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Resumo 

 
O objetivo geral deste estudo foi apresentar uma matriz de prioridade para desenvolvimento/aprimoramento de 

aplicativos de mobilidade urbana, visando melhor eficiência operacional e aceitação do público alvo. Acompanhando 

uma forte tendência de aumento do uso de tecnologias mobile, o mercado de transportes reinventa-se de forma a criar 

novos meios e conceitos. Nesse cenário a mobilidade urbana é colocada em evidência, a partir do surgimento de um 

popular aplicativo mobile, que permite modelo de negócio disruptivo e mais eficiente para o setor. Dado o amplo 

domínio da tecnologia por todos os atuais players do mercado, tem-se pouca margem para diferenciação em produto. 

Dessa forma torna-se relevante a compreensão dos determinantes do uso desse tipo de tecnologia, a fim de gerar 

maior engajamento com o público alvo. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa quantitativa de 

caráter descritivo por meio das equações estruturais. O estudo foi uma adaptação do modelo de Venkatesh et al. 

(2012), anteriormente empregado no contexto da aceitação da internet móvel. O modelo estrutural apresentado foi 

validado (α=0,824 e Fc=0,888), tendo sido capaz de explicar a intenção de uso de aplicativos de mobilidade urbana 

em 56,9%. O objetivo foi alcançado revelando que os fatores mais impactantes na intenção de uso são o hábito 

(21,4%), a influência social (9,8%), a expectativa de esforço (9,4%) e a expectativa de performance (9,3%). 

Adicionalmente foram identificados os principais pontos de prioridade por meio da matriz de 

importância/desempenho e oferecidas quatro etapas (Compreender, Analisar, Executar e Avaliar) para aplicação 

prática em etapas dos resultados encontrados. 

 

Palavras-chave: Transporte, Aplicativo, Equações Estruturais, UTAUT2  

 
 

 

ABSTRACT 

 

The overall objective of this study was to present a priority matrix for the development / improvement of urban 

mobility applications, aiming at better operational efficiency and acceptance of the target public. Accompanying a 

strong tendency to increase the use of mobile technologies, the transport market is reinventing itself in order to create 

new means and concepts. In this scenario, urban mobility is highlighted by the emergence of a popular mobile 

application, which allows disruptive and more efficient business model for the sector. Given the broad dominance of 

technology by all current players in the market, there is little room for product differentiation. In this way it becomes 

relevant the understanding of the determinants of the use of this type of technology, in order to generate greater 

engagement with the target public. To reach the proposed objective, a quantitative research of descriptive character 

was carried out through the structural equations. The study was an adaptation of the model of Venkatesh et al. (2012), 

previously used in the context of the acceptance of the mobile internet. The structural model presented was validated 

(α = 0.824 and Fc = 0.888) and was able to explain the intention to use urban mobility applications in 56.9%. The 

goal was achieved by revealing that the most significant factors in the intention to use are habit (21.4%), social 

influence (9.8%), effort expectation (9.4%) and performance expectation ( 9.3%). In addition, the main priority points 

were identified through the importance / performance matrix and four stages (Understand, Analyze, Run and 

Evaluate) were offered for practical application in stages of the results found. 

 

Keywords: Transport, Mobile Application, Estructural Equations, UTAUT2 
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1. Introdução 

 

O uso de tecnologia é algo bastante frequente na atualidade. Segundo Soster (2011) a 

sociedade possui características bastante diferenciadas das anteriores, fato que se deve 

especialmente à evolução tecnológica, percebida em diversas esferas sociais já que a tecnologia 

está presente em diversos contextos e as informações e conhecimentos do mundo estão cada vez 

mais acessíveis. Especialmente tratando-se de tecnologia digital, sua utilização é notável em 

diversas atividades cotidianas. A tecnologia está cada vez mais integrada, estando presente em 

eletrodomésticos, televisores, relógios, celulares, óculos, computadores, carros, entre outros. A 

facilidade e novas possibilidades que isso traz, torna as pessoas cada vez mais adeptas ao uso da 

tecnologia em situações distintas. 

Os celulares tornaram-se ao longo dos últimos anos uma realidade no cotidiano de 

significativa parcela da população mundial, conforme apresentado por Hew et al. (2015), que 

sugere uma forte tendência de popularização dos aparelhos e crescente utilização de aplicações 

para esse tipo de dispositivo. O advento da internet móvel e sua difusão foi fator considerável para 

o aumento no uso dos aparelhos conforme apresenta Wong et al. (2014), sugerindo também que a 

telecomunicação cresce em ritmo acelerado, com rápida difusão da internet móvel. Ramírez-

Correa et al. (2015), destacam que os avanços tecnológicos têm proporcionado significativo 

aumento no acesso a informação por meio da internet móvel e, em todo o mundo, observa-se que 

o uso da internet a partir de smartphones (celular dotado de sistema operacional equivalente a um 

computador) é crescente. A utilização da internet por meio de celulares facilita a comunicação e 

o acesso a informação, por permitir que a conexão não esteja limitada a pontos fixos de acesso à 

rede. Depreende-se, portanto, que o uso de tecnologias portáteis e a possibilidade de acesso à 

internet por meio destas realimentam-se mutuamente criando uma tendência mundial. Dados da 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2014) indicam que o número de linhas de 

telefonia móvel no Brasil superava os 280 milhões em 2014. Ramírez-Correa et al. (2015) 

apontam para a importância da internet móvel no mercado brasileiro tendo em vista o crescente 

uso de dispositivos móveis. Tal aumento evidencia uma tendência interna em acompanhar de perto 

a crescente e elevada taxa mundial de uso de celulares. 

A ampla utilização da internet mobile (internet móvel) abre espaço para novas formas de 

negócio. Chong (2013) argumenta que o mercado mobile (m-commerce), ou seja, a venda de bens 
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e serviços por meio de dispositivos móveis, representa uma oportunidade de negócio em forte 

ascensão. Isso se deve ao crescente uso das tecnologias portáteis e a maior facilidade de acesso à 

internet que proporcionam, especialmente os celulares (CHONG, 2013). Analogamente Dwivedi 

et al. (2016) sugerem a existência de uma necessidade contemporânea quanto a reestruturação nos 

padrões de entrega de serviços, de forma a torna-los congruentes com o atual estilo de vida mais 

flexível, dinâmico e bastante inserido no contexto da tecnologia mobile. Isso esclarece à evidente 

tendência mundial a oferecer aplicações próprias para dispositivos móveis (aplicações nativas) 

visando a melhoria do atendimento a clientes ou mesmo para criar novos modelos de negócios 

capazes de atender ao mercado de forma mais eficiente. Corroborando com os argumentos 

apresentados, Mahfuz et al. (2016) sugerem que a difusão da tecnologia mobile e da internet móvel 

incentivam a oferta de serviços por meio de canais alternativos aos tradicionais, uma vez que gera 

grandes oportunidades em função da alta taxa de penetração dos dispositivos móveis.  

As oportunidades criadas pela tecnologia têm reflexo direto no Brasil, que gradualmente 

tem se inserido nesse contexto do comercio via dispositivos móveis, dado o destaque atual desse 

tipo de tecnologia. Dados do IBGE de 2016 indicam que o celular representa o principal meio 

para acessar a internet no país, o que favorece muito o consumo por meio do dispositivo (IBGE, 

2016). Reforçando a pertinência das tecnologias móveis para a sociedade brasileira, Saccol e 

Reinhard (2007) realizam um mapeamento do estado da arte da pesquisa na área, e concluem que, 

apesar da relevância do assunto para o mercado nacional evidenciada por meio de uma 

contextualização de elevado uso da tecnologia, a produção científica brasileira encontrava-se 

ainda em estágio incipiente. Destacam ainda a temática como oportunidade para futuras pesquisas 

e a importância da realização de pesquisas empíricas no assunto, dada a dimensão do tema, que 

figura entre os principais assuntos de discussão na área de sistemas de informação (SI) no meio 

empresarial, reforçando assim o crescente interesse por este canal para fins comerciais. A temática 

está cada vez mais em foco, e isso é observado pela preocupação inclusive de prefeituras como a 

de São Paulo em envolver a tecnologia na mobilidade urbana por meio do lançamento de 

aplicativos.  O objetivo é atrair os usuários que passaram ao longo do ano a utilizar aplicativos de 

transporte de passageiros (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017). Muitas empresas já atuam no 

país no mercado mobile em diversos ramos, tais como: transporte (Uber e Cabify), indústria 

musical (Spotify e Deezer), marketing e redes sociais (Instagram e Facebook), varejo (Americanas 

e Magazine Luiza), dentre outras. 

Dada a elevada utilização e o considerável poder de penetração dos smartphones, estes 

tornaram-se ferramenta poderosa para o mercado interno. Isso fica evidente pela constatação de 

que os dispositivos moveis estão cada vez mais relacionados ao consumo. No Brasil, 80% de seus 

usuários pesquisam um produto ou serviço no dispositivo antes da compra e 41% avaliam ou 
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recomendam a empresa para outras pessoas (GOOGLE, 2012). Naturalmente, isso incentiva o 

investimento em aplicações mobile nativas visando a uma melhor experiência de uso, maior 

presença no mercado e o consequente impacto positivo na conversão em vendas. Segundo Silva e 

Vilhegas (2015), como resultado do grande aumento de vendas de dispositivos móveis no Brasil, 

tem-se um aumento relativo no desenvolvimento de aplicações para os mesmos. Grandes 

empresas, como os maiores bancos nacionais, são exemplos da preocupação com a presença 

digital. Segundo Gallao e Junior (2016) as instituições bancárias brasileiras vêm investindo cada 

vez mais em tecnologia para ampliar seu portfólio de produtos e, com isso, disponibilizar mais 

serviços aos clientes. 

Acompanhando essa tendência de uso da tecnologia mobile, o mercado de transportes 

reinventa-se de forma a criar novos meios e conceitos. O rápido avanço dessas tecnologias 

culminou no fenômeno que se estende a diversos mercados frequentemente denominado 

“uberização”. Esse processo assim nomeado em referência a Uber, startup de mobilidade urbana 

americana que apresentou rápida expansão em todo o mundo, representa um novo modelo de 

negócios apoiado pela tecnologia e inspirado na economia compartilhada, que conecta o 

fornecedor de serviços de forma direta ao consumidor por meio dos aparelhos celulares. A 

empresa não criou um novo produto ou serviço em essência, mas sim criou um modelo que oferece 

uma experiência completamente diferente ao usuário, que tem muito mais conforto em suas mãos 

ao utilizar um serviço de transporte privado. A empresa intermedia a prestação de serviço de 

motoristas autônomos, de forma que estes utilizam a plataforma para conseguir clientes, que por 

sua vez utilizam seus smartphones para solicitar o serviço de transporte. 

 

1.1. Problema da pesquisa 

 

O amplo acesso à internet por meio de dispositivos móveis no Brasil, somado ao crescente 

número de dispositivos permite a utilização cada vez maior dos aparelhos como canal de 

comercialização de bens e serviços. Essa nova relação entre pessoas e tecnologia representa cada 

vez mais um relevante canal com grande potencial de vendas, que não pode ser negligenciado por 

empresas modernas. Segundo Luna et al. (2017), o mercado de smartphones já apresenta em 

âmbito nacional e internacional enormes proporções, além de ser estrategicamente importante 

para todos os que estão interessados na distribuição de serviços. Isso torna a compreensão mais 

aprofundada sobre a relação individual com a tecnologia, assunto de bastante pertinência.  

Em função da expressividade dos smartphones para os negócios, os aplicativos, por sua 

vez, tornam-se extremamente importantes, já que possuem design otimizado para uso em 
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celulares. Isso é de grande valia para a prestação de serviço nesse contexto, pois permite melhor 

experiência de uso ao cliente e, consequentemente, impactos positivos nos resultados. Hassenzahl 

et al. (2010) evidenciam a importância da busca pelo desenvolvimento de produtos interativos que 

forneçam maior qualidade de experiências durante o uso no âmbito da TI.  

Com o intuito de otimizar a inserção de aplicativos como canal da prestação de serviços 

no mercado, torna-se necessária a análise das variáveis que motivam sua utilização. Oliveira et al. 

(2016) argumentam que é essencial a compreensão dos principais fatores que motivam o uso para 

o desenvolvimento de aplicações e serviços com grande aceitação e valor. 

Diante do exposto surge o problema deste estudo: quais são os fatores determinantes da 

intenção de uso de serviços de mobilidade urbana por meio de aplicativos? 

 

1.2. Justificativa 

 

Embora de suma importância, a aceitação da tecnologia é um conceito relativamente atual 

e pouco explorado no Brasil. Por esta razão, possui uma quantidade ainda reduzida de trabalhos e 

pesquisas aplicadas. Contudo foram encontrados na base de dados Web of Science, 61 trabalhos 

que se organizam de forma progressiva (anexo A) comprovando o interesse científico no tema. A 

importância do assunto é evidenciada pelo interesse acadêmico no desenvolvimento de pesquisas 

(WONG et al., 2014; BAPTISTA, OLIVEIRA 2015; KANG et al., 2015; LIAN, 2015; 

OLIVEIRA et al.,2016; MOROSAN, DEFRANCO 2016; DWIVEDI et al., 2016; MAHFUZ et 

al., 2016) a respeito da aceitação de tecnologias para dispositivos moveis no âmbito da prestação 

de serviços. 

O Brasil tem caráter altamente empreendedor. Segundo a GEM (2015), o país apresentou 

uma taxa total de empreendedorismo de 39,3% entre pessoas de 18 a 64 anos. Esta pesquisa se 

justifica socialmente ao elucidar o potencial que o estudo da aceitação da tecnologia tem em 

contribuir para a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. Dessa forma, pode auxiliar 

na geração de empregos de mão de obra qualificada ao contribuir com o empreendedorismo e o 

surgimento de novos empreendimentos no ramo da TI. Além disso, as contribuições a respeito da 

aceitação da tecnologia servem de auxílio ao inevitável processo de digitalização das empresas de 

todos os portes, contribuindo novamente para a geração de empregos.  

Para a área de engenharia de produção o estudo da aceitação da tecnologia é de grande 

relevância, podendo colaborar com o gerenciamento de riscos no desenvolvimento de produtos e 

serviços, uma vez que fornece uma abordagem tangível servindo como base objetiva para a 

tomada de decisão e auxiliando na introdução de inovações no mercado.  
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Em um cenário de ampla utilização dos aplicativos para smartphones, diversos mercados 

são impactados com novos modelos de negócios que se tornam viáveis utilizando estes 

dispositivos como meio. Em maio de 2014, uma nova modalidade de transporte chega ao Brasil, 

por meio de um aplicativo desenvolvido por uma startup americana. A plataforma permite a 

conexão entre motoristas autônomos e pessoas que buscam transporte privativo, intermediando 

essa relação por meio de um aplicativo. 

O presente estudo tem por objetivo apresentar uma matriz de prioridade para 

desenvolvimento e aprimoramento de um aplicativo de mobilidade urbana, garantindo melhor 

eficiência operacional e aceitação do público alvo.   

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

A fim de alcançar o objetivo geral, a pesquisa foi dividida nos seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar as principais abordagens na área de aceitação da tecnologia, por meio 

da revisão da literatura;  

 Realizar a busca de um modelo de mensuração da aceitação da tecnologia na 

literatura científica; 

 Validar o modelo de pesquisa; 

 Aplicar o modelo de pesquisa selecionado; 

 Mensurar e priorizar construtos antecedentes a intenção de uso; 

 Propor medidas práticas com base nos resultados; 
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1.4. Estrutura dos capítulos 

 

O estudo está estruturado da seguinte forma: o Capítulo 2 aborda o enfoque meta-

analítico utilizado para realização da revisão bibliográfica. O Capítulo 3 elucida o estado da arte 

da pesquisa relacionada a mobilidade urbana, pano de fundo para o trabalho proposto. O Capítulo 

4 apresenta o referencial teórico no que tange a fundamentação teórica envolvida nos temas 

componentes da pesquisa, trazendo uma extensa abordagem sobre os principais modelos de 

aceitação da tecnologia, sob o ponto de vista de sua evolução e aplicações ao longo do tempo, que 

serão utilizados como base teórica para seleção de um modelo adequado de aceitação da 

tecnologia para o desenvolvimento da pesquisa.  O capítulo 5 apresenta o modelo de pesquisa e 

hipóteses. O Capítulo 6 apresenta os métodos utilizados para atingir os objetivos. O capítulo 7 

destaca os principais resultados, análises da mensuração do modelo e apresentar a matriz de 

importância/desempenho e, por fim, no Capítulo 8, são tecidas as considerações finais, limitações 

e sugestões de pesquisas futuras. 

 

 

2. Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado - TEMAC 

 

A pesquisa cientifica requer que se tenha amplo conhecimento quanto ao estado da arte do 

tema e assunto envolvidos no processo de pesquisa, de forma a utilizar o conhecimento existente 

como trampolim para novas descobertas e estudos, evitando também que se dedique a soluções 

para problema ou abordagens previamente exploradas na literatura. Nessa etapa de pesquisa 

realiza-se a revisão da literatura, onde o pesquisador deve buscar toda informação disponível na 

literatura, que seja de relevância para seu tema de pesquisa. Assim sendo torna-se necessário 

garantir que essa informação a partir da qual a geração de conhecimento será embasada, é a mais 

relevante. García-Cruz e Ramírez-Correa (2005) argumentam que antes de empreender uma 

pesquisa em particular, o pesquisador deve se perguntar o que já se sabe sobre o fenômeno, pois 

sem uma visão clara sobre o estado de desenvolvimento do assunto com o qual se está lidando, 

uma nova pesquisa que não ofereça nenhuma nova contribuição não será de muita utilidade. 

Segundo García-Cruz e Ramírez-Correa (2005), a combinação de múltiplos resultados de 

estudos singulares, com o intuito de construir um conhecimento mais geral acerca do fenômeno 

de interesse é bastante comum na literatura. Embora esse método de trabalho seja frequentemente 

chamado de meta análise, os autores o denominam enfoque meta analítico, de forma a diferenciar 

o método, da meta análise quantitativa. García-Cruz et al. (2001) tomando por base os trabalhos 

de meta analise e buscando sistematizar o processo de seleção da literatura utilizada, criam o 

enfoque meta analítico. O método derivado da meta analise foi estruturado em quatro etapas, e 
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utiliza o critério de impacto das publicações para escolha do referencial a ser utilizado. Em síntese, 

a meta análise objetiva a integração de pesquisas empíricas e o Enfoque meta-analítico, por sua 

vez, o desenvolvimento sistemático da literatura base, fornecendo ao pesquisador autores, artigos, 

revistas de relevância na área bem como a quantificação do impacto das publicações. 

Observando distintas abordagens do enfoque meta-analítico apresentadas pela literatura, 

Mariano e Rocha (2017) propõem o modelo unificado da Teoria do Enfoque Meta Analítico 

Consolidado (TEMAC). O modelo tem como objetivo unificar as abordagens do enfoque meta 

analítico em suas variações, além de garantir que as características importantes para uma avaliação 

de qualidade de artigo sejam respeitadas.  O modelo segue as seguintes etapas conforme Figura 1 

a seguir: 

 

 

Fonte: adaptado de Mariano e Rocha (2017). 

 

Segundo Mariano e Rocha (2017), as etapas do modelo consistem em: 

1. Preparação da pesquisa: Objetiva responder qual o descritor, string ou palavra-

chave da pesquisa, qual o espaço-tempo da pesquisa e quais bases de dados e áreas 

do conhecimento serão utilizadas. 

2. Apresentação e inter-relação dos dados: Apresenta a análise das revistas mais 

relevantes, análise das revistas que mais publicam sobre o tema, evolução do tema 

ano a ano, documentos mais citados, autores que mais foram citados, países que 

mais publicaram, conferências que mais contribuíram e frequência de palavras 

chaves.  

3. Detalhamento, modelo integrador e validação por evidências: Objetiva 

selecionar aqueles autores que não podem faltar na revisão, as principais 

abordagens e linhas de pesquisa. Os objetivos desta etapa são alcançados por meio 

dos índices bibliométricos de Co-citação e Coupling. A análise de Co-citação 

Figura 1- Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado (TEMAC) 
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verifica aqueles artigos que regularmente são citados juntos, podendo sugerir uma 

semelhança entre estes estudos. O Coupling possui uma métrica de busca muito 

similar, tomando como base a premissa de que artigos que citam trabalhos iguais, 

possuem similaridade.  

 

 

 

 

 

 

2.1. Preparação da pesquisa 

 

Com a finalidade de identificar obras para compor a base de análise da literatura sobre 

aceitação da tecnologia, optou-se por realizar uma busca sistemática na base de dados Web of 

Science, que segundo García-Cruz e Ramírez-Correa (2004) é reconhecida internacionalmente 

como uma das melhores e mais completas. Utilizou-se para qualificação das revistas o critério do 

fator de impacto. O fator de impacto de determinado periódico é definido como a razão entre o 

número de citações feitas no corrente ano a itens publicados neste periódico nos últimos dois anos 

e o número de artigos (itens fonte) publicados nos mesmos dois anos pelo mesmo periódico 

(INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION, 1998). A base de dados utilizada fornece o 

cálculo do fator de impacto, realizado anualmente, por meio de sua ferramenta Journal Citation 

Reports, além de fornecer ferramentas para exportação e análise de dados de pesquisas realizadas. 

Realizou-se uma busca utilizando o termo “UTAUT2” (Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology 2). A utilização do termo na busca justifica-se por este ser o modelo mais atual 

empregado para estudo da aceitação da tecnologia, de forma que buscou-se compreender de forma 

ampla e mais aprofundada suas origens e aplicações. Foi utilizada a maior delimitação de tempo 

da base de dados na busca (1945 a 2017, 72 anos) mesmo tratando-se de tema atual, gerando 61 

documentos, com publicações dividas em 32 artigos sobre procedimentos e 29 artigos de revisão. 

O primeiro estudo relevante realizado sobre o tema, ou seja, que tenha sido publicado em uma 

revista de alto fator de impacto e indexada ao Journal Citation Reports, surgiu no ano de 2012. 

Dado o baixo número de artigos, optou-se por trabalhar com todos e com todas as áreas do 

conhecimento. 

 

2.2. Apresentação e inter-relação dos dados 
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A Tabela 1 a seguir apresenta as revistas com maior fator de impacto na área de sistemas 

de informação da ciência da computação: 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Revistas com maior fator de impacto 

Rank Nome do periódico 
Fator 

de 
Impacto 

Citações 

1 IEEE Communications Surveys and Tutorials 9,220 4.172 

2 Mis Quarterley 5,384 11.320 

3 Journal of Information Technology 4,775 1.695 

4 IEEE Wireless Communications 4,148 3.136 

5 Journal of Cheminformatics 3,949 1.299 

6 Journal of Chemical Information and Modeling 3,657 13.322 

7 Journal of the American Medical Informatics Association 3,428 6.622 

8 Information Sciences 3,364 16.792 

9 Journal of Management Information Systems 3,025 3.818 

10 Internet Research 3,017 1.154 

11 IEEE Network 2,899 1.628 

12 European Journal of Information Systems 2,892 1.981 

13 Data Mining and Knowledge Discovery 2,714 2.320 

14 Decision Support Systems 2,604 5.886 

15 Journal of Strategic Information Systems 2,595 1.159 

16 IEEE Transactions on Multimedia 2,536 3.302 

17 IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 2,476 6.465 

18 IEEE Transactions on Mobile Computing 2,456 4.517 

19 Journal of the American Society for Information Science and technology 2,452 6.148 

20 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 2,414 2.142 

21 IEEE Transactions on Services Computing 2,365 738 

22 International Journal of Medical Informatics 2,363 3.449 

23 Enterprise Information Systems 2,269 428 

24 Journal of Optical Communications and Networking 2,183 1.328 

25 Information & Management 2,163 4.415 
Fonte: O próprio autor. Adaptado de Journal Citation Reports, 2017. 

 

Vale a reflexão que a aceitação de um tema nas revistas de maior fator de impacto não é 

uma regra. Assim sendo, tratando-se da aceitação da tecnologia, pode ocorrer de não haver 

correspondência entre as áreas de pesquisa aceitas pelas revistas mais relevantes e a área 

especifica que será explorada, além de que se trata de uma área pertinente a diversas ciências. 

Tendo isso em vista, a distribuição das 61 publicações entre as Revistas/Conferências que mais 
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pesquisaram sobre este tema pode ser observada na Tabela 2 a seguir: 

 

 
 

Tabela 2 - Quantitativo de publicações por revista 

Títulos da Fonte Registros %  

Lecture Notes in Computer Science 7 11.475 

Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences 3 4.918 

Industrial Management Data Systems 3 4.918 

Computers In Human Behavior 3 4.918 

Advanced Science Letters 3 4.918 

Proceedings of the International Conference on Computing Informatics 2 3.279 

Proceedings of the 5th International Conference on Computing Informatics 2 3.279 

Portland International Conference on Management of Engineering and Technology 2 3.279 

Open Notes in Educational Technology 2 3.279 

Lecture Notes in Educational Technology 2 3.279 

Emerging Issues in Smart Learning 2 3.279 

2016 4th International Conference on Information and Communication Technology Icoict 2 3.279 

2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences Hicss 2 3.279 
Fonte: O próprio autor. Adaptado de ISI Web of Sciece, 2017. 

 

Entre os periódicos obtidos como resultado, destaca-se o Lecture Notes in Computer 

Science, que representa uma série de livros, apresentando 7 publicações e 12 citações. Por tratar-

se de um tema relativamente recente, temos uma escassez de trabalhos a disposição. É interessante 

ressaltar que nenhuma das Revistas/Conferências que mais publicaram artigos com o tema, está 

inserida entre as primeiras 25 revistas de maior fator de impacto (Tabela 1).  

Isso sugeriria que o tema, na base consultada, apesar de importante para o mercado tem 

tido poucas pesquisas representativas no meio acadêmico e na indústria, considerando os critérios 

adotados. Contudo, dada a grande relevância da base utilizada, tem-se consciência que todos os 

trabalhos ali indexados requerem alto rigor cientifico.  

O fator de impacto como critério de qualificação de revistas e artigos é amplamente 

utilizado e segundo Mariano et al. (2011) as revistas de maior fator de impacto demandam que os 

artigos publicados levem uma cuidadosa revisão da literatura relacionada ao fenômeno estudado, 

garantindo assim a qualidade das publicações. Com isso em vista este foi, portanto, o critério 

utilizado neste trabalho. Vale também a reflexão que o número de citações não necessariamente 

tem relação direta com a qualidade dos trabalhos.  

Dentre os resultados da pesquisa obteve-se dois registros de artigos publicados em 

periódicos de alto impacto (apresentados na Tabela 1): 
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 “Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” – Mis Quarterly 

 “Why so serious? Gamification impact in the acceptance of mobile banking 

services” – Internet Research 

 

Uma vez identificados os artigos publicados sobre o tema de estudo, é possível observar 

uma evolução ano a ano no número de estudos produzidos, reforçando novamente a relevância 

e importância cientifica do tema. O tema não somente é importante cientificamente, como possui 

um alcance representativo, comprovado pelo número de citações nos últimos anos. Por tratar-se 

de um tema recente existe uma concentração muito grande das citações no trabalho que dá origem 

ao modelo UTAUT2, o mais recente modelo de aceitação da tecnologia com reconhecimento 

científico. As Figura 2 e 3 a seguir ilustram a evolução das citações ao longo do tempo e a 

evolução das publicações ao longo dos anos: 

 

 

 

                       Figura 2- Evolução das publicações. 

               Fonte: ISI Web of Science, 2017. 
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                   Figura 3 - Evolução das citações. 

              Fonte: ISI Web of Science, 2017. 

             

Por meio de uma análise qualitativa dos resultados da pesquisa, identificou-se a 

necessidade de buscar artigos adicionais para embasamento teórico. Uma vez que a revisão da 

literatura deste trabalho busca compreender de forma aprofundada as origens dos modelos de 

aceitação da tecnologia mais atuais, houve a necessidade de buscar os artigos base dos modelos 

antecedentes ao UTAUT2. Dessa forma foi possível compreender a evolução do estudo da 

aceitação da tecnologia, bem como o resultado obtido com anos de pesquisas e desenvolvimento 

teórico. 

A soma do número de citações acerca do tema até o momento é de 660, com uma média 

de 10,82 citações por item. Contudo, conforme supracitado, é valido ressaltar que 80% das 

citações (527), referem-se ao artigo originário do modelo UTAUT2, bem como que os demais 

artigos apresentam aplicações deste modelo em distintos contextos. Dentre os artigos trazidos 

pela base, 43% apresentam ao menos uma citação nos últimos 5 anos, sendo que 10% tem mais 

de 10 citações, 7% apresentam de 5 a 9, e 25% de 1 a 4. 

A Tabela 3 a seguir apresenta o número de publicações por autor dos autores que mais 

publicaram sobre o assunto: 
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Tabela 3 - Autores que mais publicaram 

Autores Registros % de 61 

Oliveira T 4 6,557 

Indrawati 4 6,557 

Huang CY 3 4,918 

Baptista G 3 4,918 

Williams MD 2 3,279 

Wei J 2 3,279 

Waheed M 2 3,279 

Pittayachawan S 2 3,279 

Ooi KB 2 3,279 

Nguyen TD 2 3,279 

Mahfuz MA 2 3,279 

Khanam L 2 3,279 

Kao YS 2 3,279 

Dwivedi YK 2 3,279 

Chaveesuk S 2 3,279 

Abareshi A 2 3,279 
                                            

Fonte: O próprio autor. Adaptado de ISI Web of Sciece, 2017. 

 

Após a identificação dos periódicos e revistas de maior fator de impacto e da demonstração 

da evolução quantitativa das publicações e citações a respeito do tema em questão, foram 

identificados os autores e artigos mais representativos por meio do número de citações. A Tabela 

4 a seguir apresenta o número de citações por autor dos mais citados: 
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Tabela 4 - Autores mais citados 

Autores Citações 
% de 
660 

Thong, James Y. L. 527 79,85% 

Venkatesh, Viswanath 527 79,85% 

Xu, Xin 527 79,85% 

Oliveira, Tiago 27 4,09% 

Baptista, Goncalo 26 3,94% 

Ooi, Keng-Boon 19 2,88% 

Agudo-Peregrina, Angel F. 13 1,97% 

Chaparro-Pelaez, Julian 13 1,97% 

Pascual-Miguel, Felix J. 13 1,97% 

Bright, Laura F. 11 1,67% 

Grau, Stacy Landreth 11 1,67% 

Kleiser, Susan Bardi 11 1,67% 

Lian, Jiunn-Woei 11 1,67% 

Loke, Siew-Phaik 10 1,52% 

Nguyen, Thanh D. 10 1,52% 

Tan, Garry Wei-Han 10 1,52% 

Wong, Choy-Har 10 1,52% 
   Fonte: O próprio autor. Adaptado de ISI Web of Sciece, 2017. 

 

 

 Thong, Venkatesh e Xu, representam 79.85% das 660 citações totais sobre o assunto até o 

momento. Os 10 autores mais citados representam 98,33% das citações. Desconsiderando os três 

primeiros da lista e o artigo que publicaram em conjunto, os 10 autores mais citados representam 

23,48% das citações das 660.  

Identificou-se também os países onde mais se estuda a respeito do tema, bem como as 

palavras chave que sugerem as linhas de pesquisa mais estudadas. Os países que mais estudaram 

o tema, conforme  Figura 4 a seguir, foram Estados Unidos, China e Malásia: 
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Figura 4 - Países que mais citaram UTAUT2. 

              Fonte: ISI Web of Science, 2017. 
 

 Após o levantamento dos países que mais pesquisaram acerca do tema, analisou-se as 

principais palavras chave presente nos artigos acerca do tema UTAUT2, apresentadas na tabela 5 

a seguir: 

 

Tabela 5 - Palavras chave mais citadas 

Palavras-chave Contagem 

Acceptance 75 

Utaut 53 

Model 48 

Technology 45 

Information-Technology 43 

Theory 30 

Adoption 29 

Behavior 29 

Unified 27 

User 26 

Intention 23 

Consumer 22 

Mobile 20 

Online 16 

Services 16 

Perceived 15 

Systems 12 

Internet 11 

Social 11 

Quality 11 

Banking 10 
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Palavras-chave Contagem 

Trust 10 

Planned 10 

Commerce 9 

Continuance 9 

Shopping 9 

Customer 9 

Usage 9 

Experience 8 

Motivation 8 

Privacy 8 

Risk 8 

Information 7 

Price 7 

Innovativeness 7 

Value 7 

Media 7 

Computing 6 

Structural 6 

Determinants 6 

E-Commerce 6 

Equation 6 

Culture 5 

Gender 5 

Network 5 

Health 5 

Purchase 5 

Wearable 5 

Perceptions 5 

Satisfaction 5 
                                            Fonte: O próprio autor. Adaptado de ISI Web of Sciece, 2017. 

 

 

 

 Dentre os resultados é possível observar que a grande maioria das palavras chave estão 

relacionadas ao tema central da pesquisa, aceitação da tecnologia. É possível observar que 

aceitação da tecnologia, UTAUT2 e model (termos que merecem destaque) encontram-se nas três 

primeiras posições da tabela. Isso indica que as pesquisas sobre aceitação da tecnologia utilizam 

frequentemente de modelos para mensuração da aceitação da tecnologia. As palavras mobile, 

consumer e behavior também aparecem na parte superior da lista, indicando a importância dada 

ao celular e comportamento de consumo no estudo da aceitação da tecnologia. 
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2.3. Detalhamento, modelo integrador e validação por evidências 

 

Nessa etapa busca-se selecionar aqueles autores que não podem faltar na revisão, as principais 

abordagens e linhas de pesquisa.  

Por meio do software VOSviwer 1.6.5 foram elaborados mapas de calor, facilitando a 

visualização da análise de co-citation e coupling com base nos registros encontrados em Web of 

Science do tema aceitação da tecnologia. Na análise de co-citation é possível compreender quais 

autores costumam ser citados simultaneamente, indicando similaridade entre as linhas de pesquisa 

dos mesmos, e na análise de coupling observar quando dois ou mais trabalhos fazem referência a 

um terceiro trabalho em comum, indicando que as chances são que os trabalhos têm um assunto 

em comum. A Figura 5 a seguir ilustra o mapa de co-citation:  

 

Fonte: O próprio autor. Extraída de VOSviewer. 

 

O mapa de calor de co-citação mostra uma moderada concentração, sugerindo uma 

correlação entre os artigos, porém alguns apresentam um maior destaque. É possível notar na 

Figura 5 a formação de alguns pontos focais distintos, concentrando alguns artigos e formando 

Figura 5- Mapa de calor de co-citation UTAUT2. 
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assim alguns grupos. Isso sugere que apesar de ligados por um mesmo fator, existem algumas 

linhas de pesquisa distintas sendo empregadas. Isso é justificável em função de, por exemplo, um 

considerável número de distintos modelos de aceitação da tecnologia que são empregados nos 

estudos.  

A pesquisa em Venkatesh et. al. (2003) é fundamentada na revisão do estado da arte da 

aceitação da tecnologia e na discussão dos modelos mais proeminentes à época, comparando 

empiricamente oito modelos então selecionados, de forma que a partir dessa analise fosse possível 

formular e validar empiricamente um modelo unificado. O modelo resultante é, portanto, uma 

combinação de oito modelos anteriores, sendo eles: 1) modelo de aceitação da tecnologia (TAM), 

2) modelo motivacional (MM), 3) teoria do comportamento planejado (TPB), 4) Combinação 

entre a TAM e a TPB (C-TAM-TPB), 5) modelo de utilização do PC (MPCU), 6) teoria da difusão 

da inovação (IDT), 7) teoria da ação racionalizada (TRA) e 8) teoria social cognitiva (SCT). Por 

meio da utilização de dados de quatro organizações mensurados em 3 ocasiões em um espaço de 

6 meses, os oito modelos foram testados, atingindo níveis de 17% a 53% de explicação da 

variância em intenção de uso da tecnologia. O modelo UTAUT, testado com os mesmos dados, 

apresentou desempenho superior a todos os modelos com R² ajustado de 69%. Além disso o 

UTAUT também foi testado com dados de outras organizações obtendo desempenho similar com 

R² ajustado de 70%. O modelo leva em consideração quatro construtos provindos dos modelos 

que o embasam – condições facilitadoras, influência social, expectativa de esforço e expectativa 

de performance – conseguindo explicar 70% da intenção de uso. A amostra utilizada no 

comparativo entre os modelos nas 3 ocasiões foi de N= 215, e foi possível concluir que a 

expectativa de performance representa fator mais impactante na intenção de comportamento, 

explicando esta em 38%, 41% e 44% respectivamente em cada ocasião. Os resultados condizem 

com o fato de o modelo estar inserido no contexto corporativo, onde busca-se compreender os 

fatores antecedentes do uso da tecnologia aplicada ao ambiente organizacional. 

Em Venkatesh et.al. (2012), o modelo UTAUT é expandido dando origem ao UTAUT2. 

O modelo sucessor visa compreender os fatores antecedentes ao uso da tecnologia em um contexto 

de consumo. O modelo apresentou índices de consistência de 75% ou superior, indicando 

confiabilidade dos resultados. Foram obtidos dados referentes ao costume de uso da internet móvel 

em uma pesquisa online de duas etapas. Na primeira etapa foram coletados dados sobre as 

variáveis exógenas e intenção de usar a internet móvel por meio de um portal governamental de 

bastante visibilidade, obtendo 4127 respostas validas. Na segunda etapa foram coletados dados de 

uso da internet das pessoas que haviam participado da 1 etapa, obtendo-se 2220 respostas validas. 

Após a remoção de respostas comprometidas obtiveram-se 1512 respostas validas. A variância 

explicada da intenção de uso e comportamento de uso (74% e 52% respectivamente) é 
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significativamente superior ao modelo UTAUT (56% e 40% respectivamente). Os autores 

encontram indicativos de que a motivação hedônica tem poder preditivo superior a expectativa de 

performance em contexto não organizacional e salientam a inclusão e confirmação da importância 

do habito, motivação hedônica e relação preço valor no modelo como significativa contribuição 

cientifica. 

Davis (1989), trata de uma aplicação do modelo TAM de aceitação da tecnologia. Dada a 

escassez de mecanismos de mensuração validos para prever a aceitação do usuário de 

computadores, a pesquisa desenvolve e valida nova escala para duas variáveis específicas: 

utilidade percebida (PU) e facilidade de uso percebida (PEOU), propostas como determinantes 

fundamentais da aceitação do usuário. As duas variáveis foram testadas quanto sua confiabilidade 

e validade em 2 pesquisas envolvendo 152 usuários. Os resultados apresentaram confiabilidade 

de 98% para PU e 94% para PEOU. O estudo indica que o habito de uso do computador pode ser 

previsto com considerável precisão a partir da intenção de uso. A variável utilidade percebida 

destaca-se como maior determinante da intenção de uso, e a facilidade de uso percebida tem uma 

importância secundaria na intenção de uso. 

Ajzen (1991) que aparece em um ponto de intensidade moderada (mancha amarela), trata 

da Teoria do comportamento planejado (TPB). O estudo conclui que o modelo é bem embasado 

por evidências empíricas, e que a intenção de exercer um determinado comportamento pode ser 

prevista com alta precisão a partir de comportamentos anteriores. No modelo, os construtos 

antecedentes ao comportamento são: Atitude em relação ao comportamento, além da norma 

subjetiva, e controle percebido sobre o comportamento, que são responsáveis por considerável 

variância no comportamento propriamente dito. 

Apesar de situar-se fora das áreas mais notáveis do mapa de calor, vale comentar o trabalho 

de Fishbein e Ajzen (1975), que trazem a Teoria da Ação Racionalizada derivada da psicologia 

social (TRA), modelo de aceitação elaborada para análise de comportamentos gerais, não focando 

sua aplicação somente no âmbito da tecnologia da informação. O modelo, contudo, pode ser 

considerado ponto inicial da literatura quanto a predição de comportamentos (inclusive uso da 

tecnologia), utilizando dos construtos da Atitude em relação ao comportamento (A) e Norma 

subjetiva (SN), que serviram de base para a formulação futura da TPB (Teoria do comportamento 

planejado). Além deste, outro trabalho que vale ser comentado é o de Rogers (1995), que 

futuramente também contribuiu como base para o desenvolvimento de modelos de aceitação da 

tecnologia por meio da Teoria da Difusão da Inovação (IDT). 

Os modelos em questão (TAM, TPB, Teoria da Difusão da Inovação e TRA) representam 

alguns dos modelos de aceitação da tecnologia que embasam os modelos UTAUT e UTAUT2. 

Conclui-se a partir dessa análise que, apesar de existirem várias vertentes de pesquisas, variando 
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de autor para autor, todos os trabalhos estudam os antecedentes do comportamento e do 

comportamento de aceitação. 

O segundo mapa de calor (Figura 6) é de coupling que revela os fronts de pesquisa: 

 

 Fonte: O próprio autor. Extraída de VOSviewer. 

 

A análise de coupling apresentada pela Figura 6, permite observar quando dois ou mais 

trabalhos fazem referência a um terceiro trabalho em comum, indicando que as chances são que 

os trabalhos têm um assunto em comum. Pela Figura 6 é possível observar uma grande 

concentração na mancha vermelha onde se situa o trabalho de Venkatesh et. al. (2012), sugerindo 

a grande relevância do modelo UTAUT2 apresentado pelos autores. O trabalho é amplamente 

citado e o modelo empiricamente explorado em diversas áreas do conhecimento, relacionadas ao 

uso da tecnologia. Os trabalhos adjacentes que aparecem na imagem, representam aplicações do 

modelo UTAUT2 em distintas circunstancias e áreas. 

Baptista e Oliveira (2015) argumentam que o rápido avanço das tecnologias mobile 

aumentam muito a importância de serviços de mobile banking para as instituições financeiras e 

usuários, de forma que em países em desenvolvimento o serviço pode ter importante papel 

permitindo superar a exclusão financeira e longas distancias, permitindo a população realizar 

transações financeiras. A pesquisa consiste em uma aplicação do modelo UTAUT2. A amostra 

considerou adultos que possuíam ao menos uma conta bancaria em banco local que oferece 

serviços de mobile banking, um dispositivo móvel e e-mail. Por meio de questionário online via 

e-mail enviado a 1200 pessoas, foram obtidas 252 respostas validas. A pesquisa conduzida em 

Figura 6 - Mapa de calor de coupling UTAUT2. 
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país de continente africano, indicou que a expectativa de performance, motivação hedônica e 

habito são os mais significativos antecedentes da intenção de uso. 

Conclui-se pela análise de coupling e co-citation uma tendência, indicando uma linha de 

pesquisa, de utilizar abordagens quantitativas baseadas em modelos de aceitação da tecnologia 

que utilizam de técnicas estatísticas como ferramenta de mensuração dos fatores antecedentes a 

aceitação. 

A Tabela 6 a seguir apresenta os artigos mais citados, bem como autores e trabalhos mais 

relevantes identificados para compor a literatura base: 

 

Tabela 6 - Artigos mais citados 

Título Autores 

Ano da 
publicação/ 

total de 
citações 

% Tema/resultados 

Consumer 
acceptance and 

use of information 
technology: 

extending the 
unified theory of 
acceptance and 

use of technology 

Venkatesh, 
Viswanath; 

Thong, 
James Y. L.; 

Xu, Xin 

2012/527 79.85% 

 
Revisão da literatura quanto a 

modelos de aceitação da 
tecnologia / Modelo unificado 

aplicado ao contexto de 
consumo com poder preditivo 

superior aos anteriores. 
Inclusão das variáveis 

motivação hedônica, hábito e 
relação preço valor. 

 

 

Understanding 
mobile banking: 

The unified theory 
of acceptance and 
use of technology 

combined with 
cultural 

moderators 

Baptista, 
Goncalo; 
Oliveira, 

Tiago 

2015/23 3.48% 

Aplicação do modelo UTAUT2 
no contexto do uso do mobile 

banking em Moçambique. / 
Expectativa de performance, 
motivação hedônica, e hábito 
foram identificados como os 

mais significantes 
antecedentes da intenção de 

uso. 

 

Influences of 
gender and 

product type on 
online purchasing 

Pascual-
Miguel, Felix 
J.; Agudo-
Peregrina, 
Angel F.; 
Chaparro-

Pelaez, 
Julian 

2015/13 1.97% 

Aplicação do modelo UTAUT2 
que visa analisar o impacto do 
gênero no comportamento de 
consumo online. Adiciona-se 
ao modelo as variáveis risco 

percebido e confiança, 
inerentes ao e-commerce. / As 

diferenças encontradas no 
consumo de bens são 

menores que as apresentadas 
em estudos anteriores. 

Expectativa de esforço e 
influência social são 

significativamente mais 
impactantes para o gênero 

feminino. O estudo indica uma 
tendência da diminuição na 

diferença de comportamento 
entre gêneros distintos. 
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Título Autores 

Ano da 
publicação/ 

total de 
citações 

% Tema/resultados 

Too much 
Facebook? An 

exploratory 
examination of 
social media 

fatigue 

Bright, 
Laura F.; 
Kleiser, 
Susan 

Bardi; Grau, 
Stacy 

Landreth 

2015/11 1.67% 

O estudo visa compreender 
melhor o conceito de fadiga 

das redes sociais e seus 
antecedentes propostos 

(eficiência, utilidade, 
confiança e preocupações com 

privacidade). Os autores 
utilizam o Modelo da 

Capacidade Limitada (LCM) 
por julgarem que explicaria 

melhor situação envolvendo o 
gatilho psicológico do excesso 

de informação das redes 
sociais. / É identificada relação 

positiva entre utilidade das 
redes sociais e fadiga, 

sugerindo oportunidade de 
novos estudos utilizando 

UTAUT para identificar como 
os fatores antecedentes ao 

uso impactam o uso de redes 
sociais. 

 

Critical factors for 
cloud based e-
invoice service 

adoption in 
Taiwan: An 

empirical study 

Lian, Jiunn-
Woei 

2015/11 1.67% 

Dada a tendência de novos 
modelos de negócio utilizarem 
a computação na nuvem, tem-

se um crescente índice de 
oferta de serviços do tipo e-
government baseados em 

cloud computing. O estudo 
propõe modelo integrado de 

aceitação desse tipo de 
serviço baseado no modelo 

UTAUT2, por meio de 
validação empírica. / 

Resultados indicam que 
expectativa de esforço, 

influência social, confiança, e 
risco percebido tem impacto 
significante na intenção de 

adoção de serviços do gênero. 

 

Mobile TV: a new 
form of 

entertainment? 

Wong, 
Choy-Har; 
Tan, Garry 
Wei-Han; 

Loke, Siew-
Phaik; Ooi, 
Keng-Boon 

2014/10 1.52% 

Dado o estágio incipiente da 
televisão mobile, o estudo visa 

adaptar o modelo de 
aceitação da tecnologia 

UTAUT2 buscando 
compreender os fatores 

antecedentes à intenção de 
uso. / Resultados indicam que 

expectativa de esforço, 
influência social, condições 

facilitadoras, motivação 
hedônica, e hábito tem 

impacto significante sobre a 
intenção de uso, e que o 

gênero intermedia a relação 
de condições facilitadoras e 

intenção de uso. 
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Título Autores 

Ano da 
publicação/ 

total de 
citações 

% Tema/resultados 

What catalyses 
mobile apps usage 

intention: an 
empirical analysis 

Hew, Jun-
Jie; Lee, 

Voon-Hsien; 
Ooi, Keng-
Boon; Wei, 

June 

2015/9 1.36% 

Dada a novidade que é o 
mercado de aplicativos e a 

baixa taxa de uso na Malásia, 
o estudo adapta o modelo 

UTAUT2 de forma a 
compreender os 

determinantes da intenção de 
uso de aplicativos. / 

Expectativa de performance, 
expectativa de esforço, 
condições facilitadoras, 

motivação hedônica, e hábito 
apresentaram significativa 

correlação com a intenção de 
uso de aplicativos. O hábito 
mostrou-se construto mais 
impactante na intenção de 

uso. Gênero e nível 
educacional mostram-se 

insignificantes em explicar a 
intenção de uso. 

 

Online drivers of 
consumer 

purchase of 
website airline 

tickets 

Escobar-
Rodriguez, 

Tomas; 
Carvajal-
Trujillo, 
Elena 

2013/8 1.21% 

O estudo visa validar o modelo 
UTAUT2 aplicado ao contexto 

de vendas online de passagens 
aéreas. Baseado no modelo, 

os autores incluem 
expectativa de performance, 

expectativa de esforço, 
influência social, condições 

facilitadoras, motivação 
hedônica, expectativa de 

economia e hábito. / 
Resultados indicam que em 

ordem de relevância, os 
fatores mais relevantes são 

hábito, expectativa de 
economia, expectativa de 
performance e condições 

facilitadoras. 
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Título Autores 

Ano da 
publicação/ 

total de 
citações 

% Tema/resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An empirical study 
of wearable 
technology 

acceptance in 
healthcare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gao, Yiwen; 
Li, He; Luo, 
Yan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
        2015/6 

 
 
 
 
 
 
 
 

                0.91% 

O estudo visa investigar os 
fatores associados a intenção 

de adoção da wearable 
technology na área da saúde 
utiliza-se modelo embasado 
pelo UTAUT2. / Resultados 
indicam que a decisão de 

adotar esse tipo de tecnologia 
está relacionada a fatores 
tecnológicos, de saúde e 
privacidade. Usuários de 
tecnologias fitness tem a 

decisão impactada mais por 
motivação hedônica, 

congruência funcional, 
influencia social, risco 

percebido e vulnerabilidade 
percebida. Usuários de 

tecnologias médicas são mais 
impactados por expectativa 

percebida, auto eficácia, 
expectativa de esforço e 

severidade percebida. 

 

Acceptance and 
Use of E-Learning 
Based on Cloud 
Computing: The 

Role of Consumer 
Innovativeness 

Nguyen, 
Thanh D.; 
Nguyen, 
Tuan M.; 

Quoc-Trung 
Pham; 
Misra, 
Sanjay 

2014/6 0.91% 

O estudo visa analisar a 
adoção de sistemas de E-

learning baseados em 
computação em nuvem, por 

meio de análise empírica 
utilizando modelo embasado 
pelo UTAUT2. / Os resultados 
indicam que a adoção desse 

tipo de sistema é influenciada 
pela expectativa de 

performance, influência social, 
motivação hedônica e hábito. 

 
    Fonte: O próprio autor. Adaptado de ISI Web of Sciece, 2017. 

 

 

Tratando-se de aceitação da tecnologia, o enfoque meta-analítico sugere que o modelo 

UTAUT2 vem ganhando espaço na literatura, por mostrar-se eficiente em compreender os 

antecedentes à aceitação da tecnologia. Mariano e Diaz (2017) argumentam que as principais 

abordagens relacionadas a aceitação da tecnologia encontradas na literatura são relacionadas a 

modelos quantitativos e qualitativos, que relacionam crenças, hábitos e costumes com fatores 

antecedentes ao uso da tecnologia de forma a prever o comportamento de uso. Os autores destacam 

ainda o modelo UTAUT2, enfatizando sua importância dado seu superior poder preditivo da 

aceitação da tecnologia frente a modelos antecessores, com base em extensa revisão da literatura. 
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3. Mercado de transportes e mobilidade urbana 

 

3.1. Mobilidade urbana na literatura 

 

Adicionalmente a analise bibliométrica realizada no capitulo 2, sentiu-se a necessidade de 

compreender um pouco mais sobre a literatura no que tange o tema da pesquisa em seu contexto. 

Apesar de o foco ser a aceitação da tecnologia, a pesquisa insere-se no contexto da mobilidade 

urbana, visto que o objeto de análise é a aceitação de aplicativos de mobilidade urbana. O objetivo 

foi compreender as linhas e pesquisa atuais e as tendências da área.  

Dessa forma, a fim de identificar obras para compor a base de análise da literatura sobre o 

tema, realizou-se uma busca na base de dados Web of Science utilizando o termo “urban mobility” 

buscando autores e trabalhos mais citados e mais recentes acerca do tema. Por meio do software 

VOSviewer 1.6.5 foram elaborados mapas de calor, facilitando a visualização da análise de co-

citation (autores citados simultaneamente) e coupling (citações de dois ou mais trabalhos a um 

terceiro em comum) com base nos 550 registros encontrados na Web of Science. Esse tipo de 

análise busca evidenciar trabalhos e autores mais relevantes acerca do tema, bem como linhas de 

pesquisa empregadas. As figuras 7 e 8 a seguir ilustram essa perspectiva: 

 

 

Figura 7 - Mapa de calor de co-citation mobilidade urbana. 

Fonte: O próprio autor. Extraída de VOSviewer. 
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O mapa de calor de co-citação apresenta dois pontos focais mais intensos em vermelho 

onde encontram-se artigos de destaque que chamam a atenção, sugerindo duas linhas distintas de 

pesquisa acerca do tema. Isso é justificável dada a grande abrangência do tema, que pode ser 

abordado por diversas ciências e ter seus problemas solucionados por distintas tecnologias e 

métodos.  

A pesquisa em Banister (2008) questiona princípios que suportam o planejamento 

convencional de transportes urbanos. O primeiro deles diz respeito aos trajetos realizados, e que 

estes seriam uma demanda derivada (quando as deslocações estão infindavelmente associadas a 

um objetivo/ motivo) e não uma atividade espontânea das pessoas, tendo seu valor igual ao da 

atividade a ser realizada no destino. O segundo diz respeito ao fato de as pessoas associarem os 

custos de uma viagem a uma combinação de tempo e valor. Esses princípios impactam 

diretamente a mobilidade, uma vez que estão embutidos em analises e estudos, ajudando a explicar 

a predominância de determinados tipos de transporte no meio urbano. Os autores afirmam que o 

transporte público, bicicletas e trajetos a pé têm se tornado menos atrativos, e a dependência de 

carros tende a crescer, o que pode ser um quadro de difícil reversão. Assim sendo, o autor sugere 

um novo paradigma da mobilidade sustentável, que deve envolver o uso da tecnologia disponível, 

otimização da regulamentação e dos custos e melhor utilização territorial, visando benefícios 

ambientais, sociais e econômicos, por meio da otimização da mobilidade urbana.   

Redman et. al. (2013), evidenciam que o setor de transportes apresenta significativos 

problemas com relação ao desenvolvimento sustentável, particularmente relacionados ao uso de 

automóveis no perímetro urbano. O estudo visa compreender quais fatores seriam atrativos ao 

público no transporte público e quais fatores encorajariam a mudança de modal de carros privados 

para o transporte público. Por meio de uma revisão sistemática qualitativa o estudo conclui que 

custo e disponibilidade são fatores que impactam na opção por transporte público, contudo, os 

fatores mais relevantes estão relacionados a percepções individuais. 

Gonzales et. al. (2008), argumentam que apesar da grande importância que o planejamento 

urbano e monitoramento de trânsito representam para a sociedade moderna, ainda se tem uma 

compreensão limitada sobre os padrões e regras que regem a locomoção humana. Isso ocorre 

especialmente em função de uma grande limitação ferramental para monitorar o posicionamento 

de pessoas. O estudo analisa o comportamento de 100.000 pessoas durante um período de 6 meses 

por meio do rastreamento de seus aparelhos celulares. O estudo não ratifica modelos anteriores, 

ao observar que a trajetória humana apresenta alta previsibilidade dado sua regularidade temporal 

e espacial. Considerando correções em função das diferenças em distancias e as características 

individuais de cada trajetória, os padrões de deslocamento individuais dão origem a uma única 
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distribuição de probabilidade espacial, indicando que seres humanos seguem padrões de 

deslocamento que independem de outros aspectos envolvidos. 

Firnork e Muller (2011), apresentam os resultados do estudo quanto aos efeitos ambientais 

de um sistema do tipo free-floating car-sharing, que permite que indivíduos se desloquem 

utilizando veículos não próprios para qualquer lugar dentro do perímetro urbano, buscando o carro 

em seu local de partida e deixando-o em seu destino. Diferente de outros sistemas de 

compartilhamento de carros, não existe nesse caso pontos fixos de devolução e viagens somente 

de ida de qualquer distancia são permitidas sem necessidade de agendamentos. Foi desenvolvido 

um modelo para prever os impactos ambientas do sistema em um horizonte de 5 anos, indicando 

uma redução na emissão de CO2 média para cada usuário do sistema. O estudo também indica 

uma possível aceitação popular do sistema e redução do número de carros próprios nas cidades. 

 

 

 

 

Figura 8 - Mapa de calor de coupling mobilidade urbana. 

Fonte: O próprio autor. Extraída de VOSviewer. 

 

A análise de coupling apresentada pela Figura 6, permite observar quando dois ou mais 

trabalhos fazem referência a um terceiro trabalho em comum, indicando que as chances são que 

os trabalhos têm um assunto em comum. É possível observar uma grande concentração na mancha 

vermelha onde se situa o trabalho de Ricci (2015), sugerindo a grande relevância da linha de 

pesquisa adotada. Observa-se também a existência de 3 manchas amarelas secundarias, que 
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sugerem outras linhas de pesquisa também relevantes acerca do tema (SHAHEEN et al.,2015; 

UCAR et al., 2016; ZHONG 2016). 

Ricci (2015) constata que apesar da grande popularidade do compartilhamento de 

bicicletas, a literatura não traz evidencias quanto ao cumprimento de seus objetivos. O estudo visa 

identificar e analisar criticamente a evidência disponível dos impactos desse tipo de modelo. A 

autora constata que o compartilhamento pode aumentar os níveis de utilização de bicicletas, 

contudo requer medidas complementares de forma a impactar positivamente na mobilidade 

urbana. Não foram constatadas evidências de que o compartilhamento de bicicletas reduza o 

transito de veículos e congestionamentos, emissão de carbono e poluição.  

Xu et. al. (2015), ressaltam que as novas tecnologias permitem cada vez mais a obtenção 

de dados obtidos de forma passiva, especialmente aquelas relacionadas a comunicação e 

localização geográfica. Realizam um estudo a partir de uma grande base de dados estimando com 

base no comportamento dos indivíduos pontos âncora, variável denominada “casa”, e propõe uma 

variável de distância padronizada, de forma a medir a dispersão dos indivíduos com relação a seus 

respectivos pontos âncora. Os resultados permitem a averiguação de áreas dentro do perímetro 

urbano que apresentam padrões de comportamento similares, diretamente relacionado a fatores 

sócio econômicos. Os resultados podem auxiliar na tomada de decisão de agentes públicos no que 

diz respeito as diretrizes da mobilidade urbana. 

Zhong et. al. (2016), argumentam que a compreensão dos padrões da mobilidade humana 

é essencial à compreensão da dinâmica urbana, e primordial para o planejamento urbano e de 

transportes. Visto que pesquisas anteriores revelam padrões da mobilidade a um nível macro e 

que, estes padrões quando observado de forma mais refinada apresentam uma grande diversidade, 

o estudo visa compreender a que nível de escala os padrões de comportamento relacionados a 

mobilidade urbana são regulares, explicáveis e sustentáveis. Os autores propõem uma forma de 

mensuração da estabilidade dos padrões de comportamento comparando mudanças em uma série 

de escalas temporais. Os resultados obtidos contribuem para uma melhor compreensão dos 

padrões de deslocamento, analisando o comportamento de indivíduos ao se deslocarem utilizando 

o sistema de metro de três cidades.  

Cohen-Blankshtain e Rotem-Mindali (2016), argumentam que a literatura sugere uma 

substituição ou mudança no uso de sistemas de transporte como consequência da popularização 

de novas tecnologias. Assim sendo, os autores apresentam uma revisão da literatura a respeito da 

relação entre a tecnologia e a mobilidade urbana. Os resultados indicam que a tecnologia não deve 

substituir os deslocamentos, mas sim modifica-los, e que a tecnologia vem gradualmente se 

inserindo nos sistemas de transporte, permitindo flexibilidade, desempenho de mais de uma 
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função simultaneamente e aumento das atividades por parte dos indivíduos, por meio de novos 

modelos de compartilhamento de recursos ou veículos autônomos por exemplo. 

Ucar et. al. (2016), tratam em seu trabalho a respeito de novas tecnologias no que tange a 

métodos de comunicação sem fio com carros. Propõe uma arquitetura hibrida de distintos 

sistemas, visando melhor desempenho. Nota-se, portanto, a distinção entre as linhas de pesquisa 

empregadas nos demais trabalho e dos trabalhos presentes na mancha onde este se encontra na 

Figura 6. 

Shaheen et. al. (2015), argumentam que o compartilhamento de veículos para viagens de 

ida e volta é apresentado pela literatura como solução para redução do número de carros e da 

distância total percorrida por carros em áreas urbanas. Recentemente modelos de 

compartilhamento de carro que não requerem a devolução no mesmo local de partida tem ganhado 

popularidade. Por meio de uma pesquisa de campo, foi constatado que operadores de serviços de 

compartilhamento de carros do tipo ida e volta, em sua maioria (70%), não viam serviços de 

compartilhamento do tipo só ida como uma concorrência, ao passo que 19% entendem o serviço 

como uma concorrência e 12% tanto como complemento quanto competidor. Os autores sugerem 

maiores investigações para melhor compreensão dos benefícios do compartilhamento de carros. 

A partir das análises empregadas, foi possível observar o delineamento de duas distintas 

abordagens de pesquisa sobre mobilidade urbana, uma voltada para fatores ambientais e 

desenvolvimento sustentável e outra focada em eficiência e compreensão de padrões de 

comportamento dos indivíduos. 

 

3.2. Aplicativos de mobilidade urbana 

 

Segundo Lobel (2016) as novas tecnologias digitais vêm transformando todas as coisas em 

recursos disponíveis para atividades comerciais, impactando diretamente nos modelos de negócios 

de serviços, produtos, espaços, conexões e conhecimento. Esse novo canal permite um novo 

conceito de empresas, em geral startups, que utilizam plataformas e tecnologias digitais de forma 

a conectar pessoas e impactar comportamentos e relações fora do mundo digital. O modelo é 

apoiado na subutilização de recursos humanos, sociais e financeiros, que podem ser utilizados de 

forma compartilhada.  

No contexto da era digital, onde smartphones tornam-se cada vez mais utensílios essenciais 

à vida moderna, algumas empresas aproveitam para inovar e ganhar mercado. Nesse contexto, em 

diversos mercados surgem constantes novas ideias inseridas no mundo digital, que eventualmente 

tornam-se pequenas empresas (startups), visando modelar e escalar um negócio no menor espaço 

de tempo possível. Ideias disruptivas em geral, atraem grandes aportes de dinheiro de investidores, 
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visando atingir escala e gerar tanto benefícios para a sociedade como remuneração do capital o 

mais rápido possível. No setor de transportes em especial, uma destas empresas chama a atenção 

em função de sua rápida expansão e criação de um modelo de negócios inovador, aplicável 

inclusive a outros mercados. A Uber é uma startup de transportes particular fundada em 2009 em 

São Francisco na Califórnia, que revolucionou o conceito de transporte privado, e foi uma das 

precursoras desse novo conceito de negócios. 

A inovação trazida pela empresa está no modelo de operação em si, muito mais do que no 

serviço ou produto, que se tornaram no caso simplesmente um meio. A oferta e demanda por 

transporte privativo (como um taxi por exemplo) não é algo tão recente, e o serviço oferecido 

diferencia-se de tudo que já existia por uma simples palavra: Experiência. Utilizando a tecnologia 

como um meio, a Uber desenvolveu uma plataforma ou aplicativo para smartphones que permite 

a conexão entre motoristas autônomos e pessoas que buscam transporte privativo. Essa conexão 

direta entre oferta e demanda por meio da tecnologia é denominada operação peer-to-peer ou seja, 

par a par, que na pratica representa a possibilidade de solicitar um serviço direto de um autônomo 

por meio de um celular.  

Zah et. al. (2016) definem por “ride-sourcing” os serviços de mobilidade urbana onde 

donos de automóveis dirigem seus próprios veículos, a fim de oferecer serviços de transporte 

privativo. Segundo os autores, os dispositivos moveis inteligentes (smartphones) permitem a 

interação instantânea entre pessoas, dando espaço a uma nova classe de companhias e empresas, 

denominadas “on-demand-companies”, que visam conectar consumidores e fornecedores de 

produtos e serviços com baixíssimos custos de transação, por meio de aplicativos. 

De jong e Van dijk (2015) argumentam que contrariando uma premissa amplamente 

difundida, em uma situação onde recursos e ativos são utilizados infrequentemente ou 

inconsistentemente, a competição pela posse de recursos não necessariamente aumenta a 

vantagem competitiva das empresas. Nesses casos a tecnologia digital permite, por meio do 

aumento da transparência, redução das barreiras na busca e nos custos, a criação de modelos de 

negócio mais eficientes e que agreguem mais valor ao cliente. Nesse contexto, a posse de um bem 

torna-se menos interessante a medida que arranjos comerciais de parceria podem ser mais 

benéficos e eficientes quando há a necessidade de ter acesso a determinado recurso. Isso explica 

o sucesso do modelo de economia compartilhada criado pela Uber, que permite que qualquer 

pessoa com um carro qualificado preste serviços de taxi. 

Nesse modelo de negócios, o usuário cadastra-se na plataforma da Uber, que intermedia a 

prestação de serviço, seleciona em um mapa o local no qual deseja um carro e aguarda a chegada 

do motorista. O mesmo por sua vez, utilizando outro dispositivo eletrônico recebe em tempo real 

todas as informações necessárias para a prestação do serviço e desloca-se até o cliente para realizar 
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o trajeto desejado. Exatamente no modelo em si está o grande segredo da inovação: a empresa 

consegue proporcionar ao cliente uma experiência de uso diferenciada de serviços tradicionais 

como os taxis, no que tange comodidade, segurança, eficiência entre outros fatores. 

Assim como em todo segmento de mercado, é uma questão de tempo para o surgimento 

de novos players com proposta de valor parecida. No caso da Uber atualmente existem alguns 

concorrentes a nível global. No Brasil, após a fusão da Easy Taxi com a Cabify, e a saída da mesma 

do mercado de transportes peer-to-peer visando a não concorrência com sua parceira, os maiores 

concorrentes da Uber no mercado são Cabify e 99 pop. Estas representam respectivamente uma 

concorrente espanhola da Uber e braço da 99 taxi que visa a prestação de serviço de forma similar 

a Uber. 

Segundo Capelas (2017), a Uber chegou ao Brasil em maio de 2014, atingindo 1 milhão 

de usuários em janeiro de 2016. É notável a velocidade de expansão da empresa visto que em abril 

de 2017 a empresa divulgou ter atingido 13 milhões de usuários ativos, e sua operação passou de 

5 para 51 municípios. A Cabify por sua vez chegou ao país em junho de 2016 e conta com uma 

base de 1 milhão de usuários, ao passo que a 99 taxi conta com 6 milhões de usuários, entre os 

que utilizam seus taxis parceiros e carros particulares na modalidade 99 pop. 

Dado um cenário de crescimento constante e veloz dessas startups de tecnologia, garantir 

a lealdade do consumidor de seus serviços torna-se um desafio constante e diário para as empresas. 

Uma vez que os modelos de negócio são bastante similares em diversos aspectos, o cliente passa 

a ter mais opção e buscar as marcas que atendem melhor as suas necessidades, sejam essas 

qualidade do serviço ou preço. As empresas por sua vez buscam diferenciar-se por atendimento 

ao cliente, relacionamento com motoristas parceiros, programas de engajamento dos motoristas 

parceiros visando ofertar um serviço melhor, dentre outros fatores. Contudo a manutenção da base 

de usuários ativos permanece sendo um grande desafio para quem quiser dominar o mercado. 

 

 

4. Referencial teórico 

 

 

4.1. Modelos de aceitação da tecnologia 

 

 

O estudo da aceitação da tecnologia tem sido desde meados do século passado assunto de 

interesse para pesquisadores de distintos países e áreas de pesquisa. Segundo Taylor e Todd 

(1995), um dos principais objetivos da pesquisa na área da TI refere-se a busca por mensurar o 

valor da tecnologia para uma organização e compreender os determinantes deste valor. Dessa 
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forma é possível gerenciar melhor os recursos da tecnologia da informação e aumentar sua 

efetividade. Segundo Davis et al. (1989) existe uma busca por avaliar a aceitação de sistemas de 

informação o mais cedo possível no processo de seu desenvolvimento e implementação, em 

função do reconhecimento da dificuldade de se especificar os requisitos de sistema corretos com 

base somente na perspectiva da equipe de desenvolvimento. 

Taylor e Todd (1995) explicitam a existência de diferentes abordagens na literatura no que 

tange esse tipo de problema, salientando a existência de três distintas classes: macroeconômica, 

analise da relação entre gastos e performance, e a abordagem focada em examinar os 

determinantes da adoção da TI por usuários em perspectiva individual. O uso da tecnologia tem 

sido assunto de crescente interesse teórico e importância pratica, uma vez que a tecnologia se torna 

cada vez mais presente e que a compreensão dos determinantes de seu uso auxilia no domínio de 

seu desenvolvimento e implementação. Uma grande variedade de perspectivas teóricas têm sido 

empregada em pesquisas aplicadas, e uma das mais importantes se baseia na utilização de modelos 

baseados na intenção de uso como preditor do comportamento, com foco em identificar seus 

determinantes.  

Esse tipo de abordagem surge, dentro do contexto da TI, com a aplicação de modelo 

derivado da psicologia, elaborado por Fishbein e Ajzen (1975), onde pesquisadores da área propõe 

que este teria robustez e fundamentação teórica para explicar os determinantes do comportamento 

do usuário. Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) argumentam que a compreensão das razões pelas 

quais as pessoas utilizam tecnologia representa grande desafio, e evidenciam a realização de 

pesquisas anteriores à pesquisa pautada em modelagens, que buscavam compreender: o impacto 

de atitudes e crenças no uso da tecnologia, como essas crenças são influenciadas por fatores 

externos e aspectos do design dos sistemas, o envolvimento do usuário no desenvolvimento de 

sistemas, o tipo de processo de desenvolvimento utilizado, o processo de implementação do 

sistema entre outras. A utilização de modelos no estudo do comportamento surge posteriormente 

então, buscando incorporar os resultados de pesquisas anteriores, e criar ferramentas mais 

aprimoradas para o estudo da aceitação da tecnologia. A Figura 9 a seguir ilustra a estrutura 

conceitual básica que suporta a classe de modelos de aceitação individual da tecnologia: 
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Figura 9 - Conceito base dos modelos de aceitação da tecnologia 

              Fonte: Venkatesh et. al. 2003. 

 

Venaktesh et al. (2012) argumentam que a compreensão da aceitação individual e do uso 

da tecnologia é uma das linhas de pesquisa no âmbito da TI de maior maturidade, de forma que, 

muitos modelos teóricos foram então desenvolvidos, buscando compreender a relação 

comportamental do usuário com o uso da tecnologia. Estas abordagens pautadas em modelagens, 

em geral, com alicerces na psicologia social, partem de um objetivo comum (compreensão do 

comportamento de uso) e divergem quanto aos determinantes da adoção da tecnologia. Segundo 

Oliveira et al. (2016) no universo das tecnologias digitais, para que se consiga justificar e 

incrementar a aceitação é necessário o entendimento das razões que levam indivíduos a adotar ou 

rejeitar a TI. A grande relevância do assunto junto a maturidade da linha de pesquisa explica a 

popularidade atual dos modelos.  

Corroborando com os argumentos apresentados Rondan-cataluña, Arenas-gaitán e 

Ramírez-correa (2015), salientam a maturidade do estudo da aceitação tecnológica a nível 

individual, enfatizando o uso dos modelos e evidenciando sua a importância por serem 

frequentemente utilizados como respaldo teórico no que tange a aceitação da tecnologia na 

literatura cientifica. O sucesso dessa abordagem pode ser explicado pelo fato de que a tecnologia 

se tornou tema central no âmbito da economia, e estes têm se mostrado eficientes na compreensão 

desse fenômeno. Em uma linha temporal, percebe-se uma gradual evolução, já que os modelos 

mais incipientes focavam na aceitação dos primeiros computadores e sistemas, em épocas que a 

tecnologia ainda não era uma realidade concreta no dia a dia. Uma vez que nosso cotidiano esta 

permeado por tecnologias distintas, modelos mais recentes focam mais na adoção de tecnologia 

por consumidores, fora do âmbito organizacional puramente. 

A seguir são apresentados de forma não cronológica, os principais modelos de aceitação 

da tecnologia, que formam a base teórica cientificam para os modelos mais atuais. Os modelos 

serão apresentados em uma sequência lógica, visando facilitar a compreensão da evolução 

temporal da literatura cientifica no âmbito da aceitação da tecnologia. 
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4.1.1. Evolução dos modelos 

 

Muitos autores têm utilizado o modelo UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology 2) para o estudo empírico da aceitação da tecnologia em um contexto de consumo 

via internet e dispositivos tecnológicos. O modelo representa uma versão estendida de sua versão 

original UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Segundo Venkatesh et 

al. (2012), o modelo original explicou os fatores críticos e contingências relacionados à predição 

da intenção comportamental de usar a tecnologia e ao uso da tecnologia principalmente em 

ambientes organizacionais. A motivação para a criação do modelo sucessor vem da busca por 

maior compreensão do uso da tecnologia pelo consumidor, fora do meio organizacional. Para 

melhor compreender a razão de tanto sucesso deste modelo é necessária uma contextualização de 

seu embasamento cientifico. A Figura 10 a seguir esquematiza a evolução dos modelos de 

aceitação da tecnologia que levaram até o UTAUT2: 

 

 

Figura 10 - Evolução dos modelos de aceitação da tecnologia. 

              Fonte: O próprio autor. 

 

Venkatesh et al. (2003) apresenta o modelo UTAUT original, suportado pela análise e 

comparação de oito modelos proeminentes da época, com o intuito de formular um modelo que 

unificasse os principais estudos da área de aceitação da tecnologia. A seguir, são explorados todos 

os modelos que auxiliaram na sua elaboração. 
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4.1.2. Teoria da Difusão da Inovação (IDT) de Rogers 

 

Giacomini Filho, Goulart e Caprino (2008), expõem que a teoria da difusão da inovação 

surge do estudo da sociologia por Rogers em 1962, obra de referência na área. O trabalho trouxe 

grandes contribuições em diversas esferas, incluindo a tecnologia da informação no que diz 

respeito a aceitação da tecnologia. A teoria vem sendo editada e atualizada, tendo sua última 

versão em 2003 com o livro Diffusion of innovations. Segundo Rogers (1995, p 5) a difusão é o 

processo que ocorre por meio de quatro fatores principais, onde uma (1) inovação é (2) 

comunicada por meio dos canais ao longo do (3) tempo, para os (4) membros de um sistema social. 

A Figura 11 a seguir ilustra o processo: 

 

Figura 11 - Processo de difusão da inovação. 

Fonte: Rogers (1995). 

 

Para Rogers (1995, p 17), a essência da difusão da inovação está na propagação e na troca 

de informação. Assim sendo há a obrigatória necessidade de quatro elementos para que o processo 

ocorra: uma inovação, um indivíduo que possui conhecimento sobre a mesma, um segundo 

indivíduo que a desconhece e um canal de comunicação entre estes.  

Nesse contexto, uma vez que o indivíduo toma conhecimento sobre a existência da 

inovação, o Processo de Decisão da Inovação entra em cena, o que é de extrema importância para 

o sucesso ou não do processo de difusão.  Rogers (1995) define da seguinte forma: 

 

O Processo de Decisão da Inovação é o processo através do qual um indivíduo 

(ou outra unidade de tomada de decisão) passa do conhecimento de uma inovação 

para a formação de uma atitude em relação à inovação, a uma decisão para aprovar 
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ou rejeitar, a implementação da nova ideia, e para confirmação desta decisão (p. 

20). 

 

Este processo é composto por cinco fases subsequentes, conforme Figura 12 na sequência: 

 Conhecimento - ocorre quando um indivíduo toma conhecimento quanto à 

existência da inovação e ganha alguma compreensão de como ela funciona. 

 Persuasão -  etapa em que o indivíduo forma uma opinião e toma uma atitude, 

podendo ser esta favorável ou desfavorável em relação à determinada inovação. É 

nessa etapa que as variáveis que antecedem o uso entram em ação influenciando 

decisão. 

 Decisão – ocorre quando o indivíduo se engaja em atividades que o levam a escolha 

de adotar ou rejeitar a inovação. 

 Implementação – ocorre quando um indivíduo de fato utiliza a inovação. 

 

 

 

                      Figura 12 – Etapas do processo de difusão. 

Fonte: Adaptado de Rogers (1995). 

 

Outro fator notável no processo de difusão, se trata do comportamento individual para com 

a inovação em geral, denominado “inovatividade”. Este seria o grau em que um indivíduo tende 

a adotar mais rapidamente e de forma incipiente novas ideias, frente outros membros de um 

sistema social. Rogers (1995, p 279) sugere a existência de quatro classes de indivíduos em um 

sistema social, de forma que estes se comportam de forma distinta no processo de difusão da 

inovação. Rogers (2002) define os grupos existentes quanto aos diferentes graus inclinação à 

adoção de inovação que delimitam essas categorias: 
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 Indivíduos inovadores: são os primeiros indivíduos a adotarem a inovação, com 

grande interesse em novas ideias. São pessoa em geral mais reservadas. 

 Adotantes iniciais: estão em segundo lugar na velocidade com que adotam a 

inovação. São líderes de opinião respeitados em seu círculo social, referência para 

os potenciais usuários. 

 Maioria inicial: Estão em terceiro lugar, sucedendo os adotantes iniciais. 

 Maioria tardia: Sucedem a maioria inicial na adoção de inovações. 

 Retardatários: Pessoas tradicionais e reservadas. São os últimos a adotarem a 

inovação, e somente o fazem se estiverem cercados de pessoas que já utilizam e 

estão satisfeitas. 

 

Na etapa de persuasão do processo de decisão da inovação tem-se um conjunto de variáveis 

que impacta a decisão por adotar ou não, e indiretamente a taxa de adoção da tecnologia. 

Originalmente, Rogers (1995) define as variáveis antecedentes a adoção da tecnologia como: 

 

 Vantagem relativa – o grau em que uma inovação é percebida como melhor que 

seus antecessores. 

 Compatibilidade – o grau em que uma tecnologia é percebida como compatível 

com valores, necessidades e experiências passadas dos potenciais usuários. 

 Complexidade – o grau em que uma inovação é percebida como difícil de usar. 

 “Testabilidade” – o grau em que uma inovação pode ser testada previamente. 

 Visibilidade -  o grau em que os resultados de uma inovação são visíveis a outras 

pessoas. 

 

O autor assim entende que as inovações que aos olhos das pessoas tenham maior vantagem 

relativa, compatibilidade, “testabilidade”, visibilidade e menor complexidade, serão adotadas 

mais rapidamente. 

Segundo Venkatesh et al. (2003), a IDT que possui raízes na sociologia, vem sendo usada 

desde a década de 1960. No contexto dos sistemas de informação, Moore e Benbasat (1991), com 

amplo amparo na literatura adaptaram as características da inovação apresentadas por Rogers, e 

refinaram um conjunto de construtos que poderia ser utilizado para estudar a aceitação individual 

da tecnologia especificamente. Os autores apresentam a definição dos principais construtos da 

IDT aplicada a adoção da tecnologia: 
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 Vantagem relativa – o grau em que uma inovação é percebida como melhor que 

seus antecessores. 

 Facilidade de uso – o grau em que uma inovação é percebida como difícil de usar. 

 Imagem – o grau em que uma inovação é percebida como potencializador da 

imagem pessoal ou status em um sistema social. 

 Visibilidade – o grau em que uma pessoa consegue perceber outras utilizando a 

tecnologia em questão. 

 Compatibilidade – o grau em que uma tecnologia é percebida como compatível 

com valores, necessidades e experiências passadas dos potenciais usuários. 

 Demonstrabilidade de resultados – o nível da tangibilidade e percepção dos 

resultados provindos da utilização da inovação. 

 Voluntariedade de uso – o grau em que o uso da inovação e percebido como 

voluntario, ou de espontânea vontade. 

 

4.1.3. Teoria da Ação Racionalizada (TRA)  

 

 

A Teoria da Ação Racionalizada deriva da psicologia social, segundo Venkatesh et. 

al. (2003), foi uma das mais fundamentais e influentes teorias do comportamento humano. 

Este modelo consiste em uma construção teórica elaborada para análise de comportamentos 

gerais, não focando sua aplicação somente no âmbito da tecnologia da informação. Davis, 

Bagozzi e Warshaw (1989) argumentam que na TRA, considera-se que a intenção de agir é 

fator primordial e fundamental para a efetiva concretização de determinado comportamento. 

Trata-se de um modelo de intenção bastante explorado e que se provou eficiente em prever 

comportamento em uma ampla gama de domínios. É, portanto, uma abordagem bastante 

generalista e pode ser utilizada para estudar o comportamento de uso do computador, como 

um caso especifico. O modelo é de autoria de Fishbein e Ajzen (1975) que o organizam 

esquematicamente conforme apresentado pela Figura 13 a seguir: 
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Fonte: Fishbein & Ajzen (1975). 

 

Davis et al. (1989) argumentam que este representa um modelo amplamente 

estudado, tendo sido empiricamente validado em diversos estudos. Conforme apresentado 

por Fishbein e Ajzen (1975, p. 288), um comportamento especifico de uma pessoa é 

determinado por sua intenção de comportar-se de tal maneira, construto denominado 

intenção de comportamento (BI). Esta seria então uma medida da intensidade da intenção de 

uma pessoa de comportar-se de determinada maneira. Dois fatores afetam diretamente a BI: 

a atitude (A) em relação ao comportamento e a norma subjetiva (SN). 

Fishbein e Ajzen (1975, p. 216-302) definem:  

 Atitude em relação ao comportamento (A) - sentimentos positivos ou 

negativos de um indivíduo previamente relacionados a realização 

determinado comportamento individual.  

 Norma subjetiva (SN) - representa a percepção de uma pessoa de que a maior 

parte das pessoas importantes para si, julgam que este deve ou não performar 

o comportamento em questão.  

 

Davis et al. (1989), conforme Fishbein e Ajzen (1975), aprofundam a análise do 

modelo explicando que a atitude (A) de um indivíduo com relação à um comportamento 

especifico é determinada pelo conjunto de suas crenças (b) pessoais quanto as consequências 

de comportar-se de determinada forma e suas avaliações (e) pessoais quanto a esses possíveis 

resultados. As crenças (b) são definidas como a percepção individual subjetiva sobre a 

probabilidade de que a ação trará determinada consequência. A avaliação (e) trata-se de uma 

resposta implícita ao pensamento quanto as consequências de uma ação. Os autores 

apresentam parametrizam então a seguinte equação para a atitude: 

 

𝐴 = ∑ 𝑏𝑒 

Figura 13 - Teoria da ação racionalizada. 
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A norma subjetiva (SN) por sua vez é determinada pelo produto de crenças 

normativas externas ao indivíduo (nb), que representam a percepção individual quanto a 

expectativas de grupos sociais específicos, e a motivação pessoal de atender a essas 

expectativas (mc). O resultado desse conjunto é mensurado conforme equação: 

 

𝑆𝑁 = ∑(𝑛𝑏)(𝑚𝑐) 

 

Fishbein e Ajzen (1975), argumentam que dado o caráter generalista da TRA, 

pesquisadores devem primeiramente identificar as crenças individuais de relevância para 

assuntos relacionados ao comportamento investigado. 

 

 

 

 

 

4.1.4. Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) 

 

 

Segundo Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), a TAM utiliza a TRA como base teórica 

para especificar as relações casuais entre o uso concreto do computador e duas crenças 

pessoais chave: utilidade percebida e facilidade de uso. Uma vez que acumula descobertas e 

contribuições da literatura cientifica ao longo do tempo na área da TI, serve como ferramenta 

para modelagem da aceitação da computação, mas também da tecnologia em geral, não se 

limitando somente à análise do comportamento de uso do computador.  

Segundo Davis (1989), o modelo surge motivado pela falta de ferramentas 

cientificamente validadas, capazes de prever a aceitação da tecnologia por parte de usuários 

de computadores. O modelo propõe com base na literatura, duas variáveis fundamentais: 

utilidade percebida (PU) e facilidade de uso percebida (PEOU), como determinantes 

fundamentais da aceitação do usuário frente a tecnologia. A utilidade percebida está 

relacionada a tendência observada das pessoas utilizarem determinada tecnologia à medida 

que acreditam que esta pode permitir um melhor desempenho. A facilidade de uso por sua 

vez está relacionada a crença de que o esforço não compensa o ganho de desempenho, ou 

simplesmente que seria algo muito difícil de se utilizar. Dessa forma as variáveis são 

determinantes da intenção de uso e do comportamento de uso da tecnologia. 
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Taylor e Todd (1995) argumentam quanto a importância da inclusão da intenção de 

uso no modelo, visto que a intenção de uso segundo Fishbein e Ajzen (1975) foi identificada 

como importante determinante do comportamento de uso, e mostrou alavancar o poder de 

previsão de modelos como TRA. Assim como na TRA, o comportamento de uso sofre 

influência direta da intenção de uso, que por sua vez é resultado dos demais construtos. A 

Figura 14 a seguir ilustra as relações entre os construtos do modelo: 

 

Fonte: Davis (1989). 

 

 

 

Conforme apresentado por Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) os construtos do 

modelo são descritos: 

 Utilidade percebida (PU) – o grau que uma pessoa acredita que utilizar um 

sistema em particular pode melhorar a performance de seu trabalho. 

 Facilidade de uso percebida (PEOU) – o grau que uma pessoa acredita que 

utilizar determinada tecnologia não requer esforço. 

 Atitude em relação ao comportamento (A) - sentimentos positivos ou 

negativos de um indivíduo previamente relacionados a determinado 

comportamento individual.  

 

Davis (1989) realiza teste empírico do modelo e de suas variáveis fundamentais (PU 

e PEOU) em estudo de 2 pesquisas envolvendo 152 usuários. Os resultados apresentaram 

confiabilidade de 98% para PU e 94% para PEOU, indicando que o habito de uso do 

computador pode ser previsto com considerável precisão a partir da intenção de uso. A 

variável utilidade percebida destaca-se como maior determinante da intenção de uso, e a 

facilidade de uso percebida tem uma importância secundaria na intenção de uso. 

Figura 14 - Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM). 
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4.1.5. Teoria Social Cognitiva (SCT) 

 

Segundo Compeau, Higgins e Huff (1999) a SCT é desde sua elaboração utilizada 

em diversas áreas de pesquisa, tendo sido posteriormente adotada na área da TI. O modelo é 

de autoria de Albert Bandura elaborado em 1986. Também originaria da psicologia social, a 

SCT explica como as pessoas adquirem e mantém determinados padrões de comportamento, 

permitindo assim uma base de análise para a intervenção conforme apresentam Ambrose e 

Chiravuri (2010) segundo Bandura (1986). O modelo apresenta uma reciprocidade triádica 

representada na Figura 15: 

 

 

          Fonte: Ambrose e Chiravuri (2010). 

 

Bandura (1986), argumenta a existência de uma interação dinâmica entre os 

ambientes físicos e sociais de um indivíduo, fatores pessoais e o comportamento. Dessa 

forma fatores individuais pessoais (como atitudes e crenças), o comportamento e o ambiente 

influenciam uns aos outros de forma mutua. A SCT representa então um modelo para 

entendimento e previsão do comportamento humano, entendido como interação de fatores 

pessoais, comportamento e fatores ambientais. Ambrose e Chiravuri (2010) argumentam que 

essa relação tem sido teoricamente explorada e empiricamente comprovada visto que muitos 

trabalhos (BANDURA, 1977; 1978; 1986; BANDURA et al.,1977) sustentam sua validade.  

Ambrose e Chiravuri (2010) apresentam conforme Bandura (1986) dois construtos 

especialmente relevantes na SCT, a auto eficácia e as expectativas de resultados: 

       Figura 15 - Relação entre tipos de fatores da SCT. 
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 Auto eficácia - representa o julgamento próprio da capacidade de organizar 

e executar ações necessárias para o atingimento da performance em 

determinado comportamento.  

 Expectativa de resultados – refere-se a estimativa pessoal quanto a 

possibilidade de determinado comportamento levar a determinado resultado 

que pode afetar a performance. Esta pode estar relacionada ao aumento da 

performance no trabalho ou a recompensas de caráter pessoal. 

 

Com o intuito de utilizar o modelo no âmbito da pesquisa da TI, alguns anos depois 

a SCT foi aplicada no contexto da utilização de tecnologia por Compeau, Higgins e Huff 

(1999) que ampliam sua formulação. Segundo os autores, o interesse pelo modelo é 

justificado por trata-se de um modelo validado e largamente aceito, do comportamento 

individual. O modelo parte da premissa de que influências do ambiente (como pressões 

sociais ou características de situações únicas) fatores cognitivos e outros fatores pessoais 

(incluindo personalidade e características demográficas) e comportamento são 

reciprocamente determinados. Uma vez que outros modelos como TAM focam quase 

exclusivamente em crenças sobre a tecnologia e seus resultados, os autores sugerem que a 

SCT inclui construtos que podem influenciar o comportamento, independente desses fatores 

específicos percebidos. 

No contexto da aceitação da tecnologia Compeau, Higgins e Huff (1999) 

argumentam que as diferentes abordagens existentes forneceram informações valiosas 

quanto as reações individuais à tecnologia com relação a aspectos cognitivos, afetivos e de 

comportamento, bem como quanto a fatores que influenciam essas reações. Em geral o 

comportamento era encarado como o resultado de um conjunto de crenças individuais com 

relação direta a tecnologia, de forma que a SCT busca então salientar o conceito de auto 

eficácia, ou seja, a capacidade percebida de um indivíduo de performar determinado 

comportamento. Isso representa na pratica que as expectativas de resultados positivos são 

insignificantes caso exista a dúvida interna quanto a capacidade própria de desempenhar um 

comportamento. Pesquisas na área da TI mostram que existe uma forte ligação entre a auto 

eficácia e as reações individuais com relação a tecnologia da informação, tanto para a adoção 

quanto para o uso (TAYLOR e TODD, 1995). 

Compeau, Higgins e Huff (1999) argumentam quanto a importância da incorporação 

do controle comportamental percebido e do conceito de auto eficácia aos modelos de adoção 

individual da tecnologia, uma vez que a adoção da tecnologia não diz respeito somente a 
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convencer as pessoas dos benefícios utilização, mas também esbarra em qualificar pessoas 

e fomentar o uso garantindo que os usuários tenham sucesso. 

Outro fato salientado pelos autores são as diferentes interpretações, entre as distintas 

teorias, quanto as casualidades. Modelos anteriores enxergam as relações casuais como 

consequência da influência do ambiente em crenças cognitivas, de forma que estas 

influenciam indiretamente atitudes e comportamentos. Diferentemente destas, a SCT 

reconhece a existência de relações reciprocas continuas entre o ambiente onde o indivíduo 

se insere, sua percepção individual (auto eficácia e expectativas de resultado) e 

comportamento. Isso permite melhor compreensão de como as capacidades individuais e 

confiança desenvolvem-se ao longo do tempo. 

Segundo Compeau, Higgins e Huff (1999) dada a natureza de reciprocidade dos 

antecedentes proposta pela SCT, torna-se bastante complexo a analise quanto aos fatures 

casuais das relações observadas, principalmente sem uma separação clara entre hipóteses e 

efeitos. Os autores propõem então modificação, buscando alcançar modelo de aceitação 

individual da tecnologia que permitisse conclusões mais embasadas quanto as relações 

observadas, dado o complexo contexto teórico do qual o modelo é derivado. 

Venkatesh et al. (2003) e Compeau, Higgins e Huff (1999) apresentam os construtos 

básicos da SCT e suas definições: 

 

 Expectativa de resultados (performance) – diz respeito as consequências 

relacionadas a performance como resultado do uso da tecnologia. 

 Expectativa de resultados (pessoal) – refere-se a expectativas relacionadas a 

estima individual e senso de realização que a tecnologia pode proporcionar. 

 Auto eficácia – está relacionado a percepção individual quanto a capacidade 

de utilizar uma tecnologia. 

 Afeição – representa a propensão de um indivíduo utilizar uma tecnologia, 

representando o prazer de uma pessoa em utiliza-la. 

 Ansiedade – representa emoções negativas que a utilização da tecnologia 

pode causar a um indivíduo. 
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Em sua ampliação proposta para o uso da tecnologia o modelo se esquematiza 

conforme apresentado pela Figura 16: 

    Fonte: Compeau, Higgins e Huff (1999). 

 

4.1.6. Modelo de Utilização do PC (MPCU) 

 

 

Thompson, Higgins e Howell (1991), argumentam que à época, pesquisadores já 

haviam adotado a TRA no contexto da tecnologia da informação. Contudo, a teoria havia 

sido amplamente testada em pesquisas de âmbito sociológico, porém carecia de maior 

embasamento em determinados aspectos para sua aplicação nesse contexto. Segundo os 

autores os trabalhos de (Triandis, 1971, 1980) havia proposto modelo de construtos 

similares de forma refinada, fazendo por exemplo distinção entre crenças que se 

relacionam com a ação momentânea e com as consequências da ação, ao passo que a TRA 

engloba tudo em um único construto. Apesar da aceitação da teoria de Triandis na literatura 

da psicologia, esta não havia sido utilizada no âmbito da tecnologia da informação. 

Thompson, Higgins e Howell (1991) apresentam modelo de utilização de computador 

pessoal (PC) utilizando um subconjunto da teoria de atitudes e comportamento de Triandis 

(1980). O modelo implica que a utilização de um PC por um funcionário em um ambiente 

de uso opcional é impactada pelos construtos: 

 

 

Figura 16 - SCT aplicada a aceitação da tecnologia. 



54  

 Afeto com relação ao uso – sentimentos positivos ou negativos com relação 

ao uso, por exemplo prazer ou raiva. 

 Adequação da função – o grau com o qual um indivíduo acredita que usar 

uma tecnologia pode melhorar seu desempenho no trabalho. 

 Complexidade do uso – o grau com o qual uma inovação é percebida como 

difícil de compreender e utilizar. 

 Consequências de longo prazo – percepção de resultados que tem uma 

contrapartida no futuro. 

 Fatores sociais – grau da internalização por parte de um indivíduo, da cultura 

subjetiva de um grupo de referência, e de acordos interpessoais que uns tem 

com os outros em situações sociais especificas. 

 Condições facilitadoras – fatores objetivos no ambiente, que observadores 

concordam tornarem uma ação mais fácil de se realizar. 

 

A Figura 17 a seguir ilustra os construtos do modelo proposto: 

Fonte: Thompson, Higgins e Howell (1991). 

 

 

 

 

 

         Figura 17 - Modelo de utilização do PC (MPCU). 
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O modelo proposto tem as seguintes hipóteses, baseadas em ampla revisão literária, 

e testadas empiricamente: 

 H1 – haverá uma relação positiva entre os fatores sociais a respeito do uso 

do PC e sua utilização. 

 H2 – haverá uma relação positiva entre o afeto com relação ao uso do PC e 

sua utilização. 

 H3 – haverá uma relação negativa entre a complexidade percebida do uso 

do PC e sua utilização. 

 H4 – haverá uma relação positiva entre a adequação percebida da função e 

a utilização do PC.  

 H5 – haverá uma relação positiva entre consequências percebidas de longo 

prazo do uso e a utilização do PC. 

 H6 - haverá uma relação positiva entre as condições facilitadoras para uso 

do PC e sua utilização. 

 

O teste de hipóteses forneceu na ocasião suporte moderado para a teoria, com valores 

estatisticamente representativos para as hipóteses H1, H3, H4 e H5. Isso representa que os 

fatores sociais, complexidade, adequação da função e consequências de longo prazo 

tiveram efeitos significativos sobre o uso do PC. Não houve evidencias que que a afeição 

pelo uso e as condições facilitadoras (da forma como foram definidas) influenciam o uso 

do PC. 

 

4.1.7. Teoria do Comportamento Planejado (TPB) 

 

Ajzen (1991) formulou a Teoria do Comportamento Planejado (TPB), propondo 

uma extensão da TRA. De forma análoga a TRA, a intenção comportamental de um 

indivíduo representa fator central neste modelo. Segundo Venkatesh (2003) a TPB 

estendeu a TRA adicionando o construto do “controle comportamental percebido”, 

principal distinção entre os dois modelos, impactando nas variáveis intenção de 

comportamento (BI) e no comportamento efetivo. De acordo com Ajzen (1991) o TPB 

representa uma adaptação necessária do modelo original em função de sua limitação em 

lidar com comportamentos sobre os quais o indivíduo tem poder facultativo incompleto. 

O autor argumenta que a intenção de comportamento somente impacta a ação efetiva se o 

comportamento em questão estiver sobe controle volitivo, ou seja, se o indivíduo é capaz 

de decidir por vontade própria realizar ou não determinada ação. Assim sendo a 

performance da maioria dos comportamentos depende em pelo menos algum nível de 
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fatores como disponibilidade e recursos por exemplo. Segundo Taylor e Todd (1995), o 

modelo implica que o comportamento (B) é uma função direta da intenção de 

comportamento (BI) e controle comportamental percebido (PBC), além de que a BI é 

formada pela atitude (A) individual. A atitude reflete sentimentos favoráveis ou não a 

determinado comportamento. A norma subjetiva (SN) reflete a percepção sobre o desejo 

de pessoas influentes sobre o indivíduo. O controle comportamental percebido representa 

de restrições internas e externas ao comportamento. A Figura 18 a seguir ilustra o modelo: 

 

 

                        Figura 18 - Teoria do Comportamento Planejado (TPB). 

Fonte: Ajzen (1991). 

 

 Conforme definido por Ajzen (1991) os construtos do modelo são os mesmos da 

TRA, exceto pelo controle comportamental percebido: 

 Controle comportamental percebido (PBC) – refere-se à facilidade ou dificuldade 

de performar um comportamento. Reflete experiências anteriores bem como 

obstáculos ou impedimentos antecipados. 

 Atitude em relação ao comportamento (A) - sentimentos positivos ou negativos de 

um indivíduo previamente relacionados a realização determinado comportamento 

individual.  

 Norma subjetiva (SN) - representa a percepção de uma pessoa de que a maior parte 

das pessoas importantes para si, julgam que este deve ou não performar o 

comportamento em questão.  
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Segundo Compeau, Higgins e Huff (1999) a TPB incorpora a noção de controle 

comportamental percebido como uma variável independente que influencia no comportamento, 

reconhecendo, portanto, que mesmo em determinadas circunstancias onde espera-se que um 

comportamento resulte em consequências positivas, este pode não se concretizar efetivamente em 

função da percepção da falta de habilidade para controlar a execução. 

 

 

 

 

4.1.8. C-TAM-TPB - Combinação entre a TAM e a TPB 

 

O modelo combinado de TAM e TPB surge de Taylor e Todd (1995), que comparam os 

modelos TAM e duas variações da TPB de forma a testar qual destes modelos tem melhor 

desempenho ao explicar o uso da tecnologia da informação. A comparação é feita de forma 

empírica em um teste que envolve 786 estudantes potenciais usuários de computadores em uma 

biblioteca. Os dados sobre o comportamento são obtidos durante um período de 12 semanas, onde 

3780 visitas foram monitoradas. A análise dos dados ocorre utilizando método estatístico de 

mínimos quadrados, bastante comum no estudo da aceitação da tecnologia.  

Os autores enfatizam a relevância da linha de pesquisa voltada a aplicação dos modelos 

com raízes na psicologia social, buscando entender e identificar os determinantes da adoção da 

tecnologia da informação em nível individual de uso. À época da publicação os modelos TRA de 

Ajzen e Fishbein 1975 e TPB de Ajzen 1991 já haviam sido difundidos na literatura e serviram de 

base de análise e comparação. 

Os resultados desta pesquisa indicam que os três modelos têm performance satisfatória 

estatisticamente em termos de aderência, e são moderadamente equivalentes em sua capacidade 

de explicar a aceitação da tecnologia. De toda forma, a identificação de limitações e a ausência de 

estudos mais aprofundados motivou a proposição e teste empírico de novo modelo. Estudos 

mostravam que a TAM explicava bastante da variação na intenção de uso, contudo não havia sido 

testado por meio de mensurações concretas do comportamento de uso. Os testes do modelo em 

geral haviam se baseado em medidas da intenção de uso ou em medidas de uso auto relatadas que 

são usualmente coletadas juntamente com crenças pessoais, atitudes e intenções. Além disso o 

modelo TAM não havia sido testado simultaneamente como um todo, já que somente partes do 

modelo haviam sido testas separadamente por meio de abordagens baseadas em regressão. Taylor 

e Todd (1995) afirmam com base em Davis (1989) e Davis, Bagozzi e Warshaw (1992), que uma 

avaliação completa do modelo que incorpore medidas reais de uso é importante para avaliar até 
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que nível o modelo é capaz de explicar o comportamento de uso da tecnologia, motivando então 

o desenvolvimento de um novo estudo. 

Dada a existência de linhas de pesquisa paralelas ao estudo da intenção de uso o estudo 

visa por meio de uma abordagem mista, mesclar duas linhas de pesquisa ao comparar 3 modelos 

derivados das literaturas da intenção de uso e da inovação. Pesquisa anterior já havia comparado 

os modelos TAM e TPB, focando em somente prever intenções por meio da incorporação de 

medidas do comportamento de uso em testes completos de ambos os modelos. Os resultados 

indicam que apesar de a TPB ser assertiva quanto a intenção de uso, não provia uma explicação 

tão completa quanto a TAM. 

Taylor e Todd (1995) sugerem então a comparação envolvendo um terceiro modelo, a TPB 

decomposta, que introduz antecedentes dos construtos da TPB original, provindos da literatura 

das características da inovação. Dessa maneira o modelo prove uma visão mais completa da norma 

subjetiva (SN), bem como do controle comportamental consciente. Assim sendo, os contrutos da 

atitude (A), norma subjetiva (SN) e controle comportamental percebido (PB) são então 

decompostos em 8 variáveis antecedentes, influenciadoras destes. Este modelo tem vantagens 

similares a TAM, identificando crenças especificas que podem afetar a intenção de uso. Uma vez 

que incorpora fatores que se mostravam importantes segundo Ajzen (1991), como influência de 

pessoas importantes para o usuário e habilidade e controle percebidos pelo usuário, o modelo 

proveria então melhor analise sobre o fenômeno do uso da tecnologia. Venkatesh et al. (2003), 

enfatiza os construtos da utilidade percebida e da facilidade de uso percebida trazidos da TAM 

para a TPB decomposta, chegando a chamar o modelo de combinação de TAM e TBP. A Figura 

19 a seguir ilustra o modelo combinado: 
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Figura 19 - Combinação entre a TAM e a TPB. 

Fonte: Taylor e Todd (1995). 

 

Os desempenhos no teste empirico dos modelos são de relevancia estatistica similar em 

geral. Dessa forma torna-se significante analisar os modelos em termos de significancia das 

relacoes mutuas e do poder preditivo. Os modelos TAM e TPB tiveram resultados similares 

tambem quanto a seu poder preditivo. A TPB decomposta apresentou poder preditivo superior aos 

modelos TAM e TPB. Ainda assim os resultos indicam que os 3 modelos são comparaveis em 

quanto seu poder de explicacao do comportamento de uso. Contudo, quando o fator intencao de 

uso é considerado, os resultados indicam melhor desempenho das duas versoes da TPB sobre a 

TAM. Em um cenario de relativa similaridade de resultados Taylor e Todd (1995) sugerem que 

outros criterios devem ser usados de forma a definir o modelo que tem melhor desempenho dentre 

os 3. Essa definicao pode variar a depender do proposito da utilizacao destes modelos. Com 

respaldo em extensa literatura quanto aos fatores relevantes para esse tipo de julgamento os 

autores chegam a um veredicto, onde afirmam que cada um dos modelos tem claros pontos fortes. 

Sendo o objetivo for  predicao do uso,  o modelo TAM pode ser preferivel. O modelo TPB 
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decomposto, contudo, fornece um entendimento mais completo do comportamento e da intencao 

de uso, podendo fornecer auxilio mais efetivo a gerentes da area da TI e pesquisadores 

interessados no estudo da implementacao de sistemas. 

 

 

4.1.9. Modelo Hierárquico de Motivação Intrinca e Extrínseca – (MM) 

 

O Modelo Motivacional (MM) se utiliza das teorias motivacionais buscando explicar o 

comportamento dos indivíduos, tendo como base os construtos motivação intrínseca e extrínseca. 

De autoria de Robert Vallerand, surge em 1995 em artigo apresentado na conferência anual da 

associação canadense de psicologia, em Charlottetown no Canada. Vallerand (1997) apresenta 

uma visão mais aprofundada sobre o modelo, que é apresentado na Figura 20 a seguir:  

 

 

             Figura 20 – Representação do modelo motivacional. 

                        Fonte: Vallerand (1997). 

 

 Segundo Vallerand (1997) ao longo dos anos, pesquisadores identificaram duas 

classes de comportamento motivado, a motivação intrínseca e extrínseca. Inicialmente imaginava-

se que estas possuíam relação aditiva, de forma que trabalhavam de forma combinada em direção 

ao maior nível de motivação. Isso provou-se falso posteriormente, com indicativos de que o a 

motivação extrínseca somente pode levar a decrescimento da motivação intrínseca com o tempo. 

Essa distinção entre motivações pode ser dividida em três grandes grupos: 
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 Estudos que são conduzidos quanto aos efeitos imediatos de várias variáveis 

situacionais sobre a motivação intrínseca, como estudos sobre os efeitos de 

recompensas por exemplo. 

 Estudos que focam nos determinantes e resultados associados com as motivações 

intrínsecas e extrínsecas em contextos diversos da vida. 

 Avaliação da relação entre os dois tipos de motivação de forma globalizada e não 

contextualizada. 

 

Segundo Vallerand (1997), nenhum estudo ou teoria anterior havia integrado as várias 

perspectivas de pesquisa quanto a motivação. Nesse sentido o Modelo Hierárquico de Motivação 

Intrinca e Extrínseca (MM) busca uma abordagem integrada de todas as perspectivas, levando em 

conta a variedade de maneiras que a motivação pode se manifestar em um indivíduo, a forma 

como essas manifestações estão relacionadas, os determinantes e as consequências dessas 

manifestações motivacionais. 

Vallerand (1997) ressalta a importância de quatro elementos do modelo em sua 

explanação. O primeiro elemento central para o modelo, é o fato de que, quando lidando com 

motivação, é necessário considerar os construtos da motivação intrínseca, extrínseca e da 

motivação, capazes de explicar grande parte do comportamento, com amplo amparo cientifico: 

 Motivação intrínseca (IM) – envolvimento em uma atividade por prazer ou 

satisfação; 

 Motivação extrínseca (EM) – envolvimento em uma atividade para obter algo 

externo a esta; 

 Amotivação (AM) – relativa ausência de motivação de qualquer gênero. 

Um segundo importante elemento a se levar em consideração, é que a motivação 

intrinseca, extrínseca e a amotivação existem em um indivíduo em três níveis hierárquicos de 

generalidade: global ou personalidade, contextual e situacional. Estes permitem que consideremos 

a motivação com maior precisão e refinamento. 

O terceiro elemento tem seu foco sobre os determinantes motivacionais. Nesse sentido, a 

motivação resulta de fatores sociais em todos os níveis de generalidade. A partir dos fatores 

sociais, fatores situacionais podem afetar a motivação situacional, fatores contextuais a motivação 

contextual e fatores globais a motivação global. Os impactos dos fatores sociais na motivação são 

mediados por percepções individuais de: 

 Competência – interação efetiva com o ambiente; 

 Autonomia – sentir-se livre para optar pelo curso de ação; 

 Conexão – sentir-se conectado às pessoas importantes para si. 
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Os fatores sociais que não impactam esses três tipos de percepção têm mínimo impacto 

sobre a motivação. Os determinantes da motivação têm um efeito “top-down” que parte sempre 

do nível superior da hierarquia, afetando o nível imediatamente inferior. Assim sendo, motivação 

global tem efeito direto sobre a contextual e não deve ter efeito direto sobre a situacional, de um 

modo geral. Um último aspecto relevante quanto aos determinantes da motivação, está relacionado 

a sua especificidade. Isso significa que a motivação individual relativa a determinada atividade 

somente é significativamente afetada por fatores contextuais relacionados a tal atividade, tendo 

mínimo impacto de fatores não relacionados. 

O quarto elemento notável está relacionado aos resultados da motivação. O modelo sugere 

que a motivação leva a distintos tipos de resultados para o indivíduo. Os resultados motivacionais 

podem ser cognitivos, afetivos ou comportamentais. Motivações distintas afetam os resultados de 

formas qualitativamente distintas. As consequências mais positivas são produzidas pela motivação 

intrínseca, enquanto as mais negativas pela amotivação e alguns tipos de motivação extrínseca. 

As consequências existem em todos os níveis de generalidade, sempre pertencendo ao mesmo 

nível da motivação que as causam. 

Em um contexto de aplicação do modelo visando explicar a utilização da tecnologia, Davis 

et al. (1992) utilizam teorias da mesma linha do MM buscando compreender a adoção e utilização 

de novas tecnologias. Pesquisas anteriores indicam, segundo os autores, que a utilidade percebida 

(PU) é importante determinante e preditor da intenção de utilizar computadores. Dada a dicotomia 

entre motivação intrínseca e extrínseca, a utilidade percebida (PU) se insere como um exemplo de 

motivação extrínseca. Segundo Daviset al. (1989), utilidade percebida diz respeito a expectativa 

de uma pessoa quanto ao aumento de performance que terá utilizando o computador.  

Davis et al. (1992) incluem o prazer (E) ao utilizar a tecnologia por acreditar que explicaria 

significativa variância na intenção de uso, superior a modelos usando somente o construto da 

utilidade. O prazer é, no caso, um exemplo de motivação intrínseca, definido como o grau em que 

uma atividade de uso do computador é percebido como prazeroso por si só, sem considerar as 

consequências. O impacto do construto do prazer, ao contrário da utilidade percebida, pouco havia 

sido estudado, tendo somente alguns estudos relacionados a jogos e não considerando o uso da 

tecnologia mais generalizado. As hipóteses levantadas pelos autores são representadas no modelo 

da Figura 21 a seguir: 
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                 Figura 21 - Modelo motivacional aplicado a aceitação da tecnologia. 

Fonte: Davis et al. (1992). 

 

Os resultados indicam que a intenção de uso da tecnologia no ambiente de trabalho é 

influenciada principalmente pela percepção individual do quão útil e eficaz o computador é em 

aumentar a produtividade, e em segundo pano pelo grau de prazer que se experiência durante o 

uso de computadores em si. 

 

4.1.10. UTAUT 

 

Venkatesh et al. (2003) argumentam que a pesquisa quanto a aceitação da tecnologia deu 

origem a muitos modelos, com distintos conjuntos de fatores determinantes à aceitação da 

tecnologia. Desenvolvem então o modelo UTAUT (Unified Technology Acceptance and Usage of 

Technology) com o intuito de obter um modelo que unificasse as distintas perspectivas propostas 

por diversas pesquisas, buscando uma melhor performance na explicação da aceitação e uso da 

tecnologia. Dada a grande diversidade de modelos, pesquisadores muitas vezes entendem que 

devem escolher um como preferência, ou selecionar construtos de variados modelos, levando à 

negligência das contribuições de modelos alternativos. Dessa forma, uma perspectiva unificada é 

sugerida pelos autores como meio de progredir no estudo da aceitação da tecnologia. 

Para atingir o objetivo, Venkatesh et al. (2003) realizam ampla revisão literária, de forma 

a compreender e avaliar o estado da arte com relação ao estudo da aceitação individual de novas 

tecnologias da informação. Como resultado da revisão foram identificados e debatidos oito 

modelos proeminentes quanto suas similaridades e diferenças. Segundo os autores, a utilização 

destes para construção do modelo unificado se dá pelo fato de já terem sido amplamente testados 

em ambientes da TI e aprovados pela comunidade acadêmica, além de serem referência em 

periódicos internacionais. Apesar de existirem estudos anteriores que comparassem alguns 

modelos, este foi o primeiro a realizar comparação entre todos os oito em questão. Realizou-se 

então uma comparação empírica do poder de explicação de cada um, por meio de aplicações 
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utilizando dados de 4 organizações. Esse resultado serviu como base de avaliação do poder de 

explicação relativo do UTAUT posteriormente. O modelo unificado surge das similaridades 

teóricas e empíricas dos modelos analisados. O UTAUT é então avaliado por meio de uma 

aplicação utilizando os mesmos dados originalmente utilizados para os demais modelos, 

fornecendo embasamento preliminar de que o UTAUT teria performance melhor que os 8 

modelos. Posteriormente novo estudo é realizado utilizando o UTAUT em outras duas 

organizações, fornecendo mais evidencias de seu poder preditivo superior. 

Venkatesh et al. (2003) identificam sete construtos como significantes determinantes 

diretos da intenção de uso em um ou mais modelos anteriores. Destes, quatro foram selecionados 

e incluídos no modelo. A seguir os construtos são apresentados e analisados conforme apresentado 

pelos autores. 

 

 

 

 

Expectativa de Performance (PE) 

 

Definiu-se expectativa de performance como o grau no qual um indivíduo acredita que a 

utilização de um sistema irá ajudar no seu desempenho em seu trabalho. Sua inclusão é justificada 

por sua similaridade com vários construtos presentes em outros modelos. Venkatesh et al. (2003) 

argumentam que estudos anteriores também já haviam identificado essas similaridades. Cinco 

construtos relacionados a expectativa de performance foram identificados em modelos anteriores: 

utilidade percebida (TAM e C-TAM-TPB), motivação extrínseca (MM), adequação da função 

(MPCU), vantagem relativa (IDT) e expectativa de resultados (SCT). 

A expectativa de performance consistiu no melhor preditor da intenção de uso em todos 

os modelos, e mantem-se significante independente de fatores circunstanciais quanto a 

obrigatoriedade do uso. Contudo foram identificadas razões do ponto de vista teórico, para crer 

que a relação entre expectativa de performance e intenção de uso seria moderada pelo gênero e 

pela idade. Assim sendo surge a seguinte hipótese: 

 

H1 – A influência da expectativa de performance na intenção de comportamento será 

moderada pelo gênero e idade, de forma que o efeito será mais intenso para homens, em particular 

mais jovens. 
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Expectativa de Esforço 

 

Expectativa de esforço é definida como o grau de facilidade associado ao uso do sistema. 

Assim como expectativa de performance sua inclusão é justificada pela similaridade com 

construtos presentes em modelos anteriores ao UTAUT: facilidade de uso percebida (TAM), 

complexidade (MPCU), facilidade de uso (IDT). 

O construto é significante em todos os modelos anteriores tanto em circunstancias 

obrigatórias quanto facultativas, contudo, é notável que construtos relacionados ao esforço sejam 

mais impactantes em estágios iniciais de novo comportamento e em mulheres, além de sofrer 

impactos da idade. Assim surge a seguinte hipótese: 

 

H2- A influência da expectativa de esforço na intenção de comportamento será moderada 

pela idade, gênero e experiência, de forma que o efeito será mais intenso para mulheres, em 

particular mais jovens e com pouca experiência.  

 

 

Influência Social 

 

A influência social é definida como o grau no qual um indivíduo percebe que pessoas 

importantes para si julgam que este deve utilizar o sistema. A influência social aparece na 

literatura como determinante da intenção de comportamento como: norma subjetiva (TAM, TPB 

e C-TAM-TPB), fatores sociais (MPCU) e imagem (IDT). Este construto não é muito impactante 

na intenção de uso voluntario, porem em um contexto de uso mandatório torna-se relevante. Os 

autores apresentam a seguinte hipótese com base em evidencias da literatura: 

 

H3 – O impacto da influência social sobre a intenção de uso será moderado pelo gênero, 

idade, condição de voluntariedade e experiência, de forma que o efeito será maior em mulheres, 

particularmente mais velhas, em situações de obrigatoriedade de uso e em estágios de pouca 

experiência de uso.  

 

Condições Facilitadoras 

 

As condições facilitadoras são definidas como o grau com o qual um indivíduo acredita 

que a infraestrutura técnica e organizacional, existem para suportar o uso do sistema. Esta 
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definição abrange conceitos incorporados por três distintos construtos:  controle comportamental 

percebido (TPB e C-TAM-TPB), condições facilitadoras (MPCU) e compatibilidade (IDT). 

Todos estes buscam incluir aspectos do ambiente organizacional e tecnológico projetados para 

remover barreiras ao uso. Os autores propõem as seguintes hipótese: 

 

H4a-  Condições facilitadoras não terão impacto na intenção de comportamento 

H4b- A influência será moderada pela idade experiência, de forma que o efeito será mais 

intenso para trabalhadores mais velhos, particularmente com experiência crescente. 

 

Intenção de uso 

 

De forma análoga e consistente com as teorias que suportam todos os modelos de intenção 

analisados e discutidos, espera-se que a intenção de comportamento é significativamente 

impactante de forma positiva no uso da tecnologia. Dessa forma a seguinte hipótese é levantada: 

 

H6- A intenção de uso terá um significante impacto positivo no uso. 

 

Construtos Não Inclusos no Modelo 

 

Segundo Venkatesh et al. (2003), apesar de ansiedade e auto eficácia apresentarem 

impacto significativo na SCT, estes construtos não foram considerados no modelo. Segundo os 

autores a razão está no fato de ambos construtos terem sido modelados como determinantes 

indiretos da intenção, completamente moderado pela facilidade de uso percebida (PEOU). Atitude 

em relação ao comportamento de uso (AU) é definida pelos autores como a reação afetiva geral 

do indivíduo para com o uso de um sistema. Quatro construtos dentre que compõe os modelos 

estudados se assemelham a definição: atitude em relação ao comportamento (TRA, TPB/C-TAM-

TPB), motivação intrínseca (MM), afeto com relação ao uso (MPCU) e afeto (SCT). Todos esses 

construtos esbarram na diversão, aprovação e prazer associados ao uso. Os construtos 

relacionados foram identificados como significantes em condições especificas, nesse caso, quando 

construtos relacionados a performance e expectativa de esforço não são inclusos no modelo. Dessa 

forma, os autores argumentam que qualquer impacto de construtos desse caráter é resultado da 

omissão de outros preditores chave como expectativa de performance e esforço. Dessa forma os 

autores formulam as seguintes hipóteses: 
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H5a- Auto eficácia percebida perante o computador não terá significativa influência na 

intenção de comportamento. 

H5b- Ansiedade não terá significativa influencia na intenção de comportamento. 

 

 

 

O modelo é ilustrado a seguir conforme Figura 22: 

 

Figura 22 - Representação UTAUT 

            Fonte: Venkatesh et. al. (2003). 

 

4.1.11. UTAUT2 

 

O modelo UTAUT2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2), consiste 

em uma adaptação do modelo UTAUT. Segundo Venkatesh et al. (2012), o modelo unificado 

original limitou-se prioritariamente em estudar os fatores relacionados a predição da intenção do 

comportamento de uso da tecnologia em um contexto organizacional. Contudo, é notável na 

literatura uma ampla aplicação do modelo em distintos ambientes, que ao longo do tempo 

contribuiu para melhor compreensão da utilidade do UTAUT em diferentes contextos. Os autores 

argumentam, porém, que mesmo com as contribuições da literatura para sua aplicação em distintos 

contextos, seria necessária uma investigação sistemática e teorização dos fatores mais relevantes 

que seriam aplicados no contexto do consumidor da tecnologia. Assim sendo apresentam a versão 

estendida da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT2), que incorpora três 

construtos da aceitação ao UTAUT, e foca em aplicações voltadas ao consumidor. 

Venkatesh et al. (2012) incorporam construtos chave adicionais para o modelo UTAUT, 

de forma a personaliza-lo para um contexto de consumo. Isso ocorre por meio da identificação de 

três construtos da aceitação e do uso da tecnologia em pesquisas anteriores, tanto sob uma ótica 
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geral quanto focada no consumidor. Em seguida são realizadas algumas alterações nas relações 

existentes na concepção original do UTAUT, e por fim novas relações são adicionadas. 

Os autores adotam uma abordagem de complementar os construtos existentes no UTAUT. 

O modelo enfatiza a importância da utilidade (motivação extrínseca), por meio do construto 

expectativa de performance (PE), que mostrou ser o mais relevante preditor da intenção de uso de 

forma consistente. De forma complementar a motivação extrínseca do modelo motivacional 

(MM), têm-se a motivação intrínseca ou motivação hedônica (HM) (VALLERAND, 1997). 

Segundo Venkatesh et al. (2012), a HM tem sido inclusa como preditor chave em diversos estudos 

do comportamento do consumidor e do uso da tecnologia da informação em contextos de 

consumo. A partir da perspectiva da expectativa de esforço, em contextos organizacionais, os 

funcionários avaliam o tempo e o esforço na formação de pontos de vista sobre o esforço global 

associado com a aceitação e uso de tecnologias. Em um contexto de consumo, outro fator 

primordial que deve ser considerado, uma vez que afeta diretamente a opinião formada pelo 

usuário, diferente do ambiente de trabalho. Os autores argumentam quanto a necessidade de 

incluir o habito como construto, uma vez que este tem mostrado ser fator crítico na predição do 

uso da tecnologia, passada a aceitação inicial. 

A motivação hedônica é definida como o prazer por utilizar determinada tecnologia. O 

construto é incorporado com o objetivo de complementar o preditor mais relevante do UTAUT 

que tem ênfase na utilidade (expectativa de performance). Pesquisas nas áreas do comportamento 

do consumidor e de sistemas de informação suportam a hipótese com evidencias da importância 

de vários construtos relacionados a motivação hedônica no consumo e uso da tecnologia. 

Diferentemente do ambiente organizacional, em um contexto de consumo, os usuários são 

responsáveis por arcar com os custos envolvidos, de forma que estes podem ter impacto dominante 

nas decisões do consumidor quanto a adoção de determinada tecnologia. A incorporação de 

construto relacionado ao preço, ou custo, complementa as considerações quanto a recursos do 

UTAUT, que somente focam em tempo e esforço.  

Os autores argumentam que a integração do habito no UTAUT complementa o foco da 

teoria na intencionalidade como o principal preditor do comportamento, e que o habito tem efeito 

direto no uso da tecnologia, uma vez que o habito enfraquece ou limita a forca da relação entre 

intenção de comportamento e uso da tecnologia. A Figura 23 a seguir ilustra as relações do modelo 

UTAUT2:  
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Figura 23 – Representação UTAUT2. 

Fonte: Venkatesh et. al. (2012). 

 

5. Modelo e hipóteses 
 

  

O modelo de aceitação da tecnologia UTAUT2 foi selecionado para aplicação no 

desenvolvimento da pesquisa, pois vem apresentando ao longo das últimas décadas relevância 

significativa e crescente no meio acadêmico/cientifico, conforme apresentado na revisão da 

literatura. O modelo foi empregado de forma adaptada nesta pesquisa. Conforme apresentado na 

revisão da literatura, a definição de expectativa de desempenho sugere que os indivíduos usarão 

aplicativos de mobilidade urbana (Uber ou Cabify) caso acreditem que terão resultados positivos. 

Em termos de expectativa de esforço, os consumidores devem achar mais fácil utilizar os serviços 

por meio de aplicativos. A influência social reflete a noção de que comportamentos individuais 

são influenciados pelo modo como os pares, amigos ou familiares utilizam de serviços de 

transporte particular por meio de aplicativos. As condições facilitadoras como a facilidade de 

solicitar um serviço sem interagir com pessoas, contribuem para uma maior probabilidade de 

utilização dos serviços. O modelo proposto representa uma adaptação proposta por Ramírez-

Correa et al. (2015). Dessa forma, levantam-se as seguintes hipóteses: 

 

H1. A expectativa de performance afetará positivamente a intenção comportamental. 

H2. A expectativa de esforço afetará positivamente a intenção comportamental. 

H3. A influência social afetará positivamente a intenção comportamental. 
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H4. As condições facilitadoras afetarão positivamente a intenção comportamental. 

 

Segundo Venkatesh et al. (2012) a motivação hedônica refere-se ao nível de diversão ou 

prazer derivado da utilização dos serviços de transporte. O preço/valor representa o trade-off 

cognitivo dos consumidores entre os benefícios percebidos nos serviços de transporte fornecidos 

por aplicativos e os custos monetários decorrentes de sua utilização. O hábito reflete os múltiplos 

resultados de experiências anteriores (VENKATESH et al., 2012) e a frequência observada 

previamente da ocorrência de determinado comportamento, é considerada como um dos 

principais determinantes da sua utilização. Caso os usuários entendam que o serviço lhes é útil, 

tendem a incorporar seu uso em suas tarefas e rotinas. Assim com relação a estes antecedentes, 

levantam-se as seguintes hipóteses: 

H5. A motivação hedônica afetará positivamente a intenção comportamental. 

H6. O preço afetará positivamente a intenção comportamental. 

H7. O hábito afetará positivamente a intenção comportamental. 
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A figura 24 a seguir ilustra o modelo: 

 

 

Figura 24 – Modelo de pesquisa (UTAUT2). 

               Fonte: Adaptado de Ramírez-Correa et al. (2015). 

 

6. Método 

 

Esta pesquisa tem caráter de pesquisa exploratória, que segundo Gil (2002), é a pesquisa que 

visa proporcionar maior familiaridade com os problemas com vistas a torná-lo explícito ou a 

construir hipóteses por meio do levantamento bibliográfico, objetivando o aprimoramento de 

ideias ou descoberta de intuições.   

O caráter exploratório da pesquisa é identificado ao apresentar os conceitos e modelos 

pertinentes, relacionados a aceitação da tecnologia com base no levantamento bibliográfico, 

servindo de embasamento na proposição de modelo de aceitação especifico da tecnologia mobile 

voltada a mobilidade urbana, a fim de mensurar os fatores que antecedem a intenção de uso desse 

tipo de serviço. 

Segundo argumenta Silva (2001), a pesquisa pode ser classificada como quantitativa já que 

considera em método utilizado que os fatores podem ser quantificáveis, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Faz isso empregando analises 
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multicritério. Hair et. al. (2009), argumenta que a ferramenta estatística da análise multivariada 

empregada nessa pesquisa representa o emprego de múltiplas técnicas estatísticas de forma a 

analisar em conjunto diversas medidas referentes ao objeto de estudo. 

 

6.1. Local de estudo 

 

Dado o contexto de integração que a tecnologia permite, principalmente tratando-se de 

tecnologias mobile, o local de estudo foi convenientemente selecionado respeitando os locais onde 

empresas de transporte privado via aplicativo atuam em todo o Brasil. Dado que a pesquisa foi 

desenvolvida na Universidade de Brasília, houve uma maior concentração das respostas na capital. 

 

6.2. Objeto de estudo  

 

O objeto de estudo desta pesquisa foram os principais aplicativos de transporte privado e 

mobilidade urbana operantes no Brasil. Dessa forma o critério de inclusão utilizado no estudo 

foram pessoas que possuam acesso e tenham utilizado ao menos uma vez aplicativos de 

mobilidade urbana. O critério de exclusão utilizado foram quaisquer respostas incompletas ou 

respostas de não usuários de aplicativos de mobilidade. 

 

6.3. Instrumento de coleta de dados 

 

Foi utilizado no estudo um questionário para coleta de dados. O questionário é baseado em 

Venkatesh et. al. (2012), onde as perguntas são adaptações do questionário originalmente em 

inglês para o idioma Português. O questionário utilizado possui 32 questões separadas por seções 

que se relacionam as 8 variáveis do modelo. Uma cópia do questionário encontra-se no apêndice. 

A escala do questionário foi validada com fiabilidade composta de 0,887. 

 

6.4. Amostra 

 

O tamanho da amostra foi calculado utilizando o software G-Power. Foi considerado no 

estudo um efeito de forca (F2) moderado (0,15), significância (p-value) de 0,05, e nível de poder 

estatístico de 80%. Considerando a inclusão no modelo de 7 variáveis latentes (variáveis 

independentes), a amostra mínima necessária foi de 103 respondentes. No total foram obtidas 104 

respostas validas. 

 

6.5. Procedimentos e ferramenta de análise 
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Este estudo utiliza o modelo apresentado na Figura 24, que considera fatores do modelo 

UTAUT2. A técnica de análise utilizada nesta pesquisa exploratória foi a Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling (PLS-SEM), dado o caráter incipiente do estudo da aceitação da 

tecnologia no âmbito de aplicativos de mobilidade urbana no Brasil. Hair et. al. (2017) argumenta 

que a PLS é um método adequado para realização de estudos onde a teoria não está consolidada e 

se tem uma realidade complexa. A análise consiste então de uma análise multivariada que utiliza 

equações estruturais, e baseia-se na variância como parâmetro, visando a predição de 

comportamento de uso da tecnologia. Segundo Chin (1998) a utilização PLS-SEM se adequa a 

situações onde há a necessidade de análise de modelos complexos com proposito preditivo. 

O levantamento de dados por meio da coleta de respostas ao questionário se deu com 

auxílio da ferramenta Google Forms entre 25/09/2017 e 21/10/2017. No total foram obtidas 104 

respostas validas, todas aproveitadas no estudo. O resultado do levantamento foi exportado da 

plataforma Google utilizando o formato csv e processado por meio do software SmartPLS 3 (Smart 

Partial Least Square) utilizado para fazer a análise multivariada. 

Ramirez et. al. (2014) propõem metodologia para de aplicação de modelos de equações 

estruturais, utilizada nesta pesquisa. A metodologia de utilização do PLS é composta pelas 

seguintes etapas: 

1. Descrição do modelo estrutural: etapa na qual o modelo é graficamente 

representado, deixando claras as relações entre variáveis do modelo e suas relações 

com os respectivos indicadores da ferramenta de mensuração.  

2. Validação do modelo estrutural: etapa onde ocorre uma avaliação crítica por meio 

de analises estatísticas de forma a garantir que todos os parâmetros relevantes 

estejam de acordo com os índices aceitos pela literatura.  

3. Valoração do modelo estrutural: etapa final, na qual novamente através da 

estatística mensura-se o quanto o modelo proposto de fato explica o problema 

relacionado ao objeto de estudo. 

 

7. Resultados 

 

A partir do levantamento de dados por meio da aplicação do questionário, foi então 

elaborado um modelo estrutural e analisado posteriormente por meio do software Smart PLS 3.0. 

A amostra obtida a partir do questionário teve um público respondente majoritariamente entre 19 

e 28 anos, responsáveis por aproximadamente 80% das respostas. Vale considerar que o 

questionário era aberto a qualquer usuário de aplicativos de mobilidade urbana, contudo em 
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função da grande dificuldade de obtenção de respostas desfavoreceu respondentes de outras faixas 

etárias.  

 

7.1. Descrição do modelo estrutural 

 

 

A figura 25 a seguir, ilustra o modelo estrutural, seus indicadores e a relação entre 

indicadores e variáveis: 

 

Figura 25- Modelo estrutural 

               Fonte: O próprio autor. 

 
 

 O modelo é composto por 28 indicadores e possui sete variáveis independentes (Hábito, 

expectativa de performance, expectativa de esforço, influencia social, condições facilitadoras, 

motivação hedônica, relação preço/valor), e uma variável dependente (Intenção de uso). Na figura 

23, é possível observar as variáveis representadas por elipses, e os indicadores utilizados para 

mensuração indicados ao lado de cada variável. Cada indicador representa uma questão do 

questionário utilizado no levantamento de dados. 
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7.2. Validação do modelo estrutural 

 

Nessa etapa, busca-se garantir que tanto o modelo quanto o instrumento de aferição 

(questionário) estão calibrados e atestar a validade do modelo. Nesse sentido são examinadas a 

confiabilidade e validade do modelo, segundo critérios estabelecidos pela literatura. Realizam-se 

inicialmente testes de confiabilidade e na sequencia testes de validade do modelo.  

A primeira etapa consiste em analisar as correlações entre as variáveis dependentes e 

independentes bem como seus respectivos indicadores por meio do teste de confiabilidade de item. 

Essa análise visa avaliar a confiabilidade das perguntas empregadas no questionário, e se estas 

são adequadas para a compreensão das variáveis latentes, ou seja, cuja percepção varia de 

indivíduo para indivíduo. Conforme apresentam Hair et al. (2011), para garantir a confiabilidade 

do indicador é necessário um coeficiente mínimo de 0,7. Chin (1998) também sugere um nível 

mínimo de 0,707 e sugere que se exclua (depure) do modelo itens que não apresentem nível 

mínimo de confiabilidade, de forma que todos os indicadores apresentem correlações 

minimamente satisfatórias. A tabela 7 a seguir apresenta a confiabilidade de item: 
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Tabela 7 - Confiabilidade de Item 

  
Expectativa 

de 
Performance 

Expectativa 
de Esforço 

Influência 
Social 

Condições 
Facilitadoras 

Motivação 
Hedonista 

Preço Hábito 
Intenção 
de Uso 

PE1 0,836 0,163 0,362 0,178 0,030 0,232 0,560 0,553 

PE2 0,699 0,024 0,338 0,033 0,244 0,112 0,284 0,178 

PE3 0,765 0,040 0,106 0,114 0,199 0,181 0,328 0,292 

PE4 0,769 0,037 0,240 0,137 0,224 0,242 0,450 0,297 

EE1 0,131 0,854 0,113 0,349 0,025 0,136 0,268 0,373 

EE2 0,141 0,904 0,155 0,432 0,117 0,343 0,281 0,420 

EE3 0,034 0,821 0,155 0,413 0,158 0,256 0,172 0,292 

EE4 0,071 0,882 0,218 0,494 0,145 0,229 0,284 0,419 

SI1 0,370 0,160 0,918 0,160 -0,009 0,307 0,438 0,464 

SI2 0,339 0,104 0,925 0,174 0,087 0,259 0,372 0,400 

SI3 0,251 0,238 0,897 0,225 0,232 0,204 0,408 0,463 

FC1 0,073 0,319 0,172 0,662 0,035 0,267 0,223 0,256 

FC2 0,070 0,503 0,082 0,754 0,135 0,275 0,155 0,331 

FC3 0,168 0,337 0,187 0,768 0,067 0,171 0,340 0,355 

FC4 0,177 0,200 0,148 0,644 0,218 0,109 0,210 0,257 

HM1 0,137 0,134 0,086 0,178 0,938 0,019 0,075 0,054 

HM2 0,183 0,142 0,089 0,139 0,919 0,070 0,117 0,054 

HM3 0,161 0,052 0,141 0,092 0,829 0,032 0,096 0,042 

PV1 0,253 0,238 0,260 0,284 0,046 0,934 0,285 0,323 

PV2 0,260 0,218 0,284 0,256 0,004 0,933 0,303 0,366 

PV3 0,196 0,334 0,216 0,253 0,091 0,868 0,241 0,248 

HT1 0,510 0,337 0,441 0,354 -0,028 0,335 0,896 0,637 

HT2 0,441 0,119 0,281 0,104 0,304 0,123 0,664 0,303 

HT3 0,402 0,114 0,259 0,191 0,276 0,120 0,615 0,298 

HT4 0,449 0,261 0,372 0,298 0,007 0,283 0,893 0,619 

BI1 0,210 0,519 0,309 0,421 0,058 0,356 0,483 0,786 

BI2 0,538 0,228 0,392 0,281 0,102 0,155 0,458 0,792 

BI3 0,479 0,355 0,499 0,367 -0,004 0,346 0,645 0,913 

Fonte: O próprio autor. Extraído de SmartPLS 3.0 

 

Conforme apresenta a tabela 7, os indicadores FC1, FC4, HT2 e HT3 apresentaram 

confiabilidade inferior ao esperado. Hair et al. (2013) argumentam que se tratando de pesquisas 

exploratórias, cargas maiores ou iguais a 0,4 são aceitáveis, desde que não prejudiquem as etapas 
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posteriores de confiabilidade e validação. Por isso os três indicadores nesse momento foram 

mantidos. 

A segunda etapa da validação consiste na análise da confiabilidade composta, que objetiva 

analisar a suficiência do grupo de indicadores em explicar as variáveis latentes. Enquanto a 

confiabilidade individual trata da qualidade dos indicadores, a confiabilidade composta avalia se 

os indicadores de determinada variável latente são suficientemente representativos para explicar 

o conceito proposto. Dessa maneira a relação entre o conjunto de variáveis e indicadores é 

observada, de forma a atestar se o conjunto é capaz de mensurar as variáveis de forma satisfatória, 

ou seja, a confiabilidade da consistência interna do modelo é averiguada.  

Conforme apresentam Hair et al. (2011), a confiabilidade composta deve ser superior a 0,7 

para cada indicador, sendo considerada aceitável de 0,6 a 0,7 por tratar-se de pesquisa 

exploratória. O estudo de Hair et. al. (2013) corrobora, argumentando que é desejável um nível de 

0,7 para a confiabilidade composta. 

Para validação o primeiro teste empregado foi a análise da Variância Média Extraída 

(AVE). Segundo Ramirez et. al. (2014) esse teste visa garantir que os indicadores empregados se 

relacionam com sua respectiva variável latente e não com as demais, verificando assim a 

consistência interna do modelo. Segundo Hair et al. (2011), a validade do modelo depende de uma 

AVE superior a 0,5.  

Com o intuito de garantir a inexistência de multicolinearidade entre as variáveis latentes, 

realiza-se também o Teste de Inflação Interna da Variância (VIF). Isso na pratica representa a 

influência dos dados de uma variável em outra, o que não é desejável para o modelo. Hair et al. 

(2011) argumentam que a VIF deve permanecer inferior a 5 de forma a evitar problemas de 

multicolinearidade.  

Outro indicador bastante utilizado na verificação da consistência interna das variáveis 

latentes é o Alpha de Cronbach conforme Matthiensen (2011) ressalta. Hair et. al. (2013) 

ressaltam que, assim como para a confiabilidade composta, o Alpha de Cronbach deve apresentar 

coeficientes superiores a 0,7. Vale ressaltar uma maior tolerância (0,6) ao tratar-se de estudos 

exploratórios. Dessa forma, o estudo teve a confiabilidade composta validada pelo critério Alpha 

de Cronbach com média de 0,824, e confiabilidade composta média de 0,888. A tabela 8 a seguir 

ilustra os resultados obtidos, todos dentro dos padrões apresentados pela literatura: 
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Tabela 8 – Alfa de Cronbach, AVE, Fc e VIF 

Construtos 
Alfa de 

Cronbach 
AVE Fc VIF 

Expectativa de Performance 0,793 0,591 0,852 1,564 

Expectativa de Esforço 0,889 0,750 0,923 1,391 

Influência Social 0,901 0,835 0,938 1,309 

Condições Facilitadoras 0,670 0,503 0,801 1,423 

Motivação Hedonista 0,878 0,804 0,925 1,060 

Preço/Valor 0,900 0,832 0,937 1,222 

Hábito 0,787 0,605 0,856 1,813 

Intenção de Uso 0,776 0,693 0,871 - 
Fonte: O próprio autor. Extraído de SmartPLS 3.0 

 

Na sequência avalia-se a validade discriminante, garantindo o caráter único de cada 

variável latente, ou seja, que estas diferem entre si e não se sobrepõe. Segundo Hair, Ringle e 

Sarstedt (2011), um modelo valido deve apresentar AVE de cada variável latente, superiores ao 

quadrado da maior correlação com quaisquer demais variáveis, além de que as correlações 

cruzadas com as demais variáveis devem ser inferiores as correlações com a respectiva variável 

latente. Assim sendo o valor da raiz quadrada da AVE deve ser superior as correlações das demais 

variáveis. A tabela 9 a seguir ilustra o atendimento do modelo ao apresentado na literatura: 
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Tabela 9 – Validade Discriminante 
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Condições 
Facilitadoras 

0,709               

Expectativa de 
Esforço 

0,489 0,866             

Expectativa de 
Performance 

0,172 0,113 0,769           

Hábito 0,330 0,296 0,568 0,778         

Influência Social 0,205 0,187 0,350 0,447 0,914       

Intenção de Uso 0,428 0,441 0,492 0,643 0,487 0,832     

Motivação 
Hedonista 

0,156 0,126 0,178 0,106 0,114 0,056 0,897   

Preço/Valor 0,289 0,279 0,263 0,306 0,281 0,349 0,045 0,912 

 

Fonte: O próprio autor. Extraído de SmartPLS 3.0 

 

Assim sendo, tendo em vista o cumprimento satisfatório de todas as premissas de 

confiabilidade e validade, sugere-se que este modelo é confiável e valido, tornando os resultados 

obtidos significativos. A partir da validação do modelo, procede-se a valoração do modelo 

estrutural, etapa na qual as hipóteses levantadas e o poder de influência entre as variáveis é 

analisado. 

 

7.3. Valoração do modelo estrutural 

 

Nesta etapa da pesquisa, a efetiva capacidade de predição do comportamento de uso de 

aplicativos de mobilidade urbana é aferida. Aqui é verificado em quanto o modelo explica a 

intenção de uso e as hipóteses propostas são validadas. A valoração analisa a relações entre 

variáveis e predições geradas por meio de cálculos estatísticos a partir dos dados levantados em 

etapas anteriores. 

O principal indicador aqui analisado é o coeficiente de determinação (R2) que mensura o 

poder preditivo das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes. Cepeda e Roldan 
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(2004) argumentam que o R2 indica percentualmente o grau no qual as variáveis latentes são 

capazes de predizer uma variável dependente, de forma que o grau mínimo satisfatório para que 

o poder preditivo de um construto seja significativo é de 0,13. Hair et al. (2011) argumentam que 

o R2 pode ser classificado como substancial (0,75), moderado (0,5), ou fraco (0,25). 

A Figura 26 a seguir ilustra o resultado obtido na pesquisa, onde a intenção de uso foi 

explicada em 56,9% pelos construtos propostos: 

 

 

Figura 26 - Resultados do modelo estrutural 

Fonte: O próprio autor. 

  

Visando analisar a validade das hipóteses propostas, analisa-se então o beta (β), que são 

os caminhos de influência das variáveis independente na variável dependente. Chin (1998) 

argumenta que o coeficiente beta deve ser superior a 0,2 de forma que a hipótese seja válida e o 

construto significativo em explicar as variáveis dependentes. De maneira adicional também se 

realizou o teste de t de student e p-value para assegurar a aceitabilidade das hipóteses por meio da 

análise de bootstrapping. 

As hipóteses H1, H4, H5 e H6 (expectativa de performance, condições facilitadoras, 

motivação hedônica e preço/valor) apresentaram valores inferiores aos desejáveis, de forma que 
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a análise de bootstrapping foi empregada a fim de valida-las. Chin (1998) argumenta que esse 

tipo de análise permite verificar a validade das relações estabelecidas pela análise PLS-SEM, 

empregando o teste de hipóteses t-student. Hair et al. (2011) argumentam que os valores mínimos 

aceitáveis são coeficientes de 1.65 para uma significância de 10%, 1,96 para uma significância de 

5% e 2,58 para uma significância de 1% no teste t-student. Os resultados obtidos permitem com 

respaldo da literatura a validação da hipótese H1 com coeficiente de 2,307 e significância dentro 

dos padrões aceitáveis. A tabela 10 a seguir apresenta o resultado inicial do teste de hipóteses, e a 

Figura 27 a validação da hipótese por meio da análise de bootstrapping: 

 

 

Tabela 10 – Teste de Hipóteses 

Hipótese Beta (β) % t-student p-value Resultado 

H1 Expectativa de performance → Intenção de Uso 0,188 9,3% 2,307 0,021 Aceita 

H2 Expectativa de esforço → Intenção de Uso 0,213 9,4% 1,883 0,060 Aceita 

H3 Influência social → Intenção de Uso 0,201 9,8% 2,765 0,006 Aceita 

H4 Condições facilitadoras → Intenção de Uso 0,141 6,0% 1,320 0,187 Rejeitada 

H5 Motivação hedônica → Intenção de Uso -0,087 -0,5% 1,180 0,238 Rejeitada 

H6 Preço → Intenção de Uso 0,045 1,6% 0,589 0,556 Rejeitada 

H7 Hábito → Intenção de Uso 0,332 21,4% 3,541 0,000 Aceita 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Figura 27 – Resultado analise bootstrapping (teste t-student). 

Fonte: O próprio autor. 

 

 Assim sendo, do modelo validado pelo teste de hipóteses t-studdent, deriva-se a seguinte 

função global para intenção de uso (BI) explicando a mesma em 56,9%: 

 

𝐵𝐼 = 0,332 𝐻𝑇 + 0,201 𝑆𝐼 + 0,188 𝑃𝐸 + 0,213 𝐸𝐸 

 

 

7.4. Discussão  

 

A partir das análises empregadas para validação e valoração do modelo proposto, no 

âmbito da aceitação da tecnologia no contexto da utilização de aplicativos de transporte individual 

privado (como Uber e Cabify), nota-se que das 7 hipóteses adotadas com base em Venkatesh et. 

al. (2012) relacionadas a aceitação da tecnologia, 4 foram validadas, ratificando os resultados 

apresentados por Azar (2017), comprovando uma fundamentação teórica e pratica anterior ao 
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presente estudo. Dessa forma as hipóteses validadas suportam a relação entre hábito, influência 

social, expectativa de esforço e expectativa de performance e a intenção de uso. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos em maiores detalhes, quanto a aceitação 

das hipóteses levantadas: 

H1. A expectativa de performance (PE) afetará positivamente a intenção 

comportamental. 

Os resultados obtidos permitem observar uma relação positiva entre expectativa de 

performance e intenção de uso de forma que a intenção seria explicada em 9,3%. A não rejeição 

desta hipótese ratifica os resultados apresentados na literatura, que em geral mostrou-se relevante 

no que tange aceitação de aplicativos. Baptista e Oliveira (2015) identificam no contexto da 

aceitação de aplicativos bancários do tipo mobile, que a expectativa de performance representa 

significativo antecedente a intenção de uso. Hew et. al. (2015) argumentam que a expectativa de 

performance representa relevante fator antecedente ao uso de aplicativos de celular, tendo papel 

secundário ao hábito, ratificando novamente os resultados desta pesquisa. Rodríguez e Trujillo 

(2013) ao analisar por meio do modelo UTAUT2 o processo de vendas de passagens online 

identificam também a expectativa de performance como fator representativo e secundário ao 

habito. Nguyen et. al. (2014) ao estudar a adoção de sistemas de E-learning por meio do modelo 

UTAUT2 identificam a expectativa de performance como fator relevante a adoção da tecnologia. 

 

H2. A expectativa de esforço (EE) afetará positivamente a intenção comportamental. 

Essa variável independente mostrou-se significativa na explicação da intenção de uso de 

aplicativos de mobilidade urbana, representando 9,4% da intenção de uso. Pascual-Miguel et. al. 

(2015) identificam a expectativa de esforço como fator impactante no consumo online, ratificando 

os resultados obtidos. O mesmo ocorre no estudo de Lian (2015), que identifica o construto como 

relevante na aceitação de serviços do tipo e-government. Wong (2014) identifica a expectativa de 

esforço como fator relevante a aceitação da televisão mobile, ratificando os resultados aqui obtidos 

em um contexto similar, tratando da aceitação de tecnologias relacionadas a aparelhos celulares. 

Hew et. al. (2015) em seu estudo sobre aceitação de aplicativos também identifica a expectativa 

de esforço como fator relevante que antecede a intenção de uso. Gao et. al. (2015) argumentam 

que no contexto do uso da tecnologia para saúde (tecnologias medicas) a expectativa de esforço 

representa importante fator antecedente a intenção de uso. 

 

H3. A influência social  (SI) afetará positivamente a intenção comportamental. 

Nesse caso foi observada também significativo impacto do construto sobre a variável 

dependente em estudo. A influência social representa o segundo fator mais impactante sobre a 
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intenção de uso, explicando em 9,8% a intenção de uso. Os resultados obtidos são ratificados pela 

literatura nos trabalhos de Lian (2015), Wong et. al. (2014), Gao et. al. (2015) e Nguyen et. al. 

(2014) que estudam por meio do modelo UTAUT2 respectivamente a aceitação de sistemas de e-

government, televisão mobile, tecnologias relacionadas a saúde, e sistemas de aprendizado digitais 

(e-learning). 

 

H4. As condições facilitadoras (FC) afetarão positivamente a intenção comportamental. 

Não foi possível sustentar a hipótese dado os resultados obtidos nas análises. O construto, 

apesar do considerável poder preditivo de 6%, não atendeu aos padrões de significância 

estabelecidos pela literatura, de forma que a hipótese que sustenta a variável foi rejeitada. Os 

resultados obtidos não ratificam a literatura que indica relação positiva entre condições 

facilitadoras e intenção comportamental (HEW et al., 2015; WONG et al., 2014). 

 

H5. A motivação hedônica (HM) afetará positivamente a intenção comportamental. 

A hipótese foi rejeitada, uma vez que além de não apresentar poder preditivo significativo 

(muito próximo de 0), a hipótese apresentou significância fora dos padrões mínimos necessários 

para sua sustentação. Os resultados não ratificam a literatura que indica relação positiva entre a 

motivação hedônica e intenção comportamental (BAPTISTA, OLIVEIRA 2015; WONG et al., 2014; 

HEW et al., 2015; GAO et al., 2015; NGUYEN et al.,2014). 

 

H6. O preço (PV) afetará positivamente a intenção comportamental. 

A hipótese foi rejeitada em função de seu elevado coeficiente p-value, de forma que a 

significância da hipótese está fora dos padrões mínimos necessários. Além disso, o construto 

apresentou baixo poder preditivo (1,6%) com relação a intenção de uso. Apesar de sugerido por 

Venkatesh et. al (2012), a relação entre preço e intenção comportamental não foi constatada neste 

estudo. Esse resultado ratifica a literatura, visto que não foi observada relação direta representativa 

entre o preço e a intenção comportamental, quando se tratando da aceitação da tecnologia 

(BAPTISTA, OLIVEIRA 2015; PASCUAL-MIGUEL et al., 2015; LIAN 2015; WONG et al., 2014; HEW 

et al., 2015; RODRÍGUEZ, TRUJILLO 2013; GAO et al., 2015; NGUYEN et al.,2014). 

 

H7. O hábito (HT) afetará positivamente a intenção comportamental. 

Os resultados obtidos indicam que o habito possui relação positiva com a intenção de uso de 

aplicativos, explicando em até 21,4% a mesma. A não rejeição da hipótese ratifica a literatura que 

em geral apresenta o habito como principal antecedente da intenção de uso (BAPTISTA, 

OLIVEIRA 2015; WONG et al., 2014; HEW et al., 2015; RODRÍGUEZ, TRUJILLO 2013; 
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NGUYEN et al.,2014; Venkatesh et al., 2012). 

 

 Os resultados da pesquisa ratificam Mariano et. al. (2016), trabalho cujos resultados 

indicam que o habito representa o fator mais impactante na intenção de uso de aplicativos por 

universitários, bem como Ramirez-Correa et. al. (2015), que identificam o habito como principal 

antecedente a intenção de uso da internet móvel por estudantes brasileiros. 

 Os resultados de Wong et. al. (2014), também relacionado a aceitação da tecnologia, 

corroboram indicando o habito como principal fator antecedente a intenção de assistir televisão 

por meio de celulares. De forma correlata, Hew et. al. (2015) estudam os fatores que catalisam o 

uso de aplicativos moveis, e encontram o habito como principal fator antecedente ao uso de 

aplicativos. Os resultados encontrados na literatura demonstram a robustez do modelo aplicado 

(UTAUT2) e seu alto poder de predição do uso e aceitação da tecnologia. 

  

 

7.5. Análise IPMA 

 

Ringle et. al. (2016) ressaltam que a análise IPMA (importance performance map analysis) 

se trata de uma abordagem derivada da PLS-SEM, que visa extrapolar a análise convencional 

baseada somente nos coeficientes estatísticos e visa considerar o poder de predição das variáveis 

latentes em uma abordagem pratica. Nessa analise o objetivo principal é identificar as variáveis 

latentes que tenham maior relevância e tenham maior necessidade de aprimoramento tomando a 

variável dependente como um objetivo a ser otimizado. A Figura 28 a seguir ilustra uma matriz 

IPMA de prioridade dadas as variáveis latentes estudadas, com o objetivo de maximizar a intenção 

de uso: 
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Figura 28 – Matriz IPMA. 

Fonte: O próprio autor. 

 

A análise permite a priorização de determinados construtos, com a finalidade de otimizar 

a performance. Segundo Ringle et. al. (2016), deve-se focar esforços nas variáveis que tenham 

maior importância e menor desempenho, a fim de maximizar o desempenho da variável 

dependente. Dessa forma torna-se possível o direcionamento da tomada de decisão e das ações no 

meio empresarial, atacando os problemas mais relevantes e focando esforços em medidas que 

tragam maior retorno.  

No estudo realizado, buscou-se compreender as variáveis mais impactantes na intenção de 

uso, amplamente citada na literatura como principal antecedente do uso da tecnologia. No 

contexto da pesquisa, utilizou-se o modelo UTAUT2 para compreender os fatores antecedentes a 

intenção de uso de aplicativos de mobilidade urbana. A partir das hipóteses não refutadas, 

concluiu-se que o hábito, influência social, expectativa de esforço e expectativa de performance, 

são os fatores que mais influenciam a intenção de uso em ordem de relevância, baseada nos 

coeficientes estatísticos da analise PLS-SEM. Notou-se que o hábito apresenta coeficiente 

significativamente superior as demais variáveis latentes, que apresentam níveis similares de 

importância. Dessa forma pode se tornar confuso para gestores de empresas do ramo a priorização 

das variáveis que devem ser trabalhadas primeiro. A partir do emprego da análise IPMA é possível 
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construir uma escala de prioridade com base na relevância de cada variável e em seu nível de 

performance atual, baseando-se nos resultados obtidos pela análise de equações estruturais. A 

prioridade será estabelecida pela relevância e pela performance atual da variável.  

A matriz apresentada pela Figura 26, apresenta o desempenho atual de cada uma das 

variáveis latentes estudadas. Vale ressaltar, que dado que as hipóteses H4, H5 e H6 tiveram de ser 

rejeitadas em função dos critérios estatísticos adotados, as variáveis condições facilitadoras, preço 

e motivação hedonista tiveram de ser desconsideradas.  

Dessa forma, nota-se que o hábito (em amarelo na matriz) apresenta o maior grau de 

importância (eixo x) e desempenho (eixo y) inferior as demais variáveis latentes validadas pelo 

teste de hipóteses. Assim, o hábito deve ser estimulado uma vez que este apresenta o maior grau 

de relevância e ainda apresenta grande espaço para melhorias em performance. Isso é justificável 

dado o estágio incipiente que se encontram as operadoras de aplicativos do gênero. Apesar do 

rápido crescimento a mais conhecida opera no Brasil há apenas 3 anos, tendo somente 8 de 

existência. Isso garante um enorme espaço para crescimento. 

Em grau de importância, nota-se que a expectativa de performance e a influência social 

apresentam grau muito similar de impacto na intenção de uso. A matriz IPMA permite a 

priorização da influência social, visto que essa apresenta relevância ligeiramente superior a 

expectativa de performance. Dessa forma tem-se em grau de prioridades hábito, influencia social 

e expectativa de performance, respectivamente da maior para a menor prioridade. Sugere-se, 

contudo, que ambos influência social e expectativa de performance sejam atacados 

simultaneamente, dado que possuem o mesmo potencial de aumento de performance na intenção 

de uso, e que o grau de importância de ambas variáveis é muito similar.  

Em quarto lugar em nível de prioridade tem-se a expectativa de esforço. Apesar de 

apresentar importância superior as demais (exceto o hábito), esta apresenta maior grau de 

desempenho, o que justifica a priorização das demais em detrimento desta. 

Importante ressaltar que na análise IPMA, diferente da abordagem baseada exclusivamente 

nos coeficientes estatísticos da PLS-SEM, a expectativa de performance ganha maior relevância 

frente a expectativa de esforço, uma vez que apesar de apresentar impacto ligeiramente menor 

sobre a variável dependente, a expectativa de performance apresenta maior espaço para 

incremento de performance. Assim sendo temos em ordem de relevância dado sua importância 

identificada e performance atual: 

1. Hábito 

2. Influencia social 

3. Expectativa de performance 

4. Expectativa de esforço 
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7.6. Aplicações práticas 

 

Tomando por base os resultados obtidos nesta pesquisa, pontuam-se alguns aspectos 

relevantes a serem considerados tanto no desenvolvimento de plataformas digitais de mobilidade 

urbana, em seu aprimoramento e no que tange aspectos operacionais envolvidos na gestão da 

plataforma e da operação desse tipo de empresa como um todo. Mostraram-se relevantes para a 

operação de aplicativos de mobilidade urbana o hábito, influência social, expectativa de 

performance e expectativa de esforço, respectivamente em ordem decrescente de relevância. A 

seguir algumas considerações práticas no que tange cada um dos fatores antecedentes ao uso da 

tecnologia: 

 

Expectativa de performance 

Tratando-se de expectativa de performance, a eficiência operacional entra em foco, 

tornando-se importante fator na decisão do consumidor ao optar por determinada plataforma de 

mobilidade urbana. A garantia do sucesso ao solicitar um carro, bem como o menor tempo de 

espera possível são fatores que, por exemplo, estão diretamente relacionados a expectativa de 

performance nesse contexto, bem como todos os aspectos relacionados a qualidade do serviço 

prestado. Nesse sentido, alguns fatores devem ser considerados: 

 A plataforma deve estar inserida em um contexto de melhoria continua visando 

atualização de mapas e buscando algoritmos mais precisos para conectar 

passageiros e motoristas da forma mais eficiente (considerando distancia de 

deslocamento, tempo, transito e condições climáticas), além da redução ao menor 

nível possível de bugs de aplicativo. Isso somente é possível por meio do 

engajamento da equipe como um todo em captar as necessidades dos clientes e 

levar até os responsáveis pelo desenvolvimento do produto (aplicativo). 

Aconselha-se a utilização de metodologias de gestão da qualidade para o 

desenvolvimento desse projeto. 

 Dado que a disponibilidade de frota representa fator primordial para a eficiência 

operacional, torna-se muito importante o correto equilíbrio entre oferta de 

motoristas e demanda de passageiros, visto que plataformas do tipo representam 

intermediadores do serviço. A disponibilidade de frota é diretamente impactada 

pela satisfação dos motoristas parceiros com seus ganhos e demanda proporcionada 

pela plataforma. Estratégias de benefício aos motoristas parceiros podem ser 

eficientes em manter sua fidelização a plataforma, garantindo frota para o 

atendimento imediato de solicitações de corrida. Deve se estar atento também ao 
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processo de aquisição de novos parceiros, de forma a não adicionar à plataforma 

mais carros do que o necessário, uma vez que isso gera insatisfação dos motoristas 

em função do aumento da concorrência por passageiros. 

 O acompanhamento do comportamento dos motoristas dentro da plataforma, 

visando que os mesmos cumpram com os protocolos de atendimento ao cliente, e 

não tomem nenhuma atitude prejudicial ao passageiro (como por exemplo evasão 

de uma chamada, que acarreta custos ao cliente), é extremamente importante 

garantindo que as expectativas dos usuários sejam correspondidas. 

 Tendo em vista a importância da inovação e o ganho em performance que a 

tecnologia vem proporcionando, o investimento em P&D pode ser 

estrategicamente benéfico a empresas do ramo, visando operação por exemplo com 

carros autônomos. 

 

Expectativa de esforço 

 

Quanto a expectativa de esforço, tem-se um indicativo da relevância da constante 

preocupação com a experiência de usabilidade dos aplicativos, de forma que o usuário consiga 

com sucesso finalizar o processo no que tange o uso do aplicativo da forma mais eficiente possível, 

passando por menos telas e sendo menos requerido no que diz respeito a informações e dados 

pessoais. Segundo Hassenzahl et al. (2010), a importância da denominada experiência do usuário, 

ou seja, toda a experiência e tudo que envolve a utilização de um aplicativo, que um indivíduo se 

depara ao procurar alguma solução por meio de aplicações mobile, é cada vez maior visto que o 

usuário é cada vez menos tolerante com processos excessivamente complexos. Assim como em 

expectativa de performance, a melhoria continua deve ser empregada de forma a ajustar 

continuamente quaisquer eventuais problemas de aplicativo, bem como atualizar o mesmo 

constantemente estando sempre em dia com as novas tecnologias e sistemas operacionais. 

 

Influencia social 

 

Em grau similar de importância à expectativa de esforço e de performance, a influência 

social mostrou-se significativa na utilização de aplicativos de mobilidade urbana. Esse fato 

evidencia a importância da construção de marca para empresas do setor, visto que o processo de 

decisão por uma plataforma ou outra está diretamente relacionado a aspectos sociais. Dada a pouca 

margem que empresas do ramo tem para diferenciar-se, visto que a tecnologia está disponível em 

níveis similares a todas em ambiente nacional, o desenvolvimento de campanhas de marketing 



90  

torna-se primordial para o desenvolvimento da marca. A correta identificação de público alvo, 

definição de tarifa, linguagem utilizada, identidade visual e meios de comunicação por exemplo 

refletem na percepção de marca pelo cliente. Tratando-se de influência social, políticas de 

indicações também podem ser muito relevantes nesse sentido. O fato de uma pessoa que o usuário 

conheça estar indicando a plataforma, pode impactar diretamente na intenção de uso da mesma. 

 

Hábito  

O hábito mostrou-se a variável mais impactante sobre a intenção de uso de aplicativos de 

mobilidade urbana. Este resultado ratifica o trabalho de Mariano et. al. (2016) onde foi constatado 

que o hábito seria o construto mais impactante sobre a intenção de uso de aplicativos diversos por 

estudantes universitários. Isso indica a relevância da utilização de estratégias que visem a 

construção do hábito de uso.  

Uma política de descontos pode ser benéfica em criar o habito de utilização da marca, dado 

o pouco espaço para diferenciação entre as empresas, em função principalmente da oferta limitada 

de motoristas e do amplo domínio tecnológico de todos os players do mercado. Inicialmente o 

usuário é motivado a utilizar a plataforma em função de um preço mais competitivo proporcionado 

por um código de descontos, por exemplo. Vale ressaltar que essa política de descontos não deve 

ser confundida com uma concorrência por preços com as demais plataformas do setor. Nesse 

sentido, o desconto visa que o usuário tenha a experiência do serviço algumas vezes, de forma que 

a utilização do aplicativo torne-se algo natural, e que este venha a optar futuramente por este em 

função da familiaridade que tem com o mesmo. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, políticas de indicação de novos usuários também 

podem beneficiar a empresa sob a ótica do hábito, e não somente da influência social. Em geral, 

políticas do tipo oferecem uma recompensa em créditos para utilização na plataforma, em troca 

de um novo usuário indicado. Dessa forma, está se estimulando a utilização inicial da plataforma, 

permitindo que esta venha futuramente ser escolhida voluntariamente, em função da familiaridade 

anteriormente gerada. Além disso, a captação de novos usuários ganha uma nova frente que 

trabalha de forma orgânica. 

Em entrevista com um analista de uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana em 

Brasília, foi constatado um alto índice de insucesso em solicitação de corridas via aplicativo. As 

causas em geral foram associadas a falhas de aplicativo, ou condutas inadequadas por parte do 

motorista geradas principalmente em função de falhas ou limitações impostas pelo sistema. 

Situações do gênero, costumam causar transtornos ao cliente que passam despercebidos aos olhos 

da área de TI, isso pode ser bastante prejudicial ao usuário atrapalhando a criação do habito de 

uso de determinada plataforma em detrimento de outra concorrente. 
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Aarts et. al. (1998) caracterizam o hábito, ou o comportamento habitual, como um 

comportamento automático onde em sua maioria ocorrem de forma eficiente, sem esforço e 

inconsciente, podendo também em circunstancias cotidianas ser compreendido como 

comportamento que ocorre regularmente. Embora haja distinção entre definições, os autores 

argumentam que o hábito em geral compreende um tipo de automatização dirigida associada a 

uma representação mental, e que em função da performance frequente de determinado 

comportamento no passado, este pode ser automaticamente ativado por fatores ambientais. 

Assim sendo, as primeiras experiências do usuário com o serviço são extremamente 

importantes, de forma que caso o usuário tenha uma experiência negativa, as chances de a opção 

por determinado aplicativo se tornarem um hábito são bastante prejudicadas. 

 

 

Nota-se que os antecedentes a intenção de uso estão diretamente relacionados, de formas 

distintas, com a qualidade do serviço prestado. O hábito é estimulado quando usuários tem 

experiências positivas em seu primeiro contato com o aplicativo, a expectativa de performance é 

positivamente impactada quando se tem uma melhor eficiência operacional, a expectativa de 

esforço relaciona-se diretamente com o design do aplicativo e sua usabilidade e a influência social 

pode estar muito relacionada à imagem que o público em geral tem da empresa, e acaba por 

influenciar seus respectivos círculos sociais.  

Foi constatado em entrevista que não há, contudo, um consenso do conceito de qualidade 

dentro da empresa do setor cujo funcionário foi entrevistado. Diversas variáveis influenciam a 

percepção do cliente quanto ao serviço prestado, e a percepção individual pode ser muito distinta 

de indivíduo para indivíduo. Isso torna o direcionamento de esforços muito complexo, uma vez 

que não se tem claro o que é qualidade sob a perspectiva do cliente. 
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Assim sendo, sugere-se o seguinte modelo apresentado na Figura 29 a seguir: 

 

 

Figura 29 - Qualidade contínua de aplicativos de transporte - QCAPT 

Fonte: O próprio autor. 

 

  

O modelo QCAPT objetiva fomentar a interlocução dos colaboradores mais próximos ao 

nível operacional com os usuários, trazendo para instancias superiores na empresa as percepções 

de qualidade do cliente, bem como as falhas operacionais. Dessa forma o ciclo melhora continua 

é alimentado com as percepções do mercado. A partir disso quatro etapas visam a melhora no 

desempenho dos principais construtos antecedentes a intenção de uso: 

1. Compreender: Essa etapa visa digerir as informações obtidas, e traduzi-las em 

linguagem técnica própria. A partir disso, define-se o que seria qualidade naquele 

momento atual da empresa. 

2. Analisar: Essa etapa visa observar dentro da operação os fatores que vão de 

encontro com o que foi definido como qualidade, bem como os pontos positivos 

que já são executados. Aqui cria-se um plano de ação. 

3. Executar: Nessa etapa o plano de ação é colocado em pratica, executando 

efetivamente as medidas necessárias. 

4. Avaliar: Essa etapa marca o fim e o início de um novo ciclo. Aqui são avaliados 

os resultados das medidas tomadas, e as lições aprendidas são levadas de insumo 

para o próximo ciclo. 

 

A priorização das distintas perspectivas da qualidade na prestação desse tipo de serviço deve 

respeitar os resultados obtidos nesta pesquisa. Assim sendo, o foco inicial das ações deve ser o 

fomento ao habito de uso, seguido da influência social, expectativa de performance e expectativa 

de esforço. 
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8. Considerações finais, limitações e futuras linhas de pesquisa 
 

O problema desta pesquisa consistiu em entender quais são os fatores determinantes da 

intenção de uso de serviços de mobilidade urbana via aplicativos. Por meio da pesquisa 

exploratória e do levantamento e análise de dados, identificou-se que o habito (21,4%), a 

influência social (9,8%), a expectativa de esforço (9,4%) e a expectativa de performance (9,3%) 

são, em primeiro lugar, fatores antecedentes ao uso de aplicativos e representam os fatores mais 

significantes, devendo estes serem priorizados pelas operadoras de serviços de mobilidade urbana 

via aplicativos. A análise IPMA permitiu o cumprimento do objetivo de pesquisa, priorizando as 

variáveis latentes quanto sua importância e potencial de impacto na intenção de uso, sendo estas 

respectivamente da mais a menos importante: hábito, influência social, expectativa de 

performance e expectativa de esforço. 

O modelo estrutural proposto é capaz de explicar a intenção de uso de aplicativos do gênero 

em 56,9%, tendo o habito como um dos principais fatores antecedentes a intenção de uso dada sua 

relação altamente positiva com a variável dependente. Os resultados são relevantes para empresas 

do ramo, que no geral tratam-se de startups, de forma que essas podem utilizar a informação para 

embasamento das diretrizes estratégicas e alocar o investimento recebido da melhor forma 

possível, garantindo um retorno sobre o capital dos investidores e possibilitando o levantamento 

de novos investimentos em rodadas subsequentes. Isso pode representar grande vantagem 

competitiva, visto que empresas que remunerem melhor o capital do investidor, terão preferência 

e maior folego para ganhar mercado. 

O principal objetivo do trabalho de apresentar uma matriz de prioridade para desenvolvimento 

e aprimoramento de aplicativos de mobilidade urbana foi atingido por meio da análise IPMA, que 

fortalece os resultados encontrados utilizando a PLS-SEM, oferecendo uma ordem clara de 

importância dos fatores antecedentes a intenção de uso de aplicativos de mobilidade urbana, junto 

a sugestões praticas para o meio empresarial. Adicionalmente foram oferecidas quatro etapas 

(Compreender, Analisar, Executar e Avaliar) para aplicação prática em etapas dos resultados 

encontrados. 

Um fator limitante da pesquisa foi a dificuldade em obter-se respostas para o questionário 

aplicado, bem como a dificuldade em obter respondentes de diversos perfis, visto que a grande 

maioria dos respondentes são jovens de determinada classe social. 

Sugere-se para trabalhos futuros, com base nas hipóteses aqui refutadas e com o auxílio de 

especialistas da área e gerentes de empresas do setor, uma ampliação do modelo, incluindo novos 

construtos embasados pela opinião dos especialistas, visando um poder preditivo ainda maior para 

um modelo especifico para aplicativos de mobilidade urbana. Além disso, sugere-se uma maior 
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exploração dos construtos aqui validados por meio do teste de hipóteses, a fim de compreender 

de forma mais estratificada seus antecedentes. 
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Apêndice – Formulário para coleta de dados 

 
Questionário 

PE1   Serviços de transporte via aplicativos são úteis na minha vida diária. 

 
Discordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

Concordo 

Totalmente 

PE2 Usar serviços de transporte via aplicativos aumenta minhas chances de conseguir coisas que são 

importantes para mim. 

 
Discordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

Concordo 

Totalmente 

PE3 Usar serviços de transporte via aplicativos me ajuda a realizar as coisas mais rapidamente. 

 
Discordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

Concordo 

Totalmente 

PE4 Usar a serviços de transporte via aplicativos aumenta minha produtividade. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

EE1 Aprender a usar os aplicativos foi fácil para mim. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

EE2 Minha interação com os aplicativos é clara e compreensível. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

EE3 Acho que os aplicativos são fáceis de usar. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

EE4 É fácil para mim tornar-se hábil em usar os aplicativos. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

SI1 As pessoas que são importantes para mim pensam que eu deveria usar este tipo de serviço. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

SI2 As pessoas que influenciam o meu comportamento pensam que eu deveria usar este tipo de 

serviço. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

SI3 Pessoas cujas opiniões que eu valorizo preferem usar este tipo de serviço. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

FC1 Tenho os recursos necessários para usar serviços de mobilidade via aplicativos. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

FC2 Tenho o conhecimento necessário para usar serviços via aplicativo. 
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 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

FC3 Os aplicativos são compatíveis com outras tecnologias que uso. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

FC4 Posso obter ajuda de outros quando tenho dificuldades em usar os aplicativos. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HM1 Usar o serviço é divertido. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HM2 Usar o serviço é prazeroso. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HM3 Usar o serviço me entretém. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

PV1 Serviços de transporte via aplicativos praticam preços razoáveis. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

PV2 Serviços de transporte via aplicativos têm um bom custo/benefício. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

PV3 Acredito que os valores praticados pelas empresas são justos. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HT1 O uso da aplicativos de mobilidade urbana tornou-se um hábito para mim. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HT2 Eu sou viciado em usar aplicativos de transporte. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HT3 Preciso usar aplicativos de transporte. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

HT4 Usar aplicativos de mobilidade urbana tornou-se natural para mim. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

BI1 Pretendo continuar usando aplicativos de transporte no futuro. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

BI2 Pretendo continuar usando aplicativos de transporte no futuro. 
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 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 

BI3 Eu pretendo continuar a usar aplicativos de transporte com frequência. 

 Discordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 Concordo 

Totalmente 



 

 
 

 

 

Anexo A – Justificativa científica 

 

 

 


