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RESUMO

A intenção de rotatividade refere-se à probabilidade de os indivíduos deixarem o seu
trabalho atual. Este tema se tornou relevante para as organizações por ser um
potencial problema que pode afetar a competitividade das organizações, entre
outros motivos. Acredita-se que alguns dos indivíduos com intenção de rotatividade
possivelmente buscam meios de comunicação, novas tecnologias, como a rede
social profissional LinkedIn objetivando disseminar suas informações profissionais,
localizar oportunidades profissionais, obter mais contatos e informações sobre o
mercado de trabalho, entre outras possibilidades. Desse modo, a intenção de
rotatividade pode ser avaliada como um fator antecedente à adoção individual da
rede social profissional LinkedIn. Este estudo analisou os fatores antecedentes que
podem influenciar a intenção de uso e o comportamento de uso da rede social
profissional LinkedIn, apoiando-se na perspectiva teórica da Teoria Unificada de
Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), de Venkatesh et al (2003), e na escala de
intenção de rotatividade, de Siqueira et al (2014) e Van Dam (2008). A pesquisa
fundamenta-se em uma abordagem de investigação quantitativa na qual os dados
foram coletados por meio de um instrumento de pesquisa com a obtenção de 292
questionários respondidos, o que possibilitou a validação dos relacionamentos entre
os construtos componentes do modelo de pesquisa desenvolvido para o estudo da
adoção individual da rede social profissional LinkedIn. Para realizar o teste das
hipóteses do estudo, procedeu-se a análise de equações estruturais, com base no
PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling) a partir do qual foram apresentadas
medidas satisfatórias para os construtos investigados e o modelo proposto, sendo
significativas todas as relações entre os construtos. Os resultados obtidos por esta
pesquisa confirmam a influência dos fatores antecedentes Expectativa de
Desempenho, Expectativa de Esforço, Influência Social e Intenção de Rotatividade
na intenção de uso da rede social profissional LinkedIn. O estudo concluiu que
Expectativa de Desempenho revelou-se o fator que mais influencia na intenção de
uso do LinkedIn, pois há a percepção de que ao utilizar o LinkedIn pode-se obter
benefícios profissionais, entre outros aspectos. O segundo fator que apresentou
maior influência na intenção de uso do LinkedIn foi a intenção de rotatividade, uma
vez que alguns dos indivíduos, ao adotarem o LinkedIn, provavelmente tendem a
mostrar para as outras pessoas/organizações interessadas quais são os seus
talentos, suas experiências, competências, além de obter mais contatos, entre
outros motivos. Já a Expectativa de Esforço demonstrou que alguns indivíduos
percebem que é fácil a interação desta tecnologia. A Influência Social constatou que
existe a percepção dos indivíduos quanto à influência da sua rede de contatos na
intenção de uso do LinkedIn.
Palavras-chave: Intenção de Rotatividade. Rede Social Profissional LinkedIn.
Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT).

ABSTRACT

The turnover intention refers to the probability of individuals leaving their current job.
This topic has become relevant to organizations since it is a potential problem, which
may affect the organizations’ competitiveness, amongst other reasons. It is believed
that some of the individuals who have turnover intention look for means of
communication, new technologies, such as the professional social network LinkedIn,
in order to spread their professional information, find professional opportunities by
networking, as well as obtain more information about the labor market, besides
different other functions. Therefore, the turnover intention may be considered as a
previous factor to the individual adoption of the professional social network LinkedIn.
This study has analyzed the previous factors that may influence the usage and how
they use the professional social network LinkedIn, guided by the theoretical
perspective of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), by
Venkatesh et al (2003), and also guided by the scale of the turnover intention, by
Siqueira et al (2014), and Van Dam (2008). The research is based on a quantitative
investigation approach, in which data collection was done using a research tool, and
obtained 292 answered questionnaires, which has made it possible to validate the
relations between the constructs of the research model developed for the study of the
individual adoption of the professional social network LinkedIn. There was an
analysis of structural equations to make the test of the study hypotheses, based on
PLS-PM (Partial Least Squares Path Modeling) from which satisfactory measures for
all the investigated constructs and proposed models were presented, and all the
relations between the constructs were significant. The results obtained by this study
confirm the influence of previous factors, such as Performance Expectancy, Effort
Expectancy, Social Influence, and Turnover Intention, on the intention of using the
professional social network LinkedIn. The study concludes that the Performance
Expectancy was revealed to be the greatest influence in the intention of using
LinkedIn, since there is the perception that by using it, it is possible to obtain some
professional benefits as well as other aspects. The second factor to present the
greatest influence was the Turnover Intention, once some individuals, by adopting
LinkedIn, may tend to show it to other people or organizations that are interested in
their talents, experiences, skills, network and so on. The Effort Expectancy, in turn,
showed that some individuals notice it is easy to interact with such technology, and
the Social Influence showed that there is the individuals’ perception as to the
influence of their network in their intention of using LinkedIn.
Keywords: Turnover Intention. Professional Social Network LinkedIn. Unified Theory
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
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1 INTRODUÇÃO

Diante das mudanças no ambiente organizacional, no qual é crescente a
competitividade entre as organizações, o avanço tecnológico, a valorização do
capital intelectual e do conhecimento (ULRICH, 1998), pode-se dizer que os
indivíduos qualificados passam a ser essenciais para as organizações (HORTA,
DEMO; ROURE, 2012), uma vez que são valiosos e constituem uma fonte de
vantagem competitiva (DEMO et al, 2011).
Neste sentido, a retenção destes indivíduos se tornou um desafio constante
para os gestores, pois há uma disputa por profissionais qualificados (PHILLIPS;
CONNELL, 2003) em um mercado de trabalho competitivo, de modo que estes
indivíduos podem receber ofertas de emprego e ficar motivados a deixar a
organização que atuam (LUZ, 2009).
Em consequência, pode passar a existir nas empresas a alta rotatividade de
pessoal, ou “turnover”, que é considerada um dos principais fenômenos
organizacionais, uma vez que pressiona os gestores a administrar suas
consequências como: perda de profissionais com alto desempenho; custos com
recrutamento, admissão, ajustamento, treinamento e substituição; perda de
produtividade; desestabilidade da equipe; entre outras consequências (MOBLEY,
1992).
Um dos possíveis precedentes da rotatividade de pessoal é a intenção de
rotatividade (MOBLEY, 1992) que se tornou um tema de interesse no campo do
comportamento organizacional por ser considerado um indicador que mede qual a
intenção dos indivíduos de deixarem o seu trabalho atual (SIQUEIRA et al, 2014)
com a finalidade de melhor compreender e controlar a rotatividade de pessoal, bem
como suas consequências (VANDENBERG; NELSON 1999).
Dentre os diversos fatores que podem levar os indivíduos a pensar, planejar
ou ter vontade de sair da organização na qual trabalham, considera-se que alguns
estão relacionados aos aspectos individuais e podem não ser controlados pela
organização, tais como: o desejo de atuar em outro tipo de ramo ou função
(MOBLEY, 1992), a atração por outras empresas (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000),
entre outros aspectos.
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Alguns destes indivíduos, interessados em deixar seu emprego atual, podem
recorrer aos recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como,
por exemplo, as redes sociais que proporcionam aos indivíduos uma maneira
eficiente e fácil de manter conexões sociais e compartilhar informações profissionais
(BENSON; FILIPPAIOS; MORGAN, 2009), obter informações do mercado de
trabalho, adquirir novos contatos, buscar oportunidades profissionais (SHIMAZAKI;
PINTO, 2011), entre outros recursos.
Entre as diversas redes sociais, algumas foram criadas com o foco
profissional, conhecidas como redes sociais profissionais, como o LinkedIn
(AFONSO, 2009) no qual seus usuários têm ao seu dispor uma variedade de
funcionalidades que possibilitam ter acesso às ferramentas de recrutamento,
navegar pelos anúncios de vagas, encontrar negócios e oportunidades de trabalho,
entre outros serviços (LINKEDIN, 2014).
Nesse contexto, a intenção de rotatividade pode ser avaliada como um fator
antecedente à adoção individual da rede social profissional LinkedIn, entre outros
motivadores.
Ressalta-se também que a adoção individual de tecnologia da informação é
estudada por diferentes modelos e teorias que objetivam analisar fatores
antecedentes que envolvem as decisões, intenções e satisfação dos indivíduos
quanto à aceitação e ao uso da tecnologia da informação (DIAS et al, 2011;
VENKATESH et al, 2003) o que possibilita compreender a influência individual de
diferentes

fatores

determinantes

da

intenção

e

comportamento

de

uso

(VENKATESH; THONG; XU, 2012).
Vislumbrada esta possibilidade de investigação científica, este estudo
analisará fatores antecedentes que podem influenciar a intenção de uso e o
comportamento de uso da rede social profissional LinkedIn.

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Com o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas emergem novas
formas de comunicação (AFONSO, 2009), dentre elas, as redes sociais. Percebe-se
que as redes sociais passaram a atender as necessidades que os indivíduos têm de
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se comunicar, de se exibir e de se relacionar. As redes sociais podem ser usadas
para diferentes funções entre os indivíduos como, por exemplo, a procura de
oportunidades profissionais, contatos, entre outras funções (SHIMAZAKI; PINTO,
2011).
As redes sociais são as fontes de contratação que mais crescem no Brasil
com uma procura de 44% em 2013 comparado com 2011, que foi de 16%, e a rede
social profissional LinkedIn, comparada com as demais redes sociais e sites de
emprego, é indicada como uma das preferidas por gestores de recrutamento e, em
sua maioria, por profissionais que a utilizam por diferentes razões (LINKEDIN, 2014,
VIEIRA; PUGLIESI; AMARO, 2013; SILVA, 2013). Tal fato se justifica porque o
LinkedIn tem investido neste segmento, por meio de uma variedade de serviços aos
seus usuários, permitindo aos recrutadores uma maneira eficiente e rentável de
obter profissionais qualificados e também porque sua presença global potencializa a
possibilidade das organizações de preencherem posições internacionais. No caso
dos profissionais o LinkedIn pode possibilitar a obtenção de visibilidade profissional,
tendo em vista a interação entre os interessados, de modo que possam adquirir mais
contatos, procurar novas oportunidades de carreira ou obter informações
relacionadas ao ambiente corporativo e suas áreas de atuação (TURBAN;
VOLONINO, 2013).
Segundo dados do LinkedIn (2014), a rede conta com 250 milhões de
usuários em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Grego (2013) em
reportagem na Revista Exame aponta que o Brasil ocupa a terceira posição entre os
países com mais usuários cadastrados, com a marca de 15 milhões de usuários,
sobretudo após o lançamento da ferramenta em português e a disponibilidade do
aplicativo em todos os sistemas operacionais móveis. Além disso, o LinkedIn pode
favorecer seus usuários em suas carreiras por meio da variedade de funcionalidades
disponibilizadas e, deste modo, tem uma base de usuários significativa
(SILVEIRA,2014).
Ressalta-se também que a adoção e o uso de tecnologia têm sido motivo de
atenção por parte de pesquisadores e profissionais de diferentes áreas afins
(BUENO; ZWICKER; OLIVEIRA, 2004). Assim, entender porque indivíduos ou
organizações aceitam ou rejeitam determinada tecnologia faz com que seja possível
prever, explicar e modernizar a tecnologia (DAVIS, 1989), o que pode trazer
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vantagens competitivas (BUENO; ZWICKER; OLIVEIRA, 2004) às organizações
interessadas no uso desta tecnologia e aos usuários.
Além disto, uma maneira de usufruir dos benefícios de uma tecnologia é
avaliar a influência que a mesma exerce em seus usuários, na busca de entender o
porquê de ela ser aceita pelos indivíduos que a utilizam (DIAS et al, 2011).
Os possíveis resultados do estudo poderão contribuir com pesquisas sobre
aceitação e uso desta tecnologia de informação, a partir da identificação e análise de
fatores antecedentes que envolvem as decisões ou intenções dos usuários quanto
ao seu uso.
Ao evidenciar a intenção de rotatividade como uma possível influência da
intenção de uso da rede social profissional LinkedIn, este estudo poderá auxiliar os
gestores de organizações e demais interessados no desenvolvimento de ações que
promovam a permanência dos bons profissionais, entre outras possibilidades.

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA
1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores antecedentes que podem
influenciar a intenção de uso e o comportamento de uso da rede social profissional
LinkedIn.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar fatores antecedentes que podem influenciar a intenção de uso da
rede social profissional LinkedIn;
- Evidenciar se o fator antecedente intenção de rotatividade pode influenciar a
adoção da rede social profissional LinkedIn;
- Avaliar os fatores antecedentes que podem influenciar a intenção de uso e o
comportamento de uso da rede social profissional LinkedIn.
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1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO
Além desta introdução com as informações dos objetivos da pesquisa e a
justificativa, o trabalho apresenta o referencial teórico no segundo capítulo com o
desenvolvimento dos temas: Intenção de Rotatividade, Redes Sociais, LinkedIn e
Adoção de Tecnologia de Informação com as teorias que prescrevem os diversos
modelos de adoção de tecnologias de informação, o desenvolvimento das hipóteses
e o modelo conceitual de pesquisa. No terceiro capítulo são explanados os
procedimentos metodológicos abordados no estudo. O quarto capítulo explicita a
análise e os resultados, e o quinto capítulo apresenta a conclusão deste trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 INTENÇÃO DE ROTATIVIDADE
A ação do indivíduo de se desligar da organização pela qual trabalha é um
comportamento individual que se insere nas questões relacionadas à rotatividade de
pessoal (SIQUEIRA et al, 2014).
A rotatividade de pessoal é conhecida tanto no âmbito acadêmico quanto
empresarial como turnover (STEERS; MOWDAY, 1981) e pode ser definida como a
movimentação de saída e entrada de pessoal na organização, de forma voluntária
ou involuntária (ROBBINS, 2002). Rotatividade involuntária é o desligamento do
funcionário por iniciativa da organização, enquanto a voluntária ocorre quando o
funcionário decide por iniciativa própria deixar a organização (MOBLEY, 1992).
O estudo sobre a rotatividade de pessoal (turnover) tem despertado o
interesse de muitos pesquisadores que buscam compreender como os indivíduos
interagem no âmbito organizacional (FERREIRA; SIQUEIRA, 2005).
Assim, diferentes estudos sobre turnover têm produzido distintos modelos
sobre o tema. O modelo de Steers e Mowday (1981), um dos mais estudados,
compreende que o comportamento do indivíduo que pretende sair da organização
depende de algumas etapas: expectativa de trabalho e valores compartilhados com
a organização; respostas afetivas; intenção de deixar a organização; oportunidades
de trabalho e condições econômicas e de mercado. Outro modelo é de Mobley,
Horner e Hollingsworth (1978) que divide o processo de saída dos indivíduos das
organizações em: diferenças individuais; satisfação no trabalho e probabilidade de
encontrar alternativas simultaneamente; pensamentos sobre deixar a organização;
intenção de pesquisar por alternativas de trabalho; intenção de sair; entre outros.
Entretanto, para melhor compreender e controlar a rotatividade, bem como
suas consequências, faz-se necessário conhecer os fatores que podem levar o
indivíduo a pensar ou ter vontade de sair da organização em que trabalha, ou seja,
sua intenção de rotatividade (VANDENBERG; NELSON 1999) uma vez que as
intenções de rotatividade podem preceder o desligamento efetivo do indivíduo na
organização (MOBLEY, 1992).

19

Possivelmente o antecedente imediato que é considerado o mais relevante da
decisão de saída de um indivíduo de uma organização é a intenção de rotatividade
(CESÁRIO; FEIJÃO, 2014).
A intenção de rotatividade pode ser entendida como a probabilidade estimada
do indivíduo de deixar o seu trabalho dentro de um determinado período de tempo
(MOBLEY, 1982; SOUSA-POZA; HENNEBERGER, 2002). Já para Cuskelly e Boag
(2001), a intenção de rotatividade pode significar a vontade, o desejo ou os planos
profissionais do indivíduo para deixar a organização.
Algumas organizações têm investido na identificação das intenções de
rotatividade que levam o indivíduo com bom desempenho a tomar a decisão de
deixar a organização em que trabalha, a fim de adotarem ações e políticas para
evitar a saída voluntária (FERREIRA; SIQUEIRA, 2005; MOBLEY, 1992). Assim,
observa-se que a intenção de rotatividade se tornou um tema de interesse no campo
do comportamento organizacional por ser um “indicador eficaz para avaliar o
pensamento, o planejamento e a vontade dos indivíduos de deixarem a organização
onde trabalham” (SIQUEIRA et al, 2014, p. 210).
Melo e Oliveira (2008) estudaram o impacto da percepção dos valores
organizacionais e do clima organizacional sobre a intenção de rotatividade. Os
resultados demonstraram que as dimensões do clima – em especial, recompensa,
apoio da chefia e da organização, pressão e controle – explicaram a variância da
intenção de rotatividade.
Carmo e Oliveira (2010) analisaram o comprometimento organizacional
(afetivo, calculativo e normativo) e confiança do empregado na organização como
antecedentes de intenção de rotatividade. Os resultados indicaram que o vínculo
afetivo com a organização reduz a intenção do empregado de buscar novas
alternativas de trabalho.
Siqueira e Pereira (2001) apontam que a satisfação no trabalho e o
comprometimento organizacional constituem antecedentes diretos da intenção de
rotatividade.
Spector (2002) discorre que alguns dos fatores que desencadeiam a decisão
de saída do indivíduo da organização podem estar associados ao assédio de outras
organizações, à perseguição de supervisores, às condições pouco atrativas tanto do
trabalho quanto da organização e à incompatibilidade do cargo com o perfil do
ocupante.
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Bothma (2011) comenta que diversos fatores pessoais e contextuais, como
empregabilidade e as condições do mercado de trabalho podem influenciar a
decisão do indivíduo de sair da organização.
Para Vandenberg e Nelson (1999) os pesquisadores precisam levar em conta
diferentes motivações dos indivíduos para afirmar uma alta intenção de deixar a
organização. Foram observados dois tipos de motivos pelos quais os indivíduos têm
uma alta intenção de deixar uma organização: os motivos específicos e globais. Os
motivos específicos referem-se às especificidades do trabalho que têm alta
relevância para o indivíduo e não estão sendo cumpridas de forma satisfatória; e os
motivos globais são relativos às metas da organização, valores e cultura que não se
encaixam as necessidades do indivíduo. Pessoas com motivos globais estão
previstas como possuidoras da verdadeira intenção da alta rotatividade, ou seja, os
indivíduos vão procurar por um ambiente de trabalho que corresponda aos seus
objetivos profissionais (ZHOU, 2003).
De acordo Mobley et al (1979), muitas vezes, as definições de intenção de
rotatividade na literatura não especificam um período determinado de tempo, mas
apenas se referem à determinação dos indivíduos em deixar a organização em
algum momento no futuro próximo. Sendo assim, o estudo de Van Dam (2008)
investigou a intenção que os indivíduos têm de deixar a organização na qual atuam
sob diferentes perspectivas de tempo (time frames). Os resultados indicaram a
existência de cinco perfis com diferentes perspectivas de tempo, através dos quais
as organizações podem compreender a mobilidade profissional em curso, gerenciar
com sucesso a carreira dos seus empregados e, por meio de intervenções, controlar
a rotatividade de pessoal.
A seguir são apresentadas as diferentes perspectivas de tempo entre os
indivíduos com intenção de rotatividade, conforme quadro 1:
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Quadro 1 – Intenção de rotatividade sob diferentes perspectivas de tempo entre os indivíduos
Perspectivas de tempo

Definição

Saída urgente (urgent leavers)

Indivíduos que têm a intenção de sair da
organização em menos de um ano.

Saída determinada (determined leavers)

Indivíduos que têm a intenção de sair em um
período de dois a três anos.

Saída indeterminada (undetermined

Indivíduos que têm a intenção de sair da
organização, mas não sabem quando.

leavers)
Saída em longo prazo (long-termleavers)

Indivíduos que preferem ficar na organização por
um período mais longo, mas não pretendem ficar
para sempre.

Permanentes (stayers)

Indivíduos que pretendem ficar para sempre na
organização, ou seja, não têm nenhuma intenção
de deixá-la.

Fonte: adaptado de Van Dam (2008).

Ressalta-se, no entanto, que Van Dam (2008) apoia-se, entre outras teorias,
na teoria tradicional de rotatividade de March e Simon (1958) e Mobley et al, (1979)
para explicar que os indivíduos que estão se preparando para deixar a organização,
ou seja, que têm intenção de rotatividade, são mais conscientes das possíveis
alternativas no mercado de trabalho, em comparação com os indivíduos que
pretendem ficar pelo menos um pouco mais na organização. Em conclusão, a teoria
tradicional de rotatividade prevê que haverá diferenças entre satisfação no trabalho,
comprometimento organizacional e a percepção de alternativas no mercado de
trabalho entre os indivíduos com diferentes perspectivas de tempo (time frames).
Entende-se que alguns dos fatores que podem levar os indivíduos à intenção
de rotatividade estão relacionados aos aspectos individuais. Desta forma, supõe-se
que estes indivíduos podem estar se preparando para deixar a organização em
busca de possíveis alternativas no mercado de trabalho e, assim, a intenção de
deixar a organização pela qual atuam pode ser fortalecida quando os indivíduos
percebem alternativas atraentes de trabalho (VAN DAM, 2008).
Neste sentido, estes indivíduos podem disseminar suas informações
profissionais

ou

buscar

informações

de

terceiros,

contatos,

entre

outras

possibilidades recorrendo aos recursos das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs), que possibilitam a facilidade de socialização das informações,
a

pluralidade

de

aplicações

MARTINELLI; AZEVEDO, 2012).

disponíveis,

entre

outros

recursos

(CHAIM;
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Por sua vez, com o avanço da interatividade proporcionada pelo
desenvolvimento da internet começam a surgir novas formas de comunicação, entre
elas as redes sociais (AFONSO, 2009) pelas quais os indivíduos podem utilizar para
diferentes ações: compartilhamento de informações, busca de oportunidades
profissionais, procura de contatos, entre outras ações (SHIMAZAKI; PINTO, 2011).
2.2 REDES SOCIAIS
As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que mantêm
e desenvolvem no decorrer de sua vida e isto é o que ajuda a fortalecer a esfera
social. “A própria natureza humana nos liga a outras pessoas e estrutura a
sociedade em rede” (TOMAÉL; ALCARÁ; DICHIARI, 2005, p. 93).
Para Bastos e Santos (2007) a rede é representada pelas interações que
visam a comunicação, a troca e o apoio mútuo, e aparecem nos compartilhamentos
e em momentos vivenciados.
As redes são constituídas por uma nova estrutura social de nossa sociedade
e a disseminação do seu significado altera os processos produtivos, a cultura, o
poder e a experiência (CASTELLS, 1999).
A estrutura em rede facilita o compartilhamento de informações em razão de a
rede ser um espaço apreciado para a concepção do conhecimento (TOMAÉL;
ALCARÁ; DICHIARI, 2005).
As redes sociais representam um conjunto de pessoas independentes que
por meio de uma tecnologia de informação unem seus objetivos e recursos ao redor
dos princípios e interesses que são compartilhados (MARTELETO, 2001).
Segundo Tomaél, Alcará e Dichiari (2005), as redes sociais são constituídas
como uma das estratégias implícitas que a sociedade utiliza para compartilhar o
conhecimento e as informações por meio das relações entre as pessoas que dela
participam.
Benson; Filippaios e Morgan (2009, p.1), ressaltam que “as redes sociais
proporcionam uma maneira eficiente e fácil de manter conexões sociais e
compartilhar informações, por isso estão populares nos últimos anos”.
De acordo com Vale e Guimarães (2010, p. 197), “a análise das redes parte
do princípio que o comportamento e o desempenho dos indivíduos e grupos sociais
são afetados pelas redes sociais onde se encontram imersos”.
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As redes sociais são utilizadas por usuários finais, e sua aceitação e
utilização podem mudar a maneira como os indivíduos e as organizações se
relacionam com o seu meio (SANTOS; BEZERRA; ALTURAS, 2010).
Quanto à classificação das redes sociais, Santos; Bezerra e Alturas (2010)
consideraram em seus estudos a popularidade e a natureza, e desta forma,
dividiram-nas em cinco classes, conforme quadro 2, a seguir.
Quadro 2 – Classificação das Redes Sociais
Classificação
Definições
Sites de
Relacionamento

Exemplos

Trata-se de informações de âmbito pessoal, Orkut, Facebook e
com o objetivo de relacionamento entre
Myspace
amigos. As organizações também estão se
inserindo neste tipo de site, a fim de
possibilitar o relacionamento com seus
clientes.

Blogs

Referem-se a um espaço na web onde são
criados diários on-line.

Blogger e
Wordpress

Microbloggins

São parecidos com os blogs, porém há
restrição ao tamanho.

Twitter

Sites de
Têm o objetivo de favorecer a divulgação de
compartilhamento uma mídia
de mídia

Wikis

.
Trata-se de produção de conteúdo de forma
colaborativa

Youtube e Flickr

Wikipédia e
DokuWiki

Fonte: elaborado pela autora a partir de Santos; Bezerra e Alturas (2010).

Pode-se notar, de acordo com o quadro 2, que as redes sociais se
apresentam como ferramentas e espaço para realização de diversas ações pessoais
e organizacionais, tanto de interesses individuais quanto coletivos (TAVARES;
ALMEIDA, 2013).
Afonso (2009) aponta que algumas redes sociais foram criadas com o foco
profissional, sendo conhecidas como redes sociais profissionais tais como o
LinkedIn no qual “os membros cadastrados interligam-se pelas comunidades de
acordo com a natureza do seu trabalho, sua formação, seu conhecimento e até
mesmo seus contatos profissionais” (p. 93).

24

2.2.1 LinkedIn

LinkedIn é uma rede social profissional, fundada em 2003 por Reid Hoffman,
com sede em Mountain View, Califórnia. Tem como missão conectar profissionais
do mundo todo, tornando-os mais produtivos e bem-sucedidos. Possui 250 milhões
de usuários em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, conforme
informação divulgada na própria rede social profissional LinkedIn. No Brasil há 15
milhões de usuários cadastrados, de acordo com Grego (2013) em reportagem na
Revista Exame. Os usuários têm ao seu dispor a possibilidade de criar, gerenciar e
compartilhar a sua identidade profissional, bem como construir e engajar a sua rede
profissional, ter acesso às percepções compartilhadas, localizar negócios e
oportunidades (LINKEDIN, 2014).
A rede social profissional LinkedIn pode ser definida como uma empresa de
capital aberto com um modelo de negócios variado em que toda receita vem por
meio das assinaturas dos usuários, vendas de publicidade e soluções de
recrutamento (CHAIM; MARTINELLI; AZEVEDO, 2012).
No quadro 3, a seguir, pode-se observar quais são os seus principais
serviços.
Quadro 3 – Serviços do LinkedIn
Serviços

Conceituações

LinkedIn Soluções de
Talentos

Fornece ferramentas de recrutamento que auxiliam os
recrutadores corporativos, as agências de recrutamento e
empresas de headhunter a tornar-se mais produtivo e bem
sucedido na busca de candidatos.

LinkedIn Soluções de
Vendas

Proporciona aos profissionais de vendas a capacidade de
encontrar, qualificar e criar novas oportunidades, bem como
ajuda a gestão de vendas a acelerar as capacidades de vendas
sociais de sua organização.

LinkedIn Soluções de
Marketing

Permite atingir com precisão o público de qualidade em um
contexto de negócios, obtenção de resultados de alto impacto.

LinkedIn Premium

Possibilita encontrar e contatar prospects, crescer a base de
clientes e gerenciar o fluxo de trabalho.

LinkedIn Jobs

Ajuda a localizar os melhores candidatos ativo e passivo, local
e globalmente.

LinkedIn Job Seeker

Fornece ferramentas
rapidamente.

para

encontrar

um

trabalho

mais
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LinkedIn Groups

Possibilita participar de grupos profissionais do LinkedIn,
conectar-se com profissionais afins, participar de discussões
através da partilha de conhecimentos, publicar artigos, entre
outros.

LinkedIn Pulse

Oferece notícias e informação sob medida para os usuários em
tempo hábil. Permite verificar o que é tendência entre os
profissionais de todo o mundo e compartilhar ideias com sua
rede, além de atualizar o feed de notícias.

Fonte: elaborado pela autora a partir de Linkedin (2014).

Conforme apresentado no quadro 3 há uma variedade de serviços disponíveis
aos usuários, como a possibilidade de se conectar aos colegas de trabalho e manter
contato com pessoas com as quais já estudaram e trabalharam. Os usuários
também podem visualizar perfis de clientes, parceiros de negócios e empresas antes
de reuniões ou entrevistas, bem como discutir notícias mais recentes do setor de
atuação e participar de conversas compartilhadas. Além disto, essa rede oferece aos
usuários soluções de recrutamento por meio do qual podem navegar pelos anúncios
de vagas ou localizar candidatos para a organização (LINKEDIN, 2014).
A rede social profissional LinkedIn disponibiliza acesso aos usuários
independentemente da situação profissional, ou seja, aos profissionais que estão
desempregados ou não.
Para Telles (2010, p. 87) “O LinkedIn é uma espécie de currículo profissional,
em que consta sua posição atual, os cargos que exerceu, sua escolaridade, seus
sites, particularmente sites de empresas, e seu blog.”
Corrobora este contexto o resultado da pesquisa realizada pela Revista Você
SA em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) a
respeito da utilização das redes sociais e sites de emprego por parte das pessoas e
dos profissionais de recrutamento (VIEIRA; PUGLIESI; AMARO, 2013), de acordo
com as figuras 1 e 2, a seguir.
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Percentual
amostra
respondente

Figura 1 – Porcentagem de pessoas que utilizam as redes sociais e sites de emprego
Fonte: elaborada a partir de Vieira; Pugliesi e Amaro, 2013, p. 36.

Na figura 1 foram pesquisadas 259 pessoas entre empregados e
desempregados o que demonstrou que as pessoas utilizam 69,1% a rede social
profissional LinkedIn, como uma forma de aumentar a visibilidade profissional, obter
recomendações profissionais ou para poder elevar as chances de encontrar uma
oportunidade de emprego (VIEIRA; PUGLIESI; AMARO, 2013) em comparação com
as demais redes sociais e sites de empregos.

Percentual
amostra
respondente

Figura 2 – Porcentagem de profissionais de recrutamento que utilizam as redes sociais
e sites de emprego
Fonte: elaborada a partir de Vieira; Pugliesi e Amaro, 2013, p. 37.
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Já na figura 2 foram pesquisados 262 profissionais de recrutamento, sendo
que 68,5% desses profissionais recorrem ao LinkedIn na busca de profissionais,
principalmente, presidentes, diretores, gerentes, supervisores, coordenadores,
analistas e especialistas (VIEIRA; PUGLIESI; AMARO, 2013) em comparação com
as demais redes sociais e sites de empregos.
A pesquisa aponta que o LinkedIn é uma rede social profissional utilizada no
processo de recrutamento. Pode-se caracterizá-la como uma rede social profissional
que busca tornar os usuários bem-sucedidos em suas carreiras (LINKEDIN, 2014).
Os usuários ao participarem de uma rede social profissional com estas
funcionalidades estão se apresentando para o mercado de trabalho, ou seja,
mostrando para as outras pessoas quais são os seus talentos e experiências, além
de buscar atualizações a respeito das tendências na sua área de atuação, entre
outras possibilidades (SILVA, 2013).
Ressalta-se, contudo, que a rede social profissional LinkedIn requer a
participação (adoção) dos usuários, pois do contrário, seu objetivo, que é a interação
entre os interessados, pode não ser atingido e, portanto, não adiantará ter diversas
funcionalidades disponibilizadas para seus usuários (DAVIS, 1989).
O estudo da adoção de tecnologia possibilita o desenvolvimento de teorias
que auxiliam na compreensão da influência individual de diferentes fatores
determinantes da intenção e comportamento de uso (VENKATESH; THONG; XU,
2012).

2.3 ADOÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Diversos modelos de adoção de tecnologias foram desenvolvidos a partir de
duas teorias-chave: a Teoria da Ação Racional (TRA) – Theory of Reasoned Action
(FISHBEIN; AJZEN, 1975) e a Teoria do Comportamento Planejado (TPB) –Theory
of Planned Behaviour (AJZEN, 1985).
A TRA é proveniente da Psicologia e foi desenvolvida por Fishbein e Ajzen
em 1975, sendo uma das teorias fundamentais e influentes do comportamento
humano. Segundo essa teoria, o comportamento do indivíduo é determinado pelas
intenções comportamentais que são resultantes das suas atitudes e percepções
sobre as normas subjetivas que são incorporadas ao seu comportamento.
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De acordo com Fishbein e Ajzen (1975) o construto atitude em relação ao
comportamento é definido como sentimentos positivos ou negativos em relação a
um determinado comportamento. O construto normas subjetivas é a percepção do
indivíduo a respeito do que a grande parte das pessoas que ele considera
importante pensa quanto ao seu determinado comportamento.
Na figura 3 observa-se a construção desta teoria:

Figura 3 – Teoria da Ação Racional –Theory of Reasoned Action (TRA)
Fonte: adaptada de Ajzen e Fishbein (1975)

A Teoria do Comportamento Planejado (TPB) é uma extensão da TRA
(FISHBEIN; AJZEN, 1975; AJZEN; FISHBEIN, 1980), com a adição do construto de
controle comportamental percebido (VENKATESH et al 2003). É a teoria concebida
para prever e explicar o comportamento humano em contextos específicos (AJZEN,
1991).
Para Ajzen (1991) o construto controle comportamental percebido juntamente
com intenção comportamental pode ser utilizado para prever a realização do
comportamento. O comportamento é influenciado pela confiança em realizá-lo, ou
seja, pelo controle comportamental percebido, sendo que este se refere à percepção
da facilidade ou dificuldade de realizar o comportamento de interesse (AJZEN,
1991).
A Teoria do Comportamento Planejado pode ser visualizada na figura 4, a
seguir.
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Figura 4 – Teoria do Comportamento Planejado – Theory of Planned Behavior (TPB)
Fonte: Adaptado de Ajzen (1985)

2.3.1 Modelos de Adoção de Tecnologia de Informação

A adoção ou a aceitação da tecnologia é estudada por diversos modelos e
teorias que visam analisar a adoção da tecnologia individual (BOBSIN; VISENTINI;
RECH, 2009; DAVIS, 1989; VENKATESH; DAVIS, 2000; VENKATESH et al, 2003).
Os estudos realizados buscam identificar fatores essenciais que envolvem as
decisões e as intenções dos indivíduos quanto à aceitação e o uso da tecnologia da
informação (DIAS et al, 2011;VENKATESH et al, 2003).
Alguns dos modelos e teorias que estudam a adoção de tecnologia da
informação individual podem ser observados, conforme demonstra o quadro 4, a
seguir.
Quadro 4 – Teorias e Modelos de Adoção de Tecnologia Individual
Modelos
Modelo de
Aceitação de
Tecnologia (TAM)
Davis (1989)

Definições
É um modelo capaz de prever e explicar as
variáveis
antecedentes
da
intenção
de
comportamento para o uso da tecnologia da
informação.

Modelo
Motivacional (MM)
Davis; Bagozzi e
Warshaw (1992)

Um conjunto significativo de pesquisas em
psicologia tem apoiado a teoria da motivação
como uma explicação para comportamento. Davi;
Bagozzi e Warshaw (1992) aplicaram a teoria
motivacional para entender adoção de novas
tecnologias e a utilização teórica.

Fatores antecedentes à
intenção e uso da TI
- Utilidade Percebida
- Facilidade de Uso

- Motivação intrínseca
- Motivação extrínseca
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Modelo Combinado Combina os preditores de TPB com o construto
de TAM e TPB
utilidade percebida de TAM para proporcionar um
Taylor, Todd (1995) modelo combinado.

- Atitude em relação ao
comportamento
- Norma Subjetiva
- Controle
Comportamental
Percebido
- Utilidade Percebida

Modelo de
Utilização de PC
(MPCU)
Triandis (1977);
Thompson; Higgins e
Howel (1991)

As definições deste modelo são derivadas em
grande parte de Triandis (1977) com a teoria do
comportamento humano.
Thompson; Higgins e Howel (1991), fizeram
adaptações ao modelo MPCU para prever a
utilização em PC.

- Ajuste de Trabalho
- Complexidade
- Consequências de
Longo Prazo
- Afeição sobre o Uso
- Fatores Sociais
- Condições Facilitadoras

Teoria de Difusão
de Inovação (IDT)
Rogers em 1962
Moore, Benbasat
(1991)

Fundamentada em sociologia, a IDT tem sido
utilizada desde a década de 1960 para estudar
uma variedade de inovações.
Moore e Benbasat (1991) fizeram adaptações na
teoria de difusão de inovação de Rogers, com a
adição de construtos que foram utilizados para
examinar a aceitação individual de tecnologia
(VENKATESH et al, 2003).

- Vantagem relativa
- Facilidade de uso
- Imagem
- Visibilidade
- Compatibilidade
-Demonstrabilidade de
resultados
- Voluntariedade do uso

Teoria Social
Cognitiva (SCT)
Compeau e
Higgins(1995a;b);
Compeau;Higgins e
Huff (1999)

É uma das teorias do comportamento humano
- Expectativa de
(BANDURA, 1986). Compeau e Higgins (1995b) resultados (desempenho)
aplicaram e estenderam para a Teoria Social
- Expectativa de
Cognitiva o contexto do uso do computador
resultados (pessoal)
(COMPEAU; HIGGINS; HUFF, 1999). Além disto,
- Autoeficácia
aplicaram o SCT para estudar o desempenho
- Afeto
desses equipamentos (COMPEAU; HIGGINS,
- Ansiedade
1995a).
Fonte: adaptado de Venkatesh et al (2003, p. 428-433).

A partir do próximo tópico são apresentados os conceitos e informações de
forma mais detalhada dos modelos e teorias da adoção de tecnologia da informação
individual citados no quadro 4.

2.3.1.1 Modelo de Aceitação de Tecnologia – Technology Acceptance Model (TAM)

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) foi proposto por Davis, em 1986,
e revisado por Davis (1989), sendo adaptado da teoria da ação racional (FISHBEIN;
AJZEN, 1975), com o objetivo de predizer as variáveis antecedentes da intenção de
comportamento para o uso da tecnologia da informação (DAVIS, 1989). O
comportamento do usuário é entendido a partir do conhecimento da utilidade e da
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facilidade percebida ao utilizar uma tecnologia de informação (DAVIS, BAGOZZI e
WARSHAW, 1989).
Venkatesh et al (2003) acrescentam que este modelo, ao contrário do TRA,
exclui o construto atitude em relação ao comportamento a fim de melhor explicar a
intenção comportamental de uso da tecnologia de informação.
Os construtos do modelo são a utilidade percebida e a facilidade percebida
que são considerados os fatores determinantes e propulsores do uso da tecnologia
da informação pelos indivíduos. O construto “utilidade percebida” é definido como o
grau em que uma pessoa compreende que o uso de um sistema irá melhorar seu
desempenho no trabalho e o construto “facilidade percebida” é o grau em que a
pessoa entende que é fácil utilizar um determinado sistema (DAVIS,1989).
Na figura 5 é possível verificar o modelo de aceitação de tecnologia (TAM).

Figura 5 – Modelo de Aceitação de Tecnologia – Technology Acceptance Model (TAM)
Fonte: adaptado de Davis, Bagozzi e Warshaw, 1989.

2.3.1.2 Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia – (TAM 2)

Com o objetivo de estender o modelo de aceitação da tecnologia, os autores
Venkatesh e Davis (2000) expandiram o modelo original TAM, para explicar utilidade
e intenção percebida de uso em termos de influência social e processos cognitivos
instrumentais, foram adicionados novos construtos: normas subjetivas, imagem,
relevância do trabalho, qualidade do produto do trabalho e demonstrabilidade do
trabalho, além da experiência e voluntarismo como moderadoras (VENKATESH,
2000; VENKATESH; DAVIS, 2000). Assim surgiu o TAM2, conforme demonstra a
figura 6, a seguir.
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Figura 6: Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM 2)
Fonte: Adaptado de Venkatesh e Davis (2000).

As normas subjetivas antecedem a intenção de uso e a utilidade percebida.
A imagem antecede o construto utilidade percebida que é influenciada pelas normas
subjetivas. Os construtos relevância do trabalho, qualidade do produto do trabalho e
demonstrabilidade do resultado também são antecedentes da variável utilidade
percebida. A variável experiência modera a relação entre normas subjetivas e
utilidade percebida, e normas subjetivas e intenção de uso. O voluntarismo modera
a relação entre normas subjetivas e intenção de uso (TACCO, 2011).
Os construtos do Modelo TAM2 estão definidos no quadro 5, a seguir.
Quadro 5 – Construtos da Extensão do Modelo de Aceitação de Tecnologia – (TAM 2)
Construtos
Definições
Referências
Normas Subjetivas

É a percepção do indivíduo a respeito do que a
grande parte das pessoas que ele considera
importante pensa quanto ao seu determinado
comportamento.

Fishbein e Ajzen
(1975)

Imagem

Grau em que o uso de um sistema favorece a Moore e Benbasat
melhoria na imagem ou no status de um indivíduo
(1991)
dentro de um sistema social.

Relevância do
Trabalho

Percepção do indivíduo quanto ao grau para o qual Venkatesh e Davis
o sistema de destino é aplicável ao seu trabalho.
(2000)
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Qualidade do
Trabalho

Forma como o sistema executa as tarefas, ou seja, Venkatesh e Davis
as percepções da qualidade de saída da tarefa.
(2000)

Demonstrabilidade
do Trabalho

Tangibilidade dos resultados utilizando a inovação, Moore e Benbasat
incluindo
a
sua
observabilidade
e
(1991)
comunicabilidade.

Utilidade percebida

Grau em que uma pessoa compreende que o uso
de um sistema irá melhorar seu desempenho no
trabalho.

Davis (1989)

Grau em que a pessoa entende que é fácil utilizar
um determinado sistema.
Fonte: Adaptado de Venkatesh e Davis (2000, p.187 a 192).

Davis (1989)

Facilidade percebida

2.3.1.3 Modelo Motivacional – Motivation Model (MM)

Este modelo é derivado da Teoria da Motivação, desenvolvida por Decy em
1971 ao argumentar que o comportamento das pessoas é determinado por
motivações extrínsecas e intrínsecas. Davis; Bagozzi e Warshaw (1992) aplicaram a
teoria motivacional para entender adoção de novas tecnologias e sua utilização.
Vallerand (1997) apresenta uma revisão dos princípios desta base teórica
(VENKATESH et al, 2003).
O modelo motivacional busca as teorias motivacionais para explicar o
comportamento das pessoas, sustentada pelos construtos motivação intrínseca e
motivação extrínseca. A motivação intrínseca refere-se à realização de uma
atividade “para o seu próprio bem” (VALLERAND; LOSIER, 1999, p. 153). Portanto,
“quando intrinsecamente motivadas às pessoas realizam as atividades pelos
sentimentos positivos que resultam da sua própria realização” (DECI; RYAN, 2008,
p.15). A motivação extrínseca refere-se à realização de uma atividade porque é
percebida como fundamental para alcançar os resultados em decorrência de
recompensas externas (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1992).

2.3.1.4 Modelo Combinado de TAM e TPB – (C-TAM/TPB)

É um modelo decorrente da combinação da Teoria do Comportamento
Planejado (TPB) e o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM). Foi introduzido por
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Taylor e Todd (1995) em estudos que precisavam medir a experiência anterior do
usuário em tecnologia da informação. Para aplicação deste modelo consideram-se
os construtos da Teoria do Comportamento Planejado (TPB), atitude em relação ao
comportamento, norma subjetiva, controle comportamental percebido com a
utilidade percebida oriunda do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM).
2.3.1.5 Modelo de Utilização de PC (MPCU) – Model of PC Utilization

Este modelo é derivado em parte da teoria do comportamento humano de
Triandis (1977) e passou por algumas adaptações para prever a utilização de
computadores pessoais em vez de intenção (THOMPSON; HIGGINS; HOWELL,
1991). No entanto, ampliou-se a sua aplicação para examinar o efeito dos seus
determinantes na intenção de uso (VENKATESH et al, 2003).
As definições dos construtos do modelo: ajuste ao trabalho, complexidade,
consequências de longo prazo, afeição sobre o uso, fatores sociais e condições
facilitadoras constam no quadro 6, a seguir.

Quadro 6 – Construtos do Modelo de Utilização de PC (MPCU)
Construtos
Definições
Ajuste ao trabalho

Intensidade na qual o indivíduo acredita que
utilizar uma tecnologia pode melhorar o seu
desempenho no trabalho.

Complexidade

Tendo por base Rogers e Shoemaker em
1971, refere-se ao grau de inovação que é
percebida como relativamente difícil de
entender e usar.

Consequências de
longo prazo

Os resultados que têm uma contrapartida no
futuro.

Afeição sobre o Uso

Fatores Sociais

Com base em Triandis (1977), os sentimentos
de alegria, prazer, depressão, desgosto,
desagrado ou ódio estão associados por um
indivíduo em um determinado ato.

Derivado de Triandis (1977), refere-se à
internalização da cultura subjetiva ao grupo de
referência e acordos específicos interpessoais
que o indivíduo tem com outros em situações
sociais.

Referência

THOMPSON,
HIGGINS e
HOWELL (1991,
p. 126-129)
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Condições Facilitadoras Fatores
objetivos
no
ambiente
que
observadores concordam como facilitador de
um fato. Por exemplo, a devolução de itens
comprados on-line é facilitada quando nenhuma
taxa é cobrada sobre o item devolvido. Em um
contexto sistema de informação, provisão de
suporte para usuários de PCs pode ser um tipo
de condição facilitadora que influencia a
utilização do sistema.
Fonte: adaptado de Venkatesh et al (2003, p.430).

2.3.1.6 Teoria de Difusão de Inovação (IDT) – Innovation Difusion Theory

Essa teoria é fundamentada em Sociologia e foi apresentada por Everett
Rogers em 1962 para estudar uma variedade de inovações, tornando-se referência
nesse campo, com consideráveis avanços em diversas áreas de estudo, inclusive no
campo da tecnologia da informação a respeito da aceitação individual da tecnologia.
Os autores Moore e Benbasat (1991) fizeram adaptações na teoria de difusão de
inovação de Rogers, com a adição de construtos que foram utilizados para examinar
a aceitação individual de tecnologia (VENKATESH et al,2003).
Essa teoria tem como objetivo explicar o processo de decisão da inovação e
determinar os fatores que influenciam a taxa de adoção, ou seja, “a velocidade
relativa com que uma inovação é adotada por membros de um sistema social”
(ROGERS, 2003, p. 221). A inovação é uma ideia, prática ou objeto que é
identificado pelo indivíduo como algo novo e sua difusão é o processo pelo qual a
inovação é transmitida (ROGERS, 1995) e uma das maiores contribuições da teoria
de difusão de inovação é a definição do processo de decisão da inovação que inicia
com o conhecimento individual de uma inovação e finaliza na confirmação da
adoção ou rejeição dessa inovação (FIGUEIREDO, 2005).
Ilustra-se o modelo IDT na figura 7, a seguir.
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Figura 7 – Teoria de Difusão de Inovação (IDT) – Innovation Difusion Theory
Fonte: adaptada de Rogers (1995)

Os construtos da teoria estão definidos no quadro 7.
Quadro 7 – Construtos da Teoria de Difusão de Inovação (IDT)
Construtos
Definições
Vantagem Relativa

Grau em que uma inovação é percebida
como sendo melhor que sua percussora.

Facilidade de uso

Grau em que uma inovação é percebida
como de difícil uso.

Imagem

Grau em que o uso de uma inovação é
percebido como benefício para a própria
imagem ou status em seu sistema social.

Visibilidade

Grau em que se podem ver outras
pessoas
usando
o
sistema
na
organização.

Compatibilidade

Grau em que uma inovação é percebida
como sendo consistente com os valores
existentes,
as
necessidades
e
experiência passada dos adotantes
potenciais.

Demonstrabilidade Tangibilidade dos resultados utilizando a
de resultados
inovação, incluindo a sua observabilidade
e comunicabilidade.
Voluntariedade de
uso

Grau em que a utilização da inovação é
percebida como voluntário ou vontade
própria.
Fonte: adaptado de Venkatesh et al (2003, p. 431).

Referência

MOORE e
BENBASAT 1991,
p. 195 e 203
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2.3.1.7 Teoria Social Cognitiva (SCT) – Social Cognitive Theory
A teoria social cognitiva é uma das teorias do comportamento humano
(BANDURA, 1986) que tem como base os fatores externos (as influências do
ambiente, como pressões sociais ou características de situações únicas) e fatores
internos (pessoais, de personalidade, características demográficas). Esses fatores
são conhecidos como Determinismo Recíproco (COMPEAU; HIGGINS, 1995a), ou
seja, o indivíduo cria, modifica e destrói o ambiente e as modificações que ele
introduz afetam a ele próprio e, por sua vez, seu comportamento e sua vida
(BANDURA, 1986).
Os autores Compeau e Higgins (1995b) aplicaram e estenderam para a
Teoria Social Cognitiva o contexto do uso do computador (COMPEAU; HIGGINS;
HUFF, 1999). Além disto, aplicaram o SCT para estudar o desempenho desses
equipamentos (COMPEAU; HIGGINS, 1995a).
No entanto, a natureza deste modelo e da teoria subjacente permitiu a
extensão para aceitação e o uso da tecnologia da informação em geral (COMPEAU;
HIGGINS, 1995b).
Os construtos que abarcam essa teoria são a expectativa de resultados
(desempenho), a expectativa de resultados (pessoal), autoeficácia, afeto e a
ansiedade, conforme apresentado no quadro 8, a seguir.
Quadro 8– Construtos da Teoria Social Cognitiva (SCT)
Construtos
Definições
Expectativa de
Resultado
(desempenho)

Expectativa de
Resultado (pessoal)

Referência

As consequências do comportamento relacionadas
com
o
desempenho.
Especificamente,
as
expectativas de desempenho lidam com os
resultados da função.
As
consequências
pessoais
do COMPEAU E
comportamento. Especificamente,
expectativas
HIGGINS
pessoais lidam com a autoestima e senso de dever
1995b
cumprido.

Autoeficácia

Julgamento do indivíduo em relação à habilidade de
usar tecnologia (ex:computador) para cumprir uma
tarefa em particular.

Afeto

Gosto
do
indivíduo
por
um
determinado
comportamento (ex: uso do computador).

Ansiedade

Ansiedade ou reações emocionais diante de um
comportamento (ex: uso do computador).

Fonte: adaptado de Venkatesh et al (2003, p.432)
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Dentre os vários modelos e teorias conceituais de adoção e uso de tecnologia
da informação, encontra-se o modelo UTAUT (Teoria Unificada de Aceitação e Uso
da Tecnologia), que é um modelo integrador dos principais estudos da área de
aceitação e uso de tecnologia da informação (VENKATESH et al, 2003).

2.4 TEORIA UNIFICADA DE ACEITAÇÃO E USO DA TECNOLOGIA – UNIFIED
THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT)

Com o intuito de unificar as teorias vistas nos tópicos anteriores referentes à
aceitação e ao uso da tecnologia da informação, Venkatesh et al (2003) examinaram
e compararam empiricamente os oito modelos de aceitação de tecnologia individual
por meio de um estudo longitudinal com indivíduos de quatro organizações que
foram introduzidos em uma nova tecnologia no seu ambiente de trabalho.
A seguir, a figura 8 ilustra a seleção das teorias para o modelo UTAUT, bem
como os seus construtos determinantes.

UTAUT

Construtos originais do UTAUT:
Expectativa de Desempenho
Expectativa de Esforço
Influência Social
Condições Facilitadoras
Figura 8 – Seleção das teorias e construtos do modelo UTAUT
Fonte: elaborada pela autora.
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O questionário utilizado por Venkatesh et al (2003) tem com base as variáveis
dos construtos de todos os modelos apresentados neste referencial, pelos quais
foram validados em estudos científicos empíricos.
A partir da validação empírica, Venkatesh et al (2003) formularam a Teoria
Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia – UTAUT, com a identificação de quatro
construtos determinantes da intenção e uso expectativa de desempenho,
expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras e quatro variáveis
moderadoras da relação entre os construtos: gênero, idade, experiência e
voluntariedade (VENKATESH et al, 2003).
Ressalta-se que os construtos ansiedade, autoeficácia e atitude foram
testados empiricamente, mas não obtiveram efeitos significantes sobre a intenção
comportamental de uso, e, portanto, foram excluídos do modelo UTAUT
(VENKATESH et al, 2003). Segundo estes autores “os construtos atitudinais são
significantes somente quando fatores cognitivos específicos não estão inclusos no
modelo: no caso do UTAUT, expectativas de desempenho e esforço” (p. 455).
A seguir, são apresentadas as informações referentes às origens, definições e
referências dos construtos determinantes do Modelo UTAUT, conforme demonstra o
quadro 9.
Quadro 9 – Construtos do Modelo UTAUT
Construtos
Origem
do UTAUT
Definições
Utilidade percebida Grau em que uma pessoa compreende que o
(TAM, TAM2 e
uso de um sistema irá melhorar seu
Combinado TAMdesempenho no trabalho.
TPB)
Realização de uma atividade porque é
Expectativa
Motivação
percebida como fundamental para alcançar
de
extrínseca (MM)
os
resultados
em
decorrência
de
Desempenho
recompensas externas.

Referências
Davis (1989)

Davis, Bagozzi
e Warshaw
(1992)

Ajuste ao trabalho
(MPCU)

Intensidade na qual o indivíduo acredita que
utilizar uma tecnologia pode melhorar o seu
desempenho no trabalho.

Thompson,
Higgins e
Howell
(1991, p. 129)

Vantagem relativa
(IDT)

Grau em que uma inovação é percebida
como sendo melhor que sua percussora.

Moore e
Benbasat
(1991, p. 195)

Expectativa de
Resultado

As consequências do comportamento
relacionadas
com
o
desempenho.
Especificamente,
as
expectativas
de
desempenho lidam com os resultados da
função.

Compeau e
Higgins (1995b)
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Facilidade de uso
(TAM, TAM2)

Grau em que a pessoa entende que é fácil
utilizar um determinado sistema.

Complexidade
(MPCU )

Rogers e Shoemaker, em 1971, referem-se
ao grau de inovação a qual é percebida
como relativamente difícil de entender e
usar.

Thompson,
Higgins e
Howell
(1991, p. 128)

Facilidade de uso
(IDT)

Grau em que uma inovação é percebida
como de difícil uso.

Moore e
Benbasat
(1991, p. 195)

Norma subjetiva
(TRA , TPB e
Combinado TAMTPB e TAM2)

É a percepção do indivíduo a respeito do
que a grande parte das pessoas que ele
considera importante pensa quanto ao seu
determinado comportamento.

Fishbein e
Ajzen (1975)

Fatores
Sociais (MPCU)

A internalização da cultura subjetiva ao
grupo de referência e acordo específicos
interpessoais que o indivíduo tem com
outros em situações sociais.

Thompson,
Higgins e
Howell
(1991, p. 126)

Imagem
(IDT e TAM 2)

Grau em que o uso de uma inovação é
percebido como benefício para a própria
imagem ou status em seu sistema social

Moore e
Benbasat
(1991, p. 195)

Controle
comportamental
percebido (TPB e
C-TAM-TPB)

A percepção da facilidade ou dificuldade
de realizar o comportamento de interesse.

Ajzen, 1991

Fatores objetivos no ambiente que
observadores concordam como facilitador
de um fato.

Thompson,
Higgins e
Howell
(1991, p. 129)

Grau em que uma inovação é percebida
como sendo consistente com os valores
existentes, as necessidades e experiência
passada dos adotantes potenciais.
Fonte: adaptado de Venkatesh et al (2003, p.447-453)

Moore e
Benbasat
(1991, p. 195)

Expectativa
de
Esforço

Influência
Social

Condições
Condições Facilitadoras
Facilitadoras (MPCU)

Compatibilidade
(IDT)

Davis (1989)

A figura 9, a seguir, apresenta os relacionamentos entre os construtos do
modelo UTAUT, com a intenção e comportamento de uso de tecnologia da
informação:
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Figura 9– Modelo UTAUT
Fonte: adaptada de Venkatesh et al (2003).

De acordo com a figura 9, expectativa de desempenho, expectativa de
esforço, e influência social têm efeitos direto sobre a intenção comportamental, que
juntamente com condições facilitadoras têm efeitos diretos sobre o comportamento
de uso. Há efeitos das interações da expectativa de desempenho, expectativa de
esforço e influência social com idade e sexo; interações da experiência com a
expectativa de esforço e influência social; e também está incluída uma interação da
voluntariedade

de

uso

com

a

influência

social

sobre

intenção

comportamental. Finalmente, existem efeitos das interações da idade e condições
facilitadoras e da experiência e condições facilitadoras sobre o comportamento de
uso (VENKATESH et al, 2003).
O modelo UTAUT confirmou a existência de três determinantes diretos da
intenção de uso e dois determinantes diretos do uso, com resultados de 70% no
coeficiente de determinação. Desta forma, Venkatesh et al (2003) acreditam que o
modelo auxilia na compreensão dos fatores determinantes da aceitação do uso de
uma tecnologia de informação.
Entende-se que o modelo UTAUT apresenta um dos modelos mais completos
sobre aceitação da tecnologia, devendo ser utilizado de modo extensivo para tal fim
(LI E KISHORE, 2006).
Desde a sua publicação original, o modelo UTAUT têm sido aplicado ao
estudo de uma variedade de tecnologias e em diversos contextos, principalmente
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em contextos organizacionais, entretanto aplicações e replicações de todo o modelo
ou alguns construtos do modelo têm contribuído para fortalecer sua generalização
(VENKATESH, THONG, XU, 2012). Ressalta-se, contudo, que embora tenha sido
um modelo concebido no contexto organizacional, pode ser utilizado para estudo de
adoção em contextos individuais. Desta forma, continuar a examinar o modelo
UTAUT em outros contextos, apoiará sua validade (ibid.).
A seguir, o quadro 10, apresenta sob diferentes contextos estudos que
aplicaram o modelo UTAUT.
Quadro 10 – Algumas Aplicações do Modelo UTAUT
Artigos
Autor (es)/Ano
Objetivo
Fontes
O Impacto da
Souza, Filenga O objetivo desta pesquisa foi de
ENADI
Influência Social
e Sanchez
identificar os fatores preditivos da (III Encontro
sobre a Intenção de
(2011)
intenção de uso de TI no contexto de
de
Uso de Sites de
adoção voluntária. Para tanto, esse Administração
Compras Coletivas:
estudo adotou uma adaptação do
da
um estudo baseado
Modelo UTAUT para analisar a Informação)
no modelo UTAUT,
aceitação e o uso de TI como
com usuários do
fenômeno social característico da
Orkut, Facebook,
tecnologia de compras coletivas,
Twitter e
como sites de compras coletivas tais
Linkedin
como Peixe Urbano, Groupon e
Clickon
Uma Aplicação do
Salim (2012)
Este estudo investiga os fatores de International
Modelo UTAUT para
Journal of
influência para a aceitação de meios
Aceitação de Mídia
de comunicação social no Egito, Information
Social no Egito: um
Science
inquirindo se os usuários do
estudo estatístico
Facebook “página Khalid Saied” da
primavera
árabe
aceitaram
o
Facebook como um fator influente, a
partir da aplicação do modelo
UTAUT.
Usando UTAUT para
explorar o
comportamento de
3G móvel em
usuários de
comunicação

Wu, Tao e
Yang (2007)

Como é robusto
Instrumento UTAUT?
Análise de
Invariância em
múltiplos grupos no
Contexto da
Aceitação e Uso de
Comunidade Online
Sistemas Weblog.

Li e
Kishore (2006)

The
International
Conference
on Industrial
Engineering
and
Engineering
Management
(IEEM)
Aplicaram o modelo em sistema de Proceeds of
weblog de comunidades online, SIGMISCPR
objetivando avaliar como as escalas
do modelo UTAUT são percebidas
em diferentes grupos e populações
de usuários desta tecnologia.
Investigaram
a
aceitação
dos
serviços 3G em Taiwan com a
utilização do modelo UTAUT.
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Adoção de
tecnologias móveis
pelos consumidores
chineses

Park,Yang e
Lehto (2007)

Para investigar o processo de adoção
chinesa das tecnologias móveis, esta
pesquisa adotou o modelo UTAUT.

Journal of
Electronic
Commerce
Research

A adoção de
Dispositivos Móveis /
Serviços Procurando
Respostas com o
UTAUT

Carlsson et
al (2006)

Para explicar a aceitação de
dispositivos
/
serviços
móveis
realizaram uma pesquisa na Finlândia
aplicando o modelo UTAUT em busca
de respostas sobre a adoção desta
tecnologia.

A adoção de Internet
Foon e Fah
Banking em Kuala
(2011)
Lumpur: Uma
aplicação de modelo
UTAUT
Fonte: elaborado pela autora.

Este estudo teve como objetivo
investigar os fatores determinantes
da adoção de internet banking entre
os usuários da Malásia, a partir da
aplicação do modelo UTAUT.

Proceedings
of the 39th
Annual
Hawaii
International
Conference
on System
Sciences
International
Journal of
Business and
Management

2.5 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES E MODELO DE PESQUISA
2.5.1 Expectativa de Desempenho
A expectativa de desempenho é definida como o grau em que o indivíduo
acredita que usando o sistema ele alcançará ganhos de desempenho em suas
atribuições (VENKATESH et al, 2003). Ele foi fundamentado nos construtos de
diferentes modelos: Utilidade percebida oriundo dos modelos TAM e Combinado
TAM-TPB (DAVIS 1989; DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989), Motivação
extrínseca (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1992) originário do modelo MM, Ajuste
ao trabalho (THOMPSON; HIGGINS, HOWELL, 1991) do modelo MPCU, Vantagem
relativa (MOORE; BENBASAT, 1991) proveniente do modelo IDT e Expectativa de
Resultados (COMPEAU; HIGGINS, 1995b; COMPEAU; HIGGINS; HUFF, 1999)
procedente do modelo SCT.
Uma vez que a rede social profissional LinkedIn possibilita compartilhar
rapidamente informações profissionais, melhorar as possibilidades de benefícios
com seus contatos, aumentar as chances de obter oportunidades e outras
possibilidades, pressupõe-se que a percepção destes benefícios pode influenciar a
intenção de uso da rede social profissional pelo usuário. Desta forma, gera-se a
seguinte hipótese:
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H1: A expectativa de desempenho influencia de forma positiva a intenção de
Uso da rede social profissional LinkedIn.
2.5.2 Expectativa de Esforço
A expectativa de esforço refere-se ao grau de percepção do usuário em
relação à facilidade de utilização do sistema (VENKATESH et al, 2003). É originário
de três construtos: Facilidade Percebida do modelo TAM, TAM2 (DAVIS, 1989),
Complexidade do modelo MPCU (THOMPSON; HIGGINS, HOWELL, 1991) e
Facilidade de uso do IDT (MOORE; BENBASAT, 1991). Os autores consideram que
há semelhanças nas definições dos construtos e em suas escalas de medição
(VENKATESH et al, 2003, p. 450).
A percepção do indivíduo que a rede social profissional LinkedIn tem uma
interação clara e de fácil compreensão, que aprender a utilizá-la é fácil, entre outros
aspectos, pode influenciar a intenção de uso desta rede social profissional. Assim,
formula-se a seguinte hipótese:
H2: A expectativa de esforço influencia de forma positiva a intenção de Uso
da rede social profissional LinkedIn.

2.5.3 Influência Social

A influência social é definida como o grau em que o indivíduo percebe que os
outros acreditam ser importante que ele utilize um novo sistema (VENKATESH et
al,2003). É derivada de três construtos de outras teorias. O construto Norma
Subjetiva (FISHBEIN e AZJEN 1975) do TRA. Os Fatores Sociais (THOMPSON;
HIGGINS; HOWELL, 1991, p. 126) do modelo MPCU, e o construto Imagem
(MOORE; BENBASAT, 1991) da teoria IDT.
Pressupõe-se que influência social pode ser entendida como um fator de
estimulo à intenção de uso da rede social profissional LinkedIn, quando o indivíduo
percebe que pessoas que são importantes para ele ou que influenciam seu
comportamento, consideram que ele deva utilizar o LinkedIn. O mesmo ocorre se o
indivíduo perceber que pessoas do seu convívio profissional ou com mais
experiência podem auxiliá-lo em sua utilização. Nesse contexto, levanta-se a
seguinte hipótese:
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H3: A influência social influencia de forma positiva a intenção de Uso da rede
social profissional LinkedIn.

2.5.4 Intenção de Rotatividade

A intenção de rotatividade pode ser entendida como a probabilidade estimada
do indivíduo de deixar o seu trabalho dentro de um determinado período de tempo
(MOBLEY, 1982; SOUSA-POZA; HENNEBERGER, 2002).
Supõe-se que alguns dos indivíduos

com intenção de rotatividade

possivelmente buscam ferramentas, meios de comunicação, novas tecnologias
como, por exemplo, a rede social profissional LinkedIn, em busca de disseminar
suas

informações

profissionais,

localizar

oportunidades

profissionais,

obter

informações sobre o mercado de trabalho, obter mais contatos, entre outros motivos.
Nesta direção, elabora-se a seguinte hipótese:
H4: A intenção de rotatividade influencia de forma positiva a intenção de Uso
da rede social profissional LinkedIn.

2.5.5 Intenção de Uso
O construto intenção de uso é originário da Teoria da Ação Racional – TRA,
de Fishbein e Ajzen (1975) e no modelo UTAUT é influenciado pelos construtos
expectativa de desempenho, expectativa de esforço e influência social e
antecedente do comportamento de uso. Este último também é originário do TRA, de
Fishbein e Ajzen (1975) e no modelo UTAUT é uma variável dependente que é
influenciada pela intenção de uso e as condições facilitadoras.
Entende-se que o construto intenção de uso consiste na intenção do indivíduo
em relação ao uso efetivo de um sistema ou tecnologia que, neste caso, pode ser
um importante antecedente do comportamento de uso da rede social profissional
LinkedIn pelo indivíduo. Sendo assim, levanta-se a seguinte hipótese:
H5: A intenção de uso influencia de forma positiva o Uso da rede social
profissional LinkedIn.
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Após a elaboração das hipóteses de pesquisa a serem testadas
empiricamente, esquematiza-se o modelo conceitual da pesquisa com as suas
associações, conforme apresenta a figura 10, a seguir.

EXPECTATIVA
DE
DESEMPENHO

H1(+)
EXPECTATIVA
DE ESFORÇO

H2(+)

INTENÇÃO
DE USO DO
LINKEDIN

H5(+)

USO DO
LINKEDIN

H3(+)
INFLUÊNCIA
SOCIAL

H4(+)
INTENÇÃO DE
ROTATIVIDADE

Figura 10 – Modelo Conceitual da Pesquisa
Fonte: elaborada pela autora.

No próximo capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos deste
estudo.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa fundamenta-se em uma abordagem de investigação quantitativa
que procura compreender uma dada realidade por meio de uma base de dados que
serão recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e analisados com a
utilização de técnicas estatísticas (FONSECA, 2002).
Este estudo é de corte transversal único, pois os dados foram coletados em
um só ponto no tempo e sintetizados estaticamente (HAIR JR. et al, 2005), de
caráter confirmatório, associado à aplicação de surveys para a coleta de dados
empíricos, em função da obtenção de dados ou informações sobre as características
ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de
uma população-alvo, com a utilização de um questionário como instrumento de
pesquisa (ibid).

3.1 INSTRUMENTO DE MEDIDA
Para desenvolver o instrumento de medida e possibilitar o estudo dos fatores
de influência a adoção da rede social profissional LinkedIn, foram adaptadas as
questões do instrumento de medida original do Modelo UTAUT de Venkatesh et al
(2003) para os construtos: expectativa de desempenho, expectativa de esforço,
influência social e intenção de uso e foi utilizada a escala de intenção de rotatividade
construída e validada por Siqueira, Gomide Jr. e colaboradores em 1997, e revisada
em 2012 (SIQUEIRA et al, 2014), bem como a pesquisa de Van Dam (2008).
O Quadro 11, a seguir, apresenta de forma resumida as referências que
serviram de base para a elaboração do instrumento de medida:
Quadro 11 – Construtos e Referências Bibliográficas
Construtos
Expectativa de Desempenho
Expectativa de Esforço
Influência Social
Intenção de Uso
Intenção de Rotatividade
Fonte: elaborado pela autora.

Referências Bibliográficas
Adaptado de
Venkatesh et al (2003)

Siqueira et al (2014) e
adaptada de Van Dam (2008)
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Ressalta-se que todas as questões foram embaralhadas entre os construtos e
no Apêndice desta pesquisa, encontra-se o conteúdo do instrumento de medida que
foi utilizado para este estudo.

3.1.1 Análise de Especialistas

O questionário proposto passou por um processo de validação por um grupo
de pesquisadores informados sobre o tema. Os comentários dos pesquisadores
foram analisados e alguns ajustes foram executados no instrumento de medida . A
versão inicial do questionário apresentava algumas questões que não eram
pertinentes aos objetivos deste estudo e foram excluídas. Também foram sugeridas
novas questões em relação aos construtos expectativa de desempenho, intenção de
uso e uso.

3.1.2 Pré-teste

Neste estudo foi utilizado o pré-teste com o principal objetivo de fornecer
subsídios para o aprimoramento da versão final do questionário.
Ressalta-se que o pré-teste torna-se importante para a validação do conteúdo,
ajustes de escalas e testes e para descobrir possíveis erros que podem ser evitados
na execução da coleta de dados (BRASIL, 2005; KOETZ et al, 2009; HAIR JR. et al,
2009).
Neste pré-teste participaram cerca 39 pessoas, sendo todos usuários da rede
social profissional LinkedIn.
Foram observados durante o pré-teste: clareza da formulação das perguntas,
tempo necessário para o preenchimento, adequação das opções de respostas, entre
outros aspectos.
Após a análise do pré-teste, verificou-se a necessidade de ajustes de alguns
itens: na caracterização da amostra, sobre a questão relacionada à experiência
profissional, pois alguns respondentes descreviam o cargo em vez de elucidar o
tempo; e sobre as questões relacionadas ao construto “uso” do LinkedIn, por meio
das quais se percebeu a necessidade de adequação das opções de respostas para
aumentar a variação dos itens de resposta.
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3.1.3 Indicadores dos construtos

Abaixo são apresentados os quadros com os indicadores dos construtos
adaptados do instrumento de medida do UTAUT sempre considerando a perspectiva
da rede social profissional LinkedIn. Foi utilizada a escala de Likert como a escala
intervalar com sete pontos, sendo 1 “Discordo totalmente” e 7 para “Concordo
totalmente”.
Para o construto Expectativa de Desempenho além dos indicadores
adaptados do modelo UTAUT foi adicionado o indicador (ED2) que foi sugerido após
a análise dos especialistas, conforme quadro 12.

Quadro 12 – Construto Expectativa de Desempenho
ED1 - Eu acho útil usar o LinkedIn
ED2 - Considero o LinkedIn uma ferramenta útil na busca de oportunidades profissionais
ED3 - Usar o LinkedIn possibilita compartilhar rapidamente informações profissionais
ED4 - Usar o LinkedIn melhora as possibilidades de benefícios com meus contatos profissionais
ED5 - Se eu usar o LinkedIn, aumentarei minhas chances de obter oportunidades profissionais
Fonte: elaborado pela autora e adaptado de Venkatesh et al (2003).

Os indicadores adaptados do construto Expectativa de Esforço do modelo
UTAUT podem ser observados no quadro 13.
Quadro 13 – Construto Expectativa de Esforço
EE1– Minha interação no LinkedIn é clara e de fácil compreensão
EE2 – É fácil se tornar um expert (ou especialista) no uso do LinkedIn
EE3 – Eu acho o LinkedIn fácil de usar
EE4 – Aprender a utilizar o LinkedIn é fácil para mim
Fonte: elaborado pela autora e adaptado de Venkatesh et al (2003).

No quadro 14 apresentam-se os indicadores que foram adaptados do
construto Influência Social do modelo UTAUT.
Quadro 14 – Construto Influência Social
IS1 – Pessoas que influenciam meu comportamento acham que eu deveria usar o LinkedIn no meu
dia a dia
IS2 – As pessoas que considero importantes acham que eu deveria usar o LinkedIn no meu dia a dia
IS3 – Pessoas com mais experiência podem me auxiliar a utilizar o LinkedIn
IS4 – Pessoas do meu convívio profissional podem me auxiliar a utilizar o LinkedIn
Fonte: elaborado pela autora e adaptado de Venkatesh et al (2003).

50

Para o construto Intenção de Uso além dos indicadores adaptados do modelo
UTAUT foram adicionados outros indicadores (ITU1, ITU4 e ITU5) que versam sobre
o tema de acordo com a indicação dos especialistas, conforme quadro 15, a seguir.
Quadro 15 – Construto Intenção de Uso
ITU1 – Pretendo atualizar minhas informações profissionais nos próximos meses
ITU2 - Eu creio que usarei o LinkedIn nos próximos meses
ITU3 - Estou planejando usar o LinkedIn nos próximos meses para buscar oportunidades
profissionais
ITU4 – Eu pretendo usar o LinkedIn nos próximos meses para compartilhar informações
profissionais
ITU5 – Eu pretendo usar o LinkedIn para melhorar minhas conexões
ITU6 – Eu pretendo usar o LinkedIn nos próximos meses para buscar oportunidades profissionais
Fonte: elaborado pela autora e adaptado de Venkatesh et al (2003).

Para testar o Uso foram elaboradas cinco questões com diferentes escalas de
medição em relação à rede social profissional LinkedIn. Assim, buscou-se mensurar
o comportamento de uso dos usuários. Os indicadores correspondentes a este
construto constam no quadro 16 a seguir:
Quadro 16 – Construto Uso
USO1– Quantas vezes por mês você utiliza o LinkedIn?
USO2 – Quanto tempo (minutos) você gasta em cada acesso no LinkedIn?
USO3 – Atualmente, com qual frequência que você utiliza o LinkedIn para buscar oportunidades
profissionais.
USO4 – Atualmente, com qual frequência que você utiliza o LinkedIn para interagir com seus
contatos.
USO5 – Atualmente, com qual frequência que você utiliza o LinkedIn para se atualizar em
comunidades que participa.
Fonte: elaborado pela autora.

Em relação à Intenção de Rotatividade foi utilizada a escala construída e
validada por Siqueira e Gomide Jr. e colaboradores em 1997, revisada em 2012
(SIQUEIRA et al, 2014), bem como a pesquisa de Van Dam (2008).
A Intenção de Rotatividade por Siqueira et al (2014) é composta por três itens
que buscam levar o indivíduo a declarar o quanto ele pensa, planeja e tem vontade
no futuro de deixar a organização que trabalha. As respostas foram dadas em uma
escala de cinco pontos, sendo (1= “nunca” até 5 = “sempre”).
Já com base na pesquisa de Van Dam (2008) em relação à Intenção de
rotatividade sob diferentes perspectivas de tempo entre os indivíduos foi elaborada
uma questão (IR4), obedecendo à recomendação de especialistas consultados

51

sobre este instrumento de medida. As respostas foram dadas em uma escala de
cinco pontos, sendo (1= “pretendo ficar sempre nesta organização” até 5 = “tenho
intenção de sair da organização o quanto antes”).
No quadro 17 encontram-se os indicadores utilizados sobre a intenção de
rotatividade:
Quadro 17– Intenção de Rotatividade
IR1 – Penso em sair da empresa onde trabalho
IR2 – Planejo sair da empresa onde trabalho
IR3 – Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho
IR4 – Como você se classifica em relação à intenção de sair da empresa onde trabalha?
Fonte: IR1, IR2, IR3 - Siqueira et al (2014); IR4 - adaptado de Van Dam (2008).

3.1.4 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário eletrônico criado na
ferramenta surveymonkey1 que permite a criação de questionários e o recolhimento
de dados dos respondentes por meio de um link. Sendo assim, para a obtenção dos
dados empíricos, foi enviado o questionário por e-mail a aproximadamente 800
pessoas. O link do questionário ficou disponível aos respondentes no período de
20/08/2014 a 10/10/2014. A pesquisa também foi aplicada por questionário
presencial a cerca de 300 alunos dos cursos de graduação em Recursos Humanos,
Administração, Marketing e Logística, totalizando 1.100 potenciais respondentes.
Destaca-se que foram considerados somente os dados de pessoas que
estivessem empregadas para que pudessem, possivelmente, manifestar sua
intenção de rotatividade e também usuários da rede social profissional LinkedIn.
Desta forma, obteve-se um total de 309 questionários.
Após a coleta de dados foi realizada a análise exploratória do banco de dados
para verificar dados omissos, outliers nas observações, entre outras análises.
Considerou-se, portanto, 292 questionários como válidos para análise do modelo
1

Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/>, acesso em: 10/08/2014. O site apresenta os
recursos que podem ser utilizados na criação dos questionários, tipos de questionários e fins aos
quais podem ser direcionados. O uso pode ser gratuito, com restrições ou pode ser contratado para
uso sem restrições. Após a criação, clica-se na aba de coleta de dados e o link é gerado, para
divulgação aos respondentes da pesquisa. O sistema gera análises de resultados que podem ser
exportados, de forma resumida ou completa, para outras ferramentas de análise, como excel/spss.
Além disso, ele oferece as informações em forma de gráficos.
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estrutural, sendo 137 questionários eletrônicos e 155 questionários coletados
presencialmente.
3.2 INFORMAÇÕES DA AMOSTRA
Neste estudo foi utilizada uma amostragem por conveniência. Este tipo de
amostra “envolve a seleção de elementos que estejam mais disponíveis para tomar
parte do estudo e que podem oferecer as informações necessárias” (HAIR JR. et al,
2005, p. 247) e também da própria conveniência de acesso aos respondentes por
parte do pesquisador.
Além da rede de contatos da pesquisadora compuseram a amostra
estudantes universitários pelo fato de serem jovens adultos que buscam de forma
intensiva produtos e serviços que proporcionem identidade social (SOLOMON,
2008).
Objetivando estimar o tamanho mínimo da amostra necessária para uso do
PLS, foi utilizado o software G*Power 3.1.9 (FAUL et al, 2009), programa de análise
estatística comumente utilizado nas ciências sociais, comportamentais e biomédicas.
Para o cálculo anterior à coleta dos dados, Cohen (1988) e Hair Jr. et al
(2013) recomendam o uso do poder do teste como 0,80 e f² mediano igual a 0,15. A
amostra mínima calculada no software foi de 85 casos, mas de acordo com a
sugestão de Ringle, Silva e Bido (2014), para se ter um modelo consistente é
interessante utilizar o dobro ou o triplo desse valor. Desta forma, o tamanho da
amostra final de 292 casos, atendeu as recomendações de especialistas.

3.3 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

3.3.1 Análise do Modelo de Medidas e Testes de Hipóteses

Para realizar o teste das hipóteses deste estudo, foram utilizados testes
estatísticos com a técnica de Modelos de Equações Estruturais – MEE, entre outros.
A MEE pode ser distinguida por duas características: a estimação de múltiplas
e inter-relacionadas relações de dependência e a habilidade de representar
conceitos não observados nessas relações (HAIR JR. et al, 2005).
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Com a finalidade de estimar o modelo da presente pesquisa utilizou-se o PLSPM (Partial Least Squares Path Modeling). O PLS-PM apresenta a vantagem de
permitir estimar simultaneamente o modelo de mensuração (relação entre os
indicadores e as variáveis latentes) e o modelo estrutural (relações entre as
variáveis latentes).
A escolha pela utilização do PLS neste estudo decorre das suas
características, cujos dados são menos suscetíveis a desvios da normalidade
multivariada (CHIN; MARCOLIN; NEWSTED, 2003; VINZI et al, 2010).
Além disso, optou-se pela utilização do PLS pelo fato de ser um modelo com
objetivos preditivos, e o PLS consegue prognosticar e modelar variáveis latentes
com indicadores formativos ou reflexivos (PETTER; STRAUB; RAI, 2007; HAIR JR.
et al, 2013).
Para realização dos cálculos necessários para validação do modelo estrutural
deste estudo, utilizou-se o software SmartPLS versão 3.1.6 (RINGLE; WENDE;
BECKER, 2014).
Os critérios para avaliação de modelos de mensuração reflexivos, de acordo
com Hair Jr. et al (2013), são:
a) Consistência interna (confiabilidade composta);
b) Confiabilidade do indicador;
c) Validade convergente (variância média extraída);
d) Validade discriminante.
Na sequência, o estudo apresenta a descrição e análise dos resultados.
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS

O perfil da amostra, composta por 292 casos, é delineado a partir de
informações sobre gênero, idade, experiência profissional e escolaridade. A tabela 1
apresenta os dados descritivos dos respondentes da pesquisa.
Tabela 1 – Dados descritivos dos respondentes
Informação
Níveis
%
f
Gênero
Feminino
152 52%
Masculino
140 48%
Idade (anos)
Ens. Médio Completo
8
3%
Superior Incompleto
139 48%
Superior Completo
40
14%
Espec. Incompleta
6
2%
Escolaridade Espec. Completa
43
15%
Mestrado Incompleto
22
8%
Mestrado Completo
26
9%
Doutorado Incompleto
4
1%
Doutorado Completo
4
1%
Experiência
Profissional
(anos)
Fonte: elaborada pela autora.

Média

DP

Mediana

Mín

Máx

31, 34

10,31

29

18

62

12,21

9,53

9

1
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Os resultados obtidos apontam que a amostra é caracterizada pela
heterogeneidade de gênero, sendo este constituído por 52% do sexo feminino, o que
representa 152 respondentes e 48% do sexo masculino, ou seja, 140 respondentes,
conforme pode ser observado na figura 11, a seguir.

Figura 11 – Gênero dos respondentes
Fonte: elaborada pela autora.
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Em relação à idade dos respondentes, nota-se que apesar de uma parte da
amostra ser coletada com alunos de graduação, o resultado não demonstrou uma
concentração entre as pessoas da faixa etária de 18 e 24 anos, pois a média de
idade encontrada foi de 31,34 anos, sendo que a mediana foi de 29 anos. Observase também que a idade teve uma variação ampla de 18 anos para valor mínimo
encontrado e 62 anos para o valor máximo encontrado, com um desvio-padrão de
10,31. Essa variação aponta que a amostra é composta tanto de jovens quanto
adultos o que sinaliza que a rede social profissional LinkedIn pode ser atraente para
as várias faixas etárias dos respondentes pesquisados. Tais informações podem ser
analisadas na tabela 2.
Tabela 2 – Dados descritivos da idade dos respondentes
Informação
Média
Desvio-padrão
Mediana
Idade (anos)
31, 34
10,31
29
Fonte: elaborada pela autora.

Mínimo
18

Máximo
62

Quanto à escolaridade dos respondentes, quase a metade da amostra é
composta por pessoas com superior incompleto representando 48%, o que equivale
a 139 respondentes. Este resultado, de certa forma, já era esperado, uma vez que
foram coletados dados com alunos de graduação. Os demais respondentes estão
distribuídos entre os outros níveis de escolaridade, de acordo com a figura 12, a
seguir.

Figura 12 – Escolaridade dos respondentes
Fonte: elaborada pela autora.
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A tabela 3 apresenta os dados sobre a experiência profissional dos
respondentes. Os resultados indicam que a média é de 12,21 anos com desvio
padrão de 9,53, e mediana de 9 anos, o que pode indicar que os respondentes
possuem uma bagagem de conhecimentos no exercício de suas atividades
profissionais ou expertises em relação a uma determinada função. Sendo assim, os
indivíduos ao utilizar a rede social profissional LinkedIn podem apresentar suas
experiências profissionais, bem como procurar atualizações a respeito das
tendências na sua área de atuação, entre outras possibilidades (SILVA, 2013).

Tabela 3 – Dados descritivos da experiência profissional dos respondentes
Informação
Média
Desvio-padrão
Mediana
Mínimo
Experiência
12,21
9,53
9
1
profissional (anos)
Fonte: elaborada pela autora.

Máximo
44

4.2 AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO

A Análise Fatorial Confirmatória foi realizada para examinar a validade
convergente e discriminante dos construtos utilizados no modelo estrutural (HAIR
JR. et al, 2005).
A validade discriminante consiste no grau em que dois conceitos similares são
distintos e a validade convergente avalia o grau em que duas medidas do mesmo
conceito estão correlacionadas (HAIR JR. et al, 2005; HAIR JR. et al, 2013).
Para a validação convergente, recomenda-se que os valores das cargas
fatoriais sejam superiores a 0,70 quando pertencentes aos seus respectivos
construtos, e para a validação discriminante esses valores sejam inferiores quando
associados aos outros construtos adjacentes (CHIN, 1998).
A Tabela 4, a seguir, apresenta o resultado da Análise Fatorial Confirmatória,
na qual todos os construtos apresentam indicadores com cargas altas em suas
variáveis latentes e cargas baixas nas demais variáveis latentes, indicando razoável
validade discriminante e convergente (CHIN, 2000). Os únicos indicadores que não
apresentaram valores superiores a 0,70 foram ITU1 (0,617) e USO2 (0,608), com
valores muito próximos do aceitável.
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Tabela 4 – Cargas fatoriais nos construtos
Variável

Expectativa de
Desempenho

Expectativa
de Esforço

Influência
Social

Intenção de
Rotatividade

Intenção
de Uso

Uso

ED1
ED2
ED3
ED4
ED5
EE1
EE2
EE3
EE4
IS1
IS2
IS3
IS4
IR1
IR2
IR3
IR4
ITU1
ITU2
ITU3
ITU4
ITU5
ITU6
USO1
USO2
USO3
USO4
USO5

0,715
0,813
0,730
0,810
0,855
0,524
0,406
0,515
0,490
0,448
0,519
0,451
0,499
-0,029
-0,021
-0,036
-0,037
0,365
0,490
0,370
0,548
0,688
0,552
0,437
0,261
0,394
0,388
0,319

0,533
0,509
0,430
0,421
0,429
0,793
0,740
0,906
0,886
0,194
0,260
0,253
0,251
-0,089
-0,080
-0,107
-0,141
0,340
0,420
0,205
0,494
0,485
0,344
0,375
0,178
0,301
0,326
0,261

0,389
0,481
0,437
0,593
0,588
0,290
0,326
0,259
0,225
0,713
0,808
0,730
0,739
0,083
0,098
0,077
0,088
0,293
0,371
0,372
0,407
0,519
0,476
0,264
0,184
0,351
0,274
0,263

-0,076
-0,022
-0,083
-0,005
0,032
-0,068
-0,143
-0,079
-0,091
0,088
0,085
0,069
0,038
0,963
0,960
0,968
0,863
0,069
0,194
0,518
0,175
0,077
0,281
0,049
0,159
0,298
0,092
0,098

0,445
0,503
0,469
0,580
0,637
0,414
0,343
0,492
0,427
0,327
0,430
0,435
0,431
0,278
0,282
0,295
0,255
0,617
0,760
0,732
0,823
0,775
0,802
0,489
0,322
0,584
0,504
0,428

0,339
0,372
0,249
0,379
0,456
0,342
0,170
0,411
0,288
0,272
0,361
0,173
0,237
0,174
0,174
0,189
0,144
0,285
0,440
0,488
0,449
0,525
0,496
0,761
0,608
0,836
0,885
0,825

Fonte: elaborado pela autora.

Com estes resultados, entende-se que os valores das cargas fatoriais
calculados são satisfatórios e possibilitam a continuidade da análise do modelo de
mensuração.
Para a validação convergente do modelo também se analisam os valores da
variância média extraída (AVE) dos construtos (HAIR JR. et al, 2005). De acordo
com Fornell e Larcker (1981) e Hair, Ringle e Sarstedt (2011), como critério para
validação do indicador, espera-se que o valor da AVE de cada construto seja
superior a 0,5.
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Nos valores apresentados na tabela 5, observa-se que todos os valores da
variância média extraída dos construtos ficaram acima dos valores satisfatórios.
Tabela 5 – Variância média extraída
Construtos

Variância Média
Extraída (AVE)

Expectativa de Desempenho

0,618

Expectativa de Esforço

0,696

Influência Social

0,560

Intenção de Rotatividade

0,882

Intenção de Uso

0,569

Uso
0,623
Fonte: elaborado pela autora.

Outro indicador utilizado para avaliar o modelo de mensuração é a
confiabilidade composta de cada construto (HAIR JR. et al, 2013). A confiabilidade
composta descreve o grau em que os indicadores representam o construto latente
em comum e tem como valor de referência aceitável 0,70.
A consistência interna também é utilizada para analisar a validade
convergente, e um alto valor de consistência interna no construto indica que todas
as variáveis representam o mesmo construto latente. O Alpha de Cronbach avalia a
consistência interna e seu valor varia de 0 a 1, sendo que altos valores indicam alto
nível de consistência. Para estudos exploratórios, valores entre 0,60 e 0,70 são
considerados aceitáveis; já para estudos em estágios mais avançados, valores entre
0,70 e 0,90 são considerados satisfatórios (FORNELL; LARCKER, 1981; NUNALLY;
BERSTEIN, 1994; HAIR JR. et al, 2013).
A tabela 6 apresenta os valores da confiabilidade composta e da consistência
interna. Todos os valores da confiabilidade composta estão dentro do estabelecido
pelos autores.
Tabela 6 – Confiabilidade composta e consistência interna
Construtos

Confiabilidade
Composta

Consistência Interna
(Alpha de Cronbach)

Expectativa de Desempenho

0,890

0,845

Expectativa de Esforço

0,901

0,852

Influência Social

0,835

0,738

Intenção de Rotatividade

0,968

0,955

Intenção de Uso

0,887

0,848

Uso

0,890
Fonte: elaborado pela autora.

0,845
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A verificação da validade discriminante entre os construtos é analisada pela
matriz de correlação estimada e a raiz quadrada da variância média extraída dos
construtos (AVE). De acordo com Fornell e Larcker (1981), a raiz quadrada da AVE
dos construtos deve ser maior que a correlação entre as variáveis latentes. A Tabela
7, a seguir, apresenta os valores, que são considerados adequados para a validade
discriminante. Na diagonal, em negrito, destacam-se os valores da raiz quadrada da
AVE dos construtos.

Tabela 7 – Matriz de correlação e raiz quadrada de AVE
Expectativa
Expectativa Intenção de Influência Intenção
de
de Esforço Rotatividade
Social
de Uso
Desempenho
Expectativa de Desempenho

0,786

Expectativa de Esforço

0,582

0,834

Intenção de Rotatividade

-0,032

-0,110

0,939

Influência Social

0,642

0,324

0,092

0,748

0,678
0,463

0,508
0,373

0,296
0,182

0,548
0,347

Intenção de Uso
Uso
Fonte: elaborado pela autora.

Uso

0,754
0,604

0,789

4.3 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL

Segundo Hair Jr. et al; (2013), a avaliação do modelo estrutural deve conter
os seguintes requisitos:
a) Examinar a colinearidade de cada conjunto de preditores do modelo
estrutural;
b) Utilizar a técnica de bootstrapping para verificar a significância dos
indicadores (p-value);
c) Calcular o coeficiente de determinação (R2) para as variáveis latentes
endógenas;
d) Calcular a relevância preditiva (Q2) por meio da técnica de blindfolding;
e) Calcular o tamanho do efeito f 2, que permite verificar a contribuição de
um construto exógeno sobre uma variável latente endógena.
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A colinearidade de cada conjunto de preditores do modelo estrutural foi
examinada e o valor de tolerância (VIF) apresentado por todos os indicadores,
conforme demonstra a Tabela 8, foi inferior a 5, de acordo com a sugestão de Hair
Jr. et al (2013).
Tabela 8 – Valor de Tolerância (VIF)
Intenção de Uso
Expectativa de Desempenho

2,324

Expectativa de Esforço

1,538

Influência Social

1,746

Intenção de Rotatividade
1,034
Fonte: elaborado pela autora.

A técnica bootstrapping foi utilizada para a análise da significância dos
indicadores (EFRON E TIBSHIRANI, 1998).

A técnica bootstrapping calcula

estimativas de parâmetros e seus intervalos de confiança com base em múltiplas
estimações (HAIR JR. et al, 2005; HAIR JR. et al, 2013).
No estudo, a reamostragem utilizada foi de 1.000 amostras, com reposição de
292 casos, de acordo com as recomendações de Hair Jr. et al (2013).
A estatística t de Student analisa a hipótese dos coeficientes de correlação
serem iguais a zero. Caso os resultados deste teste indiquem valores superiores a
1,96, a hipótese é rejeitada e a correlação é significante (EFRON; TIBSHIRANI,
1998; HAIR JR. et al, 2013).
A tabela 9 indica que todas as cargas fatoriais apresentaram resultados com
significância.
Tabela 9 – Cargas fatoriais do modelo de medidas e estatística t de Student
Cargas Desvio
Teste p-value
Construto
Variável
(média) Padrão
T
(bicaudal)

Expectativa de
Desempenho

Expectativa de
Esforço

Influência Social

ED1

0,715

0,053

13,597

0,000

ED2

0,811

0,029

28,035

0,000

ED3

0,730

0,035

20,995

0,000

ED4

0,810

0,029

28,151

0,000

ED5

0,855

0,019

45,914

0,000

EE1

0,792

0,031

25,992

0,000

EE2

0,739

0,039

18,877

0,000

EE3

0,906

0,011

82,735

0,000

EE4

0,885

0,018

50,281

0,000

IS1

0,710

0,051

14,110

0,000

IS2

0,807

0,033

24,789

0,000

IS3

0,728

0,043

16,856

0,000

IS4

0,737

0,047

15,602

0,000
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Intenção de
Rotatividade

Intenção de Uso

Uso

IR1

0,962

0,007

133,246

0,000

IR2

0,959

0,007

135,246

0,000

IR3

0,967

0,006

173,263

0,000

IR4

0,862

0,019

44,419

0,000

ITU1

0,617

0,058

10,702

0,000

ITU2

0,760

0,027

28,651

0,000

ITU3

0,731

0,035

20,836

0,000

ITU4

0,824

0,022

37,989

0,000

ITU5

0,775

0,030

25,802

0,000

ITU6

0,802

0,025

32,063

0,000

USO1

0,761

0,027

27,892

0,000

USO2

0,606

0,050

12,222

0,000

USO3

0,836

0,020

41,302

0,000

USO4

0,885

0,015

58,810

0,000

USO5
0,824
0,026
31,590
Fonte: elaborada pela autora.

0,000

Os valores dos coeficientes entre os construtos e as estatísticas t de
Student, estimados pela técnica de bootstrapping, são apresentados na Tabela 10.
Todos os valores dos relacionamentos apresentaram valores de t de Student
superiores a 1,96 (nível de significância = 5%).
Tabela 10 – Coeficientes do modelo estrutural - entre construtos
Relação entre Construtos

Cargas
(média)

Desvio
Padrão

Teste T

p-value
(bicaudal)

Expectativa de Desempenho => Intenção de Uso

0,463

0,059

7,820

0,000

Expectativa de Esforço => Intenção de Uso

0,227

0,050

4,563

0,000

Intenção de Rotatividade => Intenção de Uso

0,321

0,044

7,338

0,000

Influência Social => Intenção de Uso

0,151

0,052

2,891

0,004

Intenção de Uso => Uso
Fonte: elaborada pela autora.

0,607

0,033

18,182

0,000

O coeficiente de determinação (R²) indica quanto da variação total é comum
aos elementos que constituem os pares analisados. Para Cohen (1977), valores de
R² iguais a 10% são considerados baixos, 30% são considerados médios e 50% são
considerados altos.
A tabela 11 apresenta os valores do coeficiente de determinação do modelo
do estudo, os quais apresentaram valores considerados altos, o que pode evidenciar
a capacidade do instrumento em medir o relacionamento entre os construtos.
A relevância preditiva do modelo foi verificada por meio da técnica
blindfolding. Os resultados de valor Q2 maiores que 0 indicam que os construtos
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exógenos têm relevância preditiva sobre os construtos endógenos em consideração.
Todos os valores foram considerados acima de zero, como pode ser observado na
tabela 11.
2

2

Tabela 11 – Valores de R e Q dos construtos endógenos
Construtos

R

2

2

R
ajustado

Intenção de Uso

0,614
0,609
Uso
0,368
0,366
Fonte: elaborada pela autora.

Q

2

0,335
0,22

O tamanho do efeito f2 permite verificar a contribuição de um construto
exógeno sobre uma variável latente endógena. Os valores f2 de 0,02, 0,15 e 0,35
indicam, respectivamente, um efeito pequeno, médio e grande de um construto
exógeno sobre um construto endógeno (COHEN, 1988).
A tabela 12 apresenta os valores de f², e mostram que a maioria dos
construtos apresenta um efeito entre médio e grande, com exceção do construto
Expectativa de Esforço, que apresenta um efeito entre pequeno e médio.
Tabela 12 – Valores de f

2

Intenção de Uso
Tamanho do efeito
f²
Expectativa de Desempenho
Expectativa de Esforço

0,231

Intenção de Rotatividade

0,253

Uso
Tamanho do efeito
f²

0,084

Influência Social

0,032
Intenção de Uso
Fonte: elaborada pela autora.

0,574

4.3.1 Discussão dos Resultados do Modelo Estrutural

Na figura 13, a seguir, ilustra-se o modelo resultante da pesquisa com os
valores das cargas fatoriais, coeficientes entre construtos com suas respectivas
significâncias e os valores de poder de explicação dos construtos.
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EXPECTATIVA
DE
DESEMPENHO

0,463***

EXPECTATIVA
DE ESFORÇO

0,607***
0,227***

0,151***

INTENÇÃO DE
USO DO
LINKEDIN
R²=0,609

USO DO
LINKEDIN
R²=0,366

INFLUÊNCIA
SOCIAL
R²=0,365
NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA

0,321***
R²=0,604 * p-valor < 0.05
INTENÇÃO DE
ROTATIVIDADE

** p-valor < 0.01
***p-valor < 0.001

Figura 13 – Modelo resultante da pesquisa
Fonte: elaborada pela autora.

Neste trabalho a validação obtida do modelo conceitual da pesquisa
demonstra que a aplicação ao estudo da adoção da rede social profissional LinkedIn
foi satisfatória.
Observa-se que a estrutura do modelo UTAUT original proposto por
Venkatesh et. al. (2003) foi validada para essa aplicação.
Os construtos expectativa de desempenho, expectativa de esforço e
influência social tiveram efeitos diretos sobre intenção de uso que por sua vez teve
efeito direto sobre o uso, confirmando a significância de resultados da estrutura de
construtos do modelo UTAUT.
De acordo com a figura 13, expectativa de desempenho foi o construto que
apresentou a maior influência para a Intenção de Uso da rede social profissional
LinkedIn. Este fato converge com a afirmação de Venkatesh et al (2003, p. 447) que
apontam “o construto expectativa de desempenho como o preditor mais forte de
intenção de uso e se demonstra significante em todos os pontos de medida [...]”.
Confirma-se que há percepção dos indivíduos de que ao utilizar o LinkedIn podem
ter benefícios profissionais uma vez que esta tecnologia possibilita compartilhar
rapidamente informações profissionais, melhorar as possibilidades de benefícios
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com seus contatos, aumentar as chances de obter oportunidades profissionais, entre
outras possibilidades.
Já expectativa de esforço obteve significância para a Intenção de Uso e
demonstra a percepção dos indivíduos sobre a facilidade de utilização da rede social
profissional LinkedIn.
Assim, confirma-se, ao perceber a facilidade de usar o LinkedIn, que o
indivíduo parece mais disposto a considerá-lo com interação clara e de fácil
compreensão, que é fácil se tornar um expert (ou especialista) no uso, entre outros
aspectos.
Constatou-se que influência social é um fator de estimulo à intenção de uso
da rede social profissional LinkedIn, pois existe a percepção do indivíduo de que as
pessoas que são importantes ou que influenciam seu comportamento consideram
relevante a utilização do LinkedIn. O mesmo ocorre se o indivíduo perceber que
pessoas do seu convívio profissional ou com mais experiência podem auxiliá-lo em
sua utilização. Percebe-se que a socialização está presente na adoção deste tipo de
tecnologia, tendo em vista que se trata de uma rede social na qual o conhecimento e
as informações são compartilhadas por meio das relações entre as pessoas que
dela participam (TOMAÉL; ALCARÁ; DICHIARI, 2005).
A inserção da Intenção de Rotatividade no modelo conceitual de pesquisa
também se mostrou satisfatória aos objetivos do trabalho: a validação de seus
resultados demonstrou que os indivíduos com intenção de rotatividade têm a
Intenção de Uso da rede social profissional LinkedIn.
Neste sentido, confirmou-se a suposição de que alguns dos indivíduos com
intenção de rotatividade possivelmente buscam ferramentas, meios de comunicação,
novas tecnologias, como a rede social profissional LinkedIn, em busca de disseminar
suas

informações

profissionais,

localizar

oportunidades

profissionais,

obter

informações sobre o mercado de trabalho, obter mais contatos, entre outros motivos.
A intenção de uso exibe um coeficiente significativo em relação ao uso, de tal
modo que os indivíduos que creem, pretendem e planejam utilizar o LinkedIn nos
próximos meses, apresentam intenção positiva em relação à utilização da rede
social profissional LinkedIn.
Assim, a tabela 13 apresenta a síntese dos testes de hipótese do estudo.
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Tabela 13 – Síntese dos testes de hipótese do estudo
HIPÓTESES
H1
H2
H3
H4
H5

DESCRIÇÃO
A expectativa de desempenho influencia de forma positiva
a intenção de Uso da rede social profissional LinkedIn
A expectativa de esforço influencia de forma positiva a
intenção de Uso da rede social profissional LinkedIn
A influência social influencia de forma positiva a intenção
de Uso da rede social profissional LinkedIn
A intenção de rotatividade influencia de forma positiva a
intenção de Uso da rede social profissional LinkedIn

RESULTADO
CONFIRMADA
CONFIRMADA
CONFIRMADA
CONFIRMADA

A intenção de uso influencia de forma positiva o Uso
CONFIRMADA
efetivo da rede social profissional LinkedIn

Fonte: elaborada pela autora.
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5 CONCLUSÃO

Existem diversos modelos e teorias conceituais de adoção e uso de
tecnologia da informação que objetivam o estudo da adoção de tecnologia de
informação, os quais possibilitam compreender a influência individual de diferentes
fatores determinantes da intenção e comportamento de uso (VENKATESH; THONG;
XU, 2012).
Esta pesquisa baseou-se na Teoria Unificada de Aceitação e Uso de
tecnologia – UTAUT proposto por Venkatesh et al (2003) contemplando os
construtos: expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social,
intenção de uso e comportamento de uso. Além disso, foi incorporada ao modelo de
pesquisa a intenção de rotatividade de Siqueira et al (2014) e Van Dam (2008) como
um fator antecedente.
A intenção de rotatividade foi selecionada ao estudo e consequentemente ao
modelo, com o objetivo de evidenciar se o fator antecedente Intenção de
Rotatividade pode influenciar a adoção da rede social profissional LinkedIn. Vale
ressaltar que intenção de rotatividade se tornou um tema de interesse no campo do
comportamento organizacional por ser considerado um indicador eficaz para avaliar
o pensamento, o planejamento e a vontade dos indivíduos de deixarem o seu
trabalho atual (SIQUEIRA et al, 2014), pois algumas organizações estão
preocupadas em evitar a perda de colaboradores valiosos e que constituem uma
fonte de vantagem competitiva, entre outros aspectos (DEMO et al,2011;
FERREIRA; SIQUEIRA, 2005).
Por meio deste estudo foi possível validar os relacionamentos entre os
construtos componentes do modelo de pesquisa desenvolvido para o estudo da
adoção individual da rede social profissional LinkedIn.
De acordo com os resultados do estudo, nota-se que Expectativa de
Desempenho se revelou o fator que mais influencia os indivíduos na intenção de uso
da rede social LinkedIn. Há percepção dos indivíduos de que ao utilizar o LinkedIn,
podem obter benefícios profissionais como: adquirir mais contatos, procurar novas
oportunidades de carreira ou obter informações relacionadas ao ambiente
corporativo e suas áreas de atuação, uma vez que o LinkedIn tem uma variedade de
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serviços com foco profissional na qual possibilitam exibir informações profissionais
com interação entre os interessados.
O segundo fator que apresentou maior influência sobre a intenção de uso com
um coeficiente significativo foi a intenção de rotatividade. Assim, entende-se que
alguns dos indivíduos com intenção de sair da organização na qual atuam, ao
adotarem

o

LinkedIn

provavelmente

tendem

a

mostrar

para

as

outras

pessoas/organizações interessadas quais são os seus talentos, suas experiências
(SILVA, 2013), em busca, por exemplo, de possíveis alternativas de trabalho, uma
vez que o LinkedIn é uma rede social que tem foco profissional e possui uma
variedade de funcionalidades à disposição dos usuários a fim de auxiliá-los na
procura de oportunidades profissionais, contatos, negócios, bem como aumentar a
visibilidade profissional, entre outras possibilidades (LINKEDIN, 2014).
A Expectativa de Esforço aparece como outra influência positiva na intenção
de uso da rede social LinkedIn. Alguns dos indivíduos percebem aspectos
relacionados à facilidade de utilização deste sistema como, por exemplo, interação
clara e de fácil compreensão, que aprender a utilizá-la é fácil, que é fácil se tornar
um expert (ou especialista) no uso, entre outros aspectos.
Deste modo, é provável que a interface do LinkedIn tenha características que
tornam o manuseio simples e prático, o que pode estar relacionado com as
mudanças de design que a plataforma sofreu e que aparentemente tornou a sua
interface mais simples de utilizar (MENESES, 2012).
Nota-se que o construto influência social também apresenta uma influência
positiva e significante para a intenção de uso da rede social profissional LinkedIn.
Este resultado está de acordo com outros estudos que envolvem redes sociais como
o Facebook, no qual o construto influência social aparece como um fator de
influência na adoção da tecnologia (MORAES; CAPPELLOZZA; MEIRELLES, 2014).
Entende-se que o resultado obtido do fator influência social é plausível, pois
se trata de aplicação tecnológica de comunicação no qual os participantes unem
seus objetivos ao redor dos interesses e princípios que são compartilhados
(MARTELETO, 2001).
Do ponto de vista acadêmico, este estudo contribui com as pesquisas acerca
da adoção e uso de tecnologia de informação ao identificar e analisar fatores
antecedentes que influenciam as decisões ou intenções de uso da rede social
profissional LinkedIn. Além disso, possibilita ratificar a importância dos construtos
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originais do modelo UTAUT de Venkatesh et al (2003) e a adição de construtos
associados ao objeto de pesquisa pode favorecer aspectos inerentes ao
entendimento do comportamento de uso desta tecnologia.
Para os gestores e desenvolvedores do segmento de redes sociais
profissionais, o estudo amplia a compreensão dos possíveis fatores que podem ser
determinantes ao uso desta tecnologia, possibilitando, desta forma, prever e explicar
o comportamento do usuário na aceitação desta tecnologia da informação, que por
sua vez, podem também favorecer o planejamento de táticas e operacionalização de
estratégias de atuação para esse segmento.
Neste sentido, as organizações interessadas no uso desta tecnologia e os
usuários podem ser beneficiados, uma vez que a tecnologia pode ser modernizada,
aprimorada, com soluções de praticidade e usabilidade, entre outras possibilidades,
de tal modo que seja possível obter vantagens competitivas (BUENO; ZWICKER;
OLIVEIRA, 2004).
Evidencia-se que o fator antecedente Intenção de Rotatividade está
associado à adoção da rede social profissional LinkedIn, e sendo assim, essa
influência pode trazer contribuições para a prática organizacional, uma vez que
poderá auxiliar os gestores das empresas na sinalização de possíveis colaboradores
com intenção de rotatividade.
Desta forma, espera-se que os gestores das empresas possam prever e
tomar decisões que ajudem a evitar a saída voluntária daqueles que são
considerados valiosos para a organização e constituem uma fonte de vantagem
competitiva (DEMO et al, 2011), haja vista que a perda de empregados valiosos
poderá afetar diretamente a eficiência das organizações e comprometer as
estratégias em busca de competividade (MINTZBERG; LAMPEL, 1999).
No entanto, ressalta-se que os interessados nos resultados deste estudo
devem estar atentos aos valores de poder de explicação dos construtos, pois o uso
do LinkedIn também pode ser realizado por indivíduos que não possuem a intenção
de deixar o seu trabalho atual.
Em outras palavras, existe a possibilidade de que nem todos os indivíduos
com intenção de rotatividade utilizarão o LinkedIn e que seu uso pode ser explicado
por outros fatores que não foram abordados neste estudo.
Assim, sugere-se que a investigação sobre a intenção de rotatividade de um
determinado colaborador também seja feita por outros instrumentos como a medição
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da satisfação no trabalho e comprometimento organizacional (SIQUEIRA; PEREIRA,
2001), entre outros fatores.
Este estudo pode conter erros de medida por meio de imprecisão na
mensuração dos valores reais das respostas e não pode se afirmar que a
significância e valores dos testes realizados neste estudo sejam constantes dadas
às diferenças de cenários de utilização e acessibilidade.
Sugere-se para futuras pesquisas a aplicação do modelo utilizado em um
estudo longitudinal, como forma de se verificar as modificações ocorridas ao longo
do tempo dos efeitos dos fatores antecedentes da adoção da rede social profissional
LinkedIn presentes neste estudo.
Entende-se que a presença global desta tecnologia potencializa a
possibilidade de replicação desta pesquisa em outros países, ou seja, em diferentes
contextos culturais o que pode favorecer a ampliação do conhecimento sobre este
tema.
Por fim, as redes sociais são as fontes de contratação que mais crescem no
Brasil e a rede social profissional LinkedIn, comparada com as demais redes sociais
e sites de emprego, é indicada como uma das preferidas por gestores de
recrutamento (LINKEDIN, 2014, VIEIRA; PUGLIESI; AMARO, 2013; SILVA, 2013).
Desta forma, recomenda-se que para novas pesquisas voltadas a esta tecnologia
possam ser feitos estudos qualitativos com o público de recrutadores e usuários que
adotaram os serviços pagos desta rede social a fim de analisar especificamente a
eficácia do LinkedIn nos processos seletivos.
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APÊNDICE

Instrumento de Medida

ESTUDO DA ADOÇÃO DA REDE SOCIAL PROFISSIONAL LINKEDINEDIN

Você é convidado (a) a participar de uma pesquisa acadêmica que pretende coletar
dados para um estudo sobre adoção individual da rede social profissional LinkedIn
que fará parte da minha Dissertação de Mestrado em Administração pela UMESP,
informando voluntariamente suas opiniões.
A sua participação na pesquisa, respondendo ao questionário, não acarretará
nenhum desconforto ou riscos para você. A segurança de sigilo sobre suas
respostas contidas no questionário pode ser observada pela forma de aplicação.
Estamos interessados nos resultados gerais de todos os respondentes, que farão
parte de um relatório final. O questionário foi dimensionado para levar cerca de 5
minutos para ser respondido. Para prosseguir no questionário responda todas as
perguntas de acordo com o seu grau de concordância.

Sua contribuição é muito valiosa para o estudo!!

1. Eu uso o LinkedIn
Sim
Não

2. Estou empregado atualmente
Sim
Não
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3. Como você se classifica em relação à intenção de sair da empresa onde
trabalha?
3.Tenho a
4.Tenho a
5.Tenho a
1.Pretendo 2.Pretendo intenção de intenção de
intenção de Não estou
ficar sempre ficar nesta
sair da
sair da
sair da
trabalhando
nesta
empresa por empresa,
empresa
empresa o no momento
empresa
longo tempo mas não sei daqui 1 ou 2
quanto antes
quando
anos

4. Pessoas que influenciam meu comportamento acham que eu deveria usar o
LinkedIn no meu dia a dia
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

5. Eu acho útil usar o LinkedIn
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

6. Minha interação no LinkedIn é clara e de fácil compreensão
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

7. Pretendo atualizar minhas informações profissionais nos próximos meses
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo
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8. Quantas vezes por mês você utiliza o LinkedIn?
<1x
Até 2x
Até 4x
Até 6x
Até 8x
Até 10x

>10x

Não utilizo

9. Penso em sair da empresa onde trabalho
1.Nunca

2.Raramente 3.Ás vezes 4.Frequentemente 5.Sempre

Não estou
trabalhando
no momento

10. As pessoas que considero importante acham que eu deveria usar o
LinkedIn no meu dia a dia
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

11. Considero o LinkedIn uma ferramenta útil na busca de oportunidades
profissionais
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

12. É fácil se tornar um expert (ou especialista) no uso do LinkedIn
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

13. Eu creio que usarei o LinkedIn nos próximos meses
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo
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14. Quanto tempo (minutos) você gasta em cada acesso no LinkedIn?
Até
30 min
5 a 10
10 a 15 15 a 20 20 a 25 25 a 30
Não utilizo
5 min
ou mais

15. Planejo sair da empresa onde trabalho
1.Nunca

Não estou
2.Raramente 3.As vezes 4.Frequentemente 5.Sempre trabalhando
no momento

16. Pessoas com mais experiência podem me auxiliar a utilizar o LinkedIn
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

17. Estou planejando usar o LinkedIn nos próximos meses para buscar
oportunidades profissionais
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

18. Usar o LinkedIn
profissionais

possibilita

compartilhar

rapidamente

informações

4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

19. Eu acho o LinkedIn fácil de usar
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo
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20. Eu pretendo usar o LinkedIn nos próximos meses para compartilhar
informações profissionais
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

21. Atualmente, com qual frequência que você utiliza o LinkedIn para buscar
oportunidades profissionais
3.Poucas
5.Algumas 6.Muitas 7.Inúmeras
2.Quase
1.Nunca
vezes
4.As vezes
vezes
vezes
vezes
nunca
por mês
por mês
por mês
por mês

22. Tenho vontade de sair da empresa onde trabalho
1.Nunca

2.Raramente 3.As vezes 4.Frequentemente 5.Sempre

Não estou
trabalhando
no momento

23. Eu pretendo usar o LinkedIn para melhorar minhas conexões
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

24. Pessoas do meu convívio profissional podem me auxiliar a utilizar o
LinkedIn
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

25. Usar o Linkedin melhora as possibilidades de benefícios com meus
contatos profissionais
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo
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26. Aprender a utilizar o LinkedIn é fácil para mim
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

27. Atualmente, com qual frequência que você utiliza o
com seus contatos
3.Poucas
5.Algumas
2.Quase
1.Nunca
vezes
vezes
nunca
4.As vezes
por mês
por mês

LinkedIn para interagir
6.Muitas
vezes
por mês

7.Inúmeras
vezes
por mês

28. Se eu usar o Linkedin, aumentarei minhas chances de obter oportunidades
profissionais
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

29. Eu pretendo usar o LinkedIn para buscar oportunidades profissionais
4.Nem
2.Discordo
6.Concordo
1.Discordo
3.Discordo concordo 5.Concordo
7.Concordo
em grande
em grande
totalmente
parcialmente
nem
parcialmente
Totalmente
parte
parte
discordo

30. Atualmente, com qual frequência que você utiliza o LinkedIn para se
atualizar em comunidades que participa
3.Poucas
5.Algumas 6.Muitas 7.Inúmeras
2.Quase
1.Nunca
vezes por 4.As vezes vezes por vezes por vezes por
nunca
mês
mês
mês
mês
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31. Sexo:
Feminino
Masculino
32. Idade:

33. Qual é a sua experiência profissional (em anos)?

34. Qual é o seu nível de escolaridade?
Ensino médio completo

Especialização Completa

Ensino médio incompleto

Mestrado Incompleto

Superior Incompleto

Mestrado Completo

Superior Completo

Doutorado Incompleto

Especialização Incompleta

Doutorado Completo

