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RESUMO

Esta pesquisa pretende, a partir dos construtos da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da
Tecnologia (UTAUT), analisar a percepção quanto ao uso e adoção da tecnologia por parte dos
gestores públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
que dispõem de Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) durante o processo decisório. Utilizar a
tecnologia para auxiliar no desempenho de atividades do cotidiano e realizar comunicação entre
indivíduos se tornou uma tarefa necessária frente aos avanços tecnológicos. Neste mote, as
pessoas estão cada vez mais se propondo a adotar e aceitar tecnologia para auxiliar em
atividades pessoais e profissionais. As organizações, sejam públicas ou privadas, também estão
inseridas nesta realidade, pois a tecnologia possibilita às instituições melhorar a gestão da
informação e permitir que os gestores tomem decisões mais precisas e com maior agilidade. No
recorte de instituições públicas, a inserção da tecnologia está alicerçada também nas
possibilidades de tornar as atividades deste setor mais eficientes e de melhor qualidade, além
de permitir maior transparência e acessibilidade das informações para a sociedade. Para os
gestores públicos, as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação permitem avaliar
com maior precisão as variáveis e possibilidades envolvidas em um processo decisório e, assim,
tomar decisões mais acertadas em um setor que tem como cliente principal a sociedade
(usuários). Para reduzir os efeitos da Racionalidade Limitada, em que o decisor por questões
cognitivas não conhece todas as alternativas, discutido por Herbert Simon, os gestores, em
geral, adotam as tecnologias nos seus processos decisórios. Neste cenário, pesquisadores têm
dedicado tempo e esforço para estudar como os usuários usam e adotam a tecnologia no
trabalho. Em 2003, Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis e Fred D.
Davis, desenvolveram a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT - Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology) que agrega constructos de oito teorias de
aceitação e uso. A metodologia adotada neste trabalho refere-se ao estudo descritivo por
métodos mistos sequenciais, em duas fases: a primeira, quantitativa, utilizando para tanto, a
aplicação de instrumento de coleta de dados estruturado, baseado na Teoria UTAUT, usando a
escala Likert, por meio dos construtos expectativa de desempenho, expectativa de esforço,
influência social e condições facilitadoras, envolvendo os moderadores gênero, idade,
experiência e voluntariedade de uso. A segunda, por meio de entrevistas com gestores. Os
resultados da pesquisa indicaram que é possível considerar o uso e aceitação do sistema de
apoio a decisão no IFRO por meio da redução das proposições do Modelo UTAUT em três
fatores: Usabilidade, Desempenho e Relacionamento. Em relação ao Modelo UTAUT
verificou-se que as variáveis moderadoras gênero, idade e experiência não influenciam de
forma significativa a adoção ao uso do sistema de apoio a decisão. Os gestores apontam a
ferramenta como muito importante para o desenvolvimento de suas atividades e destacam que
a facilidade de uso é um dos pontos primordiais para adoção da tecnologia.
Palavras-Chave: UTAUT. Aceitação e uso de tecnologia. Setor público. Tecnologia da
informação. Sistema de apoio a decisão.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze, from the constructs of the Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT), the perception about the use and adoption of the technology
by the public managers of the Federal Institute of Education, Science and Technology of
Rondônia (IFRO), which uses Decision Support Systems (DSS) during the decision-making
process. Using technology to assist in the performance of activities in daily life and conduct
communication between individuals has become a routine and even necessary task ahead to
technological advances. Thus, people are increasingly proposing to adopt and accept
technology to facilitate their personal or professional life. Organizations, public or private, are
also embedded in this reality because technology enables institutions to improve information
management and enable managers to make more accurate and agile decisions. Taking the public
institutions into account, the insertion of technology is also based on the possibilities of making
activities in this sector more efficient and of better quality, besides allowing greater
transparency and accessibility of information for society. For public managers, the tools of
information technology and communication make it possible to evaluate more precisely the
variables and possibilities involved in a decision making process, and thus make better
decisions in a sector that has the society (users) as its main customer. To reduce the effects of
Limited Rationality, in which the decision maker, because of cognitive reasons, does not know
all the alternatives, discussed by Herbert Simon, managers generally adopt the technologies in
their decision-making processes. In this scenario, researchers have devoted time and effort to
study how users use and adopt technology at work. In 2003, Viswanath Venkatesh, Michael G.
Morris, Gordon B. Davis and Fred D. Davis developed the Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology (UTAUT) which aggregates constructs of eight theories of acceptance and
use. The methodology used refers to the descriptive study using sequential mixed methods, in
two phases. The first one is quantitative, using for this, the application of a structured data
collection instrument, based on the UTAUT Theory, using the Likert scale, through the
constructs expectation of performance, expectation of effort, social influence and facilitating
conditions, involving the moderators gender, age, experience and willingness to use. The
second one, through interviews with managers. The results of the research indicated that it is
possible to consider the use and acceptance of the decision support system in IFRO by reducing
the UTAUT Model propositions in three factors: Usability, Performance and Relationship.
Regarding the UTAUT Model, it was noticed that the moderating variables gender, age and
experience do not significantly influence the use of the decision support system. It is important
to highlight that the managers point to the tool as very important for the development of their
activities and emphasize that the ease of use is one of the primordial points for adoption of the
technology.
Keywords: UTAUT. Technology acceptance and use. Public sector. Information Technology.
Decision support system.
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1 INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão presentes no cotidiano das
pessoas, e a adoção e uso das TIC pela sociedade é irreversível, pois seu uso tem permitido
avanço em diversas áreas de atividades na sociedade, como destacam Sanchez, Sanchez e
Albertin (2015).
As organizações também se inserem neste cenário de uso da tecnologia a favor das
atividades do dia a dia. A evolução histórica da produção manufatureira, produção industrial e
pós-industrial é marcada pela forte influência da incorporação da tecnologia da informação nos
processos de produção (GUIMARÃES; ÉVORA, 2004).
A adoção de tecnologia por parte das organizações é motivada também pelas mudanças
de mercado, que com a crescente competição e com mercados mais dinâmicos, exigem que as
organizações tomem decisões mais rapidamente. Aliada a esta realidade, as estruturas
organizacionais mais niveladas das organizações permitem que os colaboradores façam parte
do processo decisório (BISPO, 1998; BARBOSA FILHO; SOUZA; FERREIRA, 2016).
A finalidade de construir sistemas capazes de oferecer tecnologia ao gestor no processo
de tomada de decisão tem sido um desafio para organizações, pesquisadores e desenvolvedores.
Dentre os diversos sistemas, a exemplo de um Enterpresie Resource Planning (ERP) ou um
Sistema de Informação Gerencial (SIG), Heinzle, Gauthier e Fialho (2010) destacam os
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD). Os SADs têm uma característica importante que é dar
suporte à tomada de decisão por meio de uso de tecnologias. Elas realizam operações de
comparação, análise e simulação de dados, permitindo que um significativo número de
variáveis seja considerado no processo decisório.
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) são concebidos para auxiliar as organizações no
atual contexto mundial onde a informação está disponível e requer que o gestor tome decisões
cada vez mais rápidas e precisas. Todavia, um SAD, apresenta características distintas, como a
centralização de várias fontes de dados e manipulação realizada pelo usuário quando comparado
a outros sistemas como SIG ou ERP, a implantação em uma organização deve ser planejada de
acordo com a realidade em questão.
Não é possível pensar em usar um SAD para suporte à decisão da mesma forma em
diferentes organizações; variáveis e fatores críticos de sucesso devem ser considerados e
estudados em cada projeto. Verifica-se também que os ganhos obtidos devido ao uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas organizações podem ser questionados.
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Segundo Meirelles e Longo (2015), apenas investir em TI não garante ganhos de lucro e em
agilidade na realização das atividades para o negócio.
Os benefícios das TIC podem ser tangíveis e intangíveis. No primeiro caso afetam
diretamente o resultado da empresa e, no segundo caso, melhoram o negócio, mas não afetam
diretamente o resultado da empresa (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008; SANTA; MUSSI;
NASCIMENTO, 2016).
No cenário de tomada de decisões por parte dos gestores, Simon (1959) destaca que
decidir é um ato cognitivo regido por características da cognição humana e afetam a tomada de
decisão em razão da maneira como o indivíduo interpreta as informações. Portanto, os gestores
devem compreender os benefícios no uso e aceitação das tecnologias para apoio a tomada de
decisões.
Todavia, uma das grandes dificuldades quando o assunto é a implantação de
Tecnologias da Informação e Comunicação, é, precisamente, o uso e a aceitação por parte dos
usuários. Com foco na avaliação da aceitação e uso de sistemas de informação, Bobsin,
Visentini e Rech (2009) realizaram estudos sobre o estado da arte da Teoria Unificada de
Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology) e verificaram que muitos trabalhos dedicaram-se a pesquisar e desenvolver teorias
para avaliar como se dá o processo de aceitação e uso de sistemas.
A UTAUT tem como objetivo avaliar o uso e aceitação da tecnologia da informação.
Portanto, no contexto de sistemas de informação em organizações, esta teoria possibilita
compreender como se dá por parte dos usuários o uso e aceitação dos sistemas de informação.
Seguindo as ponderações de Guimarães e Évora (2004), este estudo utilizará o termo
sistemas de informação como um conjunto de dados e informações organizadas de maneira
integrada, a fim de atender aos usuários e antecipar suas necessidades.
Conforme destacam Moura et al. (2017), os benefícios do uso da tecnologia da
informação para as estratégias empresarias estão ligado a redução do tempo de execução das
tarefas e aumento da qualificação dos funcionários, melhoria na qualidade da informação,
melhoria na receita operacional e investimentos, segurança e conformidade. Destacam também
que as indústrias que mais investiram em TI no período de 2001 a 2011 foram as que obtiveram
melhor desempenho financeiro, crescimento da sua receita e melhores resultados operacionais,
quando comparadas com indústrias que investiram menos no período (MOURA et al., 2017).
No que concerne a implementação de gestão da informação e apoio a decisão está o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRO), uma instituição de ensino
implantada em 2009 e que traz consigo a missão de interiorizar a educação profissional no
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Estado de Rondônia (BRASIL, I., 2014). Apesar de no Brasil a Rede Federal de Educação ser
centenária, em Rondônia o IFRO instalou-se de forma efetiva a partir de 2008 com a criação
do Instituto Federal, pois até aquele momento contava com apenas uma unidade de ensino
agrícola, no interior do Estado, desde 1993 (BRASIL, I., 2014).
O IFRO possui grande relevância na contribuição do crescimento do Estado e no
desenvolvimento de pesquisa e extensão para a sociedade. Chegou em 2017 a nove unidades
de ensino presencial e 23 polos de ensino a distância em todo estado, além de 176 polos de
ensino a distância em parceria com o Governo do Estado (BRASIL, I., 2018). Esse crescimento
vertiginoso demonstra a importância da instituição para o Estado. Contudo, suscita um nível
elevado de informações e exige dos gestores capacidade de avaliação para tomada de decisão.
Neste cenário em constante evolução e com os desafios impostos, em 2015 o IFRO
buscou desenvolver e implementar uma ferramenta para apoio a tomada de decisão,
denominada Painel de Indicadores, com vistas a melhoria e eficiência da gestão quanto a
alocação de recursos, gestão de pessoas e atendimento de qualidade para os servidores e alunos
de todo o Estado. A ferramenta é baseada em Business Inteligence (BI), uma ferramenta OnLine Analytical Processing (OLAP), de código aberto voltada para inteligência empresarial.
A proposta nasceu no final de 2014, com o objetivo de facilitar o processo de coleta de
informações, antes, descentralizadas em diferentes sistemas, o que demandava tempo e esforço
pelas pessoas envolvidas no processo. O sistema realiza análises de grande volume de dados e
se integra aos demais sistemas da instituição para processar dados de forma distribuída.
O software “Painel de Indicadores” é composto de dados originários do sistema
acadêmico da instituição no caso do ensino presencial, da base de dados do ambiente virtual de
aprendizagem no caso do ensino a distância e dos sistemas do Governo Federal, como Sistema
Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE), Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI).
O sistema foi desenvolvido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
(PRODIN), por meio da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) e
disponibiliza informações relacionadas a gestão de pessoal, matrículas, processos seletivos,
evasão, retenção e êxito dos alunos, auxiliando nas decisões gerenciais e estratégicas da
instituição. O software foi registrado em 06 de junho de 2017 por meio do processo BR
512017000440-4 no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. A Figura 1 demonstra a tela
do sistema.
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Figura 1 — Tela do Painel de Indicadores do IFRO

Fonte: Print screen da aplicação no site http://painel.ifro.edu.br realizado em 09/10/2018

Dessa forma, esta pesquisa pretende responder ao questionamento de: “Como é a
percepção dos gestores públicos do Instituto Federal de Rondônia quanto ao uso e aceitação de
tecnologias como suporte ao processo decisório?”

1.1 Objetivo geral

O objetivo geral do presente estudo é analisar a percepção dos gestores quanto ao uso e
aceitação de Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia.

1.2 Objetivos específicos

a. Verificar a importância dos Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) para os Institutos
Federais;
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b. Analisar a aceitação do Sistema de Apoio a Decisão, o Painel de Indicadores do IFRO,
identificando os fatores preditivos da intenção de uso e o comportamento dos usuários
durante a aplicação de tecnologias; e
c. Relacionar as variáveis (gênero, idade, experiência e voluntariedade) com os fatores que
moderam a intenção e o comportamento no uso efetivo do SAD.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

No cenário de inserção das organizações no mundo tecnológico e em grande
competição, o gestor precisa tomar decisões rápidas e precisas. Utilizar Sistemas de Apoio a
Decisão (SAD) pode auxiliar gestores com informações relevantes e em tempo adequado para
tomada de decisão.
Avaliar o uso e aceitação de um SAD se torna relevante pois, parte deste estudo leva em
consideração a Teoria da Racionalidade Limitada de Herbert A. Simon (1959). Conforme
Simon (1959), decidir é um ato cognitivo regido por características da cognição humana e
afetam a tomada de decisão em razão da maneira de como o indivíduo interpreta as informações.
Para analisar o uso dos Sistemas de Apoio a Decisão será utilizada a Teoria Unificada
de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology), elaborada por Venkatesh et al. (2003), a qual consiste em uma teoria para análise
do uso e aceitação de tecnologia pelos usuários.
Nos próximos tópicos serão abordas as questões relacionadas à Tecnologia da
Informação, aos Sistemas de Apoio a Decisão, a Teoria da Racionalidade Limitada e a Teoria
Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT).

2.1 Tecnologia da Informação e Comunicação e o Processo Decisório

Depois da Segunda Guerra Mundial, três tendências básicas começaram a transformar
as organizações e a maneira de gerenciá-las. Segundo Porto e Belfort (2001), o marketing
começava a surgir como um elemento cada vez mais importante na conquista dos mercados; o
impacto de novas tecnologias ampliava-se a uma velocidade acelerada — especialmente nos
domínios da eletrônica, informação e comunicação e materiais: um mundo submetido a um
processo de elevada expansão e diversificação dos negócios, mercados e produtos. Ainda, de
acordo com Moreira e Ribeiro (2014), a comunicação se tornou um dos pilares para o
desenvolvimento organizacional, em especial para apoiar os processos de tomada de decisão.
Conforme afirma Silva, Silva e Gomes (2016), “as mudanças organizacionais têm
promovido alterações de hábitos e na forma de gerenciar”. Houve grandes mudanças no
ambiente gerencial e organizacional das instituições que estão diretamente relacionadas às TIC,
seja pelo surgimento de novas tecnologias ou novas aplicações, até oportunidades criadas a
partir das novas tecnologias, ou em sua forma de aplicação. Investir recursos para modernizar
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sua infraestrutura tecnológica como forma de automatizar e apoiar as capacidades gerenciais
tem sido a opção para manter as organizações competitivas (MOREIRA; BRUNO; RIBEIRO,
2014).
Os modelos contemporâneos de administração, conduzidos por estratégias que
permitem a flexibilização nos processos de produção, propiciam uma análise
e um diagnóstico do ambiente, dando aos gerentes condições para antecipar o
futuro e reduzir riscos e incertezas na tomada de decisão. As empresas deverão
ser capazes de atender às demandas do mercado em tempo hábil, respondendo
à clientela e ao avanço tecnológico, tornando suas empresas cada vez mais
competitivas e garantindo, desta forma, o desenvolvimento institucional.
(GUIMARÃES; ÉVORA, 2004)

Um sistema de informação processa informações e gera resultados para um fim
específico. Neste caso, é um conjunto de componentes tecnológicos que facilita os processos
operacionais e gerenciais da organização (CERATTO et al., 2014).
Laudon e Laudon (2014) ainda destaca que um sistema de informação gerencial, além
de oferecer apoio à tomada de decisões, “auxilia os gerentes e trabalhadores a analisar
problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos” (LAUDON; LAUDON,
2014).
A utilização de tecnologia da informação e comunicação oferece benefícios como
redução de custos, aumento da produtividade, melhoria na qualidade, flexibilização e inovação
(ALBERTIN; ALBERTIN, 2008). Para uma organização, determinar como utilizar as TIC para
incorporar valor ao seu negócio é fundamental, e os resultados do sucesso da organização
dependem de como seus usuários e stakeholders se beneficiam dos investimentos realizados
em tecnologia.
Quanto mais conhecimento a humanidade adquire, mais complexos vão se
tornando os sistemas, as empresas e a sociedade. Os novos e modernos
conceitos administrativos e os avanços tecnológicos que não param de evoluir,
estão tornando o ambiente das empresas cada vez mais completo. Os
administradores de empresa passam a maior parte de seu tempo levantando e
analisando informações que os levarão às decisões necessárias para o
gerenciamento da empresa e dos negócios (BISPO, 1998).

Assim, as tecnologias permitem que gestores tenham ferramentas adequadas para
tomada de decisões com base em resultados de dados convertidos em informação de forma mais
rápida. Portanto, seu valor tem sido agregado como mais um diferencial no incremento do
trabalho nas organizações, pois, com várias fontes (interna e externa), o processamento de
informações propicia a organização dos processos e melhoria das condições de disponibilização
da informação aos stakeholders, muitas vezes por meio da gestão de projetos específicos,
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permitindo uma tomada de decisão mais precisa com a perspectiva de gerar vantagem
competitiva (GUIMARÃES; ÉVORA, 2004; LARIEIRA; ALBERTIN, 2015).

2.2 Sistema de Apoio a Decisão

Segundo Silva, Breno Rodrigues et al., 2013, citando os estudos de Pearson & Shim
(1995), COSTA (1997), Bispo (1998) e Fisher (1998), afirma que os Sistemas de Apoio a
Decisão (SAD) apareceram entre os anos 60 e 70, sendo sistemas pioneiros no processo de
solucionar problemas gerencias não estruturados.
Em geral os autores afirmam que um SAD é um conjunto de software e hardware que
processa informação de forma interativa e auxilia decisores de forma semiestruturadas ou nãoestruturadas (BIDGOLI, 1989; CLERICUZI; ALMEIDA; COSTA, 2006; COURTNEY, 2001;
LAUDON; LAUDON, 2014).

Estes SADs pioneiros eram muitos caros, de uso muito específico e difíceis
de se operar; talvez por isso não tenha havido maiores investimentos neste
setor. Nesta época, para as empresas, o mercado era estável, havia menos
concorrência e existia a fidelidade dos clientes. O grande problema, naquele
período, era que as bases de dados dos sistemas computacionais não possuíam
a arquitetura necessária para a realização de pesquisas típicas de Sistemas de
Apoio à Decisão e, devido à falta de dados históricos, existia muita dificuldade
para a criação de relatórios e para se realizar as análises necessárias ao
gerenciamento dos negócios. A ênfase dos SADs não estava no processo
decisório, mas no suporte computacional para o desenvolvimento rápido das
aplicações (BISPO, 1998, p. 6).

Os SADs podem auxiliar os usuários na tomada de decisão, que é considerada de
responsabilidade de gestores, em variados tipos de problemas decisórios (CLERICUZI;
ALMEIDA; COSTA, 2006; SILVA, et al., 2013). Quanto mais informações um sistema SAD
tem acesso, mais possibilidades de solução ele poderá fornecer.
Em razão das informações nos ambientes empresarias, os SAD permitem que os dados
sejam coletados a analisados a partir do levantamento das necessidades dos decisores. Assim,
as informações são distribuídas de acordo com a informação requerida. A partir daí o decisor
pode utilizar a informação de forma a incorporar em seu processo decisório de trabalho ou ainda
contar com informações que irão antecipar suas decisões (GUIMARÃES; ÉVORA, 2004).
Para a tomada de decisão, as organizações contam com muitas variáveis, interesses
econômicos e políticos, sejam eles explícitos ou implícitos. Assim, é necessário contar com
suporte neste processo decisório para encontrar a alternativa mais viável dentre as possíveis.
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Para isso, os sistemas de informação, nesta nova realidade das tecnologias no dia a dia e com o
aumento da complexidade para tomada de decisão, têm se consagrado como ferramenta de
apoio importante, pois utilizam base de dados e fatos comprovados, possibilitando uma decisão
mais acertada pelo gestor (BISPO, 1998; HEINZLE; GAUTHIER; FIALHO, 2010).

Nos vários modelos de decisão estudados, é possível reconhecer que a decisão
nem sempre é resultado de um processo sequencial (sic), estruturado e dirigido
para uma única solução. Mas é possível afirmar que a informação é um recurso
primordial para a tomada de decisão e que, quanto mais estruturado for este
processo, como no caso dos modelos racional e de processo, mais indicado se
faz o uso de sistemas de informação que possam responder às demandas e
necessidades informacionais do decisor. Da mesma forma, as informações
requeridas para este tipo de decisão são mais objetivas e quantificáveis,
tornando mais indicada a utilização de recursos informacionais que possam
organizar, recuperar e disponibilizar as informações coletadas durante o
processo de trabalho (GUIMARÃES; ÉVORA, 2004, p. 74).

A partir do surgimento dos primeiros Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados
(SGDB), nos anos 80, foi possível ter um melhor acesso aos dados, manipular sua formatação
e, o principal, realizar a construção de consultas e relatórios de forma prática, rápida e barata.
Entretanto, para cada informação desejada, para cada forma de visualização diferenciada, novas
consultas eram elaboradas e inseridas no SGDB para que houvesse um novo processamento
(BISPO, 1998). Todavia, para melhorar de forma real a atividade desenvolvida pelo decisor,
ainda faltava uma ferramenta que “facilitasse a visão e a análise dos negócios e que lhes
fornecesse as informações necessárias de modo fácil, rápido e confiável” (BISPO, 1998, p.12).
Na década de 90 surgiram as ferramentas CASE (Computer-Aided Software
Engineering) e as Linguagens de Quarta Geração que prometiam uma melhor solução para o
ato de decidir, uma vez que permitiam confeccionar relatórios e consultas de forma mais rápida
e prática, sem a necessidade de se desenvolver um sistema específico para cada situação. Mas
ainda assim não eram suficientemente versáteis, pois, eram excelentes para manipular e navegar
pelos dados, mas não realizam análises mais elaboradas (SILVA et al., 2013).
Os autores Clericuzi, Almeida e Costa (2006) relatam que vários são os benefícios com
o uso adequado de um SAD. Dentre eles, podem ser citados o aumento no número de
possibilidades que podem ser examinas pelo decisor para chegar a solução de um problema,
uma compreensão melhor sobre o negócio, uma resposta mais ágil e mais rápida a situações
inesperadas, melhor comunicação, controle, ganhos de tempo e melhor alocação de recursos de
dados.
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Com o aumento no volume de dados, as organizações começam a ter na informação um
ativo valioso e manipular e extrair valor desses dados se torna cada vez mais essencial.
Evoluindo nas ferramentas SAD chega-se aos conceitos de data warehouse, que são os estudos
de grande volume de dados. As ferramentas OLAP (On-Line Analytical Processing) têm o
objetivo de transformar dados em informação de forma flexível e em tempo hábil, capazes de
fornecer suporte a decisões dos gestores (FERNANDES; KANTORSKI, 2008).
A evolução por qual passou os sistemas de apoio a decisão, permitiu o surgimento de
novas ferramentas para manipulação de grande volume de dados. Neste caminho, tem-se o
Business Intelligence ou BI, uma ferramenta OLAP, que tem como perspectiva tornar mais
eficiente o modo como as decisões são tomadas, uma vez que toma como caminho a análise a
partir de um grande volume de dados coletados dos demais sistemas da organização, desenhado
para fornecer relatórios simplificados e obter informações estratégicas para tomada de decisão
(SÁ et al., 2011).

Na literatura, empresas como a Harrah's Entretenimento, Amazon.com,
companhias aéreas Continental e Netflix são exemplos de empresas de
destaque que amadureceram nas suas aplicações de BI e, assim, se destacaram
em posições de liderança de mercado. Estas empresas compartilham
características comuns, pois operam com grande volume e transações intensas
de venda. Elas oferecem produtos ou serviços padronizados ou levemente
customizados para milhões de clientes em transações múltiplas a cada ano
(SILVA; SILVA; GOMES, 2016).

Neste contexto, a crescente disponibilidade de informação oferece benefícios as
organizações. Todavia, pode haver uma sobrecarga de informações (SILVA; SILVA; GOMES,
2016). Neste cenário de lidar com um grande volume de dados, as ferramentas SAD permitem
disponibilizar informações alinhadas com a estratégia de negócios. Dessa forma, “se de um lado
tais recursos se apresentam como meios de agilizar o processo da informação na organização,
por outro, requerem condições tecnológicas e competência humana para operá-los” (SILVA;
SILVA; GOMES, 2016).

2.3 Teoria da Racionalidade Limitada

O processo decisório vem sendo estudado ao longo do tempo, principalmente pela
necessidade de verificar a capacidade de tomar decisões por parte de gestores e indivíduos em
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situações diversas (LAGES, 2006; CORSO, 2009; SPIEGEL; CAULLIRAUX, 2013; SBICCA,
2014; MAUER; LADEIRA, 2016).
Um dos teóricos a estudar o processo de decisão é Herbert A. Simon, economista, que
publicou aproximadamente 845 obras sobre o assunto entre 1937 e 2001, com destaque para o
Prêmio Nobel de Economia em 1978 (BALESTRIN, 2002).

Em 1947, com a publicação de Admininistrative behavior, Simon promove a
teoria do comportamento administrativo. Suas idéias (sic) marcam um novo
período na ciência social, cujo foco de atenção recai sobre a preocupação com
o comportamento humano no processo de tomada de decisão e resolução de
problemas organizacionais. Sua teoria faz uma forte crítica a alguns dos
princípios basilares da economia neoclássica e da administração clássica
(BALESTRIN, 2002).

Decidir é um ato cognitivo regido por características da cognição humana e, conforme
Simon (1959), afetam a tomada de decisão em razão da maneira de como o indivíduo interpreta
as informações (SPIEGEL; CAULLIRAUX, 2013).
Dessa forma, Simon tentou demonstrar que decidir não é um processo perfeito, ou seja,
não há uma decisão totalizada, já que não é possível o decisor conhecer todas as alternativas,
uma vez que existe a limitação da capacidade de percepção do decisor (PEREIRA; FONSECA,
1997). Isso porque, “a racionalidade envolve o conjunto de informações, conhecimentos e
hábitos a disposição do indivíduo e que formam a base lógica a qual permitirá ao mesmo tomar
decisões, agir e realizar estratégias” (STEINGRABER; FERNANDEZ, 2013).
Assim, “em virtude de sua capacidade limitada, o tomador de decisão não tem condições
de analisar todas as situações nem de procurar todas as alternativas possíveis” (CORSO, 2009).
Neste campo, Simon (1990) discorre sobre a racionalidade limitada que, por questões
cognitivas, faz com que decisores utilizem modelos simplificados para lidarem com as decisões.
“Em outras palavras, para avaliar as estratégias cognitivas como racionais ou irracionais, é
preciso analisar também o ambiente, porque uma estratégia é racional ou irracional somente
com respeito a um ambiente, físico ou social” (SPIEGEL; CAULLIRAUX, 2013).
Simon (1959) também aponta fatores ou variáveis que influenciam o decisor a tomar
uma decisão. Estes fatores incluem ausência da informação, do ambiente e restrições da mente
(TODD; GIGERENZER, 2000). Portanto, a capacidade do indivíduo, apresentada por Simon,
de perceber as possíveis ações em volta de si, chama a atenção para o fato de que a racionalidade
limitada não é irracionalidade” (STEINGRABER; FERNANDEZ, 2013).
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Com o Nobel de economia de 2009 para Oliver Williamson e Elinor Ostrom
a análise da governança nas empresas e cooperativas, respectivamente,
ganham interesse e novas pesquisas nestas áreas serão crescentes. As duas
linhas de pesquisa mostram limites entre o mercado competitivo e a
capacidade de tomada de decisões eficientes. A formação de instituições e
capital social são formas de auxílio à tomada de decisão dos indivíduos
cercados por problemas de limitação do conhecimento e falta de acesso às
informações. Em outras palavras, novamente a racionalidade limitada de
Herbert Simon ganha destaque, mesmo que indiretamente (STEINGRABER;
FERNANDEZ, 2013).

A racionalidade limitada do gestor pode ser atenuada com o uso de um Sistema de Apoio
a Decisão que forneça informações para averiguar os resultados para um determinado problema,
corroborando assim uma atenuação nos efeitos da racionalidade limitada, ou, como explica
Simon (1959), em busca de resultados satisfatórios (satisfacing).
Os estudos sobre a racionalidade limitada de Simon (1959), se consolidam como teoria
base para muitos estudos e ainda se inserem dentro do contexto das pesquisas, conforme
demonstrado no Quadro 1.
Quadro 1 — Pesquisas sobre Racionalidade Limitada realizadas entre 2013 e 2017
Autores

Estrella Itzel
Villalobos
Ibarra

M. Akif Özer

Charles J.
McMillan

Ano de
publicação

Título

Problema abordado

Resultados

2016

A pesquisa estuda o
problema da obesidade a
partir da teoria da
La obesidade en
racionalidade limitada e
adultos a través de la
teoria de la
como esse comportamento
racionalidad limitada y afeta o custo familiar uma
su afectación em las
vez que leva o consumidor
finanzas personales:
a preferências incorretas,
caso escuela superior afetando suas finanças
de economía
pessoais pelo tratamento de
doenças.

Usando método misto as
hipóteses foram
confirmadas parcialmente
e confirma que a maioria
das pessoas atuam com
racionalidade limitada
devido a informação
assimétrica e a
transmissão de
comportamentos apontam
variáveis significativas.

2016

HERBERT
SİMON’UN
YÖNETİM
BİLİMİNE
KATKILARI
ÜZERİNE
DEĞERLENDİRMEL
ER

Procura estudar as
contribuições de Simon,
apresenta os princípios de
gestão, decisões racionais e
racionalidade limitada.

Propõe ao final, baseado
nas contribuições de
Simon, um processo
efetivo de tomada de
decisão.

2016

On docility: a research
note on
Herbert Simon’s social
learning
theory

O objetivo da pesquisa é
abordar o conceito central
de docilidade nas teorias de
aprendizado de Simon e
organizar a docilidade
como um elo perdido nas

Este artigo aborda esta
lacuna na literatura
organizacional e as
implicações para as
teorias atuais de
organizações e
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Autores

Ano de
publicação

Título

Problema abordado
estruturas de desempenho
organizacional

Óscar
Eduardo
Pérez
Rodríguez

Kimberly
Orsulak

2015

2013

A capacidade de raciocínio
tratada de forma simples no
início se transformou na
ideia de um agente dotado
capaz de construir modelos
sofisticados em sua mente
(hiper-racional), para
finalmente resultar na ideia
de um processo de
Interpretations and
construção social
Theoretical Uses
(racionalidade
of the Concept of
processual). O artigo
Rationality in
pretende explicar
Economics
brevemente cada
interpretação, bem como
descrever as implicações
teóricas para cada um,
argumentando que é uma
suposição fundamental que
deve ser explicada ainda
mais claramente do que foi
até agora.
Baseado na análise de
psicologia da inteligência e
Insight to Intelligence: no trabalho sobre os limites
Facilitating Creative
cognitivos, pretende
and Imaginative
examinar a vulnerabilidade
Analysis with Bernard da mente humana ao erro
Lonergan’s Insight
cognitivo e avalia as
Methodology
técnicas analíticas
alternativas para mitigar
esses erros.

Resultados
aprendizagem
organizacional.

O estudo demonstra que a
o raciocínio vai moldando
ao passar do tempo,
devido por exemplo a
mudanças estrutural, suas
necessidades, o tempo
para tomar a decisão,
rupturas de longo prazo e
as tendências do agente
em querer agir. Destaca
que o melhor ponto de
partida é os estudos de
Simon.

Apresenta o Método
Insight como um método
que apresenta as
exigências necessárias
para o analista ter análises
críticas e cumulativas.

A Racionalidade Limitada
e a especificidade dos
ativos influenciam
positivamente o
comportamento
Adilson
Incerteza,
Entender o comportamento
oportunista dos agentes
Aderito da
racionalidade limitada oportunista a partir dos
econômicos. Os
Silva; Eliane
2013
e comportamento
conceitos de incerteza,
resultados também
Pereira
oportunista: um estudo racionalidade limitada e
confirmaram a
Samith Brito
na indústria brasileira especificidade de ativos.
multidimensionalidade do
constructo incerteza,
reforçando os argumentos
teóricos da perspectiva da
incerteza da informação.
Fonte: Pesquisa bibliográfica realizada pelo autor entre os anos de 2013 e 2017.

A pesquisa bibliográfica das produções apresentadas no Quadro 1 foi realizada nas bases
de dados do Portal de Periódicos da Capes, Proquest, EBSCOhost e Google Acadêmico. Para
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coleta de dados, utilizou-se das pesquisas as bases de dados de forma manual e
direta por meio de pesquisa no portal de periódico da capes com acesso à rede da Comunidade
Acadêmica Federada (CAFE), além dos softwares de extração de dados Publish or Perish e
Mendeley.
Os estudos apontam que a racionalidade limitada do gestor vai sendo moldadas ao longo
do tempo de acordo com conceitos estruturais, necessidades e o tempo par tomar decisões.
Nota-se que o ponto em comum entre os estudos aponta que os decisores tem suas influências
no processo decisório devido a características de experiências anteriores e vieses de
comportamento. Todos os estudos também tentam propor modelos ou métodos para a tomada
de decisão, com sugestões de processos, argumentos, variáveis e comportamentos no ato de
decidir.
Assim, uma lacuna percebida é o estudo sobre a racionalidade do decisor a partir de uma
ferramenta que fornece informações precisas e que necessitam de análise do gestor para a
tomada de decisões, em que muitas vezes a informação não está adequada com os vieses do
gestor em relação a experiências anteriores.

2.4 Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT)

Em razão da crescente introdução das tecnologias da informação e comunicação nas
organizações, surgiu a necessidade de estudos e modelos que verifiquem a aceitação e uso das
tecnologias nessas instituições.
Os benefícios do uso de TI podem ser definidos como custo, produtividade,
ﬂexibilidade, qualidade e inovação, e esses benefícios podem ser entendidos
como a oferta que a tecnologia traz para as organizações. Porém, tão
importante quando a oferta é o seu aproveitamento no desempenho
empresarial (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).

De acordo com Faria et al. (2014), nas pesquisas de aceitação e uso de tecnologias, o
modelo “seminal utilizado denomina-se Tecnology Acceptance Model (TAM) e foi publicado
por Davis (1989), tendo como base a Theory of Reasoned Action (TRA), com o objetivo de
predizer a aceitação e o uso da tecnologia no contexto laboral”.
A partir desses estudos, novos surgiram, com a proposta de preencher lacunas e criar
construtos que pudessem contribuir com os estudos iniciais de Davis (1989). A partir de vários
estudos já realizados, Venkatesh et al. (2003) desenvolveram a Teoria Unificada de Aceitação
e Uso da Tecnologia (UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology).
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Conforme relata Bobsin, Visentini e Rech (2009), os pesquisadores Venkatesh et al.
(2003) desenvolveram a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT - Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology), que surgiu com a proposta de unificar as
seguintes teorias: Teoria da Ação Racionalizada (TRA) (FISHBEIN; AJZEN, 1975); o Modelo
de Aceitação da Tecnologia (TAM) (DAVIS, FRED D, 1989); o Modelo Motivacional (MM)
(DAVIS, F.D.; BAGOZZI; WARSHAW, 1989); a Teoria do Comportamento Planejado (TPB)
(AJZEN, 1991); a combinação entre a TAM e a TPB (TAYLOR; TODD, 1995); o Modelo de
Utilização do PC (MPCU) (THOMPSON; HIGGINS; HOWELL, 1991); a Teoria da Difusão
da Inovação (IDT) (ROGERS, 1995) e a Teoria Social Cognitiva (SCT) (COMPEAU;
HIGGINS, 1995).
Dessa forma, a UTAUT agregou e gerou um modelo completo com os principais
construtos relacionados ao uso e aceitação de tecnologia da informação e comunicação.
O Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM), proposto por Davis (1989), procura
compreender a relação entre variáveis externas de aceitação do usuário e a utilização efetiva da
tecnologia. Com a TAM é plausível identificar duas percepções particulares acerca do uso da
tecnologia em questão: a Utilidade Percebida (crença de que ocorrerá uma melhoria no
desempenho do seu trabalho) e a Facilidade Percebida (nível de esforço envolvido no uso do
sistema) – consideradas fundamentais para aceitação e comportamentos que conduzem à
utilização do respectivo sistema pelos usuários finais (DAVIS, F.D.; BAGOZZI; WARSHAW,
1989). Baseia-se na utilidade percebida e facilidade de uso. Posteriormente, Venkatesh e Davis,
expandiram o modelo, com a inclusão de variáveis externas a ele (norma subjetiva, imagem,
relevância do trabalho, qualidade da informação, demonstrabilidade dos resultados, experiência
e voluntariedade), este modelo ficou conhecido como TAM2 (TPB e TAM combinados) ou
TAM estendido (CARVALHO et al., 2012).
A Teoria da Ação Racional (TRA) estuda o comportamento individual quanto a
aceitação da tecnologia, observada a partir da intenção comportamental, que dita o
comportamento efetivo, crenças pessoais e normativas (FISHBEIN; AJZEN, 1975). É derivada
da Teoria da Atitude, a qual demonstrava resultados sobre os comportamentos tradicionais.
Para Davis; Bagozzi; Warshaw (1989), existe uma norma subjetiva que envolve a percepção do
indivíduo quanto ao que a maioria das pessoas importante para ele pensam que ele deveria ou
não desempenhar com relação ao comportamento. Dessa forma, a intenção em adotar uma nova
TI é determinada pelos interesses pessoais e influências sociais parte do momento em que a
pessoa visualiza os benefícios pessoais para sua atividade.
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Já o Modelo de Utilização do PC (MPCU), busca explicar a utilização de computadores
pessoais. É derivado da teoria do comportamento humano de Triandis (1977) e incorpora alguns
construtos do TRA. Seus construtos são compatibilidade com o trabalho, complexidade,
consequência de longo prazo, influência do uso, fatores sociais e condições facilitadoras
(FARIAS; LINS; ALBUQUERQUE, 2015).
O Modelo Motivacional (MM), é derivado da Teoria da Motivação (DECI, 1971), por
meio do qual o indivíduo expressa o comportamento resultado de motivações extrínsecas e
intrínsecas. No caso, o MM procura explicar o comportamento humano a partir de aspectos
motivacionais. Verifica se o indivíduo deseja executar a atividade em questão por motivação
própria (FARIAS; LINS; ALBUQUERQUE, 2015).
A Teoria do Comportamento Planejado (TPB) foi proposta por Ajzen (1991) para
complementar o TRA com mais um construto de intenção de uso, o controle comportamental
percebido. Relaciona-se à percepção que a pessoa possui sobre a facilidade ou dificuldade em
exercer determinado comportamento. Pretende prever e explicar o comportamento humano em
contextos específicos (BRITO; DIAS; SILVA, 2014).
A Teoria da Difusão da Inovação (IDT) é uma teoria que tem origem na sociologia,
proposta por Everett Rogers em 1962 e tenta explicar a velocidade com que uma inovação é
absorvida e difundida entre os consumidores (FARIAS; LINS; ALBUQUERQUE, 2015).
Assim, a principal contribuição é explicar como se dá o processo de decisão para aceitar a
inovação.
Por fim, a Teoria Social Cognitiva (SCT), que foi desenvolvida na psicologia, busca
explicar o comportamento humano individual utilizando aspectos ambientais (externo) e
aspectos cognitivos (personalidade) (FARIAS; LINS; ALBUQUERQUE, 2015). Verifica-se
que os Fatores Pessoais rotulam os atributos dos usuários de TI.
As teorias e modelos de uso e aceitação que possibilitaram o surgimento da UTAUT,
seus construtos e suas definições podem ser observadas no Quadro 2.
Quadro 2 — Modelos e teorias de aceitação individual
Teoria

Construtos

Definição

Teoria da Ação
Racional (TRA)

Atitude em relação ao
comportamento

"Sentimentos positivos ou negativos de um indivíduo (efeito
avaliador) sobre a realização do comportamento alvo" (Fishbein e
Ajzen 1975, p.216).
"A percepção da pessoa de que a maioria das pessoas que são
importantes para ele acha que deve ou não realizar o
comportamento em questão" (Fishbein e Ajzen 1975, pág. 302).

Norma subjetiva
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Teoria
Modelo de
Aceitação da
Tecnologia
(TAM)

Modelo
Motivacional
(MM)

Construtos
Utilidade percebida

Percepção de
facilidade de uso
Norma subjetiva
Motivação extrínseca

Motivação intrínseca

Teoria do
Comportamento
Planejado
(TPB)

Atitude em relação ao
comportamento
Norma subjetiva
Controle
comportamental
percebido

Combinado
TAM e TPB
(C-TAM-TPB)

Atitude em relação ao
comportamento
Norma subjetiva
Controle
comportamental
percebido
Utilidade percebida
Emprego

Modelo de
Utilização do
PC (MPCU)

Complexidade

Consequências a
longo prazo
Influência do uso

Fatores sociais

Facilitando Condições

Teoria da
Difusão da
Inovação (IDT)

Vantagem relativa
Facilidade de uso

Definição
"O grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema
específico aumentaria o desempenho de seu trabalho" (Davis,
1989, p. 320).
"O grau em que uma pessoa acredita que usar um sistema particular
seria livre de esforço" (Davis, 1989, p. 320).
Adaptado de TRA / TPB. Incluído apenas no TAM2.
A percepção de que os usuários almejarão realizar uma atividade
"porque é percebido como instrumental na obtenção de resultados
avaliados que são distintos da própria atividade, como melhor
desempenho no trabalho, remuneração ou promoções" (Davis et
al., 1992, p. 1112).
A percepção de que os usuários almejarão realizar uma atividade
"sem reforço aparente além do processo de realização da atividade
per se" (Davis et al., 1992, pág. 1112).
Adaptado de TRA.
Adaptado de TRA.
"A facilidade percebida ou a dificuldade de realizar o
comportamento" (Ajzen 1991, p. 188). No contexto da pesquisa de
SI, "percepções de restrições internas e externas ao
comportamento" (Taylor e Todd 1995b, p. 149).
Adaptado de TRA / TPB.
Adaptado de TRA / TPB.
Adaptado de TRA / TPB.

Adaptado da TAM.
"A medida em que um indivíduo acredita que o uso de [uma
tecnologia] pode melhorar o desempenho de seu trabalho"
(Thompson et al., 1991, p. 129).
Com base em Rogers e Shoemaker (1971), "o grau em que uma
inovação é percebida como relativamente difícil de entender e
usar" (Thompson et al., 1991, p. 128).
"Resultados que têm um benefício no futuro" (Thompson et al.,
1991, p. 129).
Com base em Triandis, o efeito para o uso é "sentimentos de
alegria, elação ou prazer, ou depressão, desgosto, desagrado ou
ódio associados por um indivíduo com um ato particular"
(Thompson et al., 1991, página 127).
Derivados de Triandis, os fatores sociais são "a internalização
individual da cultura subjetiva do grupo de referência e os acordos
interpessoais específicos que o indivíduo criou com os outros, em
situações sociais específicas" (Thompson et al., 1991, p. 126).
Fatores objetivos no ambiente que os observadores concordam
tornam um ato fácil de realizar. Por exemplo, os itens retornados
comprados on-line são facilitados quando nenhuma taxa é cobrada
para devolver o item. Em um contexto IS, "a provisão de suporte
para usuários de PCs pode ser um tipo de condição facilitadora que
pode influenciar a utilização do sistema" (Thompson et al., 1991,
p. 129).
"O grau em que uma inovação é percebida como sendo melhor do
que seu precursor" (Moore e Benbasat 1991, p. 195).
"O grau em que uma inovação é percebida como difícil de usar"
(Moore e Benbasat 1991, p. 195)
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Teoria

Construtos
Imagem

Visibilidade
Compatibilidade

Teoria da
Difusão da
Inovação (IDT)

Demonstração de
resultados
Voluntarismo

Teoria Social
Cognitiva
(SCT)

Expectativas de
resultados –
Desempenho
Expectativas de
resultados – Pessoal
Auto-eficácia
Facilidade
Ansiedade

Definição
"O grau em que o uso de uma inovação é percebido para melhorar
a imagem ou o status em um sistema social" (Moore e Benbasat
1991, p. 195).
O grau em que se pode ver outros usando o sistema na organização
(adaptado de Moore e Benbasat, 1991).
"O grau em que uma inovação é percebida como consistente com
os valores, necessidades e experiências passadas dos potenciais
adotantes" (Moore e Benbasat 1991, p. 195).
"A tangibilidade dos resultados do uso da inovação, incluindo sua
observabilidade e comunicabilidade" (Moore e Benbasat, 1991,
página 203).
"O grau em que o uso da inovação é percebido como voluntário
ou de livre arbítrio" (Moore e Benbasat 1991, p. 195).
As consequências relacionadas ao desempenho do comportamento.
Especificamente, as expectativas de desempenho lidam com
resultados relacionados ao trabalho (Compeau e Higgins, 1995b).
As consequências pessoais do comportamento. Especificamente,
as expectativas pessoais lidam com a estima e o senso de realização
individual (Compeau e Higgins 1995b).
Julgamento da capacidade de usar uma tecnologia (por exemplo,
computador) para realizar um determinado trabalho ou tarefa.
O gosto de um indivíduo por um comportamento particular (por
exemplo, uso do computador).
Evocando reações ansiosas ou emocionais quando se trata de
realizar um comportamento (por exemplo, usando um
computador).

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al (2013)

A partir das análises das oito teorias e verificação de suas similaridades e conceitos,
Venkatesh et al (2003), propuseram o modelo UTAUT representado na Figura 2.
Figura 2 — Modelo UTAUT integrado em construtos determinantes ao uso da TI e
moderadores.
Expectativa de
Desempenho

Expectativa de
Esforço

Intenção
de uso

Comportamento
de uso

Influência Social

Condições
Facilitadoras

Gênero

Fonte: Venkatesh et al. (2003)

Idade

Experiência

Voluntariedade
de uso

33

De acordo com o modelo, os quatro construtos determinantes são: expectativa de
desempenho, expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras (VENKATESH
et al., 2003). Cada construto é delineado no Quadro 3.
Quadro 3 — Conceitos dos quatro construtos do UTAUT
Construto
Expectativa de desempenho

Definição
Grau em que o indivíduo acredita que usar o sistema aumentará sua
performance no trabalho

Expectativa de esforço

Grau de facilidade associado ao uso do sistema

Influência social

Grau em que o indivíduo considera importante a opinião de outros
sobre usar ou não o sistema

Condições facilitadoras

Grau de percepção do indivíduo sobre a existência de infraestrutura
técnica e organizacional para utilização do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Venkastesh et al (2003)

Ainda há quatro moderadores, que são características pessoais dos indivíduos (usuários)
que possuem um papel de moderador e podem influenciar na aceitação e uso da tecnologia em
questão. São eles: Gênero, Idade, Experiência e Voluntariedade de uso.
Posteriormente, com a perspectiva de aplicar o modelo ao contexto do consumidor,
Venkastesh, Thong e Xy (2012) estenderam a UTAUT incorporando construtos de motivação
hedônica, preço e hábito (VENKATESH; THONG; XU, 2016). Essa extensão denominou-se
UTAUT2, entretanto, como a presente pesquisa pretende analisar o uso e aceitação pelos
usuários do sistema, a teoria utilizada será a UTAUT.
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3 METODOLOGIA

Esta seção tem por objetivo demonstrar a caracterização, amostra e descrição dos
procedimentos metodológicos utilizados durante a pesquisa. Na Figura 3, é apresentado um
fluxograma de como foi desenvolvida.
Figura 3 — Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa
1
•Aplicação do questionário nos IFs
do Brasil sobre utilização de SAD

2
•Avaliação da relevância da
pesquisa em razão dos IFs que
usam SAD

3
•Adequação dos questionários a
partir das teorias

4
•Aplicação do questionário de uso
e aceitação de SAD no IFRO

6
•Entrevistas com gestores

7
•Analisar o resultado do
questionário de aceitação e uso
de SAD

8
•Efetuar a Análise com a Lógica
Paraconsistente e a Análise
Fatorial dos resultados e análise
qualitativa das entrevistas

9
•Elaboração de relatório
comparativo da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o fluxo da Figura 3, inicialmente foi aplicado um instrumento de coleta
de dados em todos os Institutos Federais do país para identificar quais instituições utilizam
Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) e verificar a importância da pesquisa no cenário nacional
quanto à utilização de tecnologias para apoio a decisão.
Posteriormente, foi aplicado no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), um instrumento
para coletar informações relativas ao uso e aceitação de tecnologia da informação por parte dos
gestores, usando os construtos e moderadores da Teoria UTAUT, com foco no Sistema de
Apoio a Decisão desenvolvido pelo IFRO: o Painel de Indicadores, em 2015.
A UTAUT foi utilizada para compreender o uso e aceitação do SAD por parte dos
gestores do IFRO, em especial para verificar se houve rejeição no uso do SAD e se a decisão
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foi cognitiva. Os dados coletados foram analisados por meio da Lógica Paraconsistente para
verificar a efetividade dos dados e da Análise Fatorial no intuito de relacionar os construtos da
teoria que impactam na gestão a partir do uso de sistemas e identificar quais proposições
poderiam ser agregadas para explicar o uso e aceitação do Painel de Indicadores.
Por fim, visando expandir os resultados e esclarecer dúvidas remanescentes da análise
quantitativa, foi realizado uma análise qualitativa, por meio de entrevistas com gestores da
instituição e os resultados verificados a partir dos dados identificados na análise quantitativa.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A presente pesquisa se caracteriza como método misto, que conforme Creswell (2010,
p. 27), “[...] é uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas qualitativa e
quantitativa. Envolve suposições filosóficas, o uso de abordagens qualitativas e quantitativas e
a mistura das duas abordagens em um estudo”. O procedimento será dos métodos mistos
sequenciais que “[...] são aqueles em que o pesquisador procura elaborar ou expandir os achados
de um método com os de outro método” (CRESWELL, 2010).
Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida em duas fases: a primeira é de natureza
quantitativa, com base em duas teorias pré-estabelecidas como suporte metodológico
(CRESWELL, 2010). A segunda fase é de natureza qualitativa, para aprofundar a pesquisa e
procurar responder a dúvidas que podem surgir na interpretação dos dados quantitativos
(CRESWELL, 2014).
Ainda conforme Creswell (2010, p. 39), “[...] como alternativa, o estudo pode iniciar
com um método quantitativo, no qual uma teoria ou conceito é testado, seguido por um método
qualitativo que envolva uma exploração detalhada de alguns casos ou indivíduos”.
A metodologia adotada é descritiva, pois visa descobrir a existência de associação ou
relação entre variáveis. Segundo Gil (2002), “[...] algumas pesquisas descritivas vão além da
simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a
natureza desta relação. Neste caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da
explicativa”.
Portanto, como esta pesquisa pretende relacionar a causa (implantação do Painel de
Indicadores) e efeito (uso e aceitação no processo decisório do IFRO) entre os eventos, esta
pesquisa aproxima-se da explicativa, ampliando seu escopo de análise.
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3.2 Universo e Amostra

A rede federal de educação profissional é composta 38 Institutos Federais, dois Centros
Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II e integram a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (REPCT). São 643 campi, mais de um milhão
de matrículas e cerca de 80 mil servidores (professores e técnico-administrativos) (BRASIL,
C., 2018). Neste cenário, foi realizada a aplicação de instrumento de coleta de dados para
identificar quantas instituições utilizam um Sistema de Apoio a Decisão e a partir destas
respostas averiguar a importância do tema a nível nacional. Todavia, somente 11 instituições
responderam a pesquisa, dessa forma, foram consideradas as respostas para fins de uso do
sistema, mas não foi considerada a relevância da pesquisa com estes dados.
Quanto a aplicação do instrumento de coleta de dados utilizando a Teoria UTAUT, a
população alvo foram os 74 gestores das nove unidades que compõe o IFRO, caracterizando o
estudo quanto aos elementos da população como censo (BABBIE, 2003). A população alvo é
composta conforme Tabela 1.
Tabela 1 — População alvo da pesquisa
Gestor
Reitor
Chefe de Gabinete do Reitor
Assessores Especiais
Chefe da Assessoria de Comunicação
Diretoria de Educação a Distância
Diretoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
Pró-Reitores
Diretorias subordinadas a pró-reitorias
Diretores Gerais de Campi
Diretores de Ensino de Campi
Diretores de Apoio ao Ensino
Diretores de Administração e Planejamento de Campi
Chefes de Departamento de Pesquisa de Campi
Chefes de Departamento de Extensão de Campi
Chefes de Departamento de Produção
TOTAL

Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
05
12
09
09
02
09
09
09
03
74

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Todavia, mesmo com o intuito de a coleta de dados ter característica de censo, ou seja,
procurou-se que todos indivíduos participassem da pesquisa, tratava-se de uma pesquisa com
colaboração voluntária. Dessa forma, não foi possível obter a resposta de todos os gestores. O
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total de respostas obtidos, após três envios de e-mails aos gestores em períodos sazonais, foi de
67 respostas, dessa forma, a análise dos dados conta com nível de confiança de 99% e 5% de
margem de erro.
Assim, apesar da intenção da pesquisa ser a de censo, devido a participação e a
amostragem dessa pesquisa, passou-se a caracteriza-se como não-probabilística, que segundo
Cooper e Schindler (2003, p. 152), é uma técnica “arbitrária (não-aleatória) e subjetiva” uma
vez que os elementos da amostra são eleitos “aleatoriamente”, portanto, não é amostragem
aleatória, devido a participação por conveniência e disponibilidade.

3.3 Procedimentos de Coleta de Dados

A primeira etapa da pesquisa, quantitativa, foi realizada por meio de instrumento de
coleta de dados estruturado, para tanto, foram aplicados pré-testes com os instrumentos que
passaram por avaliação do professor orientador e por três gestores do IFRO, os quais indicaram
ajustes relacionados ao esclarecimento dos conceitos sobre SAD e que resultou no instrumento
final utilizado na pesquisa.
Dessa forma, foi realizada uma investigação direta aos participantes por meio de um
instrumento de coleta de dados estruturado, com base no Modelo UTAUT integrado em
construtos determinantes ao uso da TI e seus moderadores.
Como forma de analisar a confiabilidade do instrumento de coleta de dados estruturado
optou-se pelo coeficiente alfa de Cronbach apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, “como
uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa” (HORA;
MONTEIRO; ARICA, 2010).
Para o cálculo do alfa de Cronbach, utilizou-se o software IBMS SPSS Statistics. O
“alfa mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise do perfil das
respostas dadas pelos respondentes. Trata-se de uma correlação média entre perguntas [...] não
há um valor mínimo definido para o coeficiente alfa de Cronbach ser aceito como bom, mas
acha-se na literatura o valor de 0,70 como mínimo aceitável” (HORA; MONTEIRO; ARICA,
2010).
Na presente pesquisa o coeficiente inicial obtido foi 0,849 com os 19 itens do
instrumento, conforme pode ser observado na Figura 4. Assim, considera-se que há uma boa
confiabilidade dos dados, sendo adequados ao propósito desta pesquisa.
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Figura 4 — Estatística de confiabilidade Alfa de Cronbach com as 19 proposições do
instrumento de coleta de dados

Fonte: Resultado análise SPSS.

A coleta de dados teve início a partir da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Rondônia (Apêndice D) em 18 de dezembro de 2017, por meio da
Plataforma Brasil e a partir da aprovação e autorização da realização da pesquisa pelo gestor
máximo do IFRO (Apêndice E).
Em razão das dimensões geográficas do estado de Rondônia e da necessidade de aplicar
o instrumento de coleta de dados aos gestores de todas unidades que compõem o IFRO,
solicitou-se a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN) em 27 de fevereiro de
2018 os nomes, telefones e e-mail dos gestores de forma a garantir dados fidedignos e utilizarse do recurso de comunicação digital, no caso o e-mail, para contato com os participantes da
pesquisa, recebendo a resposta em 19 de março de 2018.
A coleta de dados ocorreu de 09 de abril de 2018 a 30 de maio de 2018, portanto, pouco
mais de um mês. A colaboração foi voluntária e foi garantido ao participante que sua
participação era voluntária e não haveria custo algum, bem como qualquer vantagem financeira.
Foi garantido aos participantes que os dados coletados serão mantidos em sigilo e não será
divulgado em nenhum momento o nome ou contato dos participantes. Da mesma forma,
juntamente com o envio do instrumento de coleta foi enviado o termo de consentimento livre e
esclarecido, onde o mesmo declara conhecimento ao parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
e a participação na pesquisa.
A segunda etapa da pesquisa, qualitativa, foi o envio do instrumento de entrevista aos
gestores do IFRO. Do total da amostra, foi recebido 18 respostas dos gestores. Como o objetivo
é esclarecer pontos relevantes encontrados na primeira etapa da pesquisa, considerou-se este
número suficiente para o objetivo proposto.
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3.4 Instrumento de Pesquisa

Na etapa quantitativa da pesquisa, o instrumento utilizado para coleta de dados dos
institutos federais teve como intenção coletar dados sobre o uso de Sistemas de Apoio a Decisão
(SAD) pelos gestores destas instituições. O instrumento contou com questões relacionadas a
quais informações os gestores que consideram usar o SAD têm acesso. Este instrumento teve o
objetivo de mensurar a importância e relevância da pesquisa no que diz respeito ao uso do SAD
pelas instituições de ensino da rede federal de educação profissional.
O instrumento de coleta de dados, baseado na teoria do Modelo UTAUT, coletou dados
referentes a aceitação e uso do Sistema de Apoio a Decisão (SAD) usando a escala likert, por
meio dos construtos da teoria UTAUT: Expectativa de desempenho, Expectativa de esforço,
Influência social e Condições facilitadoras. O instrumento de coleta de dados foi precedido de
uma apresentação e informações acerta do que é Sistema de Apoio a Decisão, garantindo o
anonimato, a voluntariedade na participação e agradecimentos pela participação.
O instrumento conta com 19 itens que, de acordo com o modelo, são divididos em quatro
construtos determinantes: expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência social
e condições facilitadoras (VENKATESH et al., 2003).
Os respondentes deveriam assinalar a concordância com cada item que deveria refletir
sua posição relacionada a cada item do instrumento de coleta, sendo as opções: Concordo
Totalmente, Concordo Parcialmente, Indiferente, Discordo Parcialmente e Discordo
Totalmente.
Na etapa qualitativa, o instrumento utilizado para entrevista foi em formato online. O
instrumento foi validado por três gestores e adequado ao formato final para atender as
expectativas da pesquisa, conforme Apêndice C.

3.5 Ambiente de Pesquisa

O campo de estudo central escolhido foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia. Para realização da pesquisa foi solicitado previamente a aprovação
do projeto no âmbito institucional, junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) e à Reitoria/IFRO.
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são “instituições de educação
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
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educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” (BRASIL, 2008).
Estes compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada
ao Ministério da Educação e criada pela Lei nº 11.892 de 22 de dezembro de 2008.
Os Institutos Federais têm por finalidades e características:
I – ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II – desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III – promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros
de pessoal e os recursos de gestão;
IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados
com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento
socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em
geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento
de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI – qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e
atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica;
VIII – realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e
tecnológico;
IX – promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. (BRASIL,
2008)

Em Rondônia, recebe a denominação de Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia (IFRO) e foi criado no Estado por meio das junções da Escola Técnica
Federal de Rondônia e da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. Assim, o IFRO
iniciou suas atividades no Estado em 2009 e está se consolidando neste cenário com a oferta de
uma educação pública e gratuita (BRASIL, I., 2014).
A atuação do IFRO no Estado está composta por 10 unidades, sendo uma Reitoria na
capital (Porto Velho) e 9 campi, conforme Figura 5, distribuídos nas seguintes cidades:
Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e duas
unidades em Porto Velho.
Com a perspectiva de interiorizar a educação no Estado de Rondônia, o IFRO recorreu
a educação a distância, realizando investimentos significativos em um sistema de transmissão
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via satélite e de ambientes virtuais de aprendizagem com foco na interação aluno, professor,
tutor e comunidade (BRASIL, I., 2014).
Assim, além do ensino presencial por meio dos campi, o IFRO possui 25 polos de
educação a distância em parceria com prefeituras dos municípios do Estado de Rondônia e 176
polos de educação a distância em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria
Estadual de Educação permitindo cumprir um dos papéis da instituição que é a interiorização
da educação.
Figura 5 — Mapa da distribuição geográfica do IFRO no Estado de Rondônia

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IBGE (2018)

Verifica-se, pela disposição geográfica do IFRO, que sua abrangência no estado de
Rondônia e principalmente avulta as características da instituição quanto as responsabilidades
dos gestores de avaliar o cenário no que diz respeito aos arranjos produtivos locais.
Todas as decisões tomadas por gestores ao longo desses anos tiveram como suporte
informações fornecidas por planilhas eletrônicas, consultas aos diversos sistemas da
administração pública federal e pesquisas junto à comunidade acadêmica.
Todavia, é certo afirmar que os gestores por vezes estarão indecisos quanto as
alternativas e/ou falta de informação para tomar uma determinada decisão. Em 2015, o IFRO
investiu no desenvolvimento de um Sistema de Apoio a Decisão (SAD). Como afirmam
Clericuzi, Almeida e Costa (2006) , “projetar, implementar e utilizar um SAD envolve
diferentes pessoas, que desenvolvem papéis específicos”.
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Com a perspectiva de integrar os sistemas de informação disponíveis e oferecer aos
gestores uma ferramenta de apoio a decisão, o IFRO desenvolveu um painel de indicadores
utilizando como base, para o tratamento da informação, os conceitos de Big Data, para lidar
com questão de velocidade, volume e variedade dos dados, o qual está em funcionamento desde
2015 (VICTORINO et al., 2017).

3.6 Análise dos Dados

O instrumento de coleta de dados aplicado aos gestores do IFRO utiliza escalas Likert,
que possui afirmativas para permitir ao respondente seu grau de concordância quanto a uma
afirmação. Entretanto, explica Sanches, Meireles e Sordi (2011) que os dados oriundos das
escalas tipo Likert permitem apenas relação de equivalência e comparação, sendo esta última
irreflexiva, assimétrica e transitiva, o que permite apenas tratamentos matemáticos ou
estatísticos nos dados coletados, sendo, dessa forma, nada mais do que uma escala ordinal.
Para analisar os resultados gerais da escala Likert da pesquisa, utilizou-se o Ranking
Médio (RM) que permite verificar a concordância ou discordância quanto às proposições. Dessa
forma, para o ranking médio foi considerado a média ponderada identificada que é calculada
de acordo com a frequência de respostas das escalas apontadas pelos respondentes por meio da
fórmula: 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑀𝑃) = ∑(𝑓𝑖 ∗ 𝑉𝑖). Assim, 𝑅𝑀 = 𝑀𝑃/(𝑁𝑆), onde fi é a
frequência observada das proposições para cada resposta, Vi é o valor de cada resposta e NS é
o número da amostra (MALHOTRA, 2006). Este cálculo permitiu averiguar o grau de aceitação
dos gestores quanto ao uso do sistema de acordo com as proposições do Modelo UTAUT.
Também foi utilizado o grau de concordância para cada proposição. Para isso, é
necessário calcular os respondentes discordantes (Df) e concordantes (Cf) em relação a cada
proposição, conforme Equações 1 e 2 e o grau de concordância de cada proposição (GCp) foi
calculado pelo oscilador estocástico de Wilder Jr. (1981), conhecido como indicador de força
relativa e é representado pela Equação 3.
𝐷𝑓 = ∑ 𝑁𝐹 + ∑ 𝑅𝐹 + ∑

𝐴𝑉𝐹

𝐶𝑓 = ∑ 𝑄𝑆𝐹 + ∑ 𝑆𝐹 + ∑

𝐴𝑉𝐹

2

2

100

𝐺𝐶𝑝 = 100 − ( 𝐶𝑝 )
+1

𝐷𝑝

(1)
(2)
(3)
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Também é possível verificar o “grau de concordância” para cada proposição, para isso,
é utilizado o oscilador estocástico de Wilder Jr (1981), conhecido como indicador de força
relativa. Davis (1976) propôs uma interpretação para os níveis de concordância conforme
Quadro 4.
Quadro 4 — Interpretação de valores do grau de concordância das proposições
Valor do Grau de Concordância

Interpretação adequada

90 ou mais

Concordância muito forte

80 a 89,99

Concordância substancial

70 a 79,99

Concordância moderada

60 a 69,99

Concordância baixa

50 a 59,99

Concordância desprezível

40 a 49,99

Discordância desprezível

30 a 39,99

Discordância baixa

20 a 29,99

Discordância moderada

10 a 19,99

Discordância substancial

9,99 ou menos

Discordância muito forte

Fonte: Davis (1976), adaptado pelo autor.

Para uma análise e validação dos dados mais detalhada, uma das técnicas empregadas
foi a Lógica Paraconsistente. O uso da lógica clássica para tratamento de dados e informações,
por vezes, pode não ser o mais adequado para retratar situações e proposições do mundo real.
Neste caso, utilizar a Lógica Paraconsistente, uma lógica não-clássica, que por aceitar
contradições como teses em sua estrutura podem ser aplicadas em diversas áreas do
conhecimento (SILVA FILHO, 2009).
A partir da Lógica Paraconsistente, os estudos resultantes da Lógica Evidencial que
limitam as premissas a evidências apenas parciais, a Lógica Paraconsistente Anotada (LPA),
conforme Silva Filho (2009), “[...] é considerado o grau de credibilidade ou crença que as
premissas conferem à conclusão. A determinação das premissas é tarefa de pesquisas científicas
e a validade ou não validade da argumentação é determinada por estudo lógico”.
Conforme explica Sanches, Meireles e Sordi (2011):
As Escalas destinadas a medir opiniões e atitudes fazem uso de diferenciais
semânticos que são apresentados variando qualitativamente em grau, desde o
mais baixo nível ao mais elevado. A conceito de “diferencial semântico”
indica que as expressões utilizadas variam de sentido gradativamente num
contínuum. Os sujeitos pesquisados são instados a escolher entre diversas
opções, marcando aquela que mais se aproxima da sua atitude ou opinião
(SANCHES; MEIRELES; SORDI, 2011, p. 4).
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Dessa forma, as respostas foram convertidas em números utilizando o conceito de
diferencial semântico para fazer os cálculos estatísticos, sendo estabelecidas as ordens descritas
no Quadro 5.
Quadro 5 — Descrição do diferencial semântico utilizado no instrumento de coleta de
dados estruturado
Diferencial Semântico
1

Nada à vontade

Discordo totalmente

2

Muito pouco à vontade

Discordo parcialmente

3

Um pouco à vontade

Indiferente

4

Muito à vontade

Concordo parcialmente

5

Totalmente à vontade

Concordo totalmente

Fonte: Elaborado pelo autor

O uso da lógica paraconsistente para análise dos dados parte do pressuposto de que é
possível estabelecer graus de crença e de descrença para certas proposições, assim, algumas
interpretações são possíveis, já que a lógica paraconsistente admite outros estados,
considerando a premissa de que o conhecimento é incerto, como: falso, tendendo ao
inconsistente; quase inconsistente; inconsistente; verdadeiro, tendente ao inconsistente; quase
verdadeiro; verdadeiro; verdadeiro, tendendo ao indeterminado; quase indeterminado;
indeterminado; falso, tendendo ao indeterminado; e quase falso (SANCHES et al., 2010).
Figura 6 — Interpretação do Quadrado Unitário do Plano Cartesiano (QUPC)

Fonte: Adaptado de Sanches; Marietto e Paixao, 2011
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Os graus de certeza e contradição da lógica paraconsistente são utilizados como sinais
de informação, assim, a saída expressa uma decisão. Neste caso, de acordo com Da Costa et al.
(1999, p.19), lógicas paraconsistentes acham-se relacionadas a certo reticulado completo
denominado Quadrado Unitário do Plano Cartesiano (QUPC), conforme pode ser observado na
Figura 6.
A análise dos dados também foi realizada por meio da Análise Fatorial, que é uma
abordagem multivariada e tem como objetivo descobrir padrões nos valores de diversas
variáveis, “[...] essencialmente pela geração de dimensões artificiais (fatores) que se
correlacionam altamente com diversas das variáveis reais” (BABBIE, 2003).
A análise fatorial foi proposta em 1904 por Charles Spearman quando desenvolveu um
método para criar um índice geral de inteligência, denominado fator “g” por meio da análise de
vários resultados e testes de aptidão, onde o pesquisador notou que um conjunto de testes
poderia ser substituído por um único tipo de avaliação. Entretanto, o termo Análise Fatorial foi
proposto por Louis L. Thurstone em 1931 quando o mesmo identificou sete “habilidades
Mentais Primárias” em vez de um único fator “g” (CORRAR; PAULO e DIAS FILHO, 2014).
A análise fatorial tem como objetivo principal reduzir o número de dimensões ou fatores
a partir de um conjunto de variáveis originais e pressupõe que “altas correlações entre variáveis
geram agrupamentos que configuram os fatores” (CORRAR; PAULO e DIAS FILHO, 2014).
Essa técnica permite simplificar os dados e buscar um melhor entendimento da estrutura de
dados.
A análise fatorial permite pressupor que há uma correlação entre as variáveis e que essa
correlação surge, pois, as variáveis compartilham ou estão relacionadas a um determinado fator,
dessas forma, os agrupamentos gerados pelas variáveis devem permitir identificar o significado
desses agrupamentos (CORRAR; PAULO e DIAS FILHO, 2014).
Assim, este estudo buscou simplificar, por meio da Análise Fatorial Exploratória (AFE),
os dados oriundo do instrumento de coleta de dados baseado no modelo UTAUT para identificar
quais fatores preponderantes podem ser considerados na melhoria da implantação para o uso e
aceitação do sistema Painel de Indicadores da instituição, ou seja, quais proposições formam
um escopo de relação que podem determinar o que realmente é importante a ser mensurado e
acompanhado no uso e aceitação do SAD na instituição.
Para extração dos fatores foi utilizado o método de Análise de Componentes Principais
que levam em consideração a variância total nos dados por meio da verificação de uma
combinação linear entre as variáveis, de maneira que o máximo de variância seja explicado.
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Este processo se repete para buscar sempre uma nova combinação linear e demonstre a maior
quantidade de variância restante (CORRAR; PAULO e DIAS FILHO, 2014).
O modo de análise das variáveis escolhido foi o R-mode fator analysis que busca
identificar estruturas subjacentes capazes de ser percebidas apenas pela construção de
relacionamentos entre diversas variáveis (CORRAR; PAULO e DIAS FILHO, 2014). Esta
escolha se deu em razão do Modelo UTAUT já ser considerado um modelo de referência para
uso e aceitação de tecnologias da informação, todavia, o objetivo é verificar e reduzir as
proposições que explicam o uso e aceitação do SAD, no caso, o Painel de Indicadores, na
instituição pesquisada.
A escolha do número de fatores pode ser definida por meio do critério de autovalor,
critério do gráfico de declive ou scree plot e pela porcentagem da variância explicada. Nesta
pesquisa optou-se pela porcentagem da variância explicada, pois definiu-se ser necessário que
o conjunto de proposições respondam por pelo menos 70% da variância. Para ampliar a
explicação da análise fatorial foi realizado rotação dos fatores Varimax que é um tipo de rotação
ortogonal (mantem fatores perpendiculares entre si) que permite identificar mais facilmente a
relação com um único fator (CORRAR; PAULO e DIAS FILHO, 2014).
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4 RESULTADOS

A pesquisa teve como primeira etapa a aplicação de um instrumento de coleta de dados
nas instituições de educação profissional da rede federal, entretanto, em razão do retorno baixo
do instrumento de coleta de dados submetido as instituições federais de educação profissional
do país, não será analisado os dados deste instrumento de forma detalhada, considerando assim
que o primeiro objetivo da pesquisa não poderá ser atendido em sua plenitude.
Todavia, como apenas 11 instituições das 41 responderam, é apresentado no Gráfico 1
o resultado do questionamento realizado a cada instituição quanto ao entendimento dos
conceitos de Sistema de Apoio a Decisão (SAD) e se os gestores respondentes afirmam que a
sua instituição utiliza um SAD. As instituições que responderam foram: Instituto Federal do
Espirito Santo, Instituto Federal de Brasília, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais,
Instituto Federal do Ceará, Instituto Federal do Tocantins, Instituto Federal de Santa Catarina,
Instituto Federal do Acre, Colégio Dom Pedro II, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Instituto
Federal de Roraima e Instituto Federal de Rondônia.
Pode-se assim verificar que das 11 instituições respondentes, 9 afirmaram não utilizar
um sistema de apoio a decisão. Destaca-se que para esta afirmação foi apresentado no
instrumento de coleta de dados os conceitos sobre Sistema de Apoio a Decisão. Portanto,
mesmo com um baixo número de repostas pode ser verificado que as instituições não contam
com uso de um sistema de apoio a decisão, o que sugere uma significativa relevância para
pesquisa.
Gráfico 1 — Uso de sistema de apoio a decisão nas instituições da rede federal de
educação profissional
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)
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4.1 Caracterização dos pesquisados

É apresentado a seguir à caracterização dos pesquisados, de forma inicial, a
caracterização é apresentada de acordo com os quatro moderadores do modelo UTAUT, que
são características pessoais dos indivíduos (usuários) que possuem um papel de moderador e
podem influenciar na aceitação e uso da tecnologia em questão. São eles: Gênero, Idade,
Experiência e Voluntariedade de uso. No primeiro Gráfico 2, verifica-se que 58% dos gestores
da instituição são homens e 47% mulheres.
Gráfico 2 — Gênero dos gestores do IFRO

42%
Feminino

58%

Masculino

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

O Gráfico 3 apresenta o resultado da idade dos gestores do IFRO. Pode-se verificar que
25% dos gestores tem entre 25 a 30 anos e que 59% dos gestores possuem idade inferior a 41
anos.
Gráfico 3 — Idade dos gestores do IFRO

11%

9%

25 a 30

25%

31 a 35
36 a 40

21%

19%
15%

41 a 45
46 a 50
51 a 60

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)
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Quanto a experiência, o Gráfico 4 demonstra o tempo de gestão dos gestores da
instituição, percebe-se que mesmo com 59% dos gestores possuindo idade inferior a 41 anos,
42% dos gestores possuem mais de 5 anos de experiência em gestão. Com tempo inferior a um
ano de gestão podemos verificar que 7% estão neste cenário.
Destaca-se neste caso também que apesar da existência do Campus Colorado do Oeste
a mais de 25 anos, a atuação do IFRO no estado enquanto Instituto Federal é de apenas 10 anos.
Gráfico 4 — Tempo de gestão dos gestores respondentes
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Afim de verificar o tempo de gestão de acordo com a identidade de gênero, verificou-se
que conforme apresentado no Gráfico 5, há, assim como no caso dos homens, uma quantidade
maior de gestores do sexo feminino com mais de cinco anos de gestão. Também pode-se
averiguar que a proporção de tempo de gestão entre mulheres e homens é parecida seguindo a
proporção de respondentes.
Gráfico 5 — Tempo de gestão dos respondentes por identidade de gênero
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Mais de 5 anos

50

4.2 Análise quantitativa

As análises iniciais foram realizadas a partir das respostas do instrumento de coleta de
dados por meio do software de análise de dados IBMS SPSS Statistics.
Houve uma verificação da análise da confiabilidade das escalas utilizadas na pesquisa
(Alfa de Cronbach). Dessa forma, verifica-se na Figura 7, que os valores obtidos foram
consistentes com os que normalmente são citados na literatura, 0,70 como mínimo aceitável e
se estão adequados ao propósito do presente estudo (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010).
Na presente pesquisa, inicialmente, o coeficiente obtido foi 0,849, e com estes
resultados considera-se que há uma boa confiabilidade dos dados, sendo adequados ao
propósito desta pesquisa.
Também foi analisado o Alfa de Cronbach dos quatro construtos determinantes do
modelo UTAUT de forma individual que são: expectativa de desempenho, expectativa de
esforço, influência social e condições facilitadoras (VENKATESH et al., 2003). Cada construto
é delineado no Quadro 6.
O coeficiente dos construtos do modelo UTAUT pode ser verificado no Quadro 6.
Também foi verificado o coeficiente da “intenção comportamental” que o modelo sugere no
instrumento de coleta de dados, este com 0,889 no Alfa de Cronbach.
Quadro 6 — Os quatro construtos do UTAUT com Alfa de Cronbach
Construto

Definição

Alfa de Cronbach

Expectativa de
desempenho
Expectativa de
esforço

Grau em que o indivíduo acredita que usar o sistema
aumentará sua performance no trabalho

0,768

Grau de facilidade associado ao uso do sistema

0,894

Influência social
Condições
facilitadoras

Grau em que o indivíduo considera importante a
opinião de outros sobre usar ou não o sistema
Grau de percepção do indivíduo sobre a existência de
infraestrutura técnica e organizacional para utilização
do sistema

0,709
0,443

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Venkastesh et al (2003)

Pode ser verificado no Quadro 6 que a confiabilidade dos dados do questionário não
alcançou o mínimo desejável no construto “Condições facilitadoras”, apesar do questionário ter
0,849 de confiabilidade. Os itens que correspondem ao construto em questão são: Tenho os
recursos necessários para usar o sistema; Eu tenho o conhecimento necessário para usar o
sistema; O sistema não é compatível com outros sistemas que eu uso; Uma pessoa específica
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(ou grupo) está disponível para assistência com dificuldades do sistema. Assim, foi retirado este
construto da análise dos dados e após nova verificação, o Alfa de Cronbach obtido foi de 0,844,
o que ainda permite atestar a confiabilidade dos dados.
Figura 7 — Estatística de confiabilidade Alfa de Cronbach após retirar construto
“Condições Facilitadoras”
Alfa de
Cronbach com
Alfa de

base em itens

Cronbach

padronizados

N de itens

,844

,858

15

Fonte: Resultado análise SPSS

O instrumento de coleta de dados baseados no modelo UTAUT apresentou questões
relativas ao uso e aceitação do Painel de Indicadores do IFRO de forma que os gestores
pudessem expor seu grau de concordância com as afirmações, conforme segue: (1) Discordo
totalmente; (2) Discordo parcialmente; (3) Indiferente; (4) Concordo parcialmente; (5)
Concordo totalmente. Assim, é apresentado os dados tabulados conforme Tabela 2 relativas a
cada resposta.

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da
proposição

Concordantes da
proposição

Grau de Concordância
da proposição

Grau de Discordância
da proposição

Tabela 2 — Análise de fator sobre uso e aceitação de sistemas de apoio a decisão

O sistema é útil para o meu trabalho.

0

0

6

10

51

67

4,67

3,0

64,0

95,5

4,5

Usando o sistema me permite realizar
tarefas mais rapidamente.

1

2

10

28

26

67

4,13

8,0

59,0

88,1

11,9

Usando o sistema aumenta a minha
produtividade.

1

0

13

27

26

67

4,15

7,5

59,5

88,8

11,2

Se eu usar o sistema, eu vou aumentar
minhas chances de conseguir uma
promoção.

15

2

36

12

2

67

2,76

35,0

32,0

47,8

52,2

0,1996

0,8004

μ2

μ1

Diferencial Semântico
Expectativa de Desempenho (ED)

53,5

214,5

Cf

Df

268

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da
proposição

Concordantes da
proposição

Grau de Concordância
da proposição

Grau de Discordância
da proposição
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Aprender a utilizar o sistema é fácil
para mim.

0

2

5

21

39

67

4,45

4,5

62,5

93,3

6,7

Minha interação com o sistema é clara
e compreensível.

2

2

9

41

13

67

3,91

8,5

58,5

87,3

12,7

Será fácil tornar-me um hábil usuário
do sistema

2

2

6

23

34

67

4,27

7,0

60,0

89,6

10,4

Acho o sistema fácil de usar

2

1

9

25

30

67

4,19

7,5

59,5

88,8

11,2

0,1026

0,8974

μ2

μ1

Concordo Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da
proposição

Concordantes da
proposição

Grau de Concordância
da proposição

Grau de Discordância
da proposição

Df

Concordo
Parcialmente

Cf

268

Indiferente

240,5

Discordo Parcialmente

27,5

Discordo Totalmente

Expectativa de Esforço (EE)

As pessoas com quem me relaciono
acham que eu deveria usar o sistema

1

0

42

20

4

67

3,39

22,0

45,0

67,2

32,8

Pessoas que são importantes para mim
pensam que eu deveria usar o sistema

1

0

36

19

11

67

3,58

19,0

48,0

71,6

28,4

Os gestores demonstram que o fato de
usar o sistema é importante para a
reputação deles

1

6

22

25

13

67

3,64

18,0

49,0

73,1

26,9

Em geral, a organização apoiou a
utilização do sistema.

0

2

10

20

35

67

4,31

7,0

60,0

89,6

10,4

0,2463

0,7537

μ2

μ1

Influência Social (IS)

66

202

Cf

Df

268

Discordo Totalmente

Discordo Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da
proposição

Concordantes da
proposição

Grau de Concordância
da proposição

Grau de Discordância
da proposição
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Tenho os recursos necessários para
usar o sistema.

0

1

6

16

44

67

4,54

4,0

63,0

94,0

6,0

Eu tenho o conhecimento necessário
para usar o sistema.

3

3

5

23

33

67

4,19

8,5

58,5

87,3

12,7

O sistema não é compatível com outros
sistemas que eu uso.

18

3

15

20

11

67

3,04

28,5

38,5

57,5

42,5

Uma pessoa específica (ou grupo) está
disponível para assistência com
dificuldades do sistema.

3

3

26

28

7

67

3,49

19,0

48,0

71,6

28,4

0,2239

0,7761

μ2

μ1

Eu prevejo que eu iria usar o sistema
nos próximos 12 meses

7

0

7

Eu planejo usar o sistema nos próximos
12 meses

4

0

3

Grau de Discordância
da proposição

4

Grau de Concordância
da proposição

4

Concordantes da
proposição

3

Discordantes da
proposição

Eu pretendo usar o sistema nos
próximos 12 meses

QT

Ranking Médio

Intenção Comportamental de usar o
sistema (IC)

Concordo Totalmente

Df

268

Concordo
Parcialmente

Cf

Indiferente

208

Discordo Parcialmente

60

Discordo Totalmente

Condições de Facilitação (CF)

12

44

67

4,34

9,0

58,0

86,6

13,4

17

36

67

4,12

10,5

56,5

84,3

15,7

20

40

67

4,37

5,5

61,5

91,8

8,2

0,1244

0,8756

μ2

μ1

25

176

Cf

Df

201

Legenda: 1, 2, 3, 4 e 5: Diferencial semântico conforme Quadro 1; QT = quantidade total de respondentes; DP = Discordantes
da proposição: quantidade de respondentes discordantes = (D+DT+0.5*I); CP = Concordantes da proposição: quantidade de
respondentes concordantes = (C+CT+0.5*I); GCP = Grau de concordância da proposição calculado de acordo com a equação
(CP/QT); Df = Discordantes do Fator; Cf = Concordantes do Fator; μ1= crença de que as proposições como um todo sejam
verdadeiras; μ2 = descrença de que as proposições como um todo sejam verdadeiras.

De acordo com a análise do Grau de Concordância de cada proposição (GCp) foi
analisada a Tabela 2 e pode ser apurado que quanto ao construto “Expectativa de Desempenho”
pode ser verificado que a proposição que obteve um maior grau de concordância foi a
proposição “O sistema é útil para o meu trabalho”, com 95,5 o que sugere uma concordância
muito forte conforme Davis (1976, p 70). Ademais, a proposição “Se eu usar o sistema, eu vou

54

aumentar minhas chances de conseguir uma promoção” apresentou grau de concordância de
47,8, ou seja, com um alto grau de discordância sobre a proposição, chegando a 52,2.
Quanto ao construto “Expectativa de Esforço” a proposição “Aprender a utilizar o
sistema é fácil para mim” apresentou concordância de 93,3 enquanto as demais estiveram acima
de 87 e abaixo de 89, ou seja, com uniformidade no grau de concordância das proposições.
Quanto ao construto “Influência Social” a proposição “Em geral, a organização apoiou
a utilização do sistema” obteve grau de concordância de 89,6, enquanto a proposição “As
pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar o sistema” apresentou concordância
de 67,2.
Quanto ao construto “Condições de Facilitação”, dentre as proposições possíveis, a
“Tenho recursos necessários para usar o sistema” demonstrou concordância muito forte com
94,0, enquanto a proposição “O sistema não é compatível com outros sistemas que eu uso”
apresentou concordância de 57,5.
Por fim, foi verificado também a “Intenção Comportamental de usar o sistema” e a
maior concordância foi de 91,8 com a proposição “Eu planejo usar o sistema nos próximos 12
meses”.
Com os resultados apresentados na Tabela 1, iniciou-se a análise e validação dos dados
por meio da lógica paraconsistente, que foram aplicadas sobre as proposições do Modelo
UTAUT. Assim, os cálculos foram realizados e demonstrados na Figura 9, tomando-se como
base os conceitos da Lógica Paraconsistente.
Após identificados os concordantes do fator e os discordantes do fator, Sanches,
Meireles e Sordi (2011, p. 11) estabelecem a necessidade da conversão das crenças e descrença
utilizando os operadores lógicos OR e AND. A lógica conectiva é estabelecida a partir da
comparação de μ1 e μ2 onde o resultado operado por OR é a saída do maior valor das duas
entradas e o resultado operado por AND é a saída do menor valor das duas entradas.

O método consiste em estabelecer as proposições e parametrizá-las de forma
a poder “isolar os fatores de maior influência nas decisões e, por meio de
especialistas, obter anotações para esses fatores, atribuindo-lhes um grau de
crença (µ1) e um grau de descrença (µ2)”. (SILVA FILHO apud
CARVALHO, 2002).

55

Figura 8 — Redes Lógicas para conversão do grau de crença e descrença

Fonte: Elaborador pelo autor, adaptado de SANCHES, MEIRELES e SORDI, 2011

Assim, a partir da Lógica Paraconsistente calculou-se os graus de crença (µ1) e
descrença (µ2) em relação a cada fator e obteve-se o grau de certeza (G1) e o grau de contradição
(G2).
Grau de certeza:
(G1 = μ1R - μ2R) = 0,7761 - 0,1244 = 0,6517

Grau de incerteza:
(G2 = μ1R - μ2R - 1) = 0,7761 + 0,1244 - 1,00 = - 0,0995

Com os resultados do grau de certeza e incerteza, faz-se necessária a normalização e
interpretação do resultado, “buscando uniformizar a linguagem de forma a possibilitar
ulteriores comparações, o modelo proposto possui a etapa na qual é feita a normalização do
resultado para que o resultado final se expresse no intervalo de [0; 1]” (SILVA FILHO, 2009).

Normalização do grau de certeza:
𝐺1𝑛 =

𝐺1 − (−1) 𝐺1 + 1 0,6517 + 1
=
=
= 0,82585
1 − (−1)
2
2

Normalização do grau de contradição:
𝐺2𝑛 =

𝐺2 − (−1) 𝐺2 + 1 −0,0995 + 1
=
=
= 0,45025
1 − (1)
2
2
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Aplica-se, então, o resultado de G1 e G2 para interpretação, conforme Quadro 7, no
Quadrado Unitário do Plano Cartesiano (QUPC), como pode ser observado na Figura 10.
Figura 10 — QUPC – Quadrado Unitário do Plano Cartesiano

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a conversão da normalização, Davis (1976, p.70), também citado por Sanches,
Meireles e Sordi (2011, p11), propõe uma interpretação para os graus de certeza e contradição
normalizados, assim, foi utilizado o quadro de Davis (1976) adaptado por Sanches, Meireles e
Sordi (2011).
Quadro 7 — Convenção para descrever a interpretação e síntese de informação obtida
por escala Likert no que concerne ao grau de certeza normalizado G1n e ao grau de
contradição normalizado G2n

Fonte: Davis (1976), adaptado por Sanches, Meireles e Sordi (2011, p. 11)

Portanto, como é possível observar no Quadro 7, ao analisar a ótica da validade dos
dados, verifica-se que eles apresentam “Aderência substancial” quanto ao grau de certeza
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normalizado (entre -1 e +1) e “Dados consistentes” quanto ao grau de contradição normalizado
(entre -1 e +1). Esses resultados expressam a noção de certeza (Verdade ou Falsidade) e de
incerteza (Inconsistência e Indefinição) quanto a confiabilidade dos dados e dos resultados
apresentados no Grau de Concordância das Proposições (GCp) e do ranking médio, com seus
valores confinados ao discurso normalizado entre -1 e +1.
Após a confirmação dos resultados apresentados na etapa anterior, iniciou-se a Análise
Fatorial dos dados. Neste caso o objetivo foi verificar como reduzir as proposições de forma a
garantir que sejam identificadas quais variáveis determinam melhor a aceitação e uso do sistema
de apoio a decisão da instituição.
Figura 9 — Teste de KMO e Bartlett

Fonte: Análise de dados SPSS

Conforme Hair et al. (2006) sugerem, a amostra deve ser superior a 50 observações. Da
mesma forma, no caso do padrão de correlação entre as variáveis, a matriz de correlações deve
permitir observar a maior parte dos coeficientes com um valor acima de 0,30. O teste de KaiserMeyer-Olklin (KMO), segundo Hair et al. (2006) deve ser de no mínimo 0,50 e o Bartelett Test
of Spherecity (BTS) deve ser estatisticamente significante (p < 0,05).
Após primeira análise fatorial, verificou-se que havia divergências de correlação entre
as proposições. Dessa forma, utilizando a matriz de correlação anti-imagem, retirou-se das
análises a proposições que não atingiam 0,500 na matriz de correlação. Assim foram retiradas:
✓ Se eu usar o sistema, eu vou aumentar minhas chances de conseguir uma
promoção
✓ Eu pretendo usar o sistema nos próximos 12 meses

Após a segunda análise verificou-se que o Teste de KMO e Barlett melhorou, chegando
a 0,725 e a matriz de correlação anti-imagem apresentou apenas uma proposição abaixo de
0,500, assim foi retirada da análise a preposição “Eu prevejo que eu iria usar o sistema nos
próximos 12 meses”.
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Foi realizado a terceira análise e o Teste de KMO e Barlett melhorou novamente, com
índice de 0,754. A matriz de correlação anti-imagem atendeu as expectativas e a matriz de
correlações, apesar de conter correlações fracas, abaixo de 0,300, em sua maioria atendia as
correlações esperadas.
Assim, a partir da tabela de comunalidades, verificou-se que haviam proposições que
não estavam entre 0,5 e 1,0. Dessa forma, optou-se por retirar as proposições abaixo de 0,5 na
tabela de comunalidades. Assim, foram retiradas as seguintes proposições:
✓ Em geral, a organização apoiou a utilização do sistema
✓ Eu planejo usar o sistema nos próximos 12 meses

Ao fim da quarta análise o Teste de KMO e Barlett chegou a 0,773 e os valores de
correlação e comunalidades apresentaram dados consistentes e permitiram a verificação de que
três proposições explicam 77,33% do modelo de uso e aceitação de tecnologias da informação
e atende o objetivo proposto da pesquisa de fatores que expliquem pelo menos 70% do modelo.
Tabela 3 — Variância total explicada

Fonte: Análise dados SPSS - Método de Extração: Análise de Componente Principal.

Dessa forma, os componentes identificados permitiram agrupar as preposições entre três
fatores, entretanto, os dados estavam com valores de explicação muito próximos em alguns
casos, assim, procedeu-se com a verificação dos valores após a aplicação da rotação dos valores
pelo critério Varimax, que resultou nos agrupamentos descritos a seguir:

Fator 1 - Fator Usabilidade
•

O sistema é útil para o meu trabalho
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•

Minha interação com o sistema é clara e compreensível

•

Será fácil tornar-me um hábil usuário do sistema

•

Acho o sistema fácil de usar

•

Aprender a usar o sistema é fácil para mim

Fator 2 - Fator Desempenho
•

Usando o sistema me permite realizar tarefas mais rapidamente

•

Usando o sistema aumenta minha produtividade

Fator 3 - Fator Relacionamento
•

As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar o sistema

•

Pessoas que são importantes para mim pensam que eu deveria usar o sistema

•

Os gestores demonstram que o fato de usar o sistema é importante para a reputação deles

Portanto, a análise fatorial foi capaz de agrupar três fatores essenciais para a aceitação
e uso do Sistema de Apoio a Decisão do Instituto Federal de Rondônia, que são: Usabilidade,
Desempenho e Relacionamento.
A partir desses três fatores identificados foram realizadas análises em relação aos
moderadores da UTAUT de forma a elencar características específicas quanto ao uso e
aceitação do SAD. Antes, porém, cabe destacar que uma das questões tratava da afirmação do
respondente de utilizar um SAD de acordo com os conceitos apresentados, os resultados podem
ser observados no Gráfico 6 com estatísticas de tempo de gestão.
Gráfico 6 — Afirmação de uso do SAD do IFRO por tempo de gestão
30
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19
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10

9
1

3

2

6
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0
Não
Menos de um ano

Sim
1 a 3 anos

4 a 5 anos

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Mais de 5 anos
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Pode ser observado que 80% dos gestores afirmam que utilizam um Sistema de Apoio
a Decisão e a diferença menor está nos gestores que possuem mais de 5 anos de gestão.
No Fator Usabilidade o primeiro item analisado foi “O sistema é útil para o meu
trabalho” o resultado pode ser observado na Tabela 4.

Discordo Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 4 — Consideração de utilidade do sistema para o trabalho dos gestores

Ambos os sexos

0

0

6

10

51

67

4,67

3,0

64,0

95,5

4,5

Masculino

0

0

2

7

30

39

4,72

1,0

38,0

97,4

2,6

Feminino
0
0
4
3
21
28
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

4,61

2,0

26,0

92,9

7,1

Diferencial Semântico

Proposição
[O sistema é útil para o
meu trabalho.]

Pode ser verificado que há uma grande concordância quanto a utilidade do trabalho para
os gestores com um ranking médio bem elevado. Ao detalhar mais a análise, nota-se que na
comparação entre gêneros e a concordância foi maior para os homens sobre a utilidade do SAD
para o trabalho com 97,4 de GCp e 4,72 de ranking médio para os respondentes masculinos.
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proposição

Grau de Discordância da
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Tabela 5 — Consideração de utilidade do sistema para o trabalho dos gestores por
tempo de gestão

Menos de um ano

0

0

0

2

3

5

4,60

0,0

5,0
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0,0

1 a 3 anos

0

0

1

4

21

26

4,77

0,5

25,5
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1,9

4 a 5 anos

0

0

1

1

6

8

4,63

0,5

7,5

93,8

6,3

Mais de 5 anos

0

0

4

3

21

28
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2,0

26,0

92,9

7,1

Menos de um ano

0

0

0

1

2

3
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0,0
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0

0

1

1

3

5

4,40

0,5

4,5

Mais de 5 anos

0

0

1

2

13

16

4,75

0,5

Menos de um ano

0

0

0

1

1

2

4,50

0,0

1 a 3 anos

0

0

1

1

9
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4,73
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0

0

0

0

3

3
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3
1
8
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)
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FEMININO

4 a 5 anos

90,0

10,0

15,5

96,9

3,1

2,0

100,0

0,0

0,5

10,5

95,5

4,5

5,00

0,0

3,0

100,0

0,0

4,42

1,5

10,5

87,5

12,5

Ao ser analisado o tempo de gestão, verifica-se que os gestores do gênero feminino com
mais de cinco anos de experiência na gestão têm um grau de concordância menor em relação a
utilidade do SAD no trabalho, todavia, conforme Davis (1976), ainda apresenta uma
concordância muito forte com a preposição. O mesmo não se aplica quando verificado os
mesmos dados separados por sexo, pois neste caso, os gestores do sexo feminino com mais de
cinco anos apresentam uma concordância substancial, abaixo de 90. Quando incluído o quesito
idade na análise, é verificado que o indicador dos gestores do sexo feminino que apresentam
concordância substancial é referenciado com maior intensidade pelas gestoras de 41 a 60 anos
de idade. No caso dos gestores do sexo masculino a idade tem um fator mais homogêneo,
conforme pode ser observado na Tabela 6.
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Tabela 6 — Consideração de utilidade do sistema para o trabalho dos gestores por idade
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0
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)
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87,5
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FEMININO

25 a 30

O segundo item analisado no Fator Usabilidade foi “Minha interação com o sistema é
clara e compreensível”. Neste item apresentou indicação de concordância substancial quanto a
clareza e compreensão do uso do sistema, tanto para o público feminino como masculino,
conforme pode ser observado no Tabela 7. Pode-se sugerir então que os gestores concordam
que o sistema é útil para o trabalho deles, porém, aparece a primeira problemática do Fator
Usabilidade que é a interação clara e compreensível com o sistema, permitindo inferir que
apesar da importância do sistema de apoio a decisão a interação com o sistema não ocorre de
forma satisfatória. Esta afirmação é mais evidenciada para os gestores do sexo feminino de 1 a
3 anos de gestão com concordância moderada e para os gestores do sexto masculino de 4 a 5
anos de gestão.
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Tabela 7 — Clareza e compreensão de interação com o sistema por tempo de gestão

Menos de um ano

0

0

0

3

2

5

4,40

0,0

5,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

2

3

18

3

26

3,85

3,5

22,5

86,5

13,5

4 a 5 anos

1

0

0

5

2

8

3,88

1,0

7,0

87,5

12,5

Mais de 5 anos

1

0

6

15

6

28

3,89

4,0

24,0

85,7

14,3

Menos de um ano

0

0

0

1

2

3

4,67

0,0

3,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

0

1

11

3

15

4,13

0,5

14,5

96,7

3,3

4 a 5 anos

1

0

0

3

1

5

3,60

1,0

4,0

80,0

20,0

Mais de 5 anos

1

0

3

10

2

16

3,75

2,5

13,5

84,4

15,6

Menos de um ano

0

0

0

2

0

2

4,00

0,0

2,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

2

2

7

0

11

3,45

3,0

8,0

72,7

27,3

FEMINI MASCULINO
NO

AMBOS

SEXO

Diferencial Semântico
Proposição
[Minha interação com o
sistema é clara e
compreensível.]
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4 a 5 anos

0

0

0

2

1

3

4,33

0,0

3,0

100,0

0,0

Mais de 5 anos

0

0

3

5

4

12

4,08

1,5

10,5

87,5

12,5

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

O terceiro item analisado foi “Será fácil tornar-me um hábil usuário do sistema”, que
apresentou um alto grau de “concordância substancial”, o que demonstra que os usuários estão
propensos a aprender sobre o sistema, apesar de não considerarem a interação tão clara e
compreensível. Verifica-se que os gestores do sexo masculino que tem entre 4 e 5 anos de
gestão são os que apresentaram menor grau de concordância, diferentemente dos gestores do
sexo feminino que são os com mais de 5 anos de gestão. O resultado pode ser observado no
Tabela 8.
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Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 8 — Compreensão de facilidade para se tornar hábil em usar o sistema

Menos de um ano

0

0

0

2

3

5

4,60

0,0

5,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

0

2

13

11

26

4,35

1,0

25,0

96,2

3,8

4 a 5 anos

0

1

1

2

4

8

4,13

1,5

6,5

81,3

18,8

Mais de 5 anos

2

1

3

6

16

28

4,18

4,5

23,5

83,9

16,1

Menos de um ano

0

0

0

1

2

3

4,67

0,0

3,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

0

1

7

7

15

4,40

0,5

14,5

96,7

3,3

4 a 5 anos

0

1

1

0

3

5

4,00

1,5

3,5

70,0

30,0

Mais de 5 anos

0

1

1

5

9

16

4,38

1,5

14,5

90,6

9,4

Menos de um ano

0

0

0

1

1

2

4,50

0,0

2,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

0

1

6

4

11

4,27

0,5

10,5

95,5

4,5

4 a 5 anos

0

0

0

2

1

3

4,33

0,0

3,0

100,0

0,0

Mais de 5 anos
2
0
2
1
7
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

12

3,92

3,0

9,0

75,0

25,0

FEMININO

MASCULINO

AMBOS

SEXO

Diferencial Semântico
[Será fácil tornar-me
um hábil usuário do
sistema]

O próximo item analisado foi “Acho o sistema fácil de usar”, neste item foi comparado
a identidade de gênero e o tempo de gestão, conforme pode ser observado na Tabela 9. Pode
ser verificado que o grau de discordância para as mulheres é menor quanto a não achar o sistema
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fácil de usar. Porém, para os homens além da apresentação de discordância maior com o item,
há uma concordância baixa entre os gestores que possuem de 4 a 5 anos de gestão, sendo este
um indicador de discordância bastante relevante. Pressupõem-se também pelos demais itens
que os gestores do sexo masculino possuem maior dificuldade em usar o sistema.

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 9 — Facilidade de uso do sistema

Menos de um ano

0

0

1

2

2

5

4,20

0,5

4,5

90,0

10,0

1 a 3 anos

0

0

3

15

8

26

4,19

1,5

24,5

94,2

5,8

4 a 5 anos

1

1

0

2

4

8

3,88

2,0

6,0

75,0

25,0

Mais de 5 anos

1

0

5

6

16

28

4,29

3,5

24,5

87,5

12,5

Menos de um ano

0

0

1

0

2

3

4,33

0,5

2,5

83,3

16,7

1 a 3 anos

0

0

1

8

6

15

4,33

0,5

14,5

96,7

3,3

4 a 5 anos

1

1

0

1

2

5

3,40

2,0

3,0

60,0

40,0

Mais de 5 anos

1

0

1

4

10

16

4,38

1,5

14,5

90,6

9,4

Menos de um ano

0

0

0

2

0

2

4,00

0,0

2,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

0

2

7

2

11

4,00

1,0

10,0

90,9

9,1

4 a 5 anos

0

0

0

1

2

3

4,67

0,0

3,0

100,0

0,0

Mais de 5 anos

0

0

4

2

6

12

4,17

2,0

10,0

83,3

16,7

FEMININO

MASCULINO

AMBOS

SEXO

Diferencial Semântico
Proposição
[Acho o sistema fácil de
usar]

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Ainda no Fator Usabilidade foi verificado o item “Aprender a usar o sistema é fácil para
mim”, conforme demonstrado na Tabela 10 os gestores concordam com esta afirmação, o que
sugere o interesse em aprender a utilizar a ferramenta de apoio a decisão. O destaque está nos
gestores do sexo feminino acima de 51 anos que apresentaram concordância moderada com a
afirmação, sugerindo assim, como os demais itens que gestores do sexo feminino com mais
tempo de gestão possuem dificuldade com o uso e aceitação de tecnologia.
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Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

Ranking Médio

Discordantes da
proposição

Concordantes da
proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 10 — Percepção quanto a facilidade de aprender a utilizar o sistema

25 a 30

0

0

0

3

5

8

4,63

0,0

8,0

100,0

0,0

31 a 35

0

1

1

6

9

17

4,35

1,5

15,5

91,2

8,8

36 a 40

0

0

0

1

7

8

4,88

0,0

8,0

100,0

0,0

41 a 45

0

1

1

7

8

17

4,29

1,5

15,5

91,2

8,8

46 a 50

0

0

1

3

7

11

4,55

0,5

10,5

95,5

4,5

51 a 60

0

0

2

1

3

6

4,17

1,0

5,0

83,3

16,7

25 a 30

0

0

0

1

3

4

4,75

0,0

4,0

100,0

0,0

31 a 35

0

1

1

5

7

14

4,29

1,5

12,5

89,3

10,7

36 a 40

0

0

0

0

3

3

5,00

0,0

3,0

100,0

0,0

41 a 45

0

1

0

3

4

8

4,25

1,0

7,0

87,5

12,5

46 a 50

0

0

1

2

5

8

4,50

0,5

7,5

93,8

6,3

51 a 60

0

0

0

0

2

2

5,00

0,0

2,0

100,0

0,0

25 a 30

0

0

0

2

2

4

4,50

0,0

4,0

100,0

0,0

31 a 35

0

0

0

1

2

3

4,67

0,0

3,0

100,0

0,0

36 a 40

0

0

0

1

4

5

4,80

0,0

5,0

100,0

0,0

41 a 45

0

0

1

4

4

9

4,33

0,5

8,5

94,4

5,6

46 a 50

0

0

0

1

2

3

4,67

0,0

3,0

100,0

0,0

51 a 60

0

0

2

1

1

4

3,75

1,0

3,0

75,0

25,0

FEMININO

MASCULINO

AMBOS

SEXO

Diferencial Semântico
Proposição
[Aprender a utilizar o
sistema é fácil para
mim.]

QT

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

No caso do Fator Desempenho, tem-se dois itens a analisar. Este fator agregou itens que
dizem respeito a como o uso do SAD afeta o desempenho do respondente. O primeiro é “Usando
o sistema aumenta minha produtividade” confirme os resultados no Gráfico 7. Verifica-se que
o percentual de concordância total e parcial é praticamente o mesmo e ainda que para 19% dos
gestores se faz indiferente em considerar o aumento da produtividade a partir do uso do sistema
de apoio a decisão.
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Gráfico 7 — Percepção sobre o aumento da produtividade

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Ainda sobre a percepção de aumento da produtividade, verifica-se que ao analisar o
gênero, os homens consideram mais parcial o aumento da produtividade do que as mulheres.

Discordo Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 11 — Percepção sobre o aumento da produtividade por gênero

Masculino

1

0

6

17

15

39

4,15

4,0

35,0

89,7

10,3

Feminino

0

0

7

10

11

28

4,14

3,5

24,5

87,5

12,5

Diferencial Semântico

[Usando o sistema
aumenta a minha
produtividade.]

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

O segundo item do Fator Desempenho analisado foi “Usando o sistema me permite
realizar tarefas mais rapidamente”. Neste caso, a concordância parcial foi maior que a
concordância total, o que sugere que há dúvidas se o sistema permite realizar tarefas mais
rapidamente. Os gestores do sexo feminino com mais de cinco anos foi o que mais apresentou
discordância, todavia, em razão de também terem apresentado divergência quanto a facilidade
de uso e disposição para aprender, entende-se que não conseguem compreender que o sistema
pode tornar as tarefas mais rápidas em razão do exposto. Os gestores do sexo masculino com
menos de um ano de gestão apresentaram uma concordância baixa em relação a proposição, o
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que permite supor que a própria inexperiência com o sistema eleva o tempo de aprendizado e
utilização da ferramenta. Os resultados podem ser observados na Tabela 12.

Discordo
Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 12 — Uso do sistema para realizar tarefas mais rapidamente

Menos de um ano

0

1

0

1

3

5

4,20

1,0

4,0

80,0

20,0

1 a 3 anos

0

0

4

12

10

26

4,23

2,0

24,0

92,3

7,7

4 a 5 anos

0

0

1

3

4

8

4,38

0,5

7,5

93,8

6,3

Mais de 5 anos

1

1

5

12

9

28

3,96

4,5

23,5

83,9

16,1

Menos de um ano

0

1

0

0

2

3

4,00

1,0

2,0

66,7

33,3

1 a 3 anos

0

0

0

9

6

15

4,40

0,0

15,0 100,0

0,0

4 a 5 anos

0

0

1

3

1

5

4,00

0,5

4,5

90,0

10,0

Mais de 5 anos

1

0

2

7

6

16

4,06

2,0

14,0

87,5

12,5

Menos de um ano

0

0

0

1

1

2

4,50

0,0

2,0

100,0

0,0

1 a 3 anos

0

0

4

3

4

11

4,00

2,0

9,0

81,8

18,2

4 a 5 anos

0

0

0

0

3

3

5,00

0,0

3,0

100,0

0,0

Mais de 5 anos

0

1

3

5

3

12

3,83

2,5

9,5

79,2

20,8

FEMININO

MASCULINO

AMBOS

SEXO

Diferencial Semântico
Proposição
[Usando o sistema me
permite realizar tarefas
mais rapidamente.]

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Por fim, temos o Fator Relacionamento que foi agrupado de forma a avaliar os itens que
demonstram a percepção dos gestores quanto ao uso do SAD em relação a outras pessoas. O
primeiro item analisado foi “As pessoas com quem me relaciono acham que eu deveria usar o
sistema”. Conforme pode ser verificado na Tabela 13, o Ranking Médio aponta para uma
indiferença por parte dos gestores quanto a afirmação.
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Grau de Discordância da
proposição

Tabela 13 — Uso do sistema em relação as pessoas com quem os gestores se relacionam

Masculino

1

0

23

13

2

39

3,38

12,5

26,5

67,9

32,1

Feminino

0

0

19

7

2

28

3,39

9,5

18,5

66,1

33,9

Diferencial Semântico
[As pessoas com quem
me relaciono acham que
eu deveria usar o
sistema]

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

O próximo item análise foi “Pessoas que são importantes para mim pensam que eu
deveria usar o sistema” e o resultado é demonstrado na Tabela 14. Neste item novamente um
valor significativo de respondentes, sendo a maior parte, que consideram indiferente a
afirmação, sugerindo que mesmo as pessoas que os gestores consideram importantes é
indiferente se pensam que eles deveriam usar o sistema.

Discordo Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 14 — Relação entre o uso do sistema e as pessoas que são importantes para o
gestor

Ambos os sexos

1

0

36

19

11

67

3,58

19,0

48,0

71,6

28,4

Masculino

1

0

20

11

7

39

3,59

11,0

28,0

71,8

28,2

Feminino

0

0

16

8

4

28

3,57

8,0

20,0

71,4

28,6

Diferencial Semântico
[Pessoas que são
importantes para mim
pensam que eu deveria
usar o sistema]

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Neste item, também foi realizado a análise por gênero e no caso das mulheres, verificase que a diferença é mínima, ou seja, ambos gestores tendem a considerar indiferente a
percepção de uso do sistema por outras pessoas que consideram importante.
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Por fim, o último item do Fator de Relacionamento é “Os gestores demonstram que o
fato de usar o sistema é importante para a reputação deles”. Entretanto, o objetivo da pesquisa
é avaliar o uso e aceitação do SAD pelos gestores da instituição, logo, este item apesar de
apresentar concordância não foi considerado na análise já que todos são gestores e pressupõe
usar o sistema. O resultado pode ser observado na Tabela 15.

Discordo Totalmente

Discordo
Parcialmente

Indiferente

Concordo
Parcialmente

Concordo
Totalmente

QT

Ranking Médio

Discordantes da proposição

Concordantes da proposição

Grau de Concordância da
proposição

Grau de Discordância da
proposição

Tabela 15 — Percepção quanto aos gestores sobre usar o sistema ser importante para a
reputação deles

Ambos os sexos

1

6

22

25

13

67

3,64

18,0

49,0

73,1

26,9

Masculino

1

6

13

11

8

39

3,49

13,5

25,5

65,4

34,6

Feminino

0

0

9

14

5

28

3,86

4,5

23,5

83,9

16,1

Diferencial Semântico
Proposição
[Os gestores demonstram
que o fato de usar o
sistema é importante para
a reputação deles]

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Com o objetivo de enriquecer as análises realizadas, foi realizado de forma paralela uma
verificação de correlação entre os moderadores (idade, gênero e tempo de gestão) e os fatores
de aceitação e uso do Painel de Indicadores utilizando o software SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences), versão 24, a partir do cálculo da correlação de Pearson onde foram
identificadas as correlações significativas ao nível 0,01 e 0,05. O Tabela 16 demonstra a análise
realizada com o perfil agregado de homens e mulheres.
Tabela 16 — Correlação entre o perfil dos usuários e os fatores de uso e aceitação
Proposição

Idade

Tempo de Gestão

Gênero

O sistema é útil para o meu trabalho
Usando o sistema me permite realizar tarefas
mais rapidamente
Usando o sistema aumenta a minha
produtividade
Minha interação com o sistema é clara e
compreensível

-,084

-,090

-,086

-,212

-,144

-,061

-,137

-,150

-,007

,005

-,065

-,054
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Será fácil tornar-me um hábil usuário do
sistema
Acho o sistema fácil de usar
Aprender a utilizar o sistema é fácil para mim
As pessoas com quem me relaciono acham
que eu deveria usar o sistema
Pessoas que são importantes para mim
pensam que eu deveria usar o sistema
Os gestores demonstram que o fato de usar o
sistema é importante para a reputação deles

-,084

-,130

-,112

,034
-,020

,042
,058

-,046
-,021

-,207

-,011

,006

-,021

,057

-,011

,158

-,111

,194

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Analisando as variáveis relativas ao perfil do usuário, pode-se verificar que são muito
poucas as correlações existentes. Conforme pode ser observado na Tabela 16, há poucas
correlações significativas, e as que o são apresentam um grau de significância reduzido (igual
ou inferior a 0,05). Ainda, podemos constatar que a intensidade da correlação também é
reduzida. Entretanto, mesmo com essas condições assinaladas, temos uma situação a ser
observada que é a correlação fraca negativa entre idade e o uso do sistema para realizar tarefas
mais rapidamente, dessa forma, pode-se supor que os gestores não consideram que usar o
sistema permite realizar tarefas mais rapidamente.
Da mesma forma, a correlação entre idade e o fato de os gestores perceberem que as
pessoas com quem eles se relacionam acham que eles deveriam usar o sistema, há uma
correlação fraca negativa sugerindo que não há concordância total com a preposição,
corroborando com os gráficos apresentados que houve concordância parcial quanto a
afirmação.
A partir das observações iniciais optou-se por separar por gênero as análises, de forma
a permitir uma compreensão mais adequada entre as correlações existentes de idade e tempo de
gestão em relação as proposições do Modelo UTAUT de uso e aceitação do Painel de
Indicadores. A Tabela 17 apresenta o resultado da análise de forma separada da correlação entre
homens e mulheres e as proposições.
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Tabela 17 — Correlação entre o perfil dos usuários por gênero e as proposições de uso e
aceitação do sistema
Proposição

Idade
Masculino

O sistema é útil para o meu trabalho
Usando o sistema me permite realizar tarefas
mais rapidamente
Usando o sistema aumenta a minha
produtividade
Minha interação com o sistema é clara e
compreensível
Será fácil tornar-me um hábil usuário do
sistema
Acho o sistema fácil de usar
Aprender a utilizar o sistema é fácil para mim
As pessoas com quem me relaciono acham que
eu deveria usar o sistema
Pessoas que são importantes para mim pensam
que eu deveria usar o sistema
Os gestores demonstram que o fato de usar o
sistema é importante para a reputação deles

Tempo de Gestão

Feminino Masculino Feminino

-,003

,034

-,031

,220

-,280*

-,151

-,141

-,150

-,207

-,112

-,176

-,146

,068

,117

-,294*

-,222

,085

-,074

-,086

,284

,130

-,235

,009

-,174

,109

-,131

,024

,112

-,376**

-,221

-,167

,115

-,193

,044

-,071

,231

,147

,256

-,214

,268

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (unilateral).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (unilateral).

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Assim, pode ser observado quanto a correlação entre idade e a percepção do gestor de
que o sistema permite que ele realize as tarefas mais rapidamente, neste caso, ao realizar a
análise de forma separada por gênero, percebe-se, conforme Tabela 17 no caso dos gestores
homens quando a correlação é entre idade e uso do sistema para realizar as atividades mais
rapidamente, verifica-se que há uma correlação fraca negativa entre a idade e a compreensão
de que o sistema permite realizar tarefas mais rapidamente, neste caso, sugerindo o que os
gestores com menor idade não compreendem que o sistema permite realizar tarefas mais
rapidamente.
Outro ponto de verificação é a correlação entre tempo de gestão e a interação com o
sistema ser clara e compreensível. Neste caso, em especial dos gestores homens, há uma
correlação negativa quando a proposição sugerindo que quanto menos o tempo de gestão menor
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é a percepção do gestor quando a interação com o sistema de forma clara e compreensível. Tal
fato pode demonstrar que deve haver uma melhor capacitação para quem está iniciando na
gestão uma vez que podem apresentar mais dificuldades em operar o Painel de Indicadores e
como aproveitá-lo para seu processo de tomada de decisão.
Um ponto de destaque na comparação entre gestores homens e mulheres diz respeito ao
gestor perceber que pode se tornar um hábil usuário do Painel de Indicadores, neste caso, as
gestoras mulheres apresentaram uma correlação positiva em relação a proposição,
demonstrando que as gestoras possuem uma percepção melhor de que podem se tornar usuárias
hábeis no manuseio da ferramenta, diferente dos gestores homens que apresentaram valor de
correlação insignificante.
Por fim, corroborando com os gráficos já apresentados, há a correlação negativa
significativa entre a idade dos homens e a percepção de que as pessoas com quem eles se
relacionam achem que eles deveriam usar o sistema. Nesta situação pode ser analisado que os
gestores masculinos com menor idade não consideram as avaliações das pessoas com quem eles
se relacionam quanto ao uso do sistema.

4.3 Análise qualitativa

Após as análises do questionário quantitativo baseado no Modelo UTAUT, iniciou-se a
análise do questionário qualitativo. Para isso, foram enviados a todos os gestores algumas
perguntas que visavam esclarecer alguns pontos encontrados na primeira etapa da pesquisa.
O processo de análise dos dados dos questionários foi realizado por meio do software
NVivo Starter versão 11. Em razão da quantidade pequena de respostas, foi avaliado os termos
de forma mais precisa e procedido as correções de algumas palavras, para além de erros
ortográficos, que possuíam escritas com variações em singular e plural e com o mesmo
significado.
Foram analisadas as 18 respostas recebidas, das quais 61,1% eram de homens e 38,9%
de mulheres. Da mesma forma, verificou-se as respostas por tempo de gestão, conforme
demonstrado no Gráfico 8.
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Gráfico 8 — Tempo de gestão dos gestores do IFRO

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

A primeira pergunta feita foi se o gestor utilizava o Painel de Indicadores da instituição
como suporte a tomada de decisões. Dos 18 respondentes, 9 afirmaram que utilizam o painel,
ou seja, 50%. Estas respostas representam um contraponto a primeira etapa da pesquisa, uma
vez que na primeira etapa 80% afirmaram que utilizavam um Sistema de Apoio a Decisão,
diferente dos 50% que utilizam o Painel de Indicadores, sugerindo assim, que os gestores
consideram outros sistemas como sendo de apoio a decisão.
A segunda pergunta foi para aqueles que utilizam o Painel de Indicadores, a questão
solicitava ao respondente indicar quais funcionalidades e informações do Painel de Indicadores
são mais importantes para que ele tome uma decisão. As respostas podem ser observadas no
Quadro 8.
Quadro 8 — Funcionalidades e informações do Painel de Indicadores mais importantes
para que um gestor tome uma decisão
Acompanhamos principalmente o índice de evasão e retenção do IFRO, e ainda o crescimento do número de
alunos.
O acompanhamento diário das inscrições (por campi, curso, etc) dos processos seletivos nos auxiliam a tomar
decisões rápidas e reforçar/direcionar as ações de comunicação.
Os dados referentes à evasão.
Utilizo com mais frequência os dados quantitativos e proporcionais de servidores e estudantes do IFRO. Estas
informações são importantes para medir a eficácia institucional no alcance de suas metas.
Número de alunos, número de evasão.
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Dados sobre o perfil do estudante do IFRO, sobre evasão, retenção e êxito.
As funcionalidades que geram relatório de quantidade de alunos, cursos, índices de evasão.
Número de servidores, da Instituição e por Unidade. Titulação dos servidores. Número de alunos, por curso.
Evasão e retenção.
Evasão, matrículas, quantidade de servidores.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Verifica-se que a utilização do Painel de Indicadores está apontada em diversos
aspectos, desde acompanhamento dos índices de evasão, retenção, número de alunos, inscrições
dos processos seletivos, número de servidores e titulação de servidores.
Foi realizado a análise das principais tendências de palavras por meio da checagem de
suas recorrências e como elas se relacionam com a pesquisa. Dessa forma, pode ser observado
que os respondentes citaram mais o termo “evasão”, “alunos”, “servidores”, “curso”, “dados”
e “retenção”, dentro das principais funcionalidades que utilizam no painel de indicadores,
conforme observado no Gráfico 9. A palavra “dados” aparece com várias citações, mas ao
verificar mais detalhadamente observa-se que são referências as informações, como “Dados
sobre...”. Entretanto, as demais palavras demonstram a importância do Painel de Indicadores
para os gestores, uma vez que eles reconhecem como as principais funcionalidades itens
relacionados a instituição, em especial a atividade fim, os alunos.
Gráfico 9 — Recorrência de palavras sobre as funcionalidades do Painel de Indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor com o software NVivo com base nos dados da pesquisa (2018)
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A segunda questão solicitava aos respondentes que informaram utilizar o sistema, para
explicar as dificuldades com o uso do Painel de Indicadores durante o processo de tomada de
decisão. As respostas podem ser observadas no Quadro 9.
Quadro 9 — Dificuldades com o uso do Painel de Indicadores durante o processo de
tomada de decisão
O sistema não é confiável, em termos de números atualizados
Divergência de dados em relação a outros sistemas de pesquisas
Fazer uma análise qualitativa dos dados com base nas diversas variáveis que contribuíram para a situação
mostrada pelos indicadores
Há duas grandes problemáticas: dificuldade de encontrar a página, quando deveria estar no sítio institucional
de forma indutiva; falta de atualização dos dados
Gerar novas consultas
Falta de dados atualizados e outras funcionalidades, como por exemplo, no caso das informações sobre os
processo seletivo há informações apenas sobre as vagas ofertadas e perfil dos inscritos por cotas, porém as
informações sobre o perfil dos estudantes matriculados não estão disponíveis, dado que considero o mais
importante para definir ações para possibilitar a permanência e êxito dos estudantes cotistas
Não existem dificuldades que mereçam atenção na ferramenta
Atualização dos dados
Poderíamos ter mais acesso a dados como por exemplo evasão por turma
O painel necessita de atualização constante dos dados, o que atualmente não ocorre, tornando-o não tão
confiável
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

É possível observar que a atualização dos dados é apontada em 50% das respostas,
demonstrando uma fragilidade na visão dos gestores que utilizam a ferramenta. Da mesma
forma é solicitado novas funcionalidades e novas consultas. A comprovação desta afirmação
pode ser demonstrada pelo Gráfico 10 onde verifica-se a recorrência das palavras “atualização”
e “dados” na análise. Mas um ponto relevante ao analisar os resultados do software NVivo é a
palavra “confiável” que no caso das dificuldades, aparece como terceira mais citada,
demonstrando, ao analisar de forma mais detalhada as respostas que a falta de atualização de
dados não torna o sistema confiável.
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Gráfico 10 — Recorrência de palavras sobre as dificuldades do Painel de Indicadores

Fonte: Elaborado pelo autor com o software NVivo com base nos dados da pesquisa (2018)

A terceira e última questão foi direcionada aos respondentes que informaram não utilizar
o Painel de Indicadores. Foi solicitado que indicassem quais fontes de informações usavam
durante o processo de tomada de decisão. O resultado pode ser observado no Quadro 10.
Quadro 10 — Fontes de informação usadas durante o processo de tomada de decisão
Experiências anteriores e decisões compartilhadas com a equipe.
Relatórios próprios; Consulta a auxiliares; Plano de Trabalho; Metas do setor.
Fontes do próprio Campus, como, por exemplo, relatório do sistema, dados dos conselhos de classe e
colegiados...
Como faço parte da área técnica todas as demandas são definidas pela pró-reitoria de Administração.
Utilizo relatórios institucionais em que constam os indicadores.
Reuniões estratégicas, relatórios gerenciais elaborados a partir de planilhas eletrônica
O painel do IFRO ainda não contempla indicadores da área administrativa. Utilizamos frequentemente
informações do Sistema SEI, SUAP, Tesouro Gerencial e DW Siasg.
Nossas planilhas e documentos internos são mais confiáveis que o painel, portanto uso mais eles para tomadas
de decisão, pois sei de sua veracidade.
Módulos do SUAP de gestão patrimonial e material, gestão de frotas, dados do SIAFI e SIASG e relatórios
gerenciais. Relatórios semestrais, históricos e levantamento de demandas.
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

Esta pergunta objetivou identificar quais informações os gestores que não usam o Painel
de Indicadores utilizam para tomada de decisão, sendo que das 9 respostas, 2 indicam que os
gestores conhecem o Painel de Indicadores, mas demonstram que a ferramenta não é utilizada
devido à ausência de funcionalidades ou ainda a confiabilidade dos dados presentes no sistema.
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Gráfico 11 — Recorrência de palavras sobre fontes de informação externa

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa (2018)

O Gráfico 11 apresenta a análise das fontes externas de informação e verifica-se que a
palavra “relatórios” aparece com frequência como ferramenta de consulta, seguida de
“planilhas”, “SIASG, “SUAP”, “Colegiados” e “Conselhos”. É importante frisar que SIASG e
SUAP são sistemas administrativos da instituição e evidencia-se que os gestores utilizam como
fontes de informação para tomada de decisão os colegiados e conselhos, de forma que
demonstra o envolvido dos servidores e alunos no processo de tomada de decisão da instituição.
Também demonstra que a instituição possuí vários outros sistemas que permitem aos
gestores obterem informações que auxiliam no processo de tomada de decisão, mas que em tese
não se caracterizam como Sistemas de Apoio a Decisão; são sistemas de gestão patrimonial,
educacional e/o administrativo.

4.4 Análise dos resultados quantitativos e qualitativos

Considerando os resultados das duas análises, quantitativa e qualitativa, verifica-se que
durante a pesquisa quantitativa os gestores consideram o Painel de Indicadores uma ferramenta
essencial para o desenvolvimento das atividades de tomada de decisão e concordam que o
sistema é útil para o trabalho deles. Destaca-se que os gestores em sua maioria consideram ser
fácil utilizar a ferramenta e que podem se tornar hábeis usuários do sistema, apesar de alguns
apontamentos relacionados a concordância parcial sobre a interação com o sistema de forma
clara e compreensível.
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Também foi possível observar durante a análise quantitativa que não há correlação
considerável entre gêneros quanto às proposições para uso e aceitação do Painel de Indicadores,
demonstrando que há uma compreensão de ambos quanto à ferramenta.
A concordância apenas parcial sobre a interação com o sistema de forma clara e
compreensível pode estar relacionada a ausência de funcionalidades mais detalhadas e/ou a
atualização dos dados e confiabilidade dos dados. Da mesma forma, o item que apresentou leve
concordância parcial com tendência a total quanto a realizar as tarefas mais rapidamente pode
ser explicado pelos mesmos motivos de atualização de dados.
Por fim, cabe ressaltar que na análise qualitativa foi possível observar que os gestores
usam outras fontes de informação para tomada de decisão, em especial de relatórios, planilhas
e colegiados e/ou conselhos. Assim, a análise qualitativa teve como objetivo esclarecer sobre
pontos não identificados na pesquisa quantitativa e que permitiram contribuir para enriquecer
o resultado desta análise de forma a contribuir para as pesquisas da área e a instituição em
questão.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente dissertação teve como objetivo analisar a percepção dos gestores quanto ao
uso e aceitação de Sistemas de Apoio a Decisão (SAD) no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Rondônia.
O SAD utilizado pela instituição denomina-se Painel de Indicadores e agrega diversos
elementos que permitem ao usuário ter acesso a informações que podem contribuir no processo
decisório.
A teoria utilizada como base para o estudo foi a Teoria Unificada da Aceitação e do Uso
de Tecnologia (Modelo UTAUT), proposta por Venkatesh et al. (2003).
Foram analisados os construtos Expectativa de Esforço, Expectativa de Desempenho,
Influência Social, Condições Facilitadoras e a Intenção. Além desses, houve também a análise
das variáveis de controle do Modelo UTAUT: Idade, Gênero e Experiência.
Os resultados alcançados pela pesquisa identificaram a percepção dos gestores quanto
ao uso e aceitação do Painel de Indicadores do IFRO, todavia, ressalta-se que não foram todos
os fatores proposto pelo Modelo UTAUT e aqui analisados que apresentaram relação direta
com a intenção de uso pelos gestores.
Na revisão da literatura foram pesquisados estudos sobre o tema investigado como
também estudos que permitissem ampliar o entendimento sobre o assunto.
A Análise Fatorial Exploratória (AFE) permitiu simplificar o modelo UTAUT,
reduzindo, no caso do IFRO, a três fatores preponderantes para uso e aceitação do Painel de
Indicadores: Fator Usabilidade, Fator Desempenho e Fator Relacionamento. Destaca-se que ao
realizar a AFE foi retirado o construto “Condições Facilitadoras”, por não atingir o nível de
confiabilidade adequado.
A redução demonstrou que os fatores aqui apontados explicam 77,33% da aceitação e
intenção de uso, similar ao resultado encontrado por Venkatesh et al. (2003), onde o Modelo
UTAUT explicou 70% da variação de intenção de uso.
Assim, a pesquisa demonstrou que os gestores entendem que o sistema é útil para o
trabalho deles com 76% de afirmação e também que o sistema é importante para a instituição,
todavia, na primeira etapa da pesquisa, 80% afirmaram utilizar um SAD e na segunda etapa
este número foi de 50% quando o questionamento foi específico sobre o Painel de Indicadores.
Pode-se sugerir então que os gestores concordam que o sistema é útil para o trabalho deles,
porém, o Fator Usabilidade que é a interação clara e compreensível com o sistema apresentou
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contradição. Apesar da importância do sistema de apoio a decisão e a percepção dos gestores
das contribuições para o processo decisório, a interação com o sistema não ocorre de forma
clara e compreensível. Os apontamentos ocorreram no sentido de que poderia haver mais
funcionalidades na ferramenta e que há uma carência quanto a atualização dos dados, o que
permite supor que a interação clara e compreensível esteja relacionada.
Destaca-se que os resultados apresentados não sofrem alteração em face da experiência,
gênero e idade para uso do sistema e estão consoantes aos resultados dos estudos de Saragoça
e Domingues (2013) e Moreno Jr. e Silva (2009), onde as variáveis também não tiveram efeito
sobre a intenção de uso. Assim, pode-se inferir que em especial os gestores tanto do sexo
feminino quanto do sexo feminino têm a mesma compreensão do Painel de Indicadores para a
instituição.
Dessa forma, mesmo com as análises das proposições que fazem parte do Fator
Usabilidade que permitiu verificar que a interação com o sistema não é clara e compreensível
o suficiente para os gestores, foi possível averiguar que a maioria dos gestores apontou que será
fácil tornar-se um hábil usuário do sistema, e que aprender a usar um sistema é fácil. Sugerem
que caso haja um treinamento adequado e/ou divulgação pela instituição da importância da
ferramenta, de atualização dos dados e novas funcionalidades, ela pode se tornar de maior uso
para o processo decisório.
Ressalta-se que houve um entendimento diferente na questão sobre "Acho o sistema
fácil de usar", pois diante da pergunta sobre a interação clara e compreensível a maioria
considerou que concorda parcialmente, entretanto, na questão onde é apontado se o usuário
acha o sistema fácil de usar, apesar de um equilíbrio houve mais respondentes apontando que
concorda totalmente com a afirmação. Os dois itens, quando relacionados com a Teoria
UTAUT estão dentro do construto Expectativa de esforço.
Relacionado ao modelo UTAUT, percebe-se que por ser uma instituição pública pode
sugerir que o uso do sistema e a expectativa de desempenho está atrelada a facilidade do uso e
melhoria na execução das atividades e aumento da produtividade do que outras proposições.
No caso da influência social percebe-se que a aceitação e uso do sistema está relacionado ao
apoio da instituição na utilização do sistema e que a relação com as pessoas não tem grande
aderência de concordância para uso e aceitação do sistema.
O construto “Influência social” apresentou insignificância neste estudo, o que sugere
que o fato da voluntariedade de uso do sistema para tomada de decisões, conforme Venkatesh
et al. (2003), é mais significativa em ambientes onde o uso de um sistema é obrigatório, assim,
tal construto não demonstrou relevância.
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O Painel de Indicadores do IFRO é uma ferramenta de grande importância e com
excelente aceitação por parte dos gestores, todavia, a instituição deve investir em treinamento
e identificação de melhorias de uso do sistema, pois os gestores consideram importante o uso
do sistema de modo que o Fator Usabilidade é primordial no processo de uso e aceitação dos
Painel de Indicadores do IFRO.
Quanto ao Fato Desempenho, houve duas proposições, a primeira sobre o aumento da
produtividade, na qual o grau de concordância com a proposição foi de 88,8 com ranking médio
de 4,14. Tal afirmação comprova o entendimento do aumento da produtividade com uso de um
Sistema de Apoio a Decisão. A segunda proposição que tratou de investigar sobre o sistema
permitir que as tarefas sejam realizadas mais rapidamente houve uma concordância parcial com
ranking médio de 4,13, sugere-se assim que os gestores entendem que o sistema não permite
realizar tarefas mais rapidamente, em especial aos gestores do sexo masculino com menos de
um ano de gestão e com os gestores do sexo feminino com mais de 5 anos de gestão.
Comparando aos apontamentos de problemas de interação clara e compreensível do Fator
Usabilidade sugere-se que a percepção deste fator está ligada diretamente a influência no uso e
aceitação. De acordo com a análise qualitativa, a ausência de dados atualizados e
funcionalidades extras para tornar o trabalho mais rápido, o que sugere dificultar o uso e
aceitação do Painel de Indicadores.
O Fator Relacionamento permitiu concluir que os gestores, em geral, não consideram
importante a relação entre as pessoas com quem elas se relacionam ou que são importantes para
ela em relação ao uso do Painel de Indicadores. Os dados da pesquisa ainda apontaram que as
mulheres são menos suscetíveis a valoração das relações, seja com quem elas se relacionam ou
que são importantes para elas, com o uso do sistema.
Em uma segunda etapa da pesquisa foi realizada pesquisa qualitativa com os mesmos
gestores, para isso, foi elabora um questionário com perguntas abertas. As questões tiveram
como objetivo ajudar a elucidar os levantamentos realizados na primeira etapa quantitativa.
esclarecedoras, o que fragiliza a análise desta etapa.
Percebe-se com a análise qualitativa que os gestores anseiam por melhorias nas
funcionalidades e informações no Painel de Indicadores, em especial relacionada a um maior
detalhamento de cada item já disponível.
Uma fragilidade do Painel de Indicadores apresentada nesta etapa foi a percepção dos
gestores quanto demora na atualização dos dados da ferramenta, o que representa um uma
lacuna no processo de decisão, uma vez que para decidir o gestor necessita contar com
informações atualizadas.
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Também foi possível identificar nesta etapa da pesquisa que os gestores usam
experiências anteriores para a tomada de decisões, conforme defende Simon (1959) e um
aspecto positivo é que as decisões são compartilhadas entre a equipe, bem como de documentos
e outros sistemas institucionais.
O Painel de Indicadores do IFRO é importante como Sistema de Apoio a Decisão e fica
evidente que no mundo atual, quanto mais rápido a informação esteja disponível e seja mais
clara para o usuário, tende a ser mais eficaz e permite uma maior aceitação.
O presente estudo buscou realizar contribuições para a pesquisa do tema em estudo. A
principal contribuição prática foi discorrer sobre os fatores que afetam a percepção dos gestores
quanto ao uso e aceitação do Painel de Indicadores do IFRO.
Como contribuição teórica, esta pesquisa se relaciona à aplicação do Modelo UTAUT
em um Sistema de Apoio a Decisão, ainda, o estudo contribuirá para que a instituição
compreenda os aspectos que influenciam na adoção e uso do Painel de Indicadores como
Sistema de Apoio a Decisão e, assim, planejem ações e discussões para implementação.
Em relação às limitações deste estudo, destacam-se as seguintes: um possível viés por
parte dos gestores tendo em vista que o Painel é um instrumento institucional e que há percepção
dos gestores relacionados a subjetividade. A questões discursivas, qualitativas, não
apresentaram em sua totalidade esclarecimentos sobre o uso e aceitação do SAD.
Assim, sugere-se que para pesquisas futuras seja realizado uma abordagem direta aos
participantes de forma qualitativa com o objetivo de buscar um esclarecimento mais detalhado
sobre o uso e aceitação de sistemas de apoio a decisão.
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APÊNDICE A – Questionário sobre uso de SAD nos Institutos Federais
Questionário elaborado com o objetivo de realizar o levantamento dos Institutos
Federais (IF) no Brasil que utilizam Sistema de Apoio a Decisão (SAD). O questionário será
aplicado a gestão máxima dos IF´s, composto por Reitor e Pró-Reitores.

QUESTIONÁRIO
Prezados,
Este questionário é parte de um levantamento sobre utilização de Sistemas de Apoio a
Decisão (SAD) na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Este
levantamento, de caráter estritamente acadêmico, é realizado no âmbito do curso de Mestrado
em Administração da Universidade Federal de Rondônia.
O interesse é verificar quais instituições utilizam em sua gestão um Sistema de Apoio a
Decisão (SAD) no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
e analisar a relevância da pesquisa no cenário nacional. O que diferencia o SAD dos demais
sistemas de informação é que ele é direcionado a resolver problemas decisórios organizacionais
rotineiros e auxilia o gerenciamento de dados específicos.
Portanto, solicitamos, por gentileza, sua colaboração no sentido de responder ao
questionário a seguir, colaborando para o cumprimento do objetivo proposto na realização da
pesquisa. Sua participação é voluntária e não haverá custo algum, bem como qualquer vantagem
financeira. Os dados coletados serão mantidos em sigilo e não será divulgado em nenhum
momento do nome ou contato dos participantes.
Esclarecemos que este questionário conta com 03 questões com tempo de
preenchimento estimado em 5 minutos.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Estou suficientemente informado sobre a pesquisa em elaboração pelo Mestrando
Miguel Fabrício Zamberlan. Estou ciente de que minha participação nesta pesquisa é voluntária
podendo retirar este consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo ou penalidade.
As respostas serão tratadas de modo confidencial e anônimo. Não haverá nenhum tipo de
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retorno financeiro por minha participação, pois se trata de ato voluntário. Concordo que os
resultados da pesquisa sejam divulgados, desde que seja mantido o sigilo supramencionado.
As ações propostas nesta pesquisa serão fruto da resposta deste questionário e de outras
ideias que surgirem e forem apresentadas a tempo.
Durante todo o período da pesquisa dúvidas poderão ser respondidas pelo e-mail do
pesquisador responsável: miguel.zamberlan@ifro.edu.br; (69) 98138-3468.
Dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo pode-se consultar o Comitê de
Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia- CEP-UNIR.
Avenida Presidente Dutra, 2965 Campus José R.
CEP- 78.000-000
(69) 2182-2111
E-mail: cepunir@yahoo.com.br
Diante do exposto, expresso minha livre concordância e espontânea vontade de
participar deste inserindo meu e-mail e respondendo a este questionário online, assim, atestando
minha anuência com esta pesquisa.
Desde já agradecemos sua colaboração.

Miguel Fabrício Zamberlan
Instituto Federal de Rondônia / Universidade Federal de Rondônia
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Questionário

Instituição:

Nome:

_______________________________

_______________________________

Contato (e-mail):

Cargo:

_______________________________

_______________________________

Para as questões a seguir, solicitamos marcar com um "X" a opção que melhor descreva sua
opinião.

01) De acordo com o conceito apresentado anteriormente, você afirma que sua instituição utiliza
um Sistema de Apoio a Decisão (SAD) ?
(

) SIM

(

) NÃO

02) Em caso afirmativo na questão anterior, o Sistema de Apoio a Decisão contempla quais dos
itens abaixo (Assinale a coluna SIM, NÃO ou NÃO SEI):

Referência

Informação Disponível
Quantidade de alunos matriculados
Quantidade de alunos com status “Em curso”
Quantidade de alunos matriculados por campi
Mapa de abrangência
Acompanhamento de processo seletivo

Gestão Acadêmica Visão geral dos egressos
Visão detalhada dos egressos
Visão geral das evasões
Visão detalhada das evasões
Visão geral da retenção
Visão detalhada da retenção
Visão geral do número de servidores
Gestão de Pessoas Visão detalhada por campi do número de
servidores

SIM NÃO

NÃO
SEI
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Referência

Informação Disponível

SIM NÃO

NÃO
SEI

Mapa de cargos da instituição
Mapa de cargos por campi
Visão detalhada de cada docente (Início
atividade, titulação, jornada de trabalho,
docentes por disciplina, entre outros)
Visão detalhada dos técnicos administrativos
(Por cargo, por classe, por ingresso, por
titulação, entre outros)
Visão do Banco de professor equivalente
Visão geral da execução orçamentária da
instituição
Orçamento

Visão detalhada da execução orçamentária da
instituição
Visão detalhada por campi da execução
orçamentária

03) Sobre Sistema de Apoio a Decisão (SAD), qual a sua percepção quanto a importância do
uso? Para estes itens, solicitamos marcar com um “X” a opção que melhor descreva sua opinião
quanto a importância de um Sistema de Apoio a Decisão, considerando que a estruturação das
alternativas se inicia em "Discordo totalmente (1)" até "Concordo totalmente (5)".
Questões
Um SAD é útil para o meu trabalho
Usando o SAD posso realizar tarefas mais rapidamente
Usando um SAD aumentaria a minha produtividade
Seria fácil usar um SAD
Os gestores corroboram que usar um SAD pode ser
importante para reputação deles
Tenho conhecimento necessário para usar um SAD
Pretendo usar um SAD nos próximos 12 meses

1

2

3

4

5
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APÊNDICE B – Questionário sobre Uso e Aceitação da Tecnologia da Informação
O questionário tem como objetivo medir o uso e aceitação da tecnologia da informação,
especificamente um Sistema de Apoio a Decisão (SAD), o painel de indicadores no Instituto
Federal de Rondônia.
Questionário

Prezados,

Este questionário é parte de um levantamento sobre utilização de Sistemas de Apoio a
Decisão (SAD) na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Este
levantamento, de caráter estritamente acadêmico, é realizado no âmbito do curso de Mestrado
em Administração da Universidade Federal de Rondônia.
O interesse é verificar o uso e aceitação da tecnologia da informação em sua gestão,
mais especificamente o uso de um Sistema de Apoio a Decisão (SAD) no âmbito do IFRO,
caracterizado como o painel de indicadores da instituição, implantado em 2015. O que
diferencia o SAD dos demais sistemas de informação é que ele é direcionado a resolver
problemas decisórios organizacionais rotineiros e auxilia o gerenciamento de dados específicos
Portanto, solicitamos, por gentileza, sua colaboração no sentido de responder ao
questionário a seguir, colaborando para o cumprimento do objetivo proposto na realização da
pesquisa. Sua participação é voluntária e não haverá custo algum, bem como qualquer vantagem
financeira. Os dados coletados serão mantidos em sigilo e não será divulgado em nenhum
momento do nome ou contato dos participantes.
Esclarecemos que este questionário conta com 03 questões e 19 itens com
preenchimento estimado em poucos minutos.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Estou suficientemente informado sobre a pesquisa em elaboração pelo Mestrando
Miguel Fabrício Zamberlan. Estou ciente de que minha participação nesta pesquisa é voluntária
podendo retirar este consentimento a qualquer momento sem qualquer prejuízo ou penalidade.
As respostas serão tratadas de modo confidencial e anônimo. Não haverá nenhum tipo de
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retorno financeiro por minha participação, pois se trata de ato voluntário. Concordo que os
resultados da pesquisa sejam divulgados, desde que seja mantido o sigilo supramencionado.
As ações propostas nesta pesquisa serão fruto da resposta deste questionário e de outras
ideias que surgirem e forem apresentadas a tempo.
Durante todo o período da pesquisa dúvidas poderão ser respondidas pelo e-mail do
pesquisador responsável: miguel.zamberlan@ifro.edu.br; (69) 98138-3468.
Dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo pode-se consultar o Comitê de
Ética em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia- CEP-UNIR.
Avenida Presidente Dutra, 2965 Campus José R.
CEP- 78.000-000
(69) 2182-2111
E-mail: cepunir@yahoo.com.br
Diante do exposto, expresso minha livre concordância e espontânea vontade de
participar deste inserindo meu e-mail e respondendo a este questionário online, assim, atestando
minha anuência com esta pesquisa.
Desde já agradecemos sua colaboração.

Miguel Fabrício Zamberlan
Instituto Federal de Rondônia / Universidade Federal de Rondônia
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Questionário

Idade: _______________

Gênero: ( ) Masc

Tempo de Gestão: (

) Menos de um ano

(

) 1 a 3 anos

) 3 a 5 anos

(

) mais de 5 anos

(

(

) Fem

Para as questões a seguir, solicitamos marcar com um "x" a opção que melhor descreva sua
opinião.
01) De acordo com o conceito apresentado anteriormente, você afirma que utiliza um Sistema
de Apoio a Decisão (SAD) ?
(

) SIM

(

) NÃO

02) Assinale, caso utilize regularmente, outras fontes de informação para tomada de decisão
que não seja o painel de indicadores (assinale todas fontes que utiliza):
(

) Informações por e-mail

(

) Site institucional

(

) Jornais e revistas

(

) Rádio e Televisão

(

) Outros gestores

(

) Servidores

(

) Conselhos e comissões

(

) Outros: ___________

1
2
3
4

5
6
7
8

Expectativa de desempenho
O sistema é útil para o meu trabalho.
Usando o sistema me permite realizar tarefas mais
rapidamente.
Usando o sistema aumenta a minha produtividade.
Se eu usar o sistema, eu vou aumentar minhas chances
de conseguir uma promoção.
Expectativa de esforço
Minha interação com o sistema é clara e compreensível.
Será fácil tornar-me um hábil usuário do sistema
Acho o sistema fácil de usar
Aprender a utilizar o sistema é fácil para mim.
Influência social

Concordo totalmente

Concordo

Nem discordo nem
concordo

Descrição

Discordo

Item

Discordo totalmente

03) Para os próximos itens, solicitamos marcar com um “X” a opção que melhor descreva sua
opinião quanto ao uso de um Sistema de Apoio a Decisão, considerando que a estruturação das
alternativas se inicia em "Discordo totalmente (1)" até "Concordo totalmente (5)".

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19

As pessoas com quem me relaciono acham que eu
deveria usar o sistema
Pessoas que são importantes para mim pensam que eu
deveria usar o sistema
Os gestores demonstram que o fato de usar o sistema é
importante para a reputação deles
Em geral, a organização apoiou a utilização do sistema.
Condições de Facilitação
Tenho os recursos necessários para usar o sistema.
Eu tenho o conhecimento necessário para usar o sistema.
O sistema não é compatível com outros sistemas que eu
uso.
Uma pessoa específica (ou grupo) está disponível para
assistência com dificuldades do sistema.
A intenção comportamental de usar o sistema
Eu pretendo usar o sistema nos próximos 12 meses
Eu prevejo que eu iria usar o sistema nos próximos 12
meses
Eu planejo usar o sistema nos próximos 12 meses

Concordo totalmente

Concordo

Nem discordo nem
concordo

Descrição

Discordo

Item

Discordo totalmente
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista para gestores

O roteiro tem como objetivo permitir ao gestor expor sua percepção do processo de
tomada de decisão em razão do uso de um sistema de apoio a decisão.

Modelo do Roteiro para entrevista

Idade: _______________

Gênero: ( ) Masc

Tempo de Gestão: (

) Menos de um ano

(

) 1 a 3 anos

) 3 a 5 anos

(

) mais de 5 anos

(

(

) Fem

a) Você utiliza o Painel de Indicadores da instituição como suporte para tomada de decisões?
b) Caso utilize, quais funcionalidades e informações do Painel de Indicadores são mais
importantes para que você tome uma decisão?
c) Caso utilize, explique as dificuldades com o uso do Painel de indicadores durante o
processo de tomada de decisão.
d) Caso não utilize o Painel de Indicadores, quais fontes de informações você usa durante o
processo de tomada de decisão?
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APÊNDICE D – Aprovação Comitê de Ética e Pesquisa
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APÊNDICE E – Carta anuência IFRO para realização da pesquisa

