimento do estudo de 

caso e o encadeamento de evidências que permitam conexões explícitas entre as questões 

levantadas, dados coletados e a constituição do raciocínio que conduzirá à conclusão (YIN, 

2005, p. 109). 

 

Tal opção metodológica encontra-se respaldada por considerar que uma das principais 

características em pesquisas qualitativas, especialmente em um estudo de caso, decorre de sua 

necessidade de investigar empiricamente um determinado fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, quando os limites e contornos entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos (GODOY, 1995, p. 62-63; YIN, 2001, p. 32).  

 

Na abordagem qualitativa, foi aplicado o método estudo de caso sobre o objeto de estudo – 

Portal Inovação desenvolvido pelo MCTI com o intuito de ser um instrumento de promoção 

da inovação tecnológica no País, visando contribuir para o aumento da competitividade da 

economia brasileira (CGEE, 2010).  

 

Complementarmente à abordagem qualitativa fora empregado um estudo quantitativo por 

meio da aplicação de surveys eletrônicos aos usuários do Portal Inovação desenvolvido 

conforme preconizado pela metodologia UTAUT (VENKATESH et al., 2003; TACCO,  

2011).  

 

Ao exposto, fundamenta-se a adoção pela abordagem quantitativa por esta ser um método de 

pesquisa social que utiliza técnicas estatísticas que normalmente implicam na construção de 

inquéritos por questionário, os quais são respondidos pelos sujeitos da pesquisa, e os 

resultados obtidos são úteis para a caracterização de observações acerca de um determinado 

evento ou fenômeno (RICHARDSON et al., 1989; ROESCH, 1999). 

 

Dessa forma, a presente abordagem quantitativa teve como função primordial a mensuração e 

o teste das hipóteses formuladas à luz da metodologia UTAUT, que possui consenso 

acadêmico reconhecido internacionalmente.  
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Ainda quanto à abordagem qualitativa, o procedimento técnico da pesquisa qualifica-se como 

pesquisa bibliográfica e de levantamento que, segundo Gil (2002), pode ser classificada 

como:  

 

a) Pesquisa bibliográfica: configura-se pelo exame detalhado de materiais já 

desenvolvidos, especialmente livros e artigos científicos; 

b) Levantamento: envolve ações de inquérito direto aos sujeitos do estudo, cujo 

comportamento pretende-se avaliar. Composto por diferentes etapas procede-se à 

solicitação de informações a um determinado grupo de indivíduos acerca do tema 

estudado para, então, mediante avaliação quantitativa, desenvolver as conclusões 

correspondentes.  

 

Quanto ao método é, qualificado por Garcia (1998, p. 44) como um procedimento racional e 

ordenado (forma de pensar), formado por instrumentos básicos, que implicam no emprego da 

reflexão e da experimentação, para proceder ao longo do caminho (significado etimológico de 

método) e atingir os objetivos preestabelecidos no planejamento da pesquisa (projeto). 

 

Sobre o método, Lakatos e Marconi (1995) o subdividem em dois tipos: métodos de 

abordagem e métodos de procedimento.  

 

Dessa forma, o presente trabalho pode ser classificado quanto a sua abordagem como método 

hipotético-dedutivo e quanto ao procedimento de estatístico. Sendo que a primeira 

classificação pode ser descrita pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da 

qual se formula hipóteses e, pelo processo dedutivo, que verifica a ocorrência de fenômenos 

abrangidos pela hipótese. E, sobre o método de procedimento, recai o entendimento sobre 

estatístico, pois optou-se por uma pesquisa quantitativa que estará associada à aplicação de 

surveys eletrônicos para a coleta de dados, visando a identificação de aspectos relacionados a 

adoção de uso de tecnologia sobre um determinado universo (população) de usuários do 

Portal.  

 

Visando apresentar tais características da pesquisa, demonstrar-se-á na Figura 12 a 

visualização macro da metodologia do plano da pesquisa:  
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Figura 12 – Plano Macro de Pesquisa 

 

 

PLANO DE PESQUISA

METODOLOGIA

ABORDAGEM 

QUALITATIVA

ABORDAGEM 

QUANTITATIVA

BIBLIOGRÁFICA

ü Levantamento 

bibliográfico.

ü Fundamentação teórico.

ü Embasamento teórico.

ESTUDO DE CASO

ü Componentes. 

ü Protocolo. 

ü Coleta de evidencias.

ü Caracterização.

ü Entrevista semi-

estruturada

PESQUISA

ü Surveys eletrônicos. 

ü Aplicação da 

Metodologia UTAUT.

ü Procedimentos 

estatísticos.

ü Análise Multivariada.

RELATÓRIO FINAL

Análise dos resultados 

(quantitativo e qualitativo)

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.2 COMPONENTES DE UM ESTUDO DE CASO 

 

 

Para Yin (2001, 2005) a pesquisa que adote a metodologia estudo de caso deve apresentar 

cinco componentes importantes, sendo estes:  

 

a) as questões de um estudo; 

b) suas proposições se houver; 

c) sua(as) unidade(s) de análise; 

d) a lógica que une os dados às questões da pesquisa ou às proposições; 

e) os critérios para interpretar as constatações. 
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4.2.1 Questões do Estudo 

 

 

Na realização de pesquisas envolvendo o método de estudo de caso, Yin (2005) expõe que 

questões “como” e “por que” são mais adequadas à realização de estudos de caso, 

experimentos ou pesquisas históricas.  

 

A respeito disso, a questão da pesquisa é analisar como o Portal Inovação é aceito por seus 

usuários identificando os fatores preditivos da Intenção Comportamental de Uso e 

Comportamento de Uso, e avaliar como a missão institucional do portal é compreendida pelos 

envolvidos em sua gestão.  

 

Entretanto, apenas a abordagem qualitativa, denominada estudo de caso não é suficiente para 

responder plenamente tal questão do estudo, sendo imprescindível complementar a pesquisa 

com o desenvolvimento da abordagem quantitativa, recorrendo à metodologia UTAUT para 

identificar os fatores preditivos da Intenção Comportamental de Uso e o Comportamento de 

Uso do Portal.  

 

 

4.2.2 Proposição  

 

 

Segundo Yin (2005), a definição de proposições direciona a atenção da pesquisa para 

determinados aspectos que devem ser examinados dentro do escopo do estudo, pois 

estabelecem relações teóricas entre os fatores que estão sendo estudados.  

 

Assim, as proposições foram concebidas a partir do levantamento bibliográfico e de campo 

que permitiram identificar aspectos relevantes quanto ao universo da pesquisa em relação ao 

objeto de estudo, perfil, características dos usuários e envolvidos no projeto.  
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Entretanto, alguma flexibilidade deve ser contemplada na construção das proposições do 

estudo, pois, em pesquisas exploratórias, o plano de pesquisa deve possibilitar a inclusão de 

outros aspectos de um fenômeno (SELLTIZ, 1965).  

 

Dessa forma, as proposições que nortearam todo o desenvolvimento metodológico do 

presente estudo foram:  

 

a) A missão institucional do Portal Inovação é compreendida pelos envolvidos na 

gestão do portal;  

b) A percepção de aceitação do usuário final influência a utilização do Portal 

Inovação.  

 

 

4.2.4 Ligação dos Dados com a Proposição  

 

 

Para Yin (2005), a utilização de um padrão referencial para a realização da ligação dos dados 

às proposições da pesquisa e seus resultados a torna uma abordagem interessante.  

 

A respeito disso, no presente estudo, foi adotado como base o referencial teórico apresentado 

no Capítulo 3 que buscou subsidiar todo o desenvolvimento metodológico das diferentes 

abordagens empregadas. Assim, as temáticas tratadas sobre: Internet, e-Gov, Sistema 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e UTAUT, possibilitaram a 

contextualização do fenômeno estudado à realidade – fatos e constatações evidenciados na 

pesquisa. Complementarmente, o procedimento de rastreamento bibliográfico em periódicos 

nacionais e internacionais permitiu identificar o momento atual dos estudos e pesquisas acerca 

da temática envolvida.  

  

Assim sendo, esta pesquisa contemplou em seu escopo o emprego da abordagem quantitativa 

delineada pelo modelo UTAUT, que serviu de referencial procedimental e teórico para a 

coleta de dados e informações acerca das características amostrais e do perfil dos usuários; 

possibilitando a obtenção dos dados com base de relação comparativa, permitindo a realização 

de inferências a despeito dos resultados obtidos com a aplicação dos surveys eletrônicos.  
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Complementarmente, a abordagem qualitativa pelo método estudo de caso, permitiu realizar 

ações acerca dos resultados e constatações não capturadas na abordagem quantitativa, pois 

contemplou a aplicação de entrevista semiestruturada à equipe de funcionários responsáveis 

pela gestão do Portal.  

 

 

4.2.5 Critérios para a Interpretação das Constatações 

 

 

Segundo Yin (2005), não existe uma maneira precisa de apresentar critérios de avaliação para 

estudo de caso, e o que se espera é que as descobertas possam ser interpretadas em termos de 

comparação com as proposições.  

 

Dessa forma, optou-se por adotar uma abordagem qualitativa, estruturada na metodologia 

estudo de caso e complementarmente a uma abordagem quantitativa estruturada em um 

conjunto de hipóteses que foram testadas à luz da metodologia UTAUT.  

 

Figura 13 – Ligação entre componentes e constatações 

 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

Questões do Estudo

Ligação dos dados com a 

proposição

Proposição

Critérios para interpretação 

das constatações

ESTUDO DE CASO

Como o Portal Inovação é aceito 

por seus usuários?

· A percepção do usuário final 

influência a utilização do Portal 

Inovação?

· A missão do Portal Inovação é 

compreendida pelos 

envolvidos no projeto?

· Abordagem Qualitativa: 

Estudo de caso

· Abordagem Quantitativa: 

Metodologia Utaut

Hipóteses formuladas – 

Metodologia Utaut

GERAL

· Avaliar como o Portal 

Inovação é percebido, 

identificando os fatores 

preditivos da intenção de 

uso e o comportamento 

de uso de seus usuários.

ESPECÍFICOS

· Analisar como a missão 

institucional do portal é 

percebida pelos envolvidos 

no projeto.

· Identificar as variáveis 

antecedentes que 

explicam a intenção de uso 

do Portal.

· Identificar os fatores que 

esclarecem o 

“Comportamento de Uso” 

do Portal. 

· Identificar as variáveis 

(gênero, idade, experiência 

e voluntariedade) que 

moderam a relação com os 

demais construtos de 

intenção e comportamento 

de uso efetivo do Portal. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 COLETA DE EVIDÊNCIAS  

 

 

Yin (2005) afirma que “as evidências para o estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos”.  

 

O mesmo autor ainda ressalta que na realização de estudos de caso é relevante que existam 

evidências provenientes de duas ou mais fontes, que se constituam em um banco de dados que 

venham a compor um relatório final e que haja uma ligação clara entre as evidências e as 

questões da pesquisa.  

 

 

4.3.1 Documentação e Literatura sobre o Tema 

 

 

Obtidas por meio de cartas, memorandos, agendas, avisos e minutas de reuniões, relatórios 

escritos de eventos em geral, documentos administrativos, relatórios de avaliação, estudos, 

avaliações formais, recortes de jornais ou outros artigos que aparecem na mídia de massa ou 

de determinadas comunidades (YIN, 2005).  

 

Quadro 8 – Documentação e literatura 

Pertinência para a pesquisa Formas de utilização 

Utilização  Empregada para a obtenção de informações de 

caráter amplo, necessárias ao desenvolvimento 

do referencial teórico e revisão da literatura. 

  

Evidências da pesquisa Teses e dissertações; relatórios; legislações; 

artigos técnicos e científicos; periódicos 

nacionais e internacionais.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Procedimento metodológico adotado: realizada a leitura dos documentos evidenciados no 

Quadro 8, que subsidiaram a construção de todo o referencial teórico, metodológico, análise 

dos resultados e que compuseram o relatório final do trabalho.  

 

 

4.3.2 Registro em Arquivos  

 

 

Conforme Yin (2005) o registro em arquivos pode ser obtido por meio do registro de serviço, 

registros organizacionais, tabelas, orçamentos organizacionais, mapas, gráficos e tabelas 

geográficas; além de listagem de nomes, censo demográfico, registros pessoais (diários) e 

agenda de telefone.  

 

Quadro 9 – Registro em arquivos 

Pertinência para a pesquisa Formas de utilização 

Utilização  Utilizada, principalmente, por meio de registros 

internos existentes no próprio Portal. 

  

Evidências da pesquisa Empregada para obter dados demográficos, perfil 

de acessos ao site; perfil de demandas e ofertas 

tecnológicas; mapas; gráficos georreferenciados e 

cartogramas.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Procedimento metodológico adotado: por meio de acesso identificado ao Portal Inovação, foi 

possível obter informações diversas contidas em documentos institucionais (relatórios, artigos 

e pesquisas) que fundamentaram a caracterização do Portal quanto ao seu histórico e 

evolução, bem como possibilitou o contato com os usuários que foram sujeitos da pesquisa de 

campo.  

 

 

4.3.3 Surveys Eletrônicos 

 

Com o advento da Internet e com as melhorias incorporadas ao cotidiano pelo avanço das 

TICs, as pesquisas desenvolvidas nesse ambiente encontraram um campo amplo de aplicação, 
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pois podem ser realizadas por meio de aparelhos móveis, celulares, tablets, caixas eletrônicos 

ou mesmo pela forma mais usual – correio eletrônico. Contudo, sem a necessidade de 

agendamentos prévios ou outro tipo de recurso, muitas vezes tido como invasivos ou 

complicadores.  

 

Tull (1976) conceitua que a pesquisa do tipo survey caracteriza-se pela coleta ordenada de 

informações a partir dos respondentes com o propósito de compreender e/ou prever alguns 

aspectos do comportamento da população em estudo.  

 

Silva et al. (1997) corrobora com o referido entendimento, complementando que os surveys 

eletrônicos ou questionários on-line constituem-se de uma forma organizada e previamente 

estruturada de coletar na população pesquisada informações adicionais e complementares a 

respeito de um determinado assunto sobre o qual já se detém certo grau de domínio.  

 

Ao exposto, Reedy et al. (2001) complementam que uma das principais funcionalidades 

apresentadas e que pode ser explorada para pesquisas on-line é o correio eletrônico, dado que 

é uma ferramenta muito versátil, pois permite a comunicação por mensagens de qualquer 

tamanho e envio de documentos a um custo muito baixo e com grande rapidez, possibilitando 

ainda a comunicação com indivíduos ou grupos que estejam à longa distância. 

 
Quadro 10 – Surveys eletrônicos 

Pertinência para a pesquisa Formas de utilização 

Utilização  Empregado para a coleta de informações 

necessárias ao atendimento dos objetivos 

delineados que consistiu na aplicação de 

questionários eletrônicos aos sujeitos da 

pesquisa.  

 

Evidências da pesquisa Aplicada aos sujeitos da pesquisa objetivando 

coletar informações quanto:  

a) Usuários – identificar a intenção de uso e 

comportamento de uso relacionado ao 

Portal; 

b) Equipe do Portal Inovação – obter a 

percepção destes quanto à missão 

institucional do Portal.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Procedimento metodológico adotado: a aplicação de surveys (questionários) eletrônicos 

permitiu coletar informações acerca dos usuários e da equipe de colaboradores envolvidos na 

gestão operacional do Portal Inovação, vinculados à ABDI e ao Instituto Stela.  

 

4.3.4 Observação Direta  

 

Segundo Yin (2005), as evidências observacionais são, em geral, úteis para fornecer 

informações adicionais sobre o tópico que está sendo estudado, contemplando várias 

atividades formais e informais de coleta de dados. Na observação informal, podem-se fazer 

constatações sobre os aspectos físicos, comportamentais e das demais peculiaridades do local. 

Na observação formal, pode conter um protocolo de observação para avaliar a incidência de 

certos comportamentos desejáveis na pesquisa. 

 

Quadro 11 – Observação Direta 

Pertinência para a pesquisa Formas de utilização 

Utilização  Utilizada, principalmente, de maneira informal 

no sentido de obter informações que não foram 

detectadas pelos questionários eletrônicos.  

  

Evidências da pesquisa Realizada mediante acessos ao Portal Inovação 

para conhecer suas funcionalidades, contatar 

usuários e realizar coleta de informações de 

caráter amplo.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Procedimento metodológico adotado: as evidências observacionais oriundas dessa opção da 

coleta de dados permitiu conhecer o Portal Inovação quanto às suas funcionalidades 

disponibilizadas aos usuários, bem como contatá-los para a realização da pesquisa e obtenção 

de informações de caráter amplo, necessárias à condução das demais etapas do estudo.  

 

4.3.5 Artefatos Físicos 

 

Segundo Yin (2005), uma das formas de evidências para um estudo de caso é um artefato 

físico ou cultural, um aparelho de tecnologia, uma ferramenta, uma obra de arte ou qualquer 

evidência física. A sua importância no estudo de caso é pequena, a não ser quando o artefato 

em si tem um papel importante na pesquisa como um todo.  
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Quadro 12 – Artefatos físicos 

Pertinência para a pesquisa Formas de utilização 

Utilização  Empregado para as inferências a respeito do 

Portal Inovação e obtenção de conhecimento 

quanto ao aparato tecnológico disponibilizado 

aos usuários.  

  

Evidências da pesquisa Possibilitou conhecer e analisar a estrutura do 

Portal Inovação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Procedimento metodológico adotado: mediante acesso ao Portal Inovação foi possível obter 

informações sobre a condição ambiental do sistema, bem como utilizar seus recursos 

disponibilizados.  

 

A Figura 14 demonstra o plano adotado para condução da pesquisa e as ações desenvolvidas 

para a concretização dos objetivos apresentados anteriormente.  
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Figura 14 – Representação Coleta de Evidências 

 

OBJETIVOS FONTES DE EVIDÊNCIA AÇÕES

GERAL

Avaliar como o Portal Inovação 

é percebido, identificando os 

fatores preditivos da intenção 

de uso e o comportamento de 

uso de seus usuários.

ESPECÍFICOS

ü Avaliar como a missão 

institucional é percebida por 

seus diferentes usuários. 

ü Identificar as variáveis 

antecedentes que explicam a 

Intenção de Uso do Portal. 

ü Identificar os fatores que 

esclarecem o 

“Comportamento de Uso” do 

Portal. 

ü Identificar as variáveis 

(gênero, idade, experiência e 

voluntariedade) que 

moderam a relação com os 

demais construtos de 

intenção e comportamento 

de uso efetivo do Portal. 

· Leitura de documentos 

(relatórios, editais, boletins, 

etc).

· Levantamento bibliográfico.

· Revisão da Literatura 

(temáticas aderentes à 

pesquisa).

· Levantamentos realizados 

pelo próprio Portal 

· Dados demográficos.

· Mapas, cartogramas e 

gráficos georeferenciados
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.4 PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

 

Conforme Yin (2005), o protocolo de pesquisa é mais do que um instrumento, por conter os 

procedimentos para a operacionalização da pesquisa e, dessa forma, elevando a sua 

confiabilidade. Tal confiabilidade é obtida devido à parametrização do protocolo em quatro 

importantes etapas, a saber: Visão Geral do Projeto do Estudo de Caso; Procedimentos de 

Campo; Questões do Estudo de Caso e Guia para Relatório do Estudo de Caso.  

 

Seguindo tais orientações do autor, o presente trabalho foi planejado da seguinte forma:  
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4.4.1 Visão Geral do Projeto de Estudo de Caso  

 

Neste tópico devem ser inclusas as informações prévias, mostrando ao leitor as questões 

imperativas da pesquisa (YIN, 2005).  

 

Visando atender a esse item, foi confeccionada carta de apresentação (APÊNDICES B e C) 

onde são apresentados a natureza da pesquisa, seus objetivos e a sua importância, bem como 

um breve perfil do pesquisador e a instituição a qual está vinculado.  

 

4.4.2 Procedimentos de Campo 

 

Nesta etapa, para atender aos preceitos estabelecidos por Yin (2005), foi desenvolvido um 

quadro que indica os procedimentos de campo e fontes de evidências empregadas, visando 

atender aos objetivos estabelecidos neste estudo. 

 

Para Yin (2005), o pesquisador, nessa fase, deve saber integrar os acontecimentos do mundo 

real às necessidades do plano delineado.  
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Figura 15 – Procedimento de Campo 

 

Procedimentos de campo 

segundo Yin (2005) 

 Pertença e a esta pesquisa 

Acesso à organização e aos 

entrevistados-chave 

 Realizado contato e apresentação 

da pesquisa aos gestores do 

Portal Inovação e sujeitos da 

pesquisa.  

Houve a aquiescência dos 

gestores e funcionários 

participantes. 

Possui materiais necessários 

para campo 

 Foi utilizado um diário de campo 

e pastas para armazenamento das 

informações. Aquisição de 

softwares específicos para gestão 

dos surveys eletrônicos, envio de 

e-mails e tratamento dos 

respondentes. 

Apoio e orientação de 

especialista em estudo de caso 

 Além do suporte prestado pela 

orientadora da pesquisa, houve a 

participação de outros 

pesquisadores, que apoiaram o 

desenvolvimento do estudo de 

caso.  

Agenda clara para a coleta de 

dados 

 A agenda de trabalho respeitou a 

disponibilidade dos sujeitos da 

pesquisa. Entretanto, por 

empregar-se de surveys 

eletrônicos permitiu considerável 

flexibilidade quanto a 

contribuição dos sujeitos.  

Preparar para acontecimentos 

inesperados 

 Buscou-se, dentro do possível, 

realizar os agendamentos com 

antecedência, visando antecipar-

se às eventualidades. 

Fonte: Adaptado de Urbanovicius (2008) 

 

 

4.4.3 Questões do Estudo de Caso  

 

 

Para Yin (2005), o elemento central do protocolo de um estudo de caso são as questões, 

explicitando que o pesquisador deverá atentar para a “pista certa”, ou seja, construir um 

caminho que vincule cada questão às prováveis fontes de evidência.  

 

Dessa forma, as Figuras 14, 15 e 16 demonstram o caminho percorrido e os componentes 

norteadores das ações desenvolvidas para a realização da pesquisa.  
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Entretanto, para atingir a ampliação do escopo da pesquisa, as ações para a coleta de 

evidências seguiram abordagens distintas, porém privilegiando a complementaridade das 

constatações conforme demonstrado na Figura 16. 

 

No caso específico desta pesquisa, a abordagem quantitativa encontra-se referenciadas pelo 

modelo UTAUT, de Venkatesh et al. (2003), que norteou a elaboração do questionário 

eletrônico (APÊNDICE B), que testa as hipóteses elencadas no modelo:  

 

 

Figura 16 – Abordagens da Pesquisa 

 

Metodologia – Estudo de Caso YIN (2005)

Metodologia UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technololgy de VENKATESH et. al. (2003)

Surveys eletrônicos

Qualitativa

ABORDAGEM

Quantativa

Entrevista semi-estruturada

APÊNDICE C

Questionário eletrônico 

APÊNDICE B

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Na abordagem qualitativa, empregaram-se questionários semiestruturados que permitiram aos 

sujeitos da pesquisa a exposição de suas impressões, experiências e entendimentos sobre o 

Portal Inovação.  

 

No tocante ao desenvolvimento da abordagem quantitativa, utilizou-se da metodologia 

UTAUT, desenvolvida por Venkatesh (2003), para a avaliação da aceitação e da condição de 

uso da tecnologia, que foi consolidada em um questionário eletrônico contendo 28 

questionamentos alusivos ao Portal Inovação e à qualificação do usuário, e, que serviu para 

testar as hipóteses elencadas no Quadro 23 (página 108).  



78 

 

 

No entanto, ressalta-se que, na elaboração do questionário (Apêndices B e C), tomou-se o 

cuidado para redigir as perguntas de forma clara e simples, na tentativa de não carregá-las dos 

aspectos conceituais que envolvem a natureza da pesquisa.  

 

 

4.4.4 Relatório do Estudo de Caso 

 

 

Yin (2001, p. 99) preconiza que o pesquisador deve se ater a um relatório final de estudo de 

caso, em que o esquema básico do relatório deva estar atrelado ao protocolo.  

 

Entretanto, devido às peculiaridades da pesquisa e visando facilitar o entendimento do leitor, 

será apresentado um relatório final a ser inserido no capítulo seguinte à demonstração dos 

dados, em que serão demonstradas as análises e a interpretação das informações obtidas com 

cada entrevistado.  

 

4.5 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE 

 

 

Como demonstrado anteriormente na Figura 15 (página 76), foram empregadas várias fontes 

de evidências para a coleta de dados, com o intuito de atender aos objetivos desta pesquisa, 

bem como o rigor metodológico.  

 

Dessa forma, cabe ratificar que os dados podem ser caracterizados de forma objetiva e 

subjetiva. Os dados objetivos são independentes da opinião de qualquer sujeito da pesquisa, 

fornecendo informações das quais é difícil discordar, pois não apresentam qualquer outra 

interpretação. Os dados subjetivos são de fato a opinião do indivíduo, necessitando de 

interpretação (HAIR, 2005).  

 

Nessa fase da pesquisa, os instrumentos empregados obtiveram dados objetivos e subjetivos, 

que passaram pelo processo de interpretação e análise do pesquisador.  

 



79 

 

 

4.5.1 Documentação e Literatura 

 

 

Nessa etapa da pesquisa, buscou-se coletar informações de caráter amplo, que atendessem aos 

objetivos gerais e específicos por meio da consolidação do referencial teórico e metodológico 

– necessários à abordagem dos temas presentes na pesquisa – e que contribuíssem para a 

consecução dos trabalhos. 

 

Para tanto, foram realizados os seguintes procedimentos visando atender às necessidades da 

pesquisa:  

 

 

4.5.1.1 Pesquisa bibliográfica  

 

 

Na realização da pesquisa bibliográfica nacional, foram considerados os periódicos da área de 

Ciências Sociais Aplicadas na Administração (RAE, ReAD, RAM, RAUSP, O&S, RAC, 

Cadernos EBAPE, RAP), descritos no Quadro 13 os quais primaram pela sustentação e 

desenvolvimento da fundamentação teórica do presente estudo. Como parametrização 

norteadora do levantamento bibliográfico foi empregada nos mecanismos de busca a palavra-

chave “utaut” no campo título dos trabalhos (artigos) e limitando o espaço de pesquisa entre o 

período de 2005 a 2011 (segundo semestre). E, depois de localizados os artigos, iniciou-se o 

fichamento dos resumos, seguida pela leitura destes, visando identificar as abordagens 

convergentes e divergentes à temática, conforme consta no Quadro 14. 
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Quadro 13 – Descrição dos Periódicos Utilizados 

Periódicos/Anais Responsável pela Publicação 

RAE – Revista de Administração de 

Empresas 

Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)  

Revista Administração Contemporânea 

(RAC) 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Administração (ANPAD) 

Revista Organizações & Sociedade (O&S) Núcleo de Pós-graduação da Escola de 

Administração da Universidade Federal da Bahia 

Revista de Administração (RAUSP) Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-

USP) 

Anais do ENANPAD – Econtro Nacional dos 

Cursos de Pós-Graduação em Administração 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Administração (ANPAD) 

Anais do EnADI – Encontro Nacional de 

Administração da Informação  

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Administração (ANPAD) 

Cadernos EBAP Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV) 

Revista de Administração Pública (RAP) Fundação Getulio Vargas (FGV) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
Quadro 14 – Número de artigos identificados (periódicos nacionais) 

Periódico Número de Artigos  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

RAE – Revista de Administração 

de Empresas 

- - - - - - - 0 

Revista Administração 

Contemporânea (RAC) 

- - - - - - - 0 

Revista Organizações & 

Sociedade (O&S) 

- - - - - - - 0 

Revista de Administração 

(RAUSP) 

- - - - - - - 0 

Revista de Administração 

Mackenzie 

- - - - - - - 0 

Revista Eletrônica de 

Administração (UFRGS) (REAd) 

- - - - - - - 0 

Scielo - - - - - - - 0 

Caderno EBAP - - - - - - - 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O presente levantamento também contemplou os anais do ENANPAD com a mesma 

parametrização de busca, entretanto, o mecanismo do site ANPAD não permite a 

configuração detalhada para a realização da busca, o que culminou apenas na inserção do 

termo “utaut” no campo pesquisa, o que totalizou a localização de quatro trabalhos no período 

de 2005 a 2011.  
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A opção adotada para o fichamento foi a leitura dos resumos e arquivamento eletrônico dos 

artigos localizados.  

 

Quadro 15 – Número de artigos identificados (anais de congressos) 

Anais de Congressos/Eventos Número de Artigos  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Anais do ENANPAD - 01 - 01 01 - - 03 

Anais do EnADI - - - - - - 01 01 

Anais do 3Es - - - - - - - 0 

Anais do EMA - - - - - - - 0 

Anais do EnAPG - - - - - - - 0 

Anais do EnGPR - - - - - - - 0 

Anais do EnEPQ - - - - - - - 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Realizou-se também o rastreamento de teses e dissertações no âmbito nacional, que se 

concentrou nas instituições listadas no Quadro 16, empregando no sistema de busca padrão do 

site a palavra-chave “utaut” no campo título, que resultou na obtenção de dezessete 

dissertações de mestrado e três teses de doutorado.  

 

Quadro 16 – Rastreamento nacional (dissertações e teses) 

Instituições Nível Publicações  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Biblioteca Digital da 

USP 

M - 01 01 01 01 - 01 05 

D - - - 01 - - - 01 

Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e 

Dissertações 

M - - 01 - - 01 02 04 

D - - - 01 - - - 01 

Biblioteca Digital 

Domínio Público  

M - - 01 - 01 01 02 05 

D - - - - - - - 0 

Repositório LUME 

(UFRGS) 

M 01 - - - 01 01 - 03 

D - - - - - 01 - 01 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No processo de rastreamento de teses e dissertações, foi empregada a metodologia que 

consistiu na identificação dos trabalhos, leitura dos resumos, seleção dos títulos (artigos, 

teses, dissertações) com maior relevância e aderência à pesquisa, objetivando desenvolver o 

arcabouço teórico necessário ao embasamento da dissertação. É relevante apontar que em 

todos os repositórios foram realizadas buscas de caráter amplo, que incluiu outras áreas, o que 

gerou estudos provenientes do campo da TI.  
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4.5.1.2 Rastreamento em periódicos nacionais e internacionais 

 

 

Na realização da pesquisa bibliográfica internacional, considerou a base de dados do Portal de 

Periódicos da Capes, que contemplou onze periódicos, conforme demonstrado no Quadro 17:  

 

Quadro 17 – Rastreamento internacional (Portal CAPES) 

Portal de Periódicos da Capes 

Academic Search Premier – ASP (EBSCO) 

Cambridge Journals Online 

Emerald Fulltext (Emerald) 

JSTOR Arts & Sciences III Collection (Social Sciences) 

OECD – Ilibary 

Oxford Journals (Oxford University Press) 

Project Muse 

SAGE Journals Online 

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink (MetaPress) 

Wiley Online Library 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como parametrização norteadora do levantamento bibliográfico internacional, foi empregada 

no mecanismo de busca da base os termos constantes no Quadro 18, que foram conjugados 

entre si, visando refinar o procedimento de rastreamento. Dessa forma, os resultados apurados 

no período de 2005 a 2011 foram: 

 

Quadro 18 – Rastreamento Internacional CAPES (critérios de busca) 

Critérios de Busca Período 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Utaut 0 08 0 12 21 35 56 132 

 “utaut” e “internet” 05 11 06 12 13 27 43 117 

“utaut” e “innovation 

portal” 

02 04 10 10 15 14 18 73 

“utaut” e “information 

Technology and 

Comunication” 

06 08 08 22 24 26 45 139 

“utaut” e “e-

Government”. 

02 03 02 10 16 16 32 81 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

E, no processamento dos resultados, foi empregada a metodologia que consistiu na 

identificação dos trabalhos, leitura dos resumos, seleção dos artigos com maior relevância e 

aderência ao tema, visando construir o delineamento necessário à pesquisa. 
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4.5.1.3 Legislação pertinente à pesquisa 

 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, fundamentação teórica e caracterização do Portal 

Inovação foi necessária a leitura de legislações específicas que nortearam a concepção, 

desenvolvimento e implantação do Portal. Ao exposto, as seguintes legislações foram objeto 

de estudos para a construção do arcabouço teórico evidenciado: 

 

a) Lei n
o
 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação. (Marco da Inovação);  

b) Lei n
o
 11.196/2005 “Lei do Bem”;  

c) Plano de Aceleração do Crescimento em 2007-2010. 

d) Plano de Desenvolvimento da Produção em 2008; 

e) Legislação de Propriedade Industrial, Lei n
o
 9.279, de 14 de maio de 1996; 

f) Lei n
o
 10.196, de 14 de fevereiro de 2001; 

g) Decreto n
o
 2.553, de 16 de abril de 1998; 

h) Decreto n
o
 3.201, de 6 de outubro de 1999 (com as alterações introduzidas pelo Decreto 

n
o
 4.830, de 4 de setembro de 2003).  

 

 

4.5.2 Registro em Arquivos 

 

 

Esta fonte de evidência teve como propósito atender ao objetivo geral do trabalho e também 

ao objetivo específico: analisar como a missão institucional do Portal é compreendida pelos 

envolvidos em sua gestão.  

 

Para tanto, empregou-se da utilização desta fonte de evidência para complementar as demais o 

que proporcionou a consolidação de uma base de dados extensa, que subsidiou a realização de 

inferências sobre o estudo de caso em questão. Dessa forma, na presente etapa foram 

utilizados os seguintes materiais:  
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4.5.2.1 Programa de capacitação educa-PI: agentes de inovação 

  

 

O presente documento contempla um caderno com 226 páginas alusivas ao programa de 

capacitação destinado ao treinamento de representantes de organizações promotoras de 

inovação e de cooperação tecnológica em 2010.  

 

Desenvolvido em parceria entre CGEE, ABDI e Instituto Stela, contempla uma ampla gama 

de informações detalhadas acerca do processo de constituição do portal, ferramentas 

operacionais, funcionalidades de uso e aplicação. 

 

Este documento possibilitou conhecer profundamente as características operacionais do 

Portal, seu histórico, informações técnicas e conceituais acerca das características da 

plataforma, bem como o detalhamento sobre as ferramentas e recursos disponibilizados aos 

usuários.  
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Figura 17 – Capa do Caderno, Programa de Capacitação Educa - PI 

 

 

Fonte: CGEE, 2010 

 

 

4.5.2.2 Portal Inovação
8
 

 

Constituiu-se em uma das principais fontes de evidência do trabalho, o Portal Inovação 

armazena em sua estrutura um repositório extenso contendo informações consolidadas no link 

denominado de “Institucional” (Figura 18):  

 

· Sobre o Portal – congrega informações contendo a caracterização do portal.  

· Notícias – concentra informações sobre o ambiente Nacional de Inovação.  

· Laboratórios – apresenta relação de laboratórios e ICT credenciados.  

· Redes SIBRATEC – disponibilizam informações sobre as redes que compõem o 

Sistema Brasileiro de Tecnologia.  

                                                 
8
Disponível em:<http://www.portalinovacao.mct.gov.br>. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalinovacao.mct.gov.br/
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· Editais e eventos – apresentam editais e chamadas públicas (nacionais e 

internacionais) disponibilizadas por instituições de fomento e agentes de inovação; 

além de informações sobre eventos da área. 

· Fomento e Apoio – disponibiliza informações sobre os programas de fomento e apoio 

a inovação.  

· Publicações – disponibiliza um conjunto extenso na área de inovação (legislações, 

artigos técnicos e científicos).  

 

Figura 18 – Tela capturada do Portal Inovação, "Sobre o Portal" 

 

 
 

Fonte: http://www.portalinovacao.mct.gov.br/pi/ 

 

Tais informações foram relevantes para a caracterização do portal e permitiram atender aos 

objetivos delimitados na pesquisa, bem como subsidiaram a construção dos instrumentos de 

pesquisa, coleta e análise dos dados. 

 

Também oportunizaram o contato com os sujeitos da pesquisa, uma vez que o portal 

disponibiliza mecanismos de busca à base de dados, permitindo coletar informações acerca do 

perfil dos usuários. 

 

http://www.portalinovacao.mct.gov.br/pi/
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4.5.3 Observação Direta 

 

Por se tratar de uma plataforma eletrônica, esse tipo de coleta de evidências foi desenvolvido 

de maneira informal e almejou complementar as informações não identificadas por outras 

fontes de evidência.  

 

Deste modo, o procedimento consistiu na realização de acessos regulares à plataforma durante 

o período compreendido entre maio a agosto de 2012, especificamente, com o objetivo de 

contatar usuários, experimentar as funcionalidades e conhecer os aspectos ambientais dos 

recursos disponibilizados.   

 

4.5.4 Artefatos Físicos  

 

O procedimento adotado para esta fase consistiu na análise da estrutura do Portal e na 

obtenção de conhecimento quanto ao aparato tecnológico disponibilizado aos usuários. 

Portanto, durante a execução da pesquisa, foram realizados acessos regulares ao Portal 

Inovação, utilização das funcionalidades e canais de interação com o usuário, a saber: redes 

de relacionamento, webmail, fóruns, agenda e demais recursos empregados para a interação 

entre os pesquisadores cadastrados no Portal.  
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Figura 19 – Tela capturada, “Institucional” 

 

 

 
Fonte: http://www.portalinovacao.mct.gov.br/pi/ 

 

 

Na Figura 19, é possível identificar alguns dos recursos que o portal disponibiliza:  

 

a) Redes de relacionamento – permite aos usuários cadastrados identificar 

graficamente como os atores de inovação se interconectam por temas comuns, 

possibilitando reconhecer os relacionamentos estabelecidos em pesquisas científicas, 

bem como a rede estabelecida para promover algum estudo específico;  

b) Informações estratégicas – possibilita a geração de relatórios, tabelas e gráficos 

com informações oriundas do cruzamento dos dados armazenados na plataforma.  

c) Cartograma – viabiliza a exposição de informações quantitativas e qualitativas 

por Estados;  

http://www.portalinovacao.mct.gov.br/pi/
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d) Comunidades – no Portal é possível criar comunidades virtuais para a troca de 

informações peculiares ou debate de assuntos de interesse específico;  

e) Twitter – empregado para a divulgação de informações atualizadas sobre recentes 

acontecimentos no ambiente do SNCTI.  

 

4.5.5 Surveys Eletrônicos 

 

 

Uma das principais fontes de evidência do presente estudo, buscou atender aos objetivos geral 

e específico da pesquisa: a) Geral – Analisar a aceitação do Portal Inovação identificando os 

fatores preditivos da intenção comportamental de uso e do comportamento de uso 

direcionadores da adoção da tecnologia por seus usuários; b) Específico – Analisar como a 

missão institucional do Portal Inovação é compreendida pelos envolvidos em sua gestão. 

Portanto, a aplicação de surveys eletrônicos, conforme apresentado nas Figuras 14 e 16 

atendeu aos propósitos das abordagens empregadas (qualitativa e quantitativa) por permitir o 

desenvolvimento de instrumentos de inquéritos adequados às necessidades do estudo.  

 

Deste modo, foram desenvolvidos dois instrumentos de coleta de dados que foram aplicados 

em duas fases distintas, porém, complementares às pretensões da pesquisa:  

 

a) Abordagem Quantitativa: o instrumento de pesquisa desta fase foi elaborado 

(APÊNDICE B) conforme modelo UTAUT de Venkatesh et al. (2003) e Tacco (2011) 

e permitiu coletar informações acerca do perfil de acesso e características específicas 

de uso dos usuários do objeto da pesquisa.  

 

b) Abordagem Qualitativa: utilizou-se nesta fase da adoção de questionário 

semiestruturado (APÊNDICE C) apoiado pelo método de estudo de caso (YIN, 2005) 

e aplicado à equipe de funcionários envolvidos diretamente na gestão e 

operacionalização do Portal Inovação, sendo estes vinculados à ABDI e ao Instituto 

Stela.  

 

Ambos os instrumentos de coleta de dados foram disponibilizados em sítio de pesquisas on-

line e sua distribuição realizada por intermédio do encaminhamento de mensagens eletrônicas 



90 

 

individualizadas a cada usuário, contendo a: apresentação da pesquisa, informações gerais, 

TCLE e link para resposta ao questionário. 

 

Ao exposto, o resultado obtido com a coleta de dados oriunda da aplicação dos dois 

instrumentos foi utilizado para a consolidação dos resultados e considerações finais do 

presente estudo.  

 

 

4.5.6 Entrevistas 

 

 

Nessa fase do estudo qualitativo, foi realizada a aplicação de entrevistas semiestruturadas que 

foram enviadas eletronicamente aos sujeitos da pesquisa, contendo: Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), perfil do respondente e roteiro semidirigido com questões 

alusivas à percepção destes quanto à missão institucional do Portal Inovação e desafios 

impostos para a sua concretização (APÊNDICE C). 

 

A aplicação da entrevista compreendeu o total de seis funcionários pertencentes à ABDI e ao 

Instituto Stela. Destes, apenas quatro participantes concordaram em participar da pesquisa 

após a leitura das informações contidas no TCLE, optando por continuar com o procedimento 

de resposta ao instrumento de pesquisa.  

 

Ao exposto, para uma melhor interpretação e análise, as respostas dos sujeitos da pesquisa 

foram apresentadas em quadros, visando agregar as convergências, divergências e/ou 

idiossincrasias resultantes dos relatos fornecidos durante a entrevista.  

 

Para a apresentação da primeira questão aos sujeitos da pesquisa, foi realizada a descrição 

textual da missão institucional do Portal Inovação antes de proceder com o questionamento, 

objetivando localizar o respondente quanto ao assunto indagado. 

 

 
Quadro 19 – Questão 1 (entrevista) 

Entrevista 

“O principal papel do Portal Inovação é promover o encontro entre competências e oportunidades em um 
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espaço de cooperação para os diversos atores partícipes da inovação e apoiá-los com informações 

estratégicas ao planejamento, à avaliação, à promoção e à difusão da inovação tecnológica.” (CGEE, 2010) 

Questão 1:  

A respeito disso, como 

você identifica que 

essa missão está sendo 

atingida pelo portal 

inovação?  

 

Sujeito – A1 Sujeito – A2 Sujeito – A3 Sujeito – A4 

“Plenamente, as 

informações 

provenientes de 

bancos de dados e 

demais conteúdos 

disponibilizados são 

coerentes com a 

missão do Portal 

Inovação.” 

“De forma 

positiva.” 

Acredito que 

não. 

“O Portal Inovação é 

uma ferramenta pioneira 

na busca por uma maior 

aproximação entre os 

atores atuantes no 

SNCTI e o segmento 

empresarial. A 

disponibilização de um 

ambiente para que ocorra 

tal interação e 

ferramentas que atuem 

como facilitadoras do 

processo auxiliam no 

estabelecimento e 

fortalecimento desses 

vínculos, direcionando 

ofertas a demandas 

latentes e gerando 

resultados concretos em 

cooperação. Da mesma 

forma, as informações 

geradas a partir dessas 

interações subsidia os 

gestores públicos quando 

do planejamento e 

controle das políticas, 

permitindo um 

direcionamento de foco 

para os esforços e 

assegurando um maior 

índice de assertividade 

nas deliberações.” 

Fonte: Elaborado pelo autor
9
. 

 

 

Esta questão teve como propósito atender ao objetivo específico – analisar como a missão 

institucional do Portal é compreendida pelos envolvidos em sua gestão e inquiri-los quanto à 

realização desta. E, indiretamente, permitir as realização de inferências e vinculações teóricas 

quanto às informações coletadas nas diferentes abordagens empregadas no desenvolvimento 

da pesquisa. 

 

A respeito disso, Certo (2003) esclarece que uma missão organizacional é muito importante 

para uma organização, porque auxilia o corpo executivo e gerencial a aumentar a 

probabilidade de êxito organizacional, concentrando os esforços humanos e materiais em uma 

                                                 
9
 Trechos em destaque do Quadro 19 (grifo nosso). 
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direção comum, além de possibilitar a explicitação das pretensões organizacionais mais 

relevantes.  

 

Harrison (2005) complementa expondo que a declaração de missão de uma organização ou 

projeto é um importante veículo para comunicar ideias, senso de direção e objetivos aos 

públicos interessados, quer sejam estes internos e/ou externos. Ela pode inspirar funcionários 

e gerentes; e também balizar a tomada de decisões quanto à alocação de recursos e 

prioridades.  

 

O mesmo autor ainda acrescenta que a declaração de missão justifica as razões da existência 

do projeto ou organização, apresentando os elementos direcionais estratégicos – visão, 

objetivos e valores organizacionais almejados (HARRISON, 2005, p. 112).  

 

Assim, a entrevista foi realizada com o intuito de identificar qual a percepção da equipe e 

vincular os relatos extraídos às constatações resultantes da abordagem qualitativa e 

quantitativa.  

 

Das contribuições, identificou-se que o sujeito A1 ao expor que a missão vem sendo 

concretizada, menciona que as informações provenientes do banco de dados e conteúdos 

disponibilizados são coerentes com a missão; reportando-se às bases de dados provenientes 

dos acordos institucionais (ABDI, CNPQ, FINEP e INPI) identificados na coleta de dados 

documental e registro em arquivos durante a realização da pesquisa.  

 

Quanto ao sujeito A2, este avaliou positivamente a realização da missão, o que permite inferir 

que a missão é realizada no âmbito de sua constatação, porém, não explicitou outros detalhes 

que especificassem tal afirmação.  

 

A única contribuição discordante é proveniente do sujeito A3, que expõe que a missão do 

Portal Inovação não vem sendo atingida, mas não esclarece em quais ações ou planos 

executados o Portal Inovação não tem logrado êxito. Tal argumentação é complementada, 

posteriormente, quando em outro momento é concedida aos sujeitos da pesquisa a 

oportunidade de realizar o relato de suas observações ou comentários antes do encerramento 

da entrevista.  
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Nessa ocasião, o sujeito A3 expõe (Quadro 21): “Acredito que o sistema do Portal poderia 

ser de melhor navegação” o que vem ao encontro das perguntas do instrumento quantitativo 

(APÊNDICE A e B) construto “Expectativa de Esforço”, que questionou os usuários do Portal 

sobre: interação, habilidade, utilização e aprendizado. Conforme se pode identificar nas 

questões do instrumento elaborado: 

 

a) Minha interação com o Portal Inovação é clara e de fácil compreensão; 

b) Será fácil tornar-me um hábil usuário do Portal Inovação;  

c) Eu acho que o Portal Inovação será fácil de utilizar; 

d) Aprender a utilizar o Portal Inovação é (foi) fácil para mim.  

 

Assim, a resposta do sujeito A3 vem corroborar com o resultado obtido por intermetido 

desses questionamentos, os quais objetivaram testar as hipóteses formuladas (H2a e H2e) que 

verificaram as seguintes conjecturas sobre o ambiente de uso do Portal Inovação:  

 

H2a: A Expectativa de Esforço influência de forma positiva a Intenção de Uso do Portal 

Inovação.  

 

H2e: O construto Expectativa de Esforço impacta intensamente a variável Expectativa de 

Desempenho. 

 

Dentre os resultados obtidos sobre os testes das hipóteses, mostrou-se “suportado” apenas a 

hipótese H2e que apresentou valor altamente significante (0,728***), constatando quantitativa 

e qualitativamente que as percepções dos usuários e equipe técnica (sujeito A3) reconhecem 

que o Portal deva possuir uma navegação intuitiva e de fácil usabilidade, minimizando o 

esforço do usuário quanto ao domínio das ferramentas e recursos disponibilizados; gerando, 

assim, uma expectativa positiva quanto à adoção e uso do Portal pelo usuário. 

 

O sujeito A4 qualifica o Portal no cenário do SNCTI e empresarial, reconhecendo que se trata 

de uma iniciativa pioneira e atribuindo a qualidade de facilitador do processo de aproximação 

entre: universidade, governo e indústria. Complementando que o Portal também serve de 

instrumento para a definição de políticas públicas no âmbito de sua atuação. Ao exposto, tal 

contribuição realizada vem de encontro às constatações realizadas durante a coleta de dados, 
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que identificou em documentos institucionais e no próprio Portal informações acerca da 

abrangência e relevância nacional do projeto.  

 

Entretanto, cabe ressaltar que a resposta do sujeito A4 vincula-se teoricamente à exposição de 

Harrison (2005), que descreve que o papel da missão é justificar a existência de um projeto ou 

organização permitindo a localização deste em seu contexto ambiental de influência.   

 

Deste modo, a primeira questão indagou a equipe técnica quanto ao entendimento de cada um 

dos profissionais sobre a realização da missão institucional do Portal Inovação. Nesse sentido, 

capturar a visão dos sujeitos e identificar as convergências e divergências; sem, contudo 

atribuir significância de certo ou errado às contribuições, além de realizar vinculações e 

cruzamentos entre os dados quantitativos e qualitativos, foi o objetivo pretendido pelo 

pesquisador.  

 

Assim, verificou-se que na primeira questão ocorreram três convergências entre as 

contribuições dos sujeitos (A1, A2 e A4), que vieram confirmar as informações coletadas em 

outras fontes de evidência e uma divergência que coincidiu com os dados quantitativos 

obtidos com a aplicação do modelo UTAUT.  

 

Quanto à segunda questão da entrevista, as respostas foram estruturadas no Quadro 20: 
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Quadro 20 – Questão 2 (entrevista) 

Questões do 

Instrumento de 

Coleta de Dados 

(Questionário) 

Sujeito A1 Sujeito A2 Sujeito A3 Sujeito A4 

Questão 2: 

Atualmente, quais 

os principais 

desafios do Portal 

Inovação quanto à 

concretização de 

sua missão? 

 

“Adequação às 

mudanças 

tecnológicas e 

aos hábitos dos 

usuários.” 

“O maior 

desafio é a 

integração entre 

empresas e 

especialistas no 

encontro de 

competências e 

desafios 

tecnológicos” 

“A divulgação 

das suas 

atividades e 

interesses.” 

“Os principais 

desafios do Portal 

Inovação dizem 

respeito à divulgação 

de seus propósitos e 

ferramental com fins 

de prospectar novos 

usuários e ativar 

aqueles hoje 

presentes em sua 

base, além de evoluir 

sua estrutura para a 

adaptação aos 

padrões 

contemporâneos de 

interação – 

integração às 

ferramentas de web 

social - que permitam 

a seus usuários o 

fortalecimento das 

relações através de 

outros canais 

externos.” 

Fonte: Elaborado pelo autor
10

. 

 

 

Desse modo, a presente questão de caráter complementar ao objetivo específico de analisar 

como a missão institucional do Portal é compreendida pelos envolvidos em sua gestão, 

buscou contemplar em seu universo os desafios impostos pelo contexto ambiental em que o 

portal está inserido: institucional, político, econômico e tecnológico. E, dessa forma, permitir 

a realização de inferências factuais sobre como tais desafios poderiam influenciar a intenção e 

o comportamento de uso do usuário final do Portal Inovação e se tais fatores circunstanciais 

eram percebidos pela equipe técnica de gestão do Portal.  

 

Sob esse escopo, as contribuições realizadas foram riquíssimas, pois realçaram diversos dados 

que convergiram entre os relatos dos próprios sujeitos participantes e as constatações 

identificadas pelo pesquisador em outras fontes de evidência. 

 

                                                 
10

 Trechos em destaque do Quadro 20 (grifo nosso). 
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O sujeito A1 atribui como desafio a adequação às mudanças tecnológicas e aos hábitos dos 

usuários do Portal, o que vem de encontro à contribuição do sujeito A4, que menciona a 

necessidade de “evoluir a estrutura do Portal para adaptação aos padrões contemporâneos 

de interação e integração”. Tal relato é também mencionado pelo sujeito A2, que apresenta 

como desafio “a necessidade de maior integração entre empresas e especialistas na 

localização de competências e desafios tecnológicos.” 

 

Outro dado extraído versou sobre o desafio para a concretização da missão as ações de 

publicidade (divulgação) das atividades do Portal, que foram evidenciadas no relato dos 

sujeitos A3 e A4 em que ambos apontam como um desafio significativo à ampla divulgação 

do Portal Inovação sobre suas atividades e propósitos.  

 

Tais relatos, evidenciados também na resposta do sujeito A4, relata que “... a integração às 

ferramentas de web social – que permitam a seus usuários o fortalecimento das relações 

através de outros canais externos” materializam que a equipe de gestão reconhece que o fator 

comunicacional é influente na expansão, no fortalecimento das relações e ações já em 

andamento. Deste modo, podemos identificar que tal informação encontra respaldo na 

constatação realizada pelo instrumento quantitativo que identificou a variável “Influência 

Social” como impactante junto aos usuários.   

 

Ao exposto, observa-se que o “fator social” é influente em ações de comunicação e poderia 

ser empregado em campanhas voltadas a publicidade e expansão do Portal.  

 

Dessa forma, tais constatações da pesquisa qualitativa corroboram novamente com os 

resultados quantitativos que apontaram que o construto “Influência Social” possui alta 

significância sobre o “Comportamental de Uso” constatando, também, que a variável Gênero 

é mais impactante, conforme teste da hipótese H3c: 

 

H3c: O impacto da “Influência Social” na Intenção Comportamental será moderado por 

Gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres.  

 

Complementarmente ao resultado obtido, verificou-se também que as variáveis moderadoras 

“Gênero”, “Idade”, “Experiência” e “Voluntariedade” são impactantes no Comportamento de 

Uso do usuário do Portal, refletindo características influenciáveis de uso.  
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Outra informação obtida das contribuições dos sujeitos foi à identificação dos desafios 

impostos à missão do Portal Inovação, que podem permitir a melhor avaliação ambiental do 

contexto em que o Portal está inserido: 

 

a) Adequação às inovações das TICs e aos novos hábitos dos usuários;  

b) Convergência e integração entre empresas e especialistas;  

c) Publicidade das atividades e propósitos do Portal Inovação;  

d) Fortalecer as relações por intermédio de novos canais externos; 

e) Prospectar novos usuários; 

f) Ativar usuários já cadastrados, oriundos de bases provenientes das parcerias 

institucionais já estabelecidas.  

 

Prevendo que a entrevista poderia em algum momento, não identificar outros dados e 

características relevantes do estudo de caso, foi disponibilizado na entrevista um espaço para 

que o sujeito comentasse ou expusesse outras contribuições, conforme demonstrado:  
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Quadro 21 – Questão 3 (entrevista) 

 
Questões do 

Instrumento de 

Coleta de Dados 

(Questionário) 

Sujeito A1 Sujeito A2 Sujeito A3 Sujeito A4 

Este espaço é 

destinado ao relato 

de suas 

observações ou 

comentários: 

 

  “Acredito que o 

sistema do Portal 

poderia ser de melhor 

navegação.” 

“O Portal Inovação ainda 

hoje é uma ferramenta tida 

como referência no que diz 

respeito à interação de 

atores atuantes no sistema 

de inovação. Atualmente, 

encontram-se em curso 

projetos que objetivam 

suprir algumas das lacunas 

observadas e fortalecer as 

parcerias mantidas com 

instituições que se 

beneficiam de sua base de 

usuários para atender 

objetivos e missões afins 

ao pretendido com o 

Portal. Felicito-lhe pela 

escolha do tema e externo 

minha expectativa de que 

os resultados de seu estudo 

possam auxiliar no 

processo de trazer 

visibilidade ao Portal e 

contribuir para que cumpra 

sua missão basilar.” 

Fonte: Elaborado pelo autor
11

. 

 

Nesse espaço disponibilizado no instrumento o intuito foi permitir aos sujeitos expressarem 

de forma mais espontânea informações adicionais ou não abordadas ao longo da entrevista e 

assim captar novas contribuições que não puderam ser extraídas anteriormente. Decorrente 

disso, dois sujeitos apresentaram contribuições complementares.  

 

O sujeito A3 mencionou que o Portal Inovação poderia melhorar aspectos relacionados à 

navegação (como já mencionado anteriormente), o que vem ao encontro das constatações de 

uso apontadas na abordagem quantitativa.  

 

A contribuição do sujeito A4 realça o pioneirismo do projeto enquanto instrumento de apoio 

aos atores do Sistema Nacional de Inovação e menciona o desenvolvimento de outros projetos 

que pretendem suprir as lacunas existentes. O que denota que a equipe técnica já identifica 

                                                 
11

 Trechos em destaque do Quadro 21 (grifo nosso). 
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fragilidades quanto aos desafios impostos ao Portal Inovação. Contudo, muito embora o 

Portal seja inovador e responda a uma demanda crescente de interação entre os partícipes do 

Sistema Nacional de Inovação, esse instrumento de aproximação carece de ajustes que 

reproduzam a magnitude de seu propósito, uma vez que integra e se propõem a ser um 

elemento de aproximação entre universidade, governo e indústria.  

 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO DO PORTAL INOVAÇÃO (MCTI) 

 

 

A demanda pela criação do Portal Inovação inicia-se em meados do ano de 2004, quando o 

MCT, durante a criação e o desenvolvimento do marco regulatório – Lei n
o
 10.973/2004 

articula uma série de ações com vistas a consolidar um instrumento de aproximação entre 

universidade, governo e indústria.  

 

Tal proposta tinha como referenciais a experiência americana, como o Ato Bayh-Dole
12

 e a lei 

francesa de inovação, bem como iniciativas nacionais que criaram a base conceitual para o 

desenvolvimento do Portal Inovação – a Plataforma Lattes (CNPQ, 1998-2004) e o Projeto 

Inventec (SCT-BA). 

 

Ambos os projetos foram os precursores do Portal Inovação, pois já consolidavam 

experiências em ciência e tecnologia, que serviram de base conceitual para o desenvolvimento 

do projeto. O Portal Lattes, já em 2004, possuía uma base com cerca de 460 mil currículos e, 

portanto, configurava-se em um excelente repositório com informações acadêmicas e de 

competências técnicas.  

 

O projeto Inventec foi uma experiência realizada pela Secretaria de Desenvolvimento do 

Estado da Bahia (1998), que realizou o mapeamento de oferta e demanda em ciência, 

tecnologia e inovação no País, identificando 17 cadeias setoriais estratégicas que 

representavam oportunidades de cooperação oferta-demanda no Estado.  

 

                                                 
12

Instituído em 12 dezembro de 1980, o ato Bayh-Dole é considerado como um marco na política norte-

americana de estímulo à proteção e comercialização de tecnologias. Essa lei consistiu em atribuir as pequenas 

empresas e as organizações sem fins lucrativos, incluindo as universidades, a titularidade das patentes de 

invenções obtidas a partir dos resultados dos programas financiados com recursos governamentais. 
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Assim, no primeiro semestre de 2004, o Secretário Executivo do MCT, Luis Manuel 

Fernandes, incumbiu o CGEE de desenvolver um instrumento que proporcionasse um espaço 

de colaboração para a cooperação tecnológica e que vinculasse novas tecnologias da 

comunicação e informação – Portal Inovação.  

 

O Portal Inovação é uma resposta do MCT à necessidade do Sistema Nacional de Ciência e 

Tecnologia contar com um instrumento de apoio à cooperação tecnológica que aproxime os 

atores de inovação do País. 

 

Trata-se de um projeto multiinstitucional que foi desenvolvido sobre a coordenação do CGEE 

em cooperação com consultores de inovação, com a ABDI, responsável por sua gestão 

operacional, e com o Instituto Stela, instituição de P&D que desenvolveu a arquitetura do 

Portal Inovação.  

 

O portal é um espaço de interação, cooperação tecnológica e apoio à tomada de decisão para 

os diversos atores do SNCTI. Trata-se de um instrumento de promoção da inovação 

tecnológica que visa contribuir com o aumento da competitividade da economia brasileira.  

 

Seu delineamento conceitual contempla o atendimento das necessidades de um público-alvo 

composto por:  

 

a) Especialistas e grupos de pesquisa: comunidade técnico-científica (indivíduos e 

grupos de pesquisa);  

b) Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) e suas respectivas Unidades 

Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento (UIPD) e Núcleos de Inovação 

Tecnológica (incluindo suas unidades de P&D e de gestão de inovação);  

c) Empresas (incluindo centros empresariais de P&D);  

d) Agentes de inovação (organizações ou indivíduos promotores de inovação).  
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Figura 20 – Homepage do Portal Inovação (MCTI) 

 

 

 
Fonte: www.portalinovacao.mct.gov.br/ 

 

 

No Portal Inovação, a cooperação é promovida por intermédio de diferentes recursos de 

informação em que, de um lado, estão às fontes de informação sobre as competências 

nacionais (oriundas das indexações de currículos e de grupos de pesquisa do SNCTI) e, de 

outro, as oportunidades de cooperação técnico-científica (resultado da declaração de 

demandas por parte de empresas). Sendo o principal diferencial do Portal Inovação, as 

conjugações das bases de gestão, que possibilitaram a formação do diretório nacional de 

competências em C&T. Além dos recursos de busca e geração de novas informações em 

inovação das empresas e comunidade técnico-científica (via sistemas componentes do Portal) 

e no conjunto de sistemas projetados para gerenciar as atividades de interação e de 

conhecimento sobre o processo de inovação.  
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A iniciativa do MCTI contemplou a adoção de metodologias específicas, que permitiu a 

padronização desde as unidades de informação até o emprego de sistemas de conhecimento 

em inovação o qual possibilitou a disponibilização de funcionalidades específicas a cada 

usuário do Portal, conforme apresentado na Figura 21:  

 

Figura 21 – Plataforma tecnológica de e-Gov (arquitetura) 

 

 

 

 

 
Fonte: Pacheco (2003). 

 

 

O Portal Inovação em seu delineamento conceitual está configurado em forma piramidal, 

sendo a sua base composta por unidades de informação. Na segunda camada, acomoda a 

constituição de sistemas de captura, tratamento e armazenamento de informação. A terceira 

camada congrega os instrumentos destinados à disponibilização de informações na web 

(serviços e atualizações dinâmicas). E, por último, no topo, estão os sistemas e unidades de 

informação e portais web que compõem a estrutura pública (PACHECO, 2003). 

 

Portal de Interação em 

Inovação 
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Dessa forma, a arquitetura conceitual presente no Portal Inovação leva em consideração os 

interesses de seus usuários, o que permitiu minimizar aspectos nocivos existentes em 

iniciativas governamentais: a falta de integração e baixa qualidade da informação.  

 

Com isso, o Portal Inovação concentra um conjunto abrangente de serviços e produtos 

destinados à promoção da interação, cooperação e busca de informações relacionadas às 

competências e oportunidades apresentadas na plataforma. Dentre as várias funcionalidades 

apresentadas pelo Portal Inovação destacam-se: 

 

a) Buscas por Competências e Oportunidades: empregam sistemas de 

conhecimentos dimensionados para localizar especialistas nas diversas áreas técnico-

científicas, além de oportunidades e cooperação técnico-científica nos vários setores 

sócioeconômicos, provenientes das demandas inseridas na plataforma pelas empresas 

cadastradas no Portal; 

 

b) Indicadores Gerais: possibilitam o acompanhamento de índices regionalizados 

de uso do Portal (competências, oportunidades e interação entre os atores);  

 

c) Interação e Cooperação: permite a empresas e especialistas salvar buscas 

realizadas no Portal, bem como iniciar a interação por intermédio de envio de 

propostas aos cadastrados na plataforma;  

 

d) Informações Estratégicas: os participantes (empresas, especialistas e dirigentes 

de ICTIs) em ambientes individualizados, localizam informações estratégicas que 

permitem a geração de gráficos sobre relacionamento entre os profissionais vinculados 

à Plataforma Lattes (currículo);  

 

e) Sistemas de Conhecimento: o Portal Inovação congrega sistemas avançados que 

permitem subsidiar a interação e a cooperação entre empresas e comunidade técnico-

científica. Destacando-se, os mecanismos de busca criativa, baseada em coocorrências, 

sistemas de análise de redes sociais e geração automática de relatórios gráficos 

interativos;  
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f) Público em Geral: demais interessados podem participar do Portal Inovação, 

beneficiando-se do conteúdo disponibilizado que permite ao usuário o acesso a 

indicadores regionais, localizar pesquisadores nos diversos domínios técnico-

científicos por competência; buscar oportunidades e identificar demandas de pesquisa; 

 

g) Empresas: permite localizar e ofertar competências e oportunidades em todas as 

áreas do conhecimento e em diferentes setores da economia, possibilitando acesso a 

competências; interação com especialistas; obter informações exclusivas; além de 

permitir indicar demandas por cooperação e divulgar suas competências; 

 

h) Especialistas e Grupos de P&D: permite a oferta de competências e localização 

de oportunidades de interação com o setor empresarial.  

 

i) ICTIs: ambiente em que os institutos gerenciam o processo de cooperação e 

localizam instrumentos facilitadores para o cumprimento dos quesitos da Lei de 

Inovação, bem como permite aos dirigentes de instituições de P&D interagir com 

empresas e com a comunidade técnico-científica; 

 

j) Agentes de inovação: nesse ambiente, o governo e as entidades representativas 

localizam ofertantes e demandantes, acessam indicadores e identificam as dinâmicas 

das cooperações e do processo de inovação nacional. 
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5 APLICAÇÃO DO MODELO UTAUT  

 

Nesta seção, serão apresentados os procedimentos adotados referentes ao desenvolvimento da 

abordagem quantitativa empregada na pesquisa. Complementarmente, à metodologia 

qualitativa (estudo de caso), o presente estudo adota técnicas de análise quantitativa e 

hipóteses formuladas, subsidiadas pelo modelo UTAUT (VENKATESH et al., 2003) e 

TACCO (2011). Sua estrutura é composta pelos seguintes construtos:  

 

a) Variáveis Independentes: Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, 

Influência Social e Condições Facilitadoras.  

b) Variáveis dependentes: Intenção Comportamental de Uso e Comportamento de 

Uso. 

c) Variáveis moderadoras: Gênero, Idade, Experiência e Voluntariedade de Uso. 

 

Figura 22 – Representação do Modelo Estrutural empregado no estudo 

 

 

 

 
Fonte: Autor, output PLS 
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Tais variáveis compõem o modelo delineado na Figura 22 apresentando a seguinte dinâmica 

causal: o construto “Comportamento de Uso” como variável dependente que é impactada 

pelas variáveis “Condições Facilitadoras” e “Intenção Comportamental de Uso”, este último, 

por sua vez, recebe influências dos construtos “Expectativa de Desempenho”, “Expectativa de 

Esforço” e “Influência Social”, sendo moderados pelas variáveis “Gênero”, “Idade”, 

“Experiência” e “Voluntariedade do Uso”.  

 

Para a aplicação da abordagem quantitativa, realizou-se a tradução e os ajustes das questões 

originárias do modelo preconizado pela teoria ao contexto dos usuários do Portal. Contudo, 

tais adequações respeitaram as características do modelo, bem como a mesma terminologia 

dos construtos e indicadores.  

 

Entretanto, é oportuno retomar que o referido modelo é resultado da unificação de construtos 

de oito modelos consagrados acerca da aceitação da TI: TRA; TAM; MM; TPB; TAM-TPB; 

Modelo de Utilização do PC (MPCU); Teoria da Difusão da Inovação; e a Teoria Social 

Cognitiva. 

 

Para interpretação e quantificação dos construtos constantes no questionário, foi empregada 

uma escala de sete pontos, sendo: 1 (um) para “Discordo totalmente” e 7 (sete) para 

“Concordo totalmente”; aplicável a cada indicador dos construtos referenciados no Quadro 

22:  

 

Quadro 22 – Construtos e Indicadores 

Construtos Indicadores 

Expectativa de Desempenho U6, RA1, RA5 e OE7 

Expectativa de Esforço EOU3, EOU5, EOU6 e EU4 

Influência Social SN1, SN2, SF2 e SF4 

Condições Facilitadoras PBC2, PBC3, PB5 e FC3 

Intenção Comportamental BI1, BI2 e BI3 

Comportamento de Uso CPUSO1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Todos os construtos foram modelados por indicadores reflexivos e possuem, em seu modelo 

original, confiabilidade de consistência interna maior que 0,70 (VENKATESH et al., 2003).  

As nomenclaturas utilizadas foram adotadas seguindo o modelo original, visando, dessa 

forma, possibilitar a reprodução das análises.  

 

Sobre as variáveis moderadoras “Idade”, “Gênero”, “Experiência” e “Voluntariedade”, foram 

mensuradas pelos indicadores que se apresentam na ordem: “IDADE” ,“GEN”, “EXP” e 

“VOL1”.  

 

O instrumento de inquérito empregado foi composto por 28 questões, sendo 24 referentes aos 

construtos, e as quatro restantes, referem-se a questões de controle amostral que objetivam 

caracterizá-las por: estado civil, setor de atuação, escolaridade e região a que o respondente 

está sediado (APÊNDICE B). 

 

A coleta de dados foi realizada por intermédio de um questionário eletrônico desenvolvido no 

ambiente Surveymonkey
13

, que foi encaminhado por e-mail aos usuários do Portal Inovação. 

Convém observar que na distribuição dos questionários, foi necessário empregar 

adicionalmente a utilização de softwares para acelerar a localização e o envio de e-mails 

contendo o instrumento de inquérito, uma vez que o mecanismo de comunicação via e-mail da 

própria plataforma não apresentou garantias quanto ao recebimento pelos usuários do Portal. 

Portanto, para a extração e envio de e-mails, foi necessário o uso dos softwares Extratores de 

e-mail e e-mail Marketing
14

, objetivando dar celeridade às atividades de envio dos 

questionários aos sujeitos da pesquisa e controlar seu recebimento. 

 

Após a adoção desses recursos, foi possível enviar 12.948 e-mails em três semanas, sendo que 

o questionário ficou disponível aos respondentes no período compreendido entre 30 de maio e 

17 de julho de 2012.  

 

Durante esse período, foram coletados 280 questionários, dos quais 16 (dezesseis) foram 

descartados em decorrência do não preenchimento completo com informações úteis à 

pesquisa, sendo contemplados para fins de análise 264 questionários.  

 

                                                 
13

Surveymonkey é um aplicativo empregado em pesquisas on-line. 
14

Extrator de e-mail e e-mail Marketing são softwares desenvolvidos pela empresa RAL tecnologia. 
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Para a análise de dados, empregou-se a técnica de modelagem de equações estruturais, 

comumente utilizada para procedimentos analíticos em que existem situações de cálculo de 

variáveis dependentes e independentes; além da manipulação de relações concomitantes entre 

essas variáveis (HAIR, 2005). 

 

Foi empregado na realização das simulações o software Partial Least Squares (PLS), 

regressão por mínimos quadrados parciais, ferramenta muito difundida em pesquisas na área 

de Sistemas de Informação (URBACH, AHLEMANN, 2010; TACCO, 2011).  

 

Convém evidenciar o crescente uso do PLS em modelagem de equações estruturais; porque 

permite a realização de previsões, compreensões acerca dos papéis, formação dos construtos e 

interação entre estes, permitindo o cálculo de regressões lineares com análise fatorial das 

hipóteses distribuídas (CHIN, 1998; GEFEN et al., 2000). 

 

A ferramenta PLS permitiu a construção da modelagem viabilizando explicitar as interações 

entre os construtos, o significado dessas relações, a variância e o resultado R-quadrado (R
2
), 

além da avaliação da significância, por meio da técnica Bootstrap, com a realização de testes 

de 1.000 subamostras com reposição, objetivando maior segurança às significâncias obtidas. 

Essa mesma técnica foi utilizada por Venkatesh et al. (2003), porém, com Bootstraping de 

500 subamostras.  

 

 

5.1 SÍNTESE DAS HIPÓTESES TESTADAS 

 

 

As hipóteses testadas no presente estudo foram: 
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Quadro 23 – Síntese das Hipóteses 

Hipótese Descrição 

H1a 
A Expectativa de Desempenho influência de forma positiva a Intenção Comportamental de 

Uso do Portal Inovação. 

H2e 
O construto Expectativa de Esforço impacta intensamente a variável Expectativa de 

Desempenho. 

H3a 

A Influência Social afeta positiva e intensamente a Intenção Comportamental de Uso do 

Portal Inovação. Dada uma maior pressão social, maior também será a Intenção 

Comportamental de Uso. 

H4a 
O impacto das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do Portal 

Inovação será positivo. 

H5a 
O impacto da Intenção Comportamental de uso sobre o Comportamento de Uso do Portal 

Inovação será positivo. 

H5g 

Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental de Uso de modo que os 

usuários mais experientes expressarão maior Intenção Comportamental de uso do Portal 

Inovação. 

H6b 
O efeito direto da variável Gênero sobre o Comportamento de Uso será significativo, de 

modo que as mulheres terão maior Comportamento de Uso do Portal Inovação. 

H6c 
Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso, de modo que os usuários 

mais experientes terão maior Comportamento de Uso do Portal Inovação. 

H1b 
Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção Comportamental 

de Uso, de modo que o efeito é mais evidente em usuários mais jovens. 

H1c 
O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção Comportamental de Uso é 

moderado por Gênero, de modo que o efeito é mais forte para homens. 

H1d 
Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de Desempenho e 

Intenção Comportamental de Uso. 

H2a 
A Expectativa de Esforço influência de forma positiva a Intenção Comportamental de Uso 

do Portal Inovação. 

H2b 
A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção Comportamental de Uso será moderada 

por Idade, de modo que o efeito será maior em usuários mais velhos. 

H2c 
A influência da Expectativa de Esforço na Intenção Comportamental de Uso será 

moderada por Gênero, de tal forma que o efeito será ser mais forte para as mulheres. 

H2d 

O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção Comportamental de Uso será 

moderado por Experiência, de maneira que os usuários com maior experiência terão 

menor Expectativa de Esforço. 

H3b 
Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção Comportamental de 

Uso, de modo que o efeito será mais forte para os mais jovens. 

H3c 
O impacto da Influência Social na Intenção Comportamental de Uso será moderado por 

Gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres. 

H3d 
A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção Comportamental de 

Uso, de modo que o efeito será mais forte para usuários com pouca experiência. 

H4b 

A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do Portal 

Inovação será moderada por idade, de tal forma que o efeito será positivo para os usuários 

mais velhos. 

H4c 
Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e Comportamento de 

Uso, de modo que o efeito será maior para mulheres. 

H4d 
A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e Comportamento de 

Uso, de modo que o efeito será maior em usuários com pouca experiência. 

H5b 
A Idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental de Uso e Comportamento 

de Uso, de forma que o efeito será maior em usuários mais jovens. 

H5c 
O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre Comportamento de Uso será 

moderado por Gênero, de modo que o efeito será mais evidente em mulheres.  

H5d 

O relacionamento entre Intenção Comportamental de Uso e Comportamento de Uso será 

moderado por Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais 

experientes.  

H5e 
Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental de Uso, de modo que os mais 

jovens demonstrarão maior Intenção Comportamental de uso do Portal Inovação.  

 Continua 
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Continuação  

Hipótese Descrição 

H5f 

O efeito direto da variável gênero sobre a Intenção Comportamental de Uso será 

significativo de modo que as mulheres terão maior Intenção Comportamental de Uso do 

Portal Inovação. 

H6a 
Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior Intenção Comportamental de uso do Portal Inovação. 

H7a 

A Voluntariedade irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental de Uso, de modo que o efeito será mais forte para usuários em ambientes 

com adoção voluntária.  

H7b 

O relacionamento entre Intenção Comportamental de Uso e Comportamento de Uso será 

moderado por Voluntariedade, de forma que o efeito será maior para usuários em 

ambientes com adoção voluntária.  

H7c 
O efeito direto da variável Voluntariedade sobre a Intenção Comportamental de uso será 

significativo em ambientes com a adoção voluntária.  

H7d 
Voluntariedade irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os usuários 

em ambientes com adoção voluntária terão maior Comportamento de Uso. 

 

 

5.2 CONSTRUTOS E INDICADORES 

 

 

O presente tópico buscou descrever detidamente a estrutura dos indicadores dos construtos 

traduzidos e harmonizados do modelo UTAUT
15

, desenvolvido por Venkatesh et al. (2003), 

conforme consta no APÊNDICE A. 

 

Para o construto “Expectativa de Desempenho” foi realizada adequação do termo 

“tecnologia/sistema” para “Portal Inovação”, visando adaptar as questões às especificidades 

do objeto de estudo e, assim, minimizar quaisquer distorções nas interpretações realizadas 

pelos sujeitos da pesquisa.  

 

Desse modo, foram consolidados os indicadores demonstrados a seguir, conforme constam no 

Quadro 24:  

 

Quadro 24 – Construto Expectativa de Desempenho 

U6  Eu acho que o Portal Inovação é útil em meu trabalho. 

RA1  O uso do Portal Inovação permite-me realizar minhas atividades mais rapidamente. 

RA5  O uso do Portal Inovação aumentará minha produtividade. 

OE7  Utilizando o Portal Inovação, terei mais chances de obter um aumento salarial. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

                                                 
15

 Vide ANEXO A – Para itens originais do UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology   
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Também no construto “Expectativa de Esforço” foram necessárias adaptações ao contexto de 

uso do Portal Inovação, visando compreender a percepção do usuário em relação à intenção 

de uso do Portal.  

 

Ao exposto, os indicadores do referido construto foram estruturados, conforme apresentados 

no Quadro 25: 

 

Quadro 25 – Construto Expectativa de Esforço 

EOU3  Minha interação com o Portal Inovação é clara e de fácil compreensão. 

EOU5  Será fácil tornar-me um hábil usuário do Portal Inovação.  

EOU6  Eu acho que o Portal Inovação será fácil de utilizar. 

EU4  Aprender a utilizar o Portal Inovação é (foi) fácil para mim. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

Foi necessário também adequar os indicadores do construto “Influência Social” à perspectiva 

do Portal Inovação, objetivando mensurar o quanto a intenção de uso é impactada pela 

influência exercida pelas pessoas que o indivíduo considera importante – Quadro 26: 

 

Quadro 26 – Construto Influência Social 

SN1  As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria utilizar o Portal Inovação.  

SN2 
 As pessoas que são importantes para mim acham que eu deveria utilizar o Portal 

Inovação. 

SF2  A gerência e direção da empresa têm me dado suporte para utilizar o Portal Inovação. 

SF4  Em geral, a organização que atuo tem incentivado a utilização do Portal Inovação. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

Conforme o modelo UTAUT de Venkatesh et al. (2003), o construto “Condições 

Facilitadoras” variável, antecedente do “Comportamento de Uso” objetiva mensurar o quanto 

o usuário se sente amparado para a utilização da tecnologia em referência – Portal Inovação.  

 

Quadro 27 – Construto Condições Facilitadoras 

PBC2 
 Eu tenho os recursos (tempo, computador, acesso à Internet etc.) necessários 

para utilizar o Portal Inovação. 

PBC3  Eu tenho o(s) conhecimento(s) necessário(s) para utilizar o Portal Inovação. 

PBC5  O Portal Inovação é compatível com outros sistemas que utilizo. 

FC3  O Portal Inovação oferece auxílio adequado às dificuldades de uso. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 
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No Quadro 28, constam os indicadores adequados ao ambiente do Portal Inovação. Trata-se 

de uma variável dependente dos construtos “Expectativa de Desempenho”, “Expectativa de 

Esforço” e “Influência Social”; posicionada também como variável antecedente ao construto 

“Comportamento de Uso” objetiva mensurar a intenção comportamental do usuário para a 

utilização do Portal Inovação.  

 

 
Quadro 28 – Construto Intenção Comportamental  

BI1  Eu pretendo utilizar o Portal Inovação nos próximos meses. 

BI2  Eu creio que utilizarei o Portal Inovação nos próximos meses. 

BI3  Eu planejo utilizar o Portal Inovação nos próximos meses. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

No modelo de Venkatesh et al. (2003), o construto “Comportamento de Uso” posiciona-se 

como variável dependente dos construtos “Intenção Comportamental de Uso” e “Condições 

Facilitadoras” e objetiva mensurar o “Comportamento de Uso” dos usuários.  

 

No Quadro 29 está demonstrado o indicador utilizado para o desenvolvimento da pesquisa: 

 

Quadro 29 – Construto Comportamento de Uso 

CPUSO1  Quantas vezes em média você utilizou o Portal Inovação nos últimos 

meses? 

___ vezes no mês. 
Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

 

5.3 VARIÁVEIS MODERADORAS E INDICADORES 

 

 

Conforme demonstrado no Quadro 30, o modelo desenvolvido por Venkatesh et al. (2003) 

possui quatro variáveis moderadoras, que inter-relacionam-se com os demais construtos 

determinantes do modelo e são utilizadas nesta pesquisa:  
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Quadro 30 – Variáveis Moderadoras 

GEN  Sexo: 

IDADE  Qual sua idade? 

EXP 
 Há quanto tempo você é usuário do Portal Inovação? 

Escrever quantos _____anos. 

VOL1 
 A organização em que atua requer que você utilize o Portal Inovação para a 

realização de suas atribuições? 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003). 

 

 

5.4 QUESTÕES DE CONTROLE 

 

 

Adicionalmente ao modelo, foram incluídas questões para a caracterização da amostra, uma 

vez que o Portal Inovação possui abrangência de âmbito nacional e tais informações poderiam 

gerar algum tipo de viés na pesquisa, a saber: concentração de sujeitos da pesquisa oriundos 

de uma única região geográfica, idade ou setor e área de atuação profissional.  

 

Dessa forma, as questões inseridas objetivaram não só a caracterização da amostra, mas 

também se certificaram da não existência de algum tipo de distorção aos dados coletados.  

 

Quadro 31 – Questões de Controle 

CIVIL  Qual é o seu estado civil? 

SETOR  A qual setor você está vinculado? 

ESCO  Qual é o seu nível de escolaridade? 

REGIAO  Em qual região você atua? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE DO MODELO UTAUT 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA 

 

 

A amostra é caracterizada como não aleatória, composta por 264 participantes, dos quais 51% 

pertencem ao gênero masculino e 49% ao feminino, sendo a média de idade verificada 

equivalente a 42 anos.  

 

Quanto ao estado civil dos respondentes 61,7% são casados, 18,6% solteiros, 19,7% 

responderam como outros. Sobre o setor de atuação, 62,9% informaram que atuam no setor 

público, 36,4% no setor privado, e 0,8% atuam em empresas de economia mista.  

 

Outro dado que vem corroborar com a qualidade da amostra é a distribuição geográfica 

amostral obtida (Figura 23): 

 

Figura 23 – Distribuição geográfica 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quanto ao nível escolar dos respondentes, identificou-se que 64% possuem pós-graduação 

stricto sensu, 15,2% lato sensu, 6,8% superior incompleto, 4,5% responderam que possuem 

livre docência e 2,3% o segundo grau completo.  

 

Sobre a forma de utilização do Portal Inovação, 81,8% responderam que é voluntária, e 18,9% 

declararam que as organizações onde atuam exigem a utilização do Portal no 

desenvolvimento de suas atribuições.  

 

Em relação ao perfil do usuário, constatou-se que a média de acessos dos usuários é de 3 

(três) acessos ao mês, com a média de registro como usuário no Portal Inovação equivalente a 

1,2 anos.  

 

 

6.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS CONSTRUTOS E INDICADORES 

 

 

Para a apresentação descritiva dos construtos e indicadores, foi utilizado o software SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) conforme se apresenta nas Tabelas 4 e 5.   

 

As variáveis “Experiência”, “Voluntariedade” e “Comportamento de Uso” não estão inseridas 

nas respectivas tabelas por se tratarem de variáveis categóricas.  

 

 
Tabela 4 – Estatística Descritiva dos Construtos 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

EXP_DES 264 1,00 7,00 3,6297 1,31096 0,481 0,150 0,338 ,299 

EXP_ESF 264 1,00 7,00 2,9555 1,21389 0,909 0,150 1,305 ,299 

INF_SOC 264 2,50 7,00 4,9081 1,02365 0,058 0,150 -0,594 ,299 

COND_FAC 264 2,00 5,25 3,1525 ,67210 1,099 0,150 2,587 ,299 

INT_COMP 264 1,00 7,00 3,1919 1,64363 0,836 0,150 0,148 ,299 

Valid N (listwise) 264         

Fonte: Autor, output SPSS 
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Tabela 5 – Estatística Descritiva dos Indicadores dos Construtos 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

OE7 264 1,00 7,00 4,8144 1,78279 -,058 ,150 -1,238 ,299 

RA1 264 1,00 7,00 3,3636 1,51932 ,587 ,150 ,136 ,299 

RA5 264 1,00 7,00 3,3712 1,52996 ,583 ,150 ,195 ,299 

U6 264 1,00 7,00 2,9697 1,45628 ,596 ,150 ,433 ,299 

EOU3 264 1,00 7,00 3,1629 1,40612 ,683 ,150 ,573 ,299 

EOU5 264 1,00 7,00 2,9356 1,24843 ,997 ,150 1,198 ,299 

EOU6 264 1,00 7,00 2,8371 1,33111 ,926 ,150 1,101 ,299 

EU4 264 1,00 7,00 2,8864 1,37134 ,759 ,150 ,630 ,299 

SF2 264 4,00 7,00 5,6364 1,49663 -,184 ,150 -1,981 ,299 

SF4 264 3,00 7,00 5,4621 1,74585 -,325 ,150 -1,766 ,299 

SN1 264 1,00 7,00 4,2727 1,76399 ,274 ,150 -,848 ,299 

SN2 264 1,00 7,00 4,2614 1,72762 ,304 ,150 -,811 ,299 

FC3 264 3,00 5,00 3,9242 ,30512 -1,931 ,150 6,305 ,299 

PBC2 264 1,00 4,00 2,0530 ,79747 ,131 ,150 -,904 ,299 

PBC3 264 1,00 7,00 1,6212 1,42242 2,768 ,150 7,472 ,299 

PBC5 264 1,00 7,00 5,0114 1,88749 -,287 ,150 -1,310 ,299 

BI1 264 1,00 7,00 3,1515 1,68186 ,764 ,150 -,001 ,299 

BI2 264 1,00 7,00 3,3220 1,70398 ,719 ,150 -,037 ,299 

BI3 264 1,00 7,00 3,1023 1,68897 ,850 ,150 ,077 ,299 

IDADE 264 20,00 70,00 42,4280 10,67220 ,546 ,150 -,335 ,299 

GEN 264 1,00 2,00 1,4924 ,50089 ,030 ,150 -2,014 ,299 

ESCO 264 4,00 9,00 7,4621 1,07799 -1,553 ,150 1,831 ,299 

CIVIL 264 1,00 5,00 2,2235 1,03515 1,240 ,150 ,980 ,299 

SETOR 264 1,00 3,00 1,3788 ,50141 ,684 ,150 -1,094 ,299 

REGIAO 264 1,00 5,00 3,5227 1,19228 -,624 ,150 -,735 ,299 

Valid N 

(listwise) 

264 
        

Fonte: Autor, output SPSS 

 

 

6.3 VALIDADE DISCRIMINANTE E CONFIABILIDADE DO MODELO 

 

 

Para verificar a validade discriminante e a confiabilidade do modelo UTAUT aplicado ao 

objeto de pesquisa e assegurar se os conceitos medidos são suficientemente precisos, foi 

utilizado o critério de Fornell-Larker (1981), que estabelece que a raiz quadrada de Variância 

Média Explicada (AVE) deve ser maior que as intercorrelações entre os demais construtos. 

Conforme se evidencia na Tabela 6, os valores dispostos diagonalmente (Raiz de AVE) 

apresentam coeficientes maiores que as demais intercorrelações – o que ratifica que as 

afirmativas apresentadas aos respondentes mensuram as variáveis do modelo e não se 

confundem umas com as outras (HAIR et al., 2005). 
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Tabela 6 – Correlações e raízes de AVE 

  COMP_USO COND_FAC EXP_DES EXP_ESF GEN. INFL_SOC INT_USO VOL. EXP. ID. 

COMP_USO 1,0000                   

COND_FAC -0,3040 0,8418                 

EXP_DES -0,3193 0,9222 0,8472               

EXP_ESF -0,2636 0,7142 0,7285 0,9074             

GEN. -0,2799 0,1738 0,1944 0,2046 1,0000           

INFL_SOC -0,3550 0,7417 0,7757 0,7489 0,3010 0,8045         

INT_USO -0,2887 0,6012 0,6560 0,6044 0,1611 0,7400 0,9717       

VOL. -0,3761 0,1363 0,1436 0,0277 0,0894 0,1732 0,2412 1,0000     

EXP. 0,2246 -0,1133 -0,1027 -0,1040 -0,1570 -0,1436 -0,0288 -0,1336 1,0000   

ID. 0,0133 -0,0547 -0,0206 0,0362 -0,3454 -0,0471 -0,0648 -0,1040 -0,0103 1,0000 

Legenda: Exp. = Experiência; Gen = Gênero; Id. = Idade; Vol. = Voluntariedade 

Fonte: Autor, output PLS 

 

Para testar a validade discriminante do modelo aplicado, fundamentou-se o teste em análise 

fatorial confirmatória que, segundo Hair et al. (2005), é significativo na ratificação de escalas 

para a mensuração de construtos, em que, para fins de demonstração da adequação do 

construto, a validação deve apresentar as cargas dos indicadores de uma variável latente, 

superiores às cargas desses mesmos indicadores em variáveis latentes diferentes do modelo. 

 

A Tabela 7 apresenta cargas fatoriais das variáveis latentes, que descrevem de maneira 

satisfatória os construtos, uma vez que seus valores são mais elevados ao serem associados a 

outros construtos do modelo da pesquisa.  

 

A confiabilidade do modelo testado pode ser conferida pelo valor do peso de cada indicador, 

que deve ser superior a 0,71. A Tabela 7 demonstra que a maior parte dos pesos dos 

indicadores apresentou valores superiores a 0,7, sendo o menor valor identificado relacionado 

ao indicador OE7 (0,6231) que apresentou valor muito próximo ao parâmetro referenciado. 
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Tabela 7 – Validade discriminante (cargas fatoriais) 

  COMP_USO INT_USO EXP_ESF EXP. COND_FAC EXP_DES GEN. INFL_SOC ID. VOL. 

CPUSO1 1,0000 -0,2887 -0,2636 0,2246 -0,3040 -0,3193 -0,2799 -0,3550 0,0133 -0,3761 

BI1 -0,2940 0,9791 0,5956 -0,0370 0,6223 0,6666 0,2045 0,7358 -0,0992 0,2337 

BI2 -0,2700 0,9734 0,5871 -0,0615 0,5803 0,6236 0,1477 0,7220 -0,0839 0,2507 

BI3 -0,2773 0,9624 0,5789 0,0157 0,5485 0,6212 0,1155 0,6986 -0,0037 0,2186 

EOU3 -0,2022 0,4836 0,8609 -0,0925 0,7265 0,6993 0,1988 0,6383 -0,0181 -0,0335 

EOU5 -0,2765 0,6175 0,9198 -0,1112 0,6126 0,6563 0,1725 0,7500 0,0064 0,0836 

EOU6 -0,2096 0,5495 0,9253 -0,0655 0,6322 0,6593 0,1265 0,6532 0,0799 -0,0447 

EU4 -0,2668 0,5378 0,9219 -0,1080 0,6220 0,6279 0,2478 0,6717 0,0649 0,0941 

EXP 0,2246 -0,0288 -0,1041 1,0000 -0,1133 -0,1027 -0,1570 -0,1436 -0,0103 -0,1336 

FC3 -0,2095 0,4120 0,3271 -0,0872 0,7243 0,5907 0,0571 0,4902 0,0352 0,1980 

PBC2 -0,2798 0,5758 0,6444 -0,1019 0,9479 0,9184 0,1752 0,7129 -0,0452 0,1299 

PBC3 -0,1882 0,4849 0,8543 -0,0884 0,7299 0,6984 0,1968 0,6410 -0,0254 -0,0323 

PBC5 -0,3192 0,5467 0,6266 -0,1044 0,9375 0,8615 0,1578 0,6588 -0,1148 0,1398 

OE7 -0,2102 0,3724 0,4843 0,0272 0,4590 0,6231 0,0729 0,5134 0,0476 -0,0776 

RA1 -0,3427 0,5815 0,6599 -0,1152 0,9527 0,9397 0,1885 0,7154 -0,0387 0,1605 

RA5 -0,1742 0,6255 0,6617 -0,0208 0,8176 0,9168 0,1773 0,7155 -0,0314 0,1302 

U6 -0,3499 0,6067 0,6445 -0,2093 0,8259 0,8713 0,1978 0,6642 -0,0273 0,2161 

GEN -0,2799 0,1611 0,2046 -0,1570 0,1738 0,1944 1,0000 0,3010 -0,3454 0,0894 

SF2 -0,1694 0,5801 0,8532 -0,0849 0,5850 0,6035 0,1755 0,7311 -0,0107 0,0326 

SF4 -0,2888 0,6084 0,5462 -0,1220 0,7383 0,7263 0,1534 0,7420 -0,0282 0,1558 

SN1 -0,3565 0,5966 0,4942 -0,1341 0,5093 0,5631 0,3079 0,8693 -0,0850 0,2012 

SN2 -0,3211 0,5871 0,5147 -0,1185 0,5418 0,5917 0,3296 0,8646 -0,0263 0,1630 

IDADE 0,0133 -0,0648 0,0362 -0,0103 -0,0547 -0,0206 -0,3454 -0,0471 1,0000 -0,1040 

VOL -0,3761 0,2412 0,0277 -0,1336 0,1363 0,1436 0,0894 0,1732 -0,1040 1,0000 

Legenda: Exp. = Experiência; Gen = Gênero; Id. = Idade; Vol. = Voluntariedade 

Fonte: Autor, output PLS 

 

 

6.4 VALIDADE CONVERGENTE E CONFIABILIDADE DE CONSISTÊNCIA 

INTERNA 

 

 

Para Hair et al. (2005), a validade convergente tem como propósito ratificar o quanto a escala 

está correspondente a outras medidas do conceito – seu critério o valor do AVE (Average 

Variance Extracted) deve ser maior que 0,50 para cada variável latente.  
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No teste, o valor obtido na avaliação convergente foi elevado – acima de 0,5, conforme 

demonstrado na Tabela 8. O resultado apresentado vem corroborar que os indicadores que 

mensuram os construtos latentes estão acomodados de forma adequada.  

 

Em relação à confiabilidade de consistência interna, o parâmetro estabelecido é o de que o 

Alpha de Cronbach (≥0,7) indica que os questionamentos componentes de cada construto 

convergem na direção de mensurar o construto a que pertencem.  

 

Hair et al. (2005) define que a consistência interna é uma média que afere a confiabilidade e 

robustez existente entre os construtos de uma variável múltipla, onde os indicadores de cada 

construto devem medir e corresponder ao construto o qual estão relacionados.  

 

A Tabela 8 demonstra a avaliação da confiabilidade de consistência interna do modelo, 

apresentando vários valores superiores a 0,70, demonstrando que o resultado apresentado 

indica que as variáveis latentes apresentam escalas com consistência interna relevante, 

significando que as afirmativas apresentadas aos respondentes estão adequadamente 

correspondidas aos seus respectivos construtos, indicando, assim, que o modelo é confiável.  

 

Tabela 8 – Variância média extraída e confiabilidade 

  AVE R Square Cronbachs Alpha 

COMP_USO 1,0000 0,2804 1,0000 

COND_FAC 0,7087 0,0000 0,8577 

EXP_DES 0,7177 0,5307 0,8608 

EXP_ESF 0,8233 0,0000 0,9281 

INFL_SOC 0,6471 0,0000 0,8148 

INT_USO 0,9441 0,5928 0,9704 

Fonte: Autor, output PLS 
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6.5 RESULTADOS FINAIS 

 

 

Após a avaliação dos R
2
 das variáveis latentes, constata-se a qualidade do modelo, conforme 

indicado na Tabela 10 (página 124), que o construto “Intenção Comportamental de Uso”, 

considerado o efeito direto, apresenta o valor de R
2
=0,593 ou, aproximadamente, 59,3%, já 

quando avaliamos o R
2
 do modelo, considerando o efeito direto e interações, o R

2
=0,613 ou 

61,3% apresenta valores superiores aos resultados obtidos por Venkatesh et al. (2003).  

 

Em seu estudo original, os autores obtiveram o R
2
 em torno de 40 e 51%, considerando efeito 

direto e interações, respectivamente, na análise do construto “Intenção Comportamental” 

(Venkatesh et al., 2003, p. 462). A qualidade do modelo também é confirmada pela análise do 

construto “Comportamento de Uso”, que, neste estudo, apresentou R
2
=0,280 para efeitos 

diretos e R
2
=0,330 para efeitos diretos e interações, ou seja, 28,0 e 33,0%.  

 

Tabela 9 – Cargas do modelo de medidas 

  

Original Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

Standard Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

BI1 <- INT_USO 0,35154 0,35138 0,00545 0,00545 64,49671 

BI2 <- INT_USO 0,34176 0,34184 0,005548 0,00555 61,60017 

BI3 <- INT_USO 0,33576 0,33588 0,005645 0,00565 59,47677 

CPUSO1 <- COMP_USO 1,0000 1,0000 0 0 0 

EOU3 <- EXP_ESF 0,27212 0,27185 0,012654 0,01265 21,50485 

EOU5 <- EXP_ESF 0,28895 0,28936 0,00905 0,00905 31,92813 

EOU6 <- EXP_ESF 0,27574 0,27577 0,009265 0,00927 29,7605 

EU4 <- EXP_ESF 0,26558 0,26541 0,009545 0,00955 27,82349 

FC3 <- COND_FAC 0,24543 0,24673 0,039386 0,03939 6,231465 

OE7 <- EXP_DES 0,21666 0,21561 0,015791 0,01579 13,72028 

PBC2 <- COND_FAC 0,32779 0,32613 0,043147 0,04315 7,597037 

PBC3 <- COND_FAC 0,22049 0,2174 0,03793 0,03793 5,813134 

PBC5 <- COND_FAC 0,37396 0,37446 0,040936 0,04094 9,135092 

RA1 <- EXP_DES 0,31284 0,31321 0,009287 0,00929 33,68691 

RA5 <- EXP_DES 0,32376 0,32386 0,010315 0,01032 31,38691 

SF2 <- INFL_SOC 0,30502 0,30608 0,021079 0,02108 14,47057 

SF4 <- INFL_SOC 0,31991 0,32028 0,023929 0,02393 13,36896 

SN1 <- INFL_SOC 0,31372 0,31302 0,016067 0,01607 19,52576 

SN2 <- INFL_SOC 0,30873 0,30792 0,015712 0,01571 19,64943 

U6 <- EXP_DES 0,31476 0,3152 0,010882 0,01088 28,92351 

Fonte: Autor, output PLS 
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A obtenção dos coeficientes foi realizada por meio de algoritmo do PLS, e a avaliação da 

significância foi realizada pela técnica Bootstrap, em que foram realizados 1.000 subamostras 

com reposição, conforme Venkatesh et al. (2003). Na Tabela 10 (página 124) é possível 

obervar a capacidade preditiva dos construtos “Expectativa de Desempenho” e “Influência 

Social” sobre a variável dependente “Intenção Comportamental de Uso”, apresentando 

coeficientes 0,161* e 0,552***, valores significativos e altamente significativos que 

evidenciam que as hipóteses H1a e H3a estão suportadas.  

 

Observa-se ainda na análise desta mesma tabela que a variável “Expectativa de Esforço” não 

apresentou significância quando posicionada como precedente da “Intenção Comportamental 

de Uso”. Já em relação a “Expectativa de Desempenho” apresentou resultado altamente 

significante com coeficiente de 0,728***; confirmando que a suposição realizada na hipótese 

H2e foi suportada. Tal resultado evidencia que quanto maior for a percepção do usuário sobre 

a facilidade na utilização e domínio de uso das funcionalidades do Portal Inovação, maior será 

a adoção do portal como ferramenta de uso em suas atividades. 

 

O construto “Condições Facilitadoras” apresentou coeficiente muito significativo como 

antecedentes da variável dependente “Comportamento de Uso” com resultado de -0,165**.  

Deste modo, conclui-se que os fatores relacionados à disponibilidade de recursos necessários 

ao uso do portal exercem influência sobre o comportamento de uso do usuário. Sobre tais 

constatações é possível inferir que aspectos como recursos (tempo, acesso à Internet, 

equipamento, conhecimento e auxílio ao usuário) condicionam o comportamento de uso. 

Desse modo, a hipótese H4a foi suportada.  

 

Quanto aos coeficientes obtidos na análise do relacionamento entre as variáveis moderadoras 

“Idade”, “Gênero” e “Experiência” entre o construto “Expectativa de Desempenho” e 

“Intenção Comportamental de Uso”, não foram significantes, portanto, não foram suportadas 

as hipóteses H1b, H1c e H1d. Desse modo, o impacto da “Expectativa de Desempenho” sobre 

a “Intenção Comportamental de Uso” não foi moderado por Gênero, Idade e Experiência, 

conforme coeficientes apresentados na Tabela 10 (página 124), “ED x IDADE”, “ED x GEN” 

e “ED x EXP”.  

 

Não foram suportadas as hipóteses H2b, H2c e H2d demonstrando que a influência da 

“Expectativa de Esforço” na “Intenção Comportamental de Uso” não foi moderada por 
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gênero, idade e experiência. Não houve significância nos coeficientes obtidos na avaliação da 

relação entre as variáveis moderadoras “Idade”, “Experiência” e “Gênero”, conforme 

coeficientes demonstrados na Tabela 10 (página 124) - “EE x IDADE”, “EE x GEN” e “EE x 

EXP”. 

 

Constatou-se também que não foram suportadas as hipóteses H3b, H3c, H3d e H7a, pois os 

coeficientes obtidos na avaliação dos fatores moderadores “Idade”, “Gênero”, “Experiência” e 

“Voluntariedade” na relação entre os construtos “Influência Social” e “Intenção 

Comportamental de Uso” não foram significantes.  

 

Em relação aos fatores moderadores indicados nas hipóteses H4b, H4c e H4d não foram 

suportadas (Tabela 10), pois os respectivos itens (CF x IDADE, CF x GEN e CF x EXP) 

relacionados as variáveis latentes “Condições Facilitadoras” e “Comportamento de Uso”  

apresentaram valores não significantes. Deste modo, é possível inferir que a influência das 

condições facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do Portal não é influenciado por 

fatores como idade, gênero e experiência.  

 

O presente estudo também contemplou a análise dos fatores moderadores “Idade”, 

“Experiência”, “Gênero” e “Voluntariedade” na relação entre os construtos “Intenção 

Comportamental de Uso” e “Comportamento de Uso”, resultando em hipóteses não 

significantes H5a, H5b, H5c, H5d e H7b expressando que os fatores “Idade”, “Gênero” 

“Experiência” e “Voluntariedade” não moderam a relação entre os construtos “Intenção 

Comportamental de Uso” e “Comportamento de Uso”. Este fato pode ser observado pela 

análise da Tabela 10, “IDADE x IC”, “GEN x IC”, “EXP x IC” e “VOL x IC”.  

 

Complementarmente, foi realizada também a análise do fator “Idade” como variável latente 

precedente da “Intenção Comportamental” e do “Comportamento de Uso”. Entretanto, apenas 

a hipótese H6a mostrou resultado significante, demonstrando que a variável idade impacta 

positivamente no comportamento de uso, expressando que os usuários mais jovens 

demonstraram maior comportamento de uso do Portal. Nessa mesma simulação, verificou-se 

que a hipótese H5e não foi significante – não suportada.  

 

Na análise, verificou-se a variável latente “Gênero” como antecedente dos construtos 

“Intenção Comportamental de Uso” e “Comportamento de Uso” apresentou resultados que 



123 

 

apenas validaram a hipótese H6b (-0,229*** e -1,187***) identificando que o gênero 

feminino apresenta um maior comportamento de uso passível de influência. Em relação à 

hipótese H5e não foi suportada apresentando valores não significantes.   

 

Realizou-se a análise dos efeitos diretos e interações entre os construtos “Experiência” sobre 

“Intenção Comportamental de Uso” e “Comportamento de Uso” que apresentou significância 

apenas para a interação direta com o construto “Comportamento de Uso” (hipótese H6c - 

0,125***), demonstrando que o usuário com maior experiência apresentará maior intenção 

Comportamental de Uso do Portal, conforme se evidencia pelas afirmações do respectivo 

construto. Entretanto, a hipótese H5g não foi significante.  

 

Em relação aos efeitos diretos e interações da variável latente “Voluntariedade” sobre os 

construtos “Intenção Comportamental de Uso” e “Comportamento de Uso” identificou 

valores altamente significativos – Intenção Comportamental de Uso (0,132*** efeitos diretos) 

e “Comportamento de Uso” (-0,308*** e -0,361** efeitos diretos e indiretos). Constatando, 

que em ambientes onde a adoção ocorre voluntariamente a intenção de uso e comportamento 

de uso serão influenciados pela espontaneidade das pessoas e grupos. Portanto, tais resultados 

estabelecem uma vinculação relevante com o fator de socialização dos indivíduos, o que vem 

a corroborar com resultados anteriores relacionados ao construto “Influência Social”. Ao 

exposto, a hipótese H7c e H7d estão suportadas.  

 

Foram realizadas análises adicionais, visando a avaliação entre os fatores Idade, Gênero e 

Experiência, apresentados na Tabela 10  “IDADE x GEN”, “IDADE x EXP” e “GEN x 

EXP”. No entanto, apenas o coeficiente relacionado a “IDADE x GEN” apresentou resultado 

muito significativo (0,484**). O que corrobora com os resultados das hipóteses H6b e H6a, 

evidenciando que os fatores idade e gênero influenciam significativamente o comportamento 

de Uso do usuário do portal.  
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Tabela 10 – Coeficientes do modelo estrutural, Interações e Significâncias
(1)

 

 
EXPECTATIVA  

DESEMPENHO 

INTENÇÃO 

COMPORTAMENTA

L DE USO 

COMPORTAMENTO 

DE USO 

 D D + I D D + I D D + I 

EXPECTATIVA DE DESEMPENHO 

(H1a) 
  0,161 * -0,421 (NS)   

ED x IDADE (H1b)    0,323 (NS)   

ED x GEN (H1c)    0,342 (NS)   

ED x EXP (H1d)    0,335 (NS)   

EXPECTATIVA DE ESFORÇO (EE) 

(H2e)(H2a) 
0,728*** 0,728*** 0,095(NS) 0,679 (NS)   

EE x IDADE (H2b)    -0,306 (NS)   

EE x GEN (H2c)    -0,383 (NS)   

EE x EXP (H2d)    -0,469 (NS)   

INFLUÊNCIA SOCIAL (IS) (H3a)   0,552*** -0,077(NS)   

IS x IDADE (H3b)    0,170 (NS)   

IS x GEN (H3c)    0,264 (NS)   

IS x EXP (H3d)    0,188 (NS)   

IS x VOL1 (H7a)    0,408 (NS)   

CONDIÇÕES FACILITADORAS (CF) 

(H4a) 
    -0,165** -0,320 (NS) 

CF x IDADE  (H4b)      -0,028(NS) 

CF x GEN (H4c)      0,309 (NS) 

CF x EXP (H4d)      -0,149 (NS) 

       

INTENÇÃO COMPORTAMENTAL 
(IC) (H5a) 

    -0,082 (NS) -1,195 (NS) 

IDADE x IC (H5b)      0,523 (NS) 

GEN x IC (H5c)      0,615 (NS) 

EXP x IC (H5d)      0,195 (NS) 

VOL1 x IC(H7b)      0,158 (NS) 

IDADE (IDADE) (H5e)(H6a)   -0,049 (NS) -0,015 (NS) -0,111** -0,678*** 

GÊNERO (GEN) (H5f) (H6b)   -0,072 (NS) -0,050 (NS) -0,229*** -1,187*** 

EXPERIÊNCIA (EXP) (H5g) (H6c)   0,083 (NS) -0,121 (NS) 0,125** -0,024 (NS) 

VOLUNTARIEDADE (VOL1) (H7c) 

(H7d) 
  0,132*** -0,050 (NS) -0,308*** -0,361** 

       

IDADE x GEN    -0,189 (NS)  0,484 ** 

IDADE x EXP    -0,058 (NS)  0,084 (NS) 

GEN x EXP    0,241 (NS)  0,027 (NS) 

       

       

R2 53,10%  59,30% 61,30% 28,0% 33,0% 

*
p<0.05; 

**
p<0.01; 

***
p<0.001; (NS) = Não Significante 

(1)
estimativa baseada em Bootstrap de 1000 subamostras, com reposição. 

Nota: 
**

valores muito significativos p<01/
***

valores altamente significativos p<.001.  

Fonte: Elaborado pelo autor, output PLS 
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A seguir, é apresentada uma síntese da análise das hipóteses suportadas e não suportadas pelo 

modelo (Quadro 32): 

 

Quadro 32 – Síntese de hipóteses suportadas e não suportadas 

Hipótese Descrição Resultado 

H1a 
A Expectativa de Desempenho influência de forma positiva a Intenção de Uso do 

Portal Inovação. 
Suportado 

H2e 
O construto expectativa de esforço impacta intensamente a variável Expectativa 

de Desempenho. 

 

Suportado 

H3a 

A Influência Social afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso do Portal 

Inovação. Dada uma maior pressão social, maior também será a Intenção de 

Uso. 

Suportado 

H4a 
O impacto das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do 

Portal Inovação será positivo. 
Suportado 

H5a 
O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre o Comportamento de Uso 

do Portal Inovação será positivo. 

Não 

Suportado 

H5g 

Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental, de modo que os 

usuários mais experientes expressarão maior Intenção Comportamental de Uso 

do Portal Inovação. 

Não 

Suportado 

H6b 

O efeito direto da variável Gênero sobre o Comportamento de Uso será 

significativo, de modo que as mulheres terão maior Comportamento de Uso do 

Portal Inovação. 

Suportado 

H6c 

Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os 

usuários mais experientes terão maior Comportamento de Uso do Portal 

Inovação. 

Suportado 

H1b 
Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção de 

Uso, de modo que o efeito é mais evidente em usuários mais jovens. 

Não 

Suportado 

H1c 
O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção de Uso é moderado por 

Gênero, de modo que o efeito é mais forte para homens. 

Não 

Suportado 

H1d 
Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de 

Desempenho e Intenção de Uso. 

Não 

Suportado 

H2a 
A Expectativa de Esforço influência de forma positiva a Intenção de Uso do 

Portal Inovação. 

Não 

Suportado 

H2b 
A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por 

Idade, de modo que o efeito será maior em usuários mais velhos. 

Não 

Suportado 

H2c 
A influência da Expectativa de Esforço na Intenção de Uso será moderada por 

Gênero, de tal forma que o efeito será ser mais forte para as mulheres. 

Não 

Suportado 

H2d 

O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderado 

por Experiência, de maneira que os usuários com maior experiência terão menor 

Expectativa de Esforço. 

Não 

Suportado 

H3b 
Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para os mais jovens. 

Não 

Suportado 

H3c 
O impacto da Influência Social na Intenção Comportamental será moderado por 

Gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres. 

Não 

Suportado 

H3d 

A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para usuários com pouca 

experiência. 

Não 

Suportado 

H4b 

A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do 

Portal Inovação será moderado por Idade, de tal forma que o efeito será positivo 

para os usuários mais velhos. 

Não 

Suportado 

H4c 
Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e 

Comportamento de Uso, de modo que o efeito será maior para mulheres. 

Não 

Suportado 

H4d 

A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e 

Comportamento de Uso, de modo que o efeito será maior em usuários com pouca 

experiência. 

Não 

Suportado 

  Continua 
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Continuação   

Hipótese Descrição Resultado 

H5b 
A Idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental e Comportamento 

de Uso, de forma que o efeito será maior em usuários mais jovens. 

Não 

Suportado 

H5c 
O impacto da Intenção Comportamental sobre Comportamento de Uso será 

moderado por Gênero, de modo que o efeito será mais evidente em mulheres.  

Não 

Suportado 

H5d 

O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será 

moderado por Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais 

experientes.  

Não 

Suportado 

H5e 

Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental, de modo que os mais 

jovens demonstrarão maior Intenção Comportamental de Uso do Portal 

Inovação. 

Não 

Suportado 

H5f 

O efeito direto da variável Gênero sobre a Intenção Comportamental será 

significativo, de modo que as mulheres terão maior Intenção Comportamental de 

Uso do Portal Inovação. 

Não 

Suportado 

H6a 

Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais 

jovens demonstrarão maior Intenção Comportamental de Uso do Portal 

Inovação. 

Não 

Suportado 

H7a 

A Voluntariedade irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para usuários em 

ambientes com adoção voluntária.  

Não 

Suportado 

H7b 

O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será 

moderado por Voluntariedade, de forma que o efeito será maior para usuários 

em ambientes com adoção voluntária.  

Não 

Suportado 

H7c 
O efeito direto da variável Voluntariedade sobre a Intenção Comportamental de 

Uso será significativo em ambientes com a adoção voluntária.  
Suportado 

H7d 

Voluntariedade irá impactar o construto Comportamento de Uso, de modo que os 

usuários em ambientes com adoção voluntária terão maior Comportamento de 

Uso. 

Suportado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

Na Figura 24 consta a representação do modelo estrutural – efeitos diretos – com os 

coeficientes obtidos pelo algoritmo do PLS (Partial Least Square).  
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Figura 24 – Representação do Modelo com Efeitos Diretos (Coeficientes) 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, output PLS 

 

 

 

A Figura 25 demonstra o resultado PLS após a realização do Bootstrap de 1.000 subamostras 

para a avaliação da significância onde consta a representação do modelo estrutural com seus 

efeitos diretos.  
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Figura 25 – Representação do Modelo com Efeitos Diretos (Significância) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, output PLS  

 

 

Consta na Figura 26 representação do modelo estrutural – efeitos diretos e interações – com 

os coeficientes obtidos pelo algoritmo do PLS.  
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Figura 26 – Representação do Modelo com Efeitos Diretos e Interações (Coeficientes) 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, output PLS 

 

 

 

Demonstra-se na Figura 27 o resultado do PLS após a realização do Bootstrap de 1.000 

subamostras para a avaliação de significância onde consta a representação do modelo 

estrutural com efeitos diretos e interações.  
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Figura 27 – Representação do Modelo com Efeitos Diretos e Interações (Significância) 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, output PLS  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A atual conjuntura mundial impõe às nações desafios significativos no âmbito de concepção, 

desenvolvimento e aplicação das tecnologias da informação e comunicação (TICs). Não 

obstante a isso, tais desafios são integralmente impactantes ao processo de desenvolvimento 

científico, tecnológico e industrial de uma nação.  

 

Por certo, os países que atualmente ranqueiam as principais estatísticas mundiais quanto ao 

desenvolvimento tecnológico, propriedade de patentes e exportações de tecnologia 

desenvolveram, anteriormente, uma base desenvolvimentista fundamentada no fortalecimento 

interno da capacidade em gerar, aplicar e divulgar o conhecimento científico produzido e 

transformá-lo em aplicação prática – inovação. 

 

A respeito disso, o Brasil teve um desenvolvimento tardio em áreas essenciais à configuração 

do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) em consequência das 

seguintes condicionantes:  

 

a) Processo tardio e inconstante de industrialização com geração de desigualdades 

regionais significativas;  

b) Estruturação de uma base política e econômica frágil que não proporcionou 

subsídios adequados ao processo de desenvolvimento nacional pretendido em períodos 

anteriores. 

c) Descontinuidade do processo de criação e aperfeiçoamento de instituições de 

pesquisas e universidades.  

 

Vale evidenciar que tais fatores conduziram o País a uma posição de dependência tecnológica 

com reflexos econômicos e políticos críticos que ameaçavam fortemente o desenvolvimento 

pretendido.  
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Reconhecendo isso, e, com base nas experiências americanas como o Ato Bayh-Dole e a lei 

francesa de inovação, o País inicia em 2004 várias articulações políticas que consolidaram-se 

no marco regulatório da Inovação – Lei n
o
 10.973/2004. 

 

Como resultado dessas mudanças ambientais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) constata, durante este período, a necessidade de desenvolvimento de um espaço de 

aproximação entre o setor público e privado que promovesse a cooperação tecnológica e a 

utilização do conhecimento gerado pela comunidade científica brasileira pelo setor 

empresarial.  

 

Assim, originou-se o projeto alusivo ao Portal Inovação como resposta do MCTI às 

necessidades do SNCTI como um instrumento de apoio à cooperação tecnológica e de 

aproximação entre os seus próprios atores (instituições de pesquisa, universidades, órgãos 

governamentais e empresas).  

 

Reconhecido internacionalmente pelo pioneirismo, o Portal Inovação configura-se em um 

instrumento de vanguarda de promoção à inovação tecnológica que objetiva contribuir para o 

aumento da competitividade da indústria brasileira, além de constituir-se de um espaço de 

interação, cooperação tecnológica e de apoio à tomada de decisão aos diversos atores do 

SNCTI. 

 

Ao exposto, a concepção, desenvolvimento e implantação do Portal Inovação coincidem com 

uma nova configuração que a administração pública tem adotado para atender às demandas da 

sociedade na atualidade, a qual tem requerido uma maior transparência e efetividade dos 

serviços públicos. Tais ações denominadas como e-Gov, também coincidem com uma nova 

configuração político-social da sociedade, que é denominada por Sodré (2002), de ethos 

midiatizado.  

 

Assim sendo, a temática governo eletrônico desenvolvida no presente estudo vem de encontro 

a uma nova configuração político-social que requereu da pesquisa uma revisão bibliográfica 

que permitisse a realização de uma contextualização que abarcasse assuntos basilares ao 

desenvolvimento do estudo.  
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Sobre isso, a contextualização realizada no trabalho sobre Internet e sociedade de redes vem 

de encontro a explicitar ao leitor tais alterações geradas pela evolução das tecnologias de 

informação e comunicação, bem como expor as principais mudanças advindas e impactos 

gerados no cotidiano das pessoas.  

 

Consequentemente, tais transformações impuseram à administração pública a demanda de 

maior aproximação com o cidadão, oferecendo uma ampla gama de serviços públicos que 

atendessem aos novos anseios e necessidades sociais.  

 

Não obstante a isso, o País vivencia um momento muito importante e peculiar no que se refere 

ao processo de fortalecimento e robustez do SNCTI em resposta aos desafios impostos pelas 

transformações ocorridas. Sobre isso, nas últimas décadas, o País, sistematicamente, tem 

desenvolvido políticas públicas de apoio à ciência e à tecnologia, visando o fortalecimento 

das instituições pertencentes ao SNCTI.  

 

Complementarmente, foram abordados também os aspectos conceituais envolvidos na 

concepção do modelo UTAUT de Venkatesh et al. (2003), que contemplaram uma revisão 

bibliográfica sobre a evolução dos modelos de aceitação e uso de tecnologias, além de uma 

breve argumentação teórica sobre as teorias que serviram de base para a elaboração do 

modelo.  

 

Ambos os assuntos abordados foram necessários à construção do arcabouço teórico, 

necessário ao desenvolvimento das pesquisas de abordagem qualitativa e quantitativa, visando 

responder ao questionamento como a percepção de aceitação do usuário final influência a 

utilização do portal e como a sua missão é compreendida pelos envolvidos em sua gestão.  

 

Deste modo, o desenvolvimento da pesquisa norteou-se pelo objetivo geral analisar a 

aceitação do Portal Inovação, identificando os fatores preditivos da Intenção Comportamental 

de Uso e do Comportamento de Uso direcionadores da adoção da tecnologia por seus usuários 

a partir da extensão do modelo Unificado da Teoria de Aceitação de Tecnologia (UTAUT) 

baseado em  Venkatesh et al. (2003) e TACCO (2011). Os objetivos específicos tiveram 

como balizamento os seguintes tópicos:  
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a) Analisar como a missão institucional do Portal é compreendida pelos envolvidos 

em sua gestão.   

b) Identificar as variáveis antecedentes que explicam a intenção de uso do Portal; 

c) Identificar os fatores que esclarecem o Comportamento de Uso do Portal;  

d) Identificar as variáveis (Gênero, Idade, Experiência e Voluntariedade) que 

moderam a relação com os demais construtos de intenção e comportamento de uso 

efetivo do Portal.  

 

Para o desenvolvimento da abordagem quantitativa foi empregado o modelo UTAUT de 

Venkatesh et al. (2003) e TACCO (2011) que serviram de subsídio metodológico para os 

procedimentos de coleta e análise dos dados do Portal Inovação.  

 

A coleta de dados foi realizada por intermédio de um questionário disponibilizado em um 

sítio de pesquisas eletrônicas e o respectivo endereço encaminhado por e-mail aos usuários do 

Portal, obtendo 264 questionários respondidos e validados para fins de análise.  

 

Para a realização da análise de dados, aplicou-se a técnica de modelagem de equações 

estruturais, que possibilitou a realização dos procedimentos analíticos envolvendo as variáveis 

dependentes e independentes dos construtos do modelo, permitindo a realização de 

simulações no software Partial Least Squares (PLS).  

 

Ao exposto, o resultado dos procedimentos analíticos da abordagem quantitativa constataram  

que:  

a) Para efeitos de análise, a qualidade do modelo foi atestada, apresentando para o 

construto “Intenção Comportamental de Uso” efeitos diretos e interações, 

respectivamente, R
2
 59,3 e 61,3%, superiores aos estudos realizados por Venkatesh et 

al. (2003). E também para o construto “Comportamento de Uso”, efeitos diretos e 

interações R
2
 28,0 e 33,0%; 

 

b) Do total de 28 hipóteses testadas do modelo, 8 foram suportadas e explicam as 

características de intenção de uso e comportamento de uso dos usuários do portal 

(Quadro 33). 
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Quadro 33 – Hipóteses suportadas pelo modelo UTAUT 

Hipótese Descrição Resultado 

H1a 
A Expectativa de Desempenho influência de forma positiva a Intenção de Uso do 

Portal Inovação. 
Suportado 

H2e 
O construto expectativa de esforço impacta intensamente a variável Expectativa 

de Desempenho. 

 

Suportado 

H3a 

A Influência Social afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso do Portal 

Inovação. Dada uma maior pressão social, maior também será a Intenção de 

Uso. 

Suportado 

H4a 
O impacto das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do 

Portal Inovação será positivo. 
Suportado 

H6b 

O efeito direto da variável Gênero sobre o Comportamento de Uso será 

significativo, de modo que as mulheres terão maior Comportamento de Uso do 

Portal Inovação. 

Suportado 

H6c 

Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os 

usuários mais experientes terão maior Comportamento de Uso do Portal 

Inovação. 

Suportado 

H7c 
O efeito direto da variável Voluntariedade sobre a Intenção Comportamental de 

Uso será significativo em ambientes com a adoção voluntária.  
Suportado 

H7d 

Voluntariedade irá impactar o construto Comportamento de Uso, de modo que os 

usuários em ambientes com adoção voluntária terão maior Comportamento de 

Uso. 

Suportado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Deste modo, as principais constatações acerca dos resultados obtidos demonstram alta 

magnitude e significância preditiva sobre a Intenção Comportamental de Uso do Portal pelos 

fatores: Expectativa de Desempenho e Influência Social. Evidenciando, também, que as 

Condições Facilitadoras impactam significativamente sobre o Comportamento de Uso dos 

usuários.  

 

Ao exposto, a conclusão basilar do presente estudo é a de que ao considerarmos a aceitação de 

um portal governamental em que a adoção é voluntária, o fator social é altamente influente na 

intenção de uso da tecnologia, bem como os aspectos relacionados à produtividade 

consequente do usuário e o senso de utilidade; além da facilidade de interação e domínio da 

ferramenta.  

 

Ademais, os resultados obtidos possibilitam mensurar quais variáveis do modelo possuem 

maior capacidade de influenciar a intenção de uso e, consequentemente, o próprio 

comportamento de uso do usuário. O que permitiria aos administradores a realização de 

simulações e estudos objetivando a elaboração de planos gerenciais, que visem monitorar ou 

avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do portal. E, dessa forma direcionar ações 

específicas, bem como otimizar os investimentos públicos realizados.  
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Complementarmente, foi desenvolvida a abordagem qualitativa através da aplicação do 

método de estudo de caso (Yin, 2005), que se baseou na realização de entrevistas dirigidas aos 

membros da equipe de gestão do Portal Inovação, bem como pela aplicação de várias fontes 

de evidências que permitiu ao pesquisador obter uma visão complementar a abordagem 

quantitativa.  

 

Dentre as principais constatações acerca da abordagem qualitativa sobre o estudo de caso, 

verificou-se que:  

 

 Compreensão da missão institucional – A missão institucional do Portal Inovação é 

compreendida por seus executores, porém identificou-se a necessidade de esta refletir 

sobre alguns desafios impostos pelo ambiente em que o portal atua. Assim, evidência 

a importância da constatação de Certo (2003) sobre a relevância de a missão refletir os 

desafios organizacionais, permitindo ao corpo executivo e gerencial a aumentar a 

probabilidade de êxito organizacional através concentração dos esforços e uso dos 

recursos organizacional na direção pretendida, bem como o de comunicar tal propósito 

aos demais envolvidos.  

 

 Desafios institucionais – O contexto ambiental de atuação do Portal Inovação é amplo 

e extremamente dinâmico, além de ser compreendido por diferentes partícipes o que 

impõem a sua gestão significativos desafios:  

 

o Adequação às inovações das TICs e aos novos hábitos dos usuários – as 

constantes mudanças ocasionadas pelas TICs geram reflexos significativos nos 

hábitos dos usuários, suscitando a necessidade de o portal monitorar as 

demandas resultantes desse processo. Ao exposto, o portal deve monitorar 

tendências e o surgimento de novas demandas, objetivando reconhecê-las o 

mais brevemente possível; 

 

o Publicidade das atividades e divulgação de propósitos – durante a realização do 

trabalho de campo, identificou-se que o Portal não é amplamente conhecido, o 

que afeta em muito a sua visibilidade e adoção de uso por potenciais usuários 

ainda não cadastrados. Tal constatação também foi apontada pelo relato de 
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parte dos entrevistados, que assinalaram como um desafio à concretização da 

missão;  

 

o Desenvolvimento de novos canais – resultante do desenvolvimento das TICs e 

do próprio hábito dos indivíduos o desenvolvimento de novos canais de 

comunicação foi identificado como um desafio ao fortalecimento das relações 

já estabelecidas.   

 

o Prospecção de novos usuários – dado ao contexto de evolução e 

aperfeiçoamento a prospecção de novos usuários apresentou-se como um 

desafio significativo ao êxito das ações do Portal Inovação.  

 

o Ativação de usuários já cadastrados – foi identificado nesta fase da pesquisa 

qualitativa que o portal tem um considerável contingente de registros (dados) 

não ativados, provenientes de outras bases oriundas de instituições parceiras 

(ABDI, CNPQ, FINEP e INPI) que poderiam ampliar o número de usuários, 

porém carecem de tratamento para validá-los.  

 

Logo, o resultado obtido com o desenvolvimento do estudo possibilitou obter uma ampla 

gama de dados e informações que evidenciaram que o Portal Inovação é percebido como um 

ambiente de informação útil e relevante a seus usuários. Foi possível constatar também que a 

percepção do usuário em relação ao Portal influência de forma determinante na intenção de 

uso e o seu uso efetivo, especialmente, quanto aos aspectos ligados a:  

 

a) Expectativa de Desempenho que apresenta o resultado do nível em que o 

indivíduo acredita que a utilização do sistema possa ajudá-lo a obter ganhos de 

desempenho em suas funções.  

b) Expectativa de Esforço relacionada à percepção do usuário sobre a facilidade de 

utilização do portal. 

c) Influência Social que se fundamenta na percepção de quanto à utilização do portal 

pode influenciar a convivência social com outros indivíduos, determinando 

pontualmente a utilização do sistema. Tal aspecto social é um excelente mecanismo 

para a ampliação da base de dados através da influência via redes de relacionamento. 
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Dessa forma, o presente estudo ofereceu contribuição ao campo das Ciências Sociais 

Aplicadas por permitir investigar um determinado fenômeno contemporâneo dentro do 

contexto de vida do próprio pesquisador. É por certo que, para o pesquisador, a oportunidade 

de desenvolver um novo olhar sobre questões do cotidiano permite a ampliação da capacidade 

de visão de mundo, tão indispensável à carreira, quer seja acadêmica ou de pesquisa.  

 

Quanto às limitações na realização do estudo, estas recaem sobre a própria característica da 

pesquisa, pois dependeu em sua essência da contribuição dos usuários cadastrados e também 

da própria equipe de gestão do Portal.  

 

A respeito disso, é relevante mencionar que foram enviados 12.948 e-mails aos usuários do 

Portal Inovação e retornados apenas 264 questionários (2% do total) aptos a serem utilizados 

para fins de análise o que materializa a dificuldade em obter retorno de pesquisas on line. 

 

Outra limitação significativa foi a dificuldade apresentada pelo portal, quanto, a garantia de 

envio e recebimento de mensagens eletrônicas postadas pelo serviço de webmail aos sujeitos 

da pesquisa (usuários), o que condicionou em muito o desenvolvimento desta etapa da 

pesquisa.  

 

Quanto a sugestão de estudos futuros seria a realização de novas pesquisas que 

contemplassem um maior contingente de usuários, bem como o desenvolvimento de 

aplicações no próprio Portal Inovação direcionada a usuários específicos (Agentes de 

Inovação, ICTI´s, UIPD, empresas e grupos de pesquisa).  

 

Contudo, há de evidenciar a valorosa contribuição e enaltecer a participação da equipe da 

ABDI e do Instituto Stela, que permitiram acesso a diversos dados e contribuíram em muito 

com diálogos instrutivos acerca da experiência que possuem quanto à dinâmica do próprio 

Portal.  

 

Sobre a devolutiva à equipe gestora do Portal Inovação, o pesquisador, desde o primeiro 

contato, comprometeu-se em disponibilizar os dados consolidados referentes à pesquisa e, 

nesse caso, respeitando o anonimato dos participantes. Tal devolutiva ocorrerá após a banca 

de defesa final e consistirá no envio do trabalho a ABDI.  
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Por fim, durante a realização dos trabalhos, foram identificados poucos estudos desenvolvidos 

em âmbito nacional abordado a presente temática. Ao exposto, tais constatações ensejam em 

novas perspectivas de pesquisa e estudos no âmbito das ações de e-Gov, bem como no 

direcionamento adequado do planejamento, monitoramento e avaliação de projetos 

governamentais.  
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APÊNDICE A – ESTRUTURA DO QUESTIONÁRIO – MODELO UTAUT 

 

Expectativa de Desempenho 

 U6 Eu acho que o Portal Inovação é útil em meu trabalho. 

 RA1 O uso do Portal Inovação permite-me realizar minhas atividades mais 

rapidamente. 

 RA5 O uso do Portal Inovação aumentará minha produtividade. 

 OE7 Utilizando o Portal Inovação terei mais chances de ter um aumento de 

salarial. 

Expectativa de Esforço 

 EOU3 Minha interação com o Portal Inovação é clara e de fácil compreensão. 

 EOU5 Será fácil tornar-me um hábil usuário do Portal Inovação.  

 EOU6 Eu acho que o Portal Inovação será fácil de utilizar. 

 EU4 Aprender a utilizar o Portal Inovação é (foi) fácil para mim. 

Influência Social 

 SN1 As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria utilizar o Portal 

Inovação.  

 SN2 As pessoas que são importantes para mim acham que eu deveria utilizar o 

Portal Inovação. 

 SF2 A gerência e direção da empresa têm me dado suporte para utilizar o 

Portal Inovação. 

 SF4 Em geral, a organização que atuo tem incentivado a utilização do Portal 

Inovação. 

Condições Facilitadoras 

 PBC2 Eu tenho os recursos (tempo, computador, acesso à Internet etc.) 

necessários para utilizar o Portal Inovação. 

 PBC3 Eu tenho o(s) conhecimento(s) necessário(s) para utilizar o Portal 

Inovação. 

 PBC5  O Portal Inovação é compatível com outros sistemas que utilizo. 

 FC3 O Portal Inovação oferece auxílio adequado às dificuldades de uso. 

Intenção Comportamental de Uso 

 BI1 Eu pretendo utilizar o Portal Inovação nos próximos meses. 

 BI2 Eu creio que utilizarei o Portal Inovação nos próximos meses. 

 BI3 Eu planejo utilizar o Portal Inovação nos próximos meses. 

Comportamento de Uso 

 CPUSO1 Quantas vezes em média você utilizou o Portal Inovação nos últimos 

meses?  (xx) vezes no mês. 

Variáveis Moderadoras 

 GEN Sexo: 

 IDADE Qual sua idade? 

 EXP Há quanto tempo você é usuário do Portal Inovação? 

Escrever quantos _____anos. 

 VOL1 A organização em que atua requer que você utilize o Portal Inovação para 

a realização de suas atribuições? 

Questões de Controle 

 CIVIL Qual é o seu estado civil? 

 SETOR A qual setor você está vinculado? 

 ESCO Qual é o seu nível de escolaridade? 

 REGIAO Em qual região você atua? 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO 

QUANTITATIVO) 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO QUALITATIVO) 
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APÊNDICE D – RESULTADO DAS HIPÓTESES TESTADAS 

 

Hipótese Descrição Resultado 

H1a A Expectativa de Desempenho influência de forma positiva a Intenção de Uso do 

Portal Inovação.  

Suportado 

H2e O construto Expectativa de Esforço impacta intensamente a variável Expectativa 

de Desempenho. 

Suportado 

H3a A Influência Social afeta positiva e intensamente a Intenção de Uso do Portal 

Inovação. Dada uma maior pressão social, maior também será a Intenção de Uso. 

Suportado 

H4a O impacto das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do Portal 

Inovação será positivo. 

Suportado 

H5a O impacto da Intenção Comportamental de Uso sobre o Comportamento de Uso do 

Portal Inovação será positivo. 

Não 

Suportado 

H5g Experiência irá impactar o construto Intenção Comportamental de modo que os 

usuários mais experientes expressarão maior Intenção Comportamental de Uso do 

Portal Inovação. 

Não 

Suportado 

H6b O efeito direto da variável Gênero sobre o Comportamento de Uso será 

significativo de modo que as mulheres terão maior Comportamento de Uso do 

Portal Inovação. 

Suportado 

H6c Experiência irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os 

usuários mais experientes terão maior Comportamento de Uso do Portal Inovação. 

Suportado 

H1b Idade irá moderar a relação entre Expectativa de Desempenho e Intenção de Uso, 

de modo que o efeito é mais evidente em usuários mais jovens. 

Não 

Suportado 

H1c O impacto da Expectativa de Desempenho na Intenção de Uso é moderado por 

Gênero, de modo que o efeito é mais forte para homens. 

Não 

Suportado 

H1d Experiência irá moderar a relação de maneira positiva entre Expectativa de 

Desempenho e Intenção de Uso. 

Não 

Suportado 

H2a A Expectativa de Esforço influência de forma positiva a Intenção de Uso do Portal 

Inovação. 

Não 

Suportado 

H2b A relação entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderada por 

Idade, de modo que o efeito será maior em usuários mais velhos. 

Não 

Suportado 

H2c A influência da Expectativa de Esforço na Intenção de Uso será moderada por 

Gênero, de tal forma que o efeito será ser mais forte para as mulheres. 

Não 

Suportado 

H2d O relacionamento entre Expectativa de Esforço e Intenção de Uso será moderado 

por Experiência, de maneira que os usuários com maior experiência terão menor 

Expectativa de Esforço. 

Não 

Suportado 

H3b Idade irá moderar o relacionamento entre Influência Social e Intenção 

Comportamental, de modo que o efeito será mais forte para os mais jovens. 

Não 

Suportado 

H3c O impacto da Influência Social na Intenção Comportamental será moderado por 

Gênero, de forma que o efeito será mais forte para mulheres. 

Não 

Suportado 

H3d A Experiência irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental de Uso, de modo que o efeito será mais forte para usuários com 

pouca experiência. 

Não 

Suportado 

H4b A influência das Condições Facilitadoras sobre o Comportamento de Uso do 

Portal Inovação será moderada por Idade, de tal forma que o efeito será positivo 

para os usuários mais velhos. 

Não 

Suportado 

H4c Gênero irá moderar o relacionamento entre Condições Facilitadoras e 

Comportamento de Uso, de modo que o efeito será maior para mulheres. 

Não 

Suportado 

H4d A Experiência moderará a relação entre Condições Facilitadoras e 

Comportamento de Uso, de modo que o efeito será maior em usuários com pouca 

experiência. 

Não 

Suportado 

Continua 
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Continuação 

Hipótese Descrição Resultado 

H5b A idade irá moderar a relação entre Intenção Comportamental de Uso e 

Comportamento de Uso, de forma que o efeito será maior em usuários mais jovens. 

Não 

Suportado 

H5c O impacto da Intenção Comportamental sobre Comportamento de Uso será 

moderado por Gênero, de modo que o efeito será mais evidente em mulheres.  

Não 

Suportado 

H5d O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será 

moderado por Experiência, de forma que o efeito será maior para usuários mais 

experientes.  

Não 

Suportado 

H5e Idade irá impactar a variável Intenção Comportamental, de modo que os mais 

jovens demonstrarão maior Intenção Comportamental de Uso do Portal Inovação. 

Não 

Suportado 

H5f O efeito direto da variável Gênero sobre a Intenção Comportamental será 

significativo, de modo que as mulheres terão maior Intenção Comportamental de 

Uso do Portal Inovação.  

Não 

Suportado 

H6a Idade irá impactar a variável Comportamento de Uso, de modo que os mais jovens 

demonstrarão maior Intenção Comportamental de Uso do Portal Inovação .  

Não 

Suportado 

H7a A Voluntariedade irá moderar a relação entre Influência Social e Intenção 

Comportamental de Uso, de modo que o efeito será mais forte para usuários em 

ambientes com adoção voluntária.  

Não 

Suportado 

H7b O relacionamento entre Intenção Comportamental e Comportamento de Uso será 

moderado por Voluntariedade, de forma que o efeito será maior para usuários em 

ambientes com adoção voluntária.  

Não 

Suportado 

H7c O efeito direto da variável Voluntariedade sobre a Intenção Comportamental de 

Uso será significativo em ambientes com a adoção voluntária.  

Suportado 

H7d Voluntariedade irá impactar o construto Comportamento de Uso de modo que os 

usuários em ambientes com adoção voluntária terão maior Comportamento de 

Uso. 

Suportado 
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ANEXO A – ITENS ORIGINAIS DO INSTRUMENTO – MODELO UTAUT 

 

 

Construtos do Modelo UTAUT – Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

Performance Expectancy 

 U6 I would find the system useful in my job. 

 RA1 Using the system enables me to accomplish tasks more quickly. 

 RA5 Using the system increases my productivity. 

 OE7 If I use the system, I Will increase my chances of getting a raise. 

Effort Expectancy 

 EOU3 My interaction with the system would be clear and understandable. 

 EOU5 It would be easy for me to become skillful at using the system. 

 EOU6 I would find the system easy to use. 

 EU4 Learning to operate the system is easy for me. 

Social Influence 

 SN1 People who influence my behavior think that I should use the system. 

 SN2 People who are important to me think that I should use the system. 

 SF2 The senior management of this business has been helpful in the use of the system. 

 SF4 In general, the organization has supported the use of the system. 

Facilitating Conditions 

 PBC2 I have the resources necessary to use the system. 

 PBC3 I have the knowledge necessary to use the system. 

 PBC5 The system is not compatible with other systems I use.  

 FC3 A specific person (or group) is available for assistance with system difficulties. 

Behavioral intention to use the system 

 BI1 I intend to use system in the next <n> months.  

 BI2 I predict I would use the system in the next <n> months.  

 BI3 I plan to use the system in the next <n> months. 

Fonte: Venkatesh et al. (2003) 


