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Resumo 

 
Objetivo: O objetivo da dissertação foi estudar os fatores que influenciam a intenção 
de uso de videoconferência no trabalho. Relevância / originalidade: Diante da 
propagação do Coronavírus (COVID-19), como pessoas se viram para a contenção 
do vírus, em curto espaço de tempo geraram demandas de socialização e 
comunicação. As associações se depararam em uma situação que necessitavam de 
comunicação remota, que inundou o mundo com ferramentas tecnológicas e 
possibilidades para formalizar e fomentar a videoconferência no trabalho. A Teoria 
Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT), de Venkatesh et al., (2003) 
corroborados pelos autores Chao, Dwivedi, Hoque & Sorwar, Khechine, Rahi, Tarhini 
(2019; 2019; 2017; 2016, 2020; 2019; 2016) proporcionou o instrumento de análise 
utilização no estudo. Metodologia / abordagem: Foi aplicada o questionário com 28 
questões, dividido em seis blocos e três questões definidas às variáveis moderadoras 
Gênero, Idade e Experiência. Foram formuladas vinte e cinco questões da escala 
UTAUT - Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia, formada pelos 
construtos condutores “Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, 
Condições Facilitadoras e Influência Social”, Requisitos Facilitadoras e Influência 
Social” não trabalho. Principais resultados: Inicialmente foi realizada a auditoria dos 
Dados da pesquisa (2021), por meio da análise de outliers (ou dados atípicos), teste 
das relações lineares, teste da normalidade das variáveis. Atendendo o primeiro 
objetivo específico foi realizado o teste do modelo de mensuração da escala utilizada. 
Para o segundo objetivo específico foram conduzidos testes do modelo estrutural. 
Para o terceiro objetivo específico foram analisadas como interferências das variáveis 
moderadoras. Contribuições teóricas / metodológicas: A aplicação da escala 
UTAUT, boletim com a presença de todos os subgrupos pesquisados de Gênero, 
Idade e Experiência, apresentou as relações seguintes: os componentes Expectativa 
de Desempenho, Condições Facilitadoras e Influência Social Uso de videoconferência 
no trabalho. Entretanto, a Expectativa de Esforço possui uma relação inversa, porém 
estatisticamente não significa, com a intenção de uso da videoconferência no trabalho. 
As variáveis moderadoras Gênero e Experiência não impactaram nas relações 
encontradas. Entretanto, a variável moderadora idade afetou a relação estrutural das 
Condições de Facilitadoras com a intenção de uso de videoconferência no trabalho. 
Ficou muito evidente no estudo realizado que a expectativa de desempenho tem uma 
forte influência na Intenção de Uso da videoconferência no trabalho. Contribuições 
sociais / para a gestão: De fato, o uso da videoconferência já havia se existisse uma 
tendência mesmo antes da ocorrência da pandemia. Esta tecnologia pode reduzir ou 
eliminar custos imobiliários, custos com deslocamentos, assim como, possibilita 
contratar e usar talentos globalmente e utilizar todas as tecnologias disponíveis, de 
forma simultânea e integrada. 
 
Palavras-chave: Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT); 
Videoconferência no trabalho; Intenção de Uso. 
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Abstract 

 
Objective: The objective of the dissertation was to study the factors that influence the 
intention to use videoconferencing at work. Relevance / originality: Given the spread 
of Coronavirus (COVID-19), how people turn to contain the virus, in a short period of 
time, they generated demands for socialization and communication. The associations 
found themselves in a situation that required remote communication, which flooded the 
world with technological tools and possibilities to formalize and promote 
videoconferencing at work. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT), by Venkatesh et al., (2003) corroborated by the authors Chao, Dwivedi, 
Hoque & Sorwar, Khezine, Rahi, Tarhini (2019; 2019; 2017; 2016, 2020; 2019; 2016) 
provided the analysis tool used in the study. Methodology / approach: A 
questionnaire with 28 questions was applied, divided into six blocks and three 
questions defined for the moderating variables Gender, Age and Experience. Twenty-
five questions were formulated from the UTAUT scale - Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology, formed by the conducting constructs "Performance 
Expectation, Effort Expectation, Enabling Conditions and Social Influence", Enabling 
Requirements and Social Influence "not work. Main results: Initially, the research data 
audit was carried out (2021), through the analysis of outliers (or atypical data), test of 
linear relationships, test of normality of variables. Meeting the first specific objective, 
the test of the measurement model of the scale used was carried out. For the second 
specific objective, tests of the structural model were conducted. For the third specific 
objective, they were analyzed as interferences of the moderating variables. 
Theoretical / methodological contributions: The application of the UTAUT scale, a 
bulletin with the presence of all subgroups surveyed on Gender, Age and Experience, 
presented the following relationships: the components Performance Expectation, 
Facilitating Conditions and Social Influence Use of videoconferencing at work. 
However, Effort Expectation has an inverse relationship, but statistically it does not 
mean, with the intention to use videoconferencing at work. The moderating variables 
Gender and Experience did not impact the relationships found. However, the 
moderating variable age affected the structural relationship of the Conditions of 
Facilitators with the intention to use videoconferencing at work. It was very evident in 
the study that performance expectation has a strong influence on the Intention to Use 
videoconferencing at work. Social / Management Contributions: In fact, the use of 
videoconferencing already existed if there was a trend even before the pandemic 
occurred. This technology can reduce or eliminate real estate costs, travel costs, as 
well as make it possible to hire and use talent globally and use all available 
technologies, simultaneously and integrated. 
 
Keywords: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT); Video 
conferencing at work; Intent to Use. 
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1 Introdução 

A propagação do Coronavírus (COVID-19), além de deixar milhares de infectados no 

Brasil e no mundo, trouxe também uma série de consequências de impacto global. 

Entre as consequências do coronavírus estão: quedas na bolsa de valores, 

cancelamento de vôos e o fechamento do comércio, sendo aplicado pelos 

governantes o lockdown, que é definido como um protocolo de isolamento, ficando 

abertos apenas serviços considerados essenciais para o atendimento da população 

desde que sigam as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Diante desta situação, o mercado se movimentou para 

atender as suas necessidades de comunicação remota, este movimento que estava 

em crescimento, ainda muito tímido em relação a negociações, audiências e até a 

educação à distância (EAD).  

As organizações se depararam em uma situação que necessitavam de comunicação 

remota entre os colaboradores e ou clientes, o movimento que estava tímido e com 

baixo reconhecimento no mercado, inundou o mundo com ferramentas tecnológicas e 

possibilidades para formalizar e fomentar a videoconferência no trabalho. Contudo, 

buscou-se um método para identificar a aceitação e o uso de tecnologia, este método 

foi desenvolvido por Venkatesh et al., (2003), e é conhecido como Teoria unificada de 

aceitação e uso da tecnologia (UTAUT). 

Com base nas questões apontadas entende-se que o estudo sobre o tema se tornou 

relevante. Pesquisar sobre a aceitação e uso da tecnologia de videoconferência para 

o trabalho. Assim, a partir do estudo das teorias relacionadas aos temas, análise de 

dados, pretende-se identificar se existe aceitação e uso da tecnologia de 

videoconferência no trabalho. Serão apresentados os objetivos gerais e específicos, 

que, alinhados ao problema de pesquisa, servirão como referência para o 

desenvolvimento do estudo. 

1.1 Contextualização do problema 

Em 20 de abril de 1964, na Feira Mundial em Queens, Nova York, a AT&T apresentou 

o Picturephone, um dispositivo que usa infraestrutura telefônica para fazer chamadas 

de vídeo. Naquela época, você não precisava se sentar na frente de um monitor LCD 
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(laptop, smartphone ou tablet) e usar um fone de ouvido fabricado na China moderna 

para fazer uma ligação. Em vez disso, você tinha que se sentar em frente a um 

pequeno tubo TV com menos de 6 polegadas. Há uma câmera muito básica. 

Com base na tecnologia básica, a tecnologia analógica é usada para transmitir vídeo 

em preto e branco a uma velocidade constante de 30 quadros por segundo. E o 

serviço é obviamente caro: depois de conseguir vender o Picturephone de primeira 

geração para usuários corporativos em cidades como Chicago, Nova York e 

Washington, a AT&T iniciou as operações comerciais de videoconferência em junho 

do mesmo ano. preço? Bem, uma videochamada de três minutos custa entre US $ 16 

e US $ 27. naquela hora. O preço de hoje (2016) está entre $ 118 e $ 200. 

Quando a Picturephone chegou a Pittsburgh em 1970, oito empresas encomendaram 

38 desses dispositivos e a AT&T cobrou uma taxa mensal de US $ 160 (ou os atuais 

(2016) US $ 1.186) por uma franquia de videochamada de 30 minutos. A cobrança 

por cada minuto excedido é de 25 centavos (US $ 1,85 - 2016). 

Para começar a lucrar com os serviços de videoconferência, a AT&T teve que distribuir 

100.000 Picturephones em todo o país em 1975. Foi uma pena naquele ano, apenas 

1.000 telefones operavam nos Estados Unidos, e a maioria dos clientes vinha de 

Chicago. 

O Picturephone fôra desenvolvido nos laboratórios da Bell Telephone e, infelizmente, 

acabou se mostrando um fracasso, sendo totalmente abandonado uns 15 anos 

depois. 

Dando um salto e pulando para os anos 2000, contamos com uma internet de melhor 

qualidade, com a massificação dos computadores pessoais e tudo isso aliado a 

empresas persistentes e inovadoras. Dessa forma, aplicações mais refinadas de 

videoconferência finalmente aparecem no mercado. Começamos a dispor de câmeras 

capacitadas em reconhecer e focar, posicionando a câmera em um único comunicador 

ativo, cancelamento de eco e as primeiras apostas em videocolaboração. 

Atualmente contamos com uma infinidade de soluções em nuvem, com 

personalização e criação de salas específicas. Não precisamos mais de grandes 
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hardwares para a execução de aplicações robustas. Além disso, com custos bastante 

acessíveis, já conseguimos resultados profissionais. 

Contamos com um ecossistema de empresas que pensam a videoconferência sob 

diferentes olhares. Não só focadas nos mercados corporativos, mas também para uso 

pessoal. Skype, Hangouts, Zoom, Meeting, Webex, Facetime, Appear.in são alguns 

exemplos de solução de videoconferência em nuvem já disponíveis para utilização. 

Contam com recursos como colaboração, armazenamento, backup, gravação e 

transmissão ao vivo. Rodam em empresas, universidades e na casa das pessoas em 

geral. Seja pelo telefone, computador, tablet ou em uma grande e sofisticada sala 

dedicada à videoconferência. 

Dada a importância do tema Havard promoveu um estudo publicado na sua revista 

edição novembro – dezembro / 2020, extremamente recente em relação ao 

desenvolvimento desta dissertação. De acordo com estudo de Havard (Review., 2020) 

utilizou um termo WFA (Work-from-Anywhere), tradução literal trabalhe de qualquer 

lugar, dentre diversas questões abordas, nas perspectivas do indivíduo, da 

organização e da sociedade, perfazendo por todo ecossistema da videoconferência. 

Alguns trechos destacados: 

“... o experimento totalmente remoto Covid-19 ensinou muitas organizações 
que trabalham com conhecimento e seus funcionários que, com tempo e 
atenção, essas preocupações podem ser resolvidas.”,  

“... cujo momento aconteceu aleatoriamente para os trabalhadores que 
escolheram esse caminho, descobrimos que WFA aumentou a produtividade 
individual em 4,4% ...”. 

Aliado a este tema importante, foi-se necessário identificar teorias para a investigação 

acadêmica do tema. A pesquisa inicial demonstrou que existem várias teorias para o 

estudo científico da utilização de tecnologia, entretanto, Venkatesh et al., (2003) 

construiu a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT). A UTAUT é 

a unificação de oito modelos que apresentavam resultados insuficientes, mas estes 

modelos em conjunto se tornou uma ferramenta robusta para o estudo em questão. 

Os oito modelos são: (1) “Teoria da ação racional – TRA” (Fishbein, M., & Ajzen, 

1975); (2) “Modelo de aceitação de tecnologia – TAM; TAM2” (Davis et al., 1989b); 

(Venkatesh & Davis, 2000); (3) “Modelo motivacional – MM” (Vallerand, 1997)”, (4) 
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“Teoria do comportamento planejado – TPB” (Ajzen, 1991); (5) “Uma combinação 

entre o modelo de aceitação de tecnologia (TAM) e o Modelo do comportamento 

planejamento – TPB” (Taylor & Todd, 1995); (6) “Modelo de utilização PC - MPCU - 

(Thompson et al., 1991); (7) “Teoria da difusão da inovação – IDT” (Rogers et al., 

2019); e (8) “Teoria Cognitiva Social - SCT” (Bandura, 1989). Venkatesh et al., (2003). 

A partir daí, surgiu o questionamento: quais são os fatores que influenciam a intenção 

de uso de videoconferência no trabalho? 

1.2 Objetivos 

Faz-se necessário, para todo trabalho, estabelecer objetivos que possam dar um 

direcionamento para a investigação, a fim de se alcançarem os resultados 

pretendidos. O objetivo geral do estudo constitui em estudar os fatores que 

influenciam a intenção de uso de videoconferência no trabalho, à luz da Teoria 

Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT). Também, foram delineados os 

objetivos específicos que seguem: 

1. Avaliar a escala UTAUT para estudar a intenção de uso de videoconferência no 

trabalho; 

2. Analisar a influência dos construtos Expectativa de Desempenho, Expectativa de 

Esforço, Condições Facilitadoras e Influência Social, da escala UTAUT, na Intenção 

de Uso da videoconferência no trabalho; 

 3. Testar as variáveis moderadoras propostas no modelo da Teoria Unificada de 

Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT) – Gênero, Idade e Experiência. 

Com base nos objetivos específicos estabelecidos, as seguintes hipóteses podem ser 

formuladas na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Hipóteses da Pesquisa 

Hipótese Relações de Influência Tipo de Relação 

1 Expectativa de Desempenho influencia a 
intenção de uso 

Direta 

2 Expectativa de Esforço influencia a intenção 
de uso 

Inversa 

3 Condições Facilitadoras influencia a 
intenção de uso 

Direta 

4 Influência Social influencia a intenção de 
uso 

Direta 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

1.3 Justificativa 

A restrição imposta compulsoriamente pela contaminação do Coronavírus, alterou o 

comportamento global, conforme Darwin (1859), “Não é a mais forte nem a mais 

inteligente das espécies a que sobrevive, e sim a que melhor se adapta às mudanças”,  

fazendo uma alusão a frase de Darwin podemos dizer que a videoconferência para o 

trabalho foi uma adaptação à mudança imposta por esta restrição compulsória do 

Coronavírus no Brasil e no mundo. 

Para Dias (2012), a adoção de novas tecnologias nas organizações, está sendo uma 

tendência crescente, a utilização destas tecnologias visam suprir as necessidades de 

satisfação dos consumidores, caracterizado pelo aumento da interação e 

conectividade das pessoas. 

A revolução da tecnologia abre janelas para a história, surgindo novas cidades, 

configurações de espaços, de tempo, de relações econômicas, sociais, políticas, 

culturais, novos hábitos, interesses, formas de sentir e pensar de acordo com Costa 

(2008).  Entende-se então, segundo Costa e Libâneo (2018), que na expectativa da 

amplitude da formação integral das pessoas, é necessário haver participação e 

engajamento tecnológico, em que a imagem do produto exerce um fator importante 

por meio do status, impulsionando ou rejeitando a utilização de videoconferência no 

trabalho. 

Utilizar-se do modelo da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), 

sob a ótica da intenção de uso de videoconferência no trabalho, proporcionará uma 

tipologia dos indivíduos permitindo caracterizar a Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço, Condições Facilitadoras e Influência Social sobre a Intenção 
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de Uso de Tecnologia. O modelo estudado destaca-se como um instrumento 

extremamente útil para as decisões, em especial as decisões de intenção de uso. Será 

estudado e identificado o envolvimento dos indivíduos na intenção de uso baseados 

em videoconferência no trabalho por meio da aplicação do modelo da escala UTAUT. 

Nesse sentido, entende-se que investigações que abordam os determinantes do 

comportamento da intenção de uso, particularmente, a mensuração do uso de 

videoconferência no trabalho, são deveras oportunas. O presente estudo é, portanto, 

alimentado por estes elementos individuais da relação entre expectativa de 

desempenho, expectativa de esforço, condições facilitadoras e influência social, 

preocupando-se, sobretudo, com gênero, idade e experiência do indivíduo. 

Além disso, há inquietação no meio acadêmico acerca dos aspectos psicológicos e 

comportamentais que envolvem receios, esperanças, desejos e frustrações relativas 

ao uso de produtos e ou serviços de tecnologia, sendo destaque em conferências da 

área de marketing. Do mesmo modo, o tema consta em renomadas publicações que 

indicam a continuidade das pesquisas de alguns autores como: Parasuraman (1996, 

1998); Parasuraman e Colby (1997, 1998, 2001). 

A proposta de aplicação da escala UTAUT é evidenciada na literatura, para que novos 

estudos repliquem teorias em outros contextos, de forma a propiciar o avanço 

científico. São consideradas as indicações de pesquisas sugeridas por Venkatesh et 

al., (2003), quanto à importância da aplicação da escala de mensuração de uso de 

tecnologia em culturas diferentes do país original. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se 

esta introdução que traz os objetivos, a questão de pesquisa e a justificativa para o 

seu desenvolvimento com base na necessidade de aprofundar o conhecimento sobre 

a intenção de uso de videoconferência no trabalho. 

O segundo capítulo, discorre sobre o referencial teórico que fundamenta este estudo, 

apresentando conceitos e teorias do modelo UTAUT – Teoria Unificada de Aceitação 

e Uso de Tecnologia. 
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O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, tendo como orientação o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os 

procedimentos de coleta de dados, a técnica de análise e a contextualização da 

aplicação da escala UTAUT na intenção de uso de videoconferência no trabalho. 

O quarto capítulo, apresenta a análise e a discussão dos resultados obtidos sob a 

perspectiva do referencial teórico. 

No quinto capítulo, tecem-se as considerações finais do estudo. 
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2 Referencial Teórico 

A base teórica da presente dissertação foi fundamentada em modelos desenvolvidos 

na literatura para explicar a intenção de uso da tecnologia. Inicialmente apresentam-

se os principais modelos e em seguida exploram-se, com mais detalhes, as teorias 

mais relevantes. Após a descrição das principais teorias voltadas para explicar a 

intenção de uso da tecnologia, apresenta-se o modelo da Teoria de aceitação e uso 

da tecnologia (UTAUT) que foi empregado para estudar a intenção de uso de 

videoconferência no trabalho. 

2.1 Evolução dos modelos de aceitação e uso da tecnologia 

Serão apresentados os oito modelos que precederam o modelo UTAUT, são eles: (1) 

“Teoria da ação racional – TRA” (Fishbein, M., & Ajzen, 1975); (2) “Modelo de 

aceitação de tecnologia – TAM; TAM2” (Davis et al., 1989a); (Venkatesh & Davis, 

2000); (3) “Modelo motivacional – MM” (Vallerand, 1997)”, (4) “Teoria do 

comportamento planejado – TPB” (Ajzen, 1991); (5) “Uma combinação entre o modelo 

de aceitação de tecnologia (TAM) e o Modelo do comportamento planejamento – TPB” 

(Taylor & Todd, 1995); (6) “Modelo de utilização PC - MPCU - (Thompson et al., 1991); 

(7) “Teoria da difusão da inovação – IDT” (Rogers et al., 2019); e (8) “Teoria Cognitiva 

Social - SCT” (Bandura, 1989). E na nona seção explora o modelo Teoria de Aceitação 

e Uso da Tecnologia (UTAUT) nos constructos Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço, Condições Facilitadoras e Influência Social sobre a Intenção 

de Uso de Tecnologia (Venkatesh et al., 2003). 

2.1.1 Teoria da ação racional – Theory of reasoned action (TRA) 

Segundo Fishbein e Ajzen (1975), a Teoria da Ação Racional (TRA) teve sua origem 

na psicologia social. A TRA pressupõe que o comportamento individual é orientado 

por intenções comportamentais. As intenções comportamentais são o resultado da 

atitude do indivíduo em relação ao comportamento de normas subjetivas associadas 

ao comportamento. Desta forma, os construtos Atitude (Attitude) e Norma Subjetiva 

(Subjective norm) atuam como antecedentes de uma dada intenção comportamental, 

de acordo com a Figura 1. Logo, se uma pessoa tem a intenção de se comportar de 

uma determinada forma, então é provável que ela vá fazê-lo. 
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Figura 1 – Teoria da Ação Racional - TRA 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, 
Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, Addison-
Wesley. 
 

Atitude (Attitude) refere-se aos sentimentos positivos ou negativos do indivíduo sobre 

a execução de uma tarefa. É determinada em função das crenças relativas às 

consequências resultantes de um comportamento e da avaliação da conveniência 

destas consequências (Davis et al., 1989b). 

Norma subjetiva (Subjective norm) é definida como a percepção do indivíduo da forma 

como as pessoas que ele considera importantes pensam sobre o comportamento ou 

a tarefa que deverá ser executada. A contribuição da norma subjetiva é ponderada 

pela motivação que um indivíduo tem de cumprir os desejos de referência (Davis et 

al., 1989b). 

A TRA é fundamental e influência as teorias do comportamento humano. Tem sido 

usada para prognosticar uma série de extensões comportamentais, dando origem aos 

modelos TAM e TAM2, descritos a seguir. Davis et al., (1989b) aplicaram TRA à 

aceitação individual de tecnologias da informação e confirmaram que a pequena 

variação encontrada foi extremamente consistente com os estudos feitos no contexto 

de outros comportamentos, em outras áreas. 

2.1.2 Modelo de aceitação da tecnologia - Technology acceptance model (TAM) 

De acordo com Davis (1989b), o TAM apresentado na Figura 2, objetiva prever e 

explicar o uso da tecnologia no trabalho. A pesquisa foi baseada nos constructos 

considerados fundamentais e determinantes do uso de sistemas de informação: a 

utilidade percebida e a facilidade de uso percebida. 
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Figura 2 – Modelo de aceitação da tecnologia - TAM 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. 
(1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical 
Models. Management Science, 35(8), 982–1003. 
https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982. 

- Utilidade Percebida (Perceived usefulness) - grau em que uma pessoa acredita que 

o uso de um determinado sistema lhe permitiria melhorar o seu desempenho no 

trabalho (Chao, 2019; Dwivedi et al., 2019; Hoque & Sorwar, 2017; Khechine et al., 

2016, 2020; Rahi et al., 2019; Tarhini et al., 2016; Venkatesh et al., 2003) 

- Facilidade de Uso Percebida (Perceived ease of use) – grau em que uma pessoa 

acredita que o uso de um determinado sistema seria livre de esforço (Venkatesh et 

al., 2003). 

- A Atitude em relação ao uso do sistema, sendo positiva ou negativa, é o resultado 

da percepção de utilidade da tecnologia e da percepção de esforço para sua utilização 

pelo usuário (Davis et al., 1989a). A Atitude influencia a intenção de uso, contudo, o 

uso real do sistema pelo usuário (Chao, 2019; Dwivedi et al., 2019; Hoque & Sorwar, 

2017; Khechine et al., 2016, 2020; Rahi et al., 2019; Tarhini et al., 2016; Venkatesh et 

al., 2003). 

2.1.3 Teoria do comportamento planejado - Theory of Planned Behavior (TPB) 

A Teoria do Comportamento Planejado é uma extensão da Teoria da Ação Racional -

TRA, a TRA apresentava uma lacuna em situações onde os indivíduos não possuem 

consciência plena de seu comportamento, a TPB foi desenvolvida para suprir esta 

lacuna ela acrescenta o construto “Controle comportamental percebido” como mais 

um determinante da intenção e do comportamento no uso da tecnologia (Ajzen, 1991). 
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(...) um fator central na Teoria do Comportamento Planejado é a intenção do 
indivíduo de realizar um dado comportamento. As intenções são assumidas 
para capturar os fatores motivacionais que influenciam um comportamento; são 
indícios de como as pessoas estão dispostas a tentar, de quanto esforço elas 
estão planejando exercer a fim de realizar o comportamento. Como regra geral, 
quanto mais forte for a intenção de envolver-se em um comportamento, mais 
provável deve ser o seu desempenho (...) (Ajzen, 1991, p. 181). 

A Teoria do Comportamento Planejado considera o controle volitivo como uma 

variável. O controle volitivo define como ação de escolher ou decidir. Este ocorre 

quando um indivíduo necessita de recursos como uma oportunidade ou apoio para 

realizar um comportamento específico (Ajzen, 1991; Knabe, 2012). A partir da TPB é 

possível avaliar não somente a intenção do indivíduo, mas também uma extensão da 

capacidade que o indivíduo tem de controlar fatores internos e externos sobre o seu 

comportamento (Ajzen & Madden, 1986). 

O construto “controle comportamental percebido” é considerado por Ajzen (1991) 

como a confiança do indivíduo em sua capacidade de desempenhar determinado 

comportamento. Desta forma, ele cita que a efetivação do comportamento é mais 

provável em indivíduos que acreditam e se percebem como capazes e hábeis para a 

realização de um comportamento. A Teoria do Comportamento Planejado (TPB) 

defende que os construtos “atitudes em relação ao comportamento”, “normas 

subjetivas” e “controle comportamental percebido” são construtos que possuem a 

capacidade para prever a intenção comportamental do indivíduo. E os construtos 

“controle comportamental percebido” e “intenção comportamental”, combinados, 

podem ser utilizados com significante variância para conjecturar o comportamento. O 

modelo da Teoria do Comportamento Planejado pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3 – Teoria do comportamento planejado - TPB 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. 
https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T. 

2.1.4 Modelo motivacional – Motivacional Model (MM) 

O Modelo Motivacional proposto por Davis, Bagozzi e Warshaw (1992) descreve os 

conceitos de motivação intrínseca e extrínseca. De acordo com Deci e Ryan (1987), 

a motivação extrínseca está associada a uma atitude cuja finalidade está relacionada 

a uma recompensa, sendo determinada por fatores externos. Já a motivação 

intrínseca está associada à satisfação que o usuário tem ao realizar uma determinada 

atitude, sendo determinada por fatores internos (Vallerand, 1997). Davis, Bagozzi e 

Warshaw (1992) utilizaram este modelo para entender a utilização das tecnologias e 

seu uso. 

O Modelo Motivacional de Vallerand (1997) trabalha com as teorias motivacionais para 

explicar o comportamento dos indivíduos, tendo como base os construtos motivação 

intrínseca e extrínseca. O modelo foi utilizado por Davis, Bagozzi e Warshaw (1992) 

para entender a adoção e o uso de novas tecnologias. 

Nesse cenário, a motivação, segundo autores como Deci e Ryan (1987), Cordova 

(1996), Vallerand (1997), Gillet et al., (2012), se difere em dois pontos: intrínseca e 

extrínseca. A motivação intrínseca (Gillet et al., 2012) se configura como a busca em 

obter satisfação e prazer com base na atividade e a extrínseca busca na atividade um 

meio para obter um fim desejado, entretanto, Vallerand  (1997) classifica a motivação 
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intrínseca em três partes: motivação para aprender, constituída pelo engajamento em 

uma atividade por prazer e satisfação de entender algo novo; para realização, 

marcada pelo engajamento no desenvolvimento da atividade e para estímulo da 

experiência, caracterizada pelo engajamento em atividades que promovam sensações 

agradáveis. 

2.1.5 Modelo combinado TAM-TPB 

Este modelo, criado por Taylor e Tood (1995), combina os constructos de TPB com 

Utilidade percebida da TAM a fim de fornecer um modelo híbrido composto por quatro 

fatores: atitude, norma subjetiva, controle percebido e facilidade de uso, conforme 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Modelo combinado TAM/TPB 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding 
information technology usage: A test of competing models. Information Systems 
Research, 6(2), 144–176. https://doi.org/10.1287/isre.6.2.144 

Taylor e Todd (1995) ao categorizar os usuários com experiência anterior e sem 

experiência anterior é possível perceber diferenças na intenção comportamental. Os 

resultados apresentados desta classificação demonstram que: A intenção do 

comportamento é mais forte em prever o comportamento dos usuários experientes do 

que os inexperientes; o controle comportamental percebido tem mais efeito no 
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comportamento dos usuários experientes do que a utilidade percebida e a utilidade 

percebida seguida pela facilidade de uso influenciam com maior intensidade intenção 

comportamental se os usuários forem inexperientes. Contudo, o modelo indica que o 

nível de experiência dos usuários deve ser considerado nos estudos voltados para 

aceitação da tecnologia. 

2.1.6 Modelo de utilização do PC - Model of PC Utilization (MPCU) 

O MPCU fundamenta na pesquisa de Harry Triandis. A pesquisa de Triandis considera 

que o comportamento é determinado pelo que as pessoas gostariam de fazer 

(atitudes), pelo que elas acreditam que deveriam fazer (normas sociais), pelo que 

costuma fazer (hábitos) e pelas consequências esperadas do seu comportamento. 

Com base nesta teoria do modelo de Triandis, Thompson et al., (1991) adaptou para 

análise dos determinantes e das consequências no uso de computadores. Com isso, 

o modelo é composto pelas variáveis: fatores sociais, afeto, consequências 

percebidas e condições facilitadoras, segue a representação na Figura 5. 

 

Figura 5 - Fatores que influenciam a Utilização de Computadores Pessoais 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. 
M. (1991). Personal computing: Toward a conceptual model of utilization. MIS 
Quarterly: Management Information Systems, 15(1), 125–142. 
https://doi.org/10.2307/249443 
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O MPCU foi utilizado para aplicação ao contexto de sistemas de informação. A 

pesquisa evidenciou limitações devido a generalização dos resultados, tornando 

necessária aplicação do modelo em testes futuros em outros contextos de aplicação 

de sistemas de informações. Mesmo com as limitações, a pesquisa foi considerada 

significativa e capaz de comprovar que o modelo proposto por Triandis pode ser 

utilizado para investigações sobre a utilização de computadores no contexto de 

sistemas de informação (Thompson et al., 1991).  

2.1.7 Teoria da difusão da inovação - Innovation Diffusion Theory (IDT) 

A Teoria da Difusão da Informação, definida por (Moore & Benbasat, 1991, p. 3) é: 

(...) um instrumento projetado para medir as várias percepções que um 
indivíduo pode ter de adotar uma informação de inovação tecnológica (TI). Este 
instrumento destina-se a ser uma ferramenta para o estudo da adoção inicial e 
a eventual difusão de inovações de TI dentro das organizações(...). 

Esta teoria fornece ferramentas quantitativas e qualitativas que identificam questões 

facilitadoras ou dificultadoras referentes à adoção e implementação de uma tecnologia 

(Fichman, 1992). 

Para medir as percepções dos usuários de tecnologia em potencial, o modelo adotou 

as cinco características da difusão da inovação de Rogers (2019) que se referem a 

atributos de inovação demonstrados por estudos que tendem influenciar a adoção da 

inovação. Além dos cinco atributos, mais dois foram acrescentados: 

· Vantagem relativa - percebida quando uma tecnologia oferece melhorias em relação 

às ferramentas disponíveis; 

· Compatibilidade - consistência com práticas e normas sociais entre seus usuários; 

· Complexidade - facilidade de uso ou aprendizado; 

· Experimentação - oportunidade de experimentar uma inovação antes de se 

comprometer a usá-la; 

· Observância - grau em que os resultados e ganhos da inovação são percebidos; 
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Figura 6 - Teoria da Difusão da Inovação – IDT 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. 
(2019). Diffusion of innovations. In An Integrated Approach to Communication Theory 
and Research, Third Edition. https://doi.org/10.4324/9780203710753-35 

A Teoria da Difusão da Inovação, Figura 6, pode ser aplicada em diversos campos, 

entretanto, no contexto da aceitação da tecnologia seu objetivo é avaliar como a 

inovação tecnológica percorre desde do início da invenção até seu uso generalizado. 

É uma teoria que pode ser aplicada tanto no indivíduo quanto na organização (Moore 

& Benbasat, 1991) 

Rogers (2019) coloca que os usuários de tecnologia ou inovação podem ser divididos 

em cinco categorias de acordo com a velocidade de aceitação: inovadores; 

adotadores precoces; maioria adiantada; maioria atrasada e retardatários. Com base 

nesta divisão, é importante que as organizações analisem os resultados com o 

objetivo de tomar providências e mitigar dificuldades na sua utilização como por 

exemplo treinamentos mais rasos e ou aprofundados, substituição de usuários 

retardatários, dentre outros. 

Permanecendo no nível da organização, a maneira qual a gestão influência também 

pode impactar na disseminação da inovação. O corpo gerencial pode incentivar ou 

desmotivar a aceitação através da explicitação de preferências, sistemas de 

recompensa e incentivos (Moore & Benbasat, 1991). 
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2.1.8 Teoria social cognitiva (CST) 

Conforme Bandura (1989), determina que o comportamento, a cognição, fatores 

pessoais e ambientais interagem e influenciam-se mutuamente, tornando-se seus 

próprios contribuintes para a ação. O conceito de autoeficácia surge a partir deste 

modelo, cuja definição reside no julgamento do próprio indivíduo em relação à sua 

capacidade, envolvendo razões pelas quais se forma a escolha sobre o que fazer, 

quanto esforço será investido e a quantidade de tempo a ser utilizada para adotar 

determinado comportamento. 

Compeau e Higgins (1999; 1995) aplicaram o uso desta teoria no contexto da 

utilização de computadores, e enfatizaram os fatores cognitivos no comportamento 

individual para entender a aceitação e uso da tecnologia. 

Os resultados indicaram dois principais fatores que influenciam o comportamento do 

usuário: Resultados Esperados – indica que quanto maior a expectativa de se obter 

um resultado positivo, maior a probabilidade do indivíduo efetuar determinado 

comportamento; e Auto Eficácia – relação da crença do indivíduo com sua capacidade 

em efetuar determinado comportamento. 

Para Compeau e Higgins (1995) a Auto Eficácia apresenta três dimensões: A 

Magnitude – capacidade esperada de um indivíduo em executar determinada tarefa; 

A Força – a confiança que o indivíduo tem em si mesmo para executar uma 

determinada tarefa; A Generalização – até que ponto o indivíduo entende que sua 

capacidade pode ser transferida. 

Contudo, Compeau e Higgins (1995),  afim de avaliar os efeitos dos fatores 

ambientais, cognitivos e no comportamento do uso da tecnologia. Definiram um 

modelo baseado na Teoria Social Cognitiva. O modelo contempla os construtos 

conforme na Figura 7. 



27 

 

 

Figura 7 - Teoria Social Cognitiva 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. 
(2019). Diffusion of innovations. In An Integrated Approach to Communication Theory 
and Research, Third Edition. https://doi.org/10.4324/9780203710753-35 

2.1.9 Teoria unificada de aceitação de uso da tecnologia (UTAUT) 

A Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia, denominado de UTAUT - 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  foi elaborada pelos autores 

Venkatesh et al., (2003), devido a existência de vários modelos para analisar a 

aceitação de tecnologia da informação, e da dificuldade de em selecionar o modelo 

mais adequado para a realização de pesquisas, e pôr fim a falta de validação empírica 

dos modelos existentes até então. Os autores revisaram a literatura de diversos 

modelos que estudavam a aceitação da tecnologia de informação, buscando as 

semelhanças e diferenças a fim de formular e validar o modelo UTAUT, enfim o 

resultado obtido a partir deste processo de comparação empírica de oito modelos 

proeminentes em um estudo longitudinal com indivíduos de quatro organizações que 

haviam sido introduzidos a uma nova tecnologia no ambiente de trabalho. 

O modelo UTAUT é, portanto, a unificação de oito modelos anteriores em apenas um, 

melhor e mais elaborado. Os autores mantiveram, modelo a modelo, seus construtos, 

considerando suas afirmativas acerca da variável latente. Quando determinada 

variável apresentada por um modelo já havia sido devidamente contemplada por 

outro, aproveita-se apenas aquela que ampliaria a proposição desse novo modelo 
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(Chao, 2019; Dwivedi et al., 2019; Hoque & Sorwar, 2017; Khechine et al., 2016, 2020; 

Rahi et al., 2019; Tarhini et al., 2016; Venkatesh et al., 2003). 

Os oito modelos são: (1) “Teoria da ação racional – TRA” (Fishbein, M., & Ajzen, 

1975); (2) “Modelo de aceitação de tecnologia – TAM; TAM2” (Davis et al., 1989a); 

(Venkatesh & Davis, 2000); (3) “Modelo motivacional – MM” (Vallerand, 1997)”, (4) 

“Teoria do comportamento planejado – TPB” (Ajzen, 1991); (5) “Uma combinação 

entre o modelo de aceitação de tecnologia (TAM) e o Modelo do comportamento 

planejamento – TPB” (Taylor & Todd, 1995); (6) “Modelo de utilização PC - MPCU - 

(Thompson et al., 1991); (7) “Teoria da difusão da inovação – IDT” (Rogers et al., 

2019); e (8) “Teoria Cognitiva Social - SCT” (Bandura, 1989). Venkatesh et al., (2003). 

Assim, o modelo unificado proposto por Venkatesh et al., (2003) contém quatro 

construtos considerados importantes e determinantes diretos da aceitação e do 

“Comportamento de Uso” da tecnologia, são eles “Expectativa de Desempenho” ou 

Performance, “Expectativa de Esforço”, “Influência Social” e “Condições 

Facilitadoras”. Em complemento, Venkatesh et al., (2003) apresentaram quatro 

variáveis moderadores da intenção de uso e uso propriamente dito, são eles “gênero”, 

“idade”, “experiência” e “voluntariedade”, como demonstrado na Figura 7. 

 

Figura 8 – Teoria Unificada de Uso e Aceitação de Tecnologia 
Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & 
Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. 
MIS Quarterly: Management Information Systems, 27(3), 425–478. 
https://doi.org/10.2307/30036540 
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A análise dos dados obtidos por Venkatesh et al., (2003) demonstra uma maior 

capacidade explicativa da intenção de uso por apenas essas duas variáveis, 

“expectativa de desempenho” e “expectativa de esforço”. Nota-se que pelo fato de a 

“influência social” no ambiente de uso obrigatório ocorrer em condições de trabalho, 

ela é, portanto, maior. Nesse ponto, encontraram uma oportunidade de investigar para 

entender se a influência social é um determinante direto da intenção de uso em um 

ambiente de uso voluntário. Essa análise parece estar relacionada ao grau em que os 

usuários podem apresentar "Comportamento de Uso" impulsionado pela rede de 

relacionamentos. Como estudos anteriores tentaram compreender, isso pode 

significar que a intenção de uso depende da análise do grupo, ao invés de analisar o 

indivíduo isoladamente. 

“Atitude em Relação ao Uso da Tecnologia”, “Auto-eficácia”, “Ansiedade” e “Intenção 

de Comportamento em Usar o Sistema” são consideradas pelos autores como 

determinantes indiretos da intenção de uso. Importantes, porém, analisadas 

distintamente. 

2.1.9.1 Expectativa de desempenho 

O construto Expectativa de Desempenho visa avaliar o grau em que os sujeitos 

acreditam que o uso do sistema ajudará a melhorar o desempenho de seu trabalho, 

Venkatesh et al., (2003). É composto por autores que consideram sistemas de 

conhecimento de extrema importância, portanto, a partir da construção de diferentes 

modelos: “Percepção de Utilidade” (Davis et al., 1989a), oriundo do modelo 

TAM/TAM2 e C-TAM-TPB; “Motivação Extrínseca” (Davis et al., 1992), originário do 

modelo MM; “Job-Fit” (Thompson et al., 1991), procedente do modelo PC de Utilização 

(MPCU); “Vantagem Relativa” (Moore & Benbasat, 1991), natural da Teoria de Difusão 

da Inovação (IDT), e “Expectativa de Resultados” (D. Compeau et al., 1999; D. R. 

Compeau & Higgins, 1995), proveniente do modelo SCT. Venkatesh et al., (2003) 

testaram os indicadores destes construtos e selecionaram quatro indicadores – os 

mais significantes para explicar o construto “expectativa de desempenho” - para a 

inclusão no modelo do UTAUT, sendo eles U6, RA1, RA5 e OE7. 
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2.1.9.2 Expectativa de esforço 

Para Venkatesh et al., (2003) a “expectativa de esforço” é a facilidade de um indivíduo 

em usar o sistema. Venkatesh et al., (2003) construíram o construto “expectativa de 

esforço” a partir de outras variáveis de modelo significativamente importantes como: 

“facilidade de uso percebida” oriundo do (TAM/TAM2); “complexidade” proveniente do 

modelo (MPCU); e “facilidade de uso” um construto do modelo (IDT) Teoria da Difusão 

de Inovação. Os autores consideram grandes semelhanças nas definições dos 

construtos e em suas escalas de medição. 

O construto “expectativa de esforço” é significativo tanto em contextos em que a 

adoção do sistema se dá de maneira voluntária, quanto em circunstâncias em que o 

uso é obrigatório. Contudo a variável independente “expectativa de esforço” é 

significativa apenas durante o período pré-adoção do sistema, após perpassar o 

período inicial de utilização do sistema este construto torna-se não significativo, dado 

que a utilização do sistema por períodos prolongados e sustentados Venkatesh et al., 

(2003) promovem uma redução no esforço de utilização, e simultaneamente maior 

habilidade do indivíduo no manejo com determinada tecnologia. 

2.1.9.3 Influência social 

O construto “Influência Social” é conceituado por Venkatesh et al., (2003) como a 

intensidade que o indivíduo compreende a influência que pessoas importantes em seu 

círculo social exercem sobre o indivíduo na direção da utilização do sistema, ou seja, 

na intenção comportamental de uso. Este construto foi constituído pelos construtos: 

“norma subjetiva” presente nos modelos TRA, TAM2, TPB / DTPB e C-TAM-TPB; 

“fatores sociais” originário do modelo MPCU; e pelo construto do modelo IDT 

denominado “imagem”. 

Em sua pesquisa, os autores descobriram a variável “Influência Social” como sendo 

levemente impactante na Intenção de Uso em ambientes onde a adoção é mandatória. 

Nesses casos, o uso de tecnologia pelo indivíduo é estimulado pelos pares, gestores 

e outros mecanismos, aumentando a intenção individual de usar a tecnologia. Quando 

analisado o cenário em que a adoção se dá de forma voluntária, entretanto, o estudo 

indicou que a “Influência Social” não é relevante nem significante. Estudos 

preliminares do UTAUT (Chao, 2019; Dwivedi et al., 2019; Hoque & Sorwar, 2017; 
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Khechine et al., 2016, 2020; Rahi et al., 2019; Tarhini et al., 2016; Venkatesh et al., 

2003) indicam variações no impacto de “Influência Social” sobre “Intenção de Uso” da 

ordem de 7 a 11% , enquanto na validação final do modelo estes valores não 

excederam 4%. 

No estudo de Venkatesh et al., (2003), o aspecto da “Influência Social” como fator de 

estímulo à intenção de uso de tecnologia mostrou-se presente apenas em ambiente 

mandatórios. Em ambientes voluntários, entretanto, não houve evidência que 

suportasse sua influência. 

2.1.9.4 Condições facilitadoras 

A dimensão “condições facilitadoras” é definida por Venkatesh et al., (2003) como o 

nível de confiança do indivíduo na existência de infra-estrutura técnica e suporte para 

a utilização do sistema, assim como o apoio destes ao usuário interessado na 

utilização do serviço. Venkatesh et al., (2003) desenvolveram este construto a partir 

de outros construtos de três modelos, são eles: “Controle Comportamental Percebido” 

(Perceived Behavioral Control) oriundo da TPB / DTP (Ajzen, 1991) e C-TAM-TPB 

(Taylor & Todd, 1995); “Condições Facilitadoras” (Facilitating Conditions) vindo da 

teoria MPCU (Thompson et al., 1991); e “Compatibilidade” procedente do modelo IDT 

(Moore & Benbasat, 1991). ”.  

2.1.9.5 Intenção Comportamental de Uso 

O construto “Intenção Comportamental de Uso” é originário da Teoria da Ação 

Racional – TRA, de Fishbein e Ajzen (1975). No modelo UTAUT de Venkatesh et al., 

(2003) ele está posicionado como variável dependente que é afetado pelos construtos 

“Expectativa de Desempenho”, “Expectativa de Esforço” e “Influência Social”. Estando 

também disposto como variável antecedente do construto “Comportamento de Uso”. 

Sua relação com os construtos antecedentes é moderada pelas variáveis “gênero”, 

“idade”, “experiência” e “voluntariedade”. 

2.1.9.6 Comportamento de uso 

A variável “Comportamento de Uso”, também proveniente da Teoria da Ação Racional 

– TRA, de Fishbein e Ajzen (1975), está posicionada no modelo UTAUT de Venkatesh 

et al., (2003) como um fator dependente que é impactado diretamente pelos 
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construtos “Intenção Comportamental de Uso” e “Condições Facilitadoras”. As 

variáveis idade e experiência moderam seu relacionamento com os construtos 

“Condições Facilitadoras” e “Comportamento de Uso”.  

2.1.9.7 Fatores moderadores 

As variáveis moderadoras são fatores que impactam a relação entre as variáveis 

dependentes e independentes. Venkatesh et al., (2003) considerou como variáveis 

moderadoras em seu trabalho a “idade”, “gênero”, “experiência” e “voluntariedade de 

uso”, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Fatores moderadores 

Variáveis 
independentes 

Moderadores Variáveis 
dependentes 

Explicação 

Expectativa de 
desempenho 

Gênero e idade  Intenção 
comportamental e 
uso 

“Efeito mais forte para 
homens trabalhadores 
mais jovens” 

Expectativa de 
esforço 

Gênero, idade 
e experiência 

Intenção 
comportamental e 
uso 

“Efeito mais forte para 
mulheres, trabalhadores 
antigos, e aqueles com 
experiência pouco 
desenvolvida” 

Influência 
social 

Gênero, idade, 
experiência e 
voluntariedade 

Intenção 
comportamental e 
uso 

“Efeito mais forte para 
mulheres, trabalhadores 
antigos, em condições de 
uso obrigatório e 
experiência pouco 
desenvolvida.” 

Condições 
facilitadoras 

Idade e 
experiência 

Intenção 
comportamental e 
uso 

“Não significativa, devido 
ao efeito ser capturado 
pela expectativa de 
esforço” 

Condições 
facilitadoras 

Idade e 
experiência 

Comportamento e 
uso 

“Efeito maior para 
trabalhadores antigos 
com experiência 
crescente” 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & 
Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. 
MIS Quarterly: Management Information Systems, 27(3), 425–478. 
https://doi.org/10.2307/30036540 
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3 Metodologia 

A metodologia é fundamental na realização de um trabalho científico, portanto, nesta 

seção serão descritas as características deste estudo e os procedimentos para 

condução da pesquisa. O objetivo fundamental da pesquisa científica é encontrar 

respostas para os problemas. A concepção de uma pesquisa traz consigo uma 

estrutura, que detalha procedimentos necessários para a obtenção de informações 

indispensáveis a resolução do problema de pesquisa e o cumprimento dos objetivos 

propostos ao estudo (Malhotra, 2021). 

De acordo com Silva e Menezes (2005), uma pesquisa científica tem como 

pressuposto responder e resolver problemas para os quais ainda não se tem 

informações para solucioná-los. A metodologia é descrita por Vergara (2016), como 

uma forma lógica de pensamento com intenção de buscar determinado resultado ou 

objetivo. A autora define que a pesquisa científica promove a credibilidade e 

embasamento em uma resolução de problemas, em busca de significados baseado 

nos métodos científicos. 

A metodologia de pesquisa abordada neste capítulo foi utilizada para relatar os 

procedimentos necessários para a realização dos objetivos propostos nesta 

dissertação. Para isso, baseou-se nos objetivos específicos, que conduzem ao 

atendimento do objetivo geral do estudo que constitui em mensurar a intenção de uso 

de videoconferência no trabalho utilizando a escala UTAUT. 

A seguir é feita a exposição da metodologia em duas partes, que são a natureza da 

pesquisa e os procedimentos metodológicos que consistem em definir: a unidade de 

análise, a unidade de observação, o método de coleta de dados e o procedimento 

para análise dos dados. 

3.1 Natureza da pesquisa 

Este trabalho de pesquisa possui como objetivo principal a intenção de uso de 

videoconferência no trabalho utilizando a escala UTAUT. Como objetivos específicos 

primeiro avaliar a escala UTAUT para mensurar a intenção de uso no contexto de 

videoconferência no trabalho; segundo Modelar o relacionamento entre a escala 
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UTAUT com os constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço e 

Influência Social sobre a Intenção de Uso. 

Na concepção de Vergara (2016), existem diversos tipos de pesquisas e cada uma 

delas tem características particulares. Conforme Klein et al., (2015), a pesquisa 

descritiva deve ser utilizada quando se tem como propósito descrever as 

características de grupos, estabelecer as proporções de elementos numa população 

específica que tenham determinadas características ou comportamentos ou ainda 

descobrir ou verificar a existência de relação entre as variáveis. 

Mediante o entendimento das referências de Klein et al., (2015), toda caracterização 

de pesquisa é realizada com base em algum critério. Neste caso, esta pesquisa pode 

ser considerada, quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva. Para Klein et al., 

(2015) é apropriada para medir tanto opiniões, quanto atitudes e preferências como 

comportamentos.  

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se, como marco teórico, o estudo de 

Venkatesh et al., (2003), detalhadamente comentado Venkatesh et al., (2003) 

revisado por Williams et al., (2015). A presente dissertação tem como referência o 

estudo realizado por Venkatesh et al., (2003), que mensurou a o uso da tecnologia, o 

mesmo servirá como referência para a aplicação da escala UTAUT no estudo intenção 

de uso de videoconferência no trabalho. 

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa descritiva quantitativa que 

contemplou a aplicação do questionário de pesquisa aos usuários de videoconferência 

no trabalho e posterior avaliação do instrumento utilizado a partir de procedimentos 

estatísticos pertinentes aos objetivos do estudo. 

3.2 Procedimentos metodológicos 

Utiliza-se a escala UTAUT para mensurar o construto intenção de uso de 

videoconferência no trabalho. É chamado de escala ou instrumento de medida, um 

conjunto de itens que pretende revelar níveis de variáveis teóricas, não diretamente 

observáveis. Segundo DeVellis (2017), desenvolvemos escalas quando queremos 

medir um fenômeno que acreditamos existir por causa do entendimento teórico que 

temos do mundo, o qual não podemos acessar diretamente. 
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A elaboração do questionário teve como fundamento o estudo de Venkatesh et al., 

(2003) a escala UTAUT. O questionário formulou questões relativas aos constructos 

Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço e Influência Social sobre a 

Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, de maneira semelhante que foi 

utilizado no estudo de Venkatesh et al., (2003).  

O questionário, Tabela 3, expõe uma escala do tipo Likert. Os entrevistados deveriam 

manifestar o quanto é desejável a situação (item) proposta, atribuindo a resposta 

pontuações de 1 a 7, sendo 1 (um) “Discordo totalmente”, 2 (dois) “Discordo em 

grande parte”, 3 (três) “Discordo em parte”, 4 (quatro) “Neutro”, 5 (cinco) “Concordo 

em parte”, 6 (seis) “Concordo em grande parte” e 7 (sete) “Concordo totalmente”. 

Dividido em seis blocos com 28 afirmações da escala UTAUT, sobre a intenção de 

uso de videoconferência no trabalho envolvendo aspectos relativos à gênero, idade, 

experiência, expectativa de desempenho, expectativa de esforço e influência social. 

Tabela 3 – Questionário para aplicação da escala UTAUT 

Variáveis Moderadoras 

1 Qual é o seu sexo? 

2 Qual é a sua idade? 

3 Qual é o seu nível de habilidade em videoconferência? 

1.º Construto – Expectativa de Desempenho 

4 Utilizar videoconferência faz com que as minhas atividades sejam 
cumpridas mais rapidamente 

5 A videoconferência é útil para o meu trabalho 

6 A videoconferência aumenta a qualidade do meu trabalho 

7 A videoconferência diminui a minha interação com a equipe 

8 Eu acho fácil utilizar videoconferência 

2.º Construto – Expectativa de Esforço 

9 Eu acho fácil acessar a plataforma de videoconferência 

10 A minha utilização da videoconferência é descomplicada 

11 Eu acho que é fácil usar a videoconferência 

12 Aprender a usar videoconferência foi fácil para mim 

3.º Construto – Influência Social 

13 As pessoas que são importantes para mim pensam que eu deveria 
usar a videoconferência 

14 As pessoas que influenciam o meu comportamento pensam que 
devo usar a videoconferência 

15 Pessoas, cujas opiniões eu valorizo, preferem que eu utilize a 
videoconferência 

16 Pessoas cujas opiniões eu valorizo, preferem usar reunião 
presencial 

4.º Construto – Condições Facilitadoras 

17 Tenho os recursos necessários para usar a videoconferência 
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18 Tenho o conhecimento necessário para usar a videoconferência 

19 A videoconferência é compatível com outras tecnologias que uso 

20 Posso obter ajuda de outras pessoas quando tenho dificuldade em 
usar videoconferência 

21 A videoconferência me economiza tempo 

22 Existe material disponível sobre videoconferência em sites de busca 
e de vídeos 

Variável Dependente – Intenção de Uso 

23 Pretendo continuar utilizando a videoconferência no futuro 

24 Desejo aumentar significativamente o meu uso da videoconferência 

25 Eu pretendo priorizar a utilização da videoconferência para reuniões 

26 Eu planejo utilizar a videoconferência em reuniões 

27 Eu pretendo investir o meu tempo no aprimoramento do uso da 
videoconferência 

28 Eu pretendo integrar a videoconferência à minha rotina de trabalho. 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & 
Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. 
MIS Quarterly: Management Information Systems, 27(3), 425–478. 
https://doi.org/10.2307/30036540 

As perguntas de números 7 e 16 relativas aos construtos Expectativa de Desempenho 

e Influência Social, respectivamente, foram formuladas em escala inversa, quanto 

maior o escore, menor é a intenção de uso da videoconferência no trabalho. 

A partir da elaboração do questionário eletrônico com as questões distribuídas nos 

seis blocos apresentados, partiu-se para o pré-teste do instrumento, a fim de identificar 

possíveis modificações para a etapa descritiva da pesquisa. 

De acordo com Aaker, Kumar e Day, (2004), o objetivo do pré-teste é assegurar que 

o questionário atinja as expectativas do pesquisador com relação às informações que 

precisam ser obtidas.  Pretende-se, com uma pequena amostra, identificar e eliminar 

potenciais problemas, tais como tendenciosidade de questões, clareza de enunciados, 

fluxo do questionário, entre outros. 

Para este estudo, foi criado um questionário nos moldes de formulário eletrônico 

enviado para uma pequena amostra com finalidade de pré-teste do questionário. Foi 

enviado por meio do link do Google drive, o qual permitiu realizar alguns ajustes no 

que se refere à redação (que deveria ser mais clara). Contudo, é importante ressaltar 

que os itens da escala UTAUT se mostraram de fácil entendimento pelos 

respondentes, não sofrendo nenhuma alteração, e os ajustes realizados não afetaram 
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a estrutura do questionário como um todo. Como resultado, obteve-se um melhor 

entendimento da escala. 

É imperativo que o questionário seja de fácil compreensão para todos os 

entrevistados, inclusive para aqueles menos familiarizados ou avessos a intenção de 

uso de videoconferência no trabalho. 

3.2.1 População e Amostra 

O universo de dados, segundo Malhotra (2021), se define como o conjunto dos 

elementos que apresentam características em comum, podendo ser quantificada, 

pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão analisados. 

A população da pesquisa pode ser considerada como todas as pessoas, de ambos os 

sexos, que utilizam ou possuem intenção de usar a videoconferência no trabalho. 

Desta população foram pesquisadas 134 pessoas, grupos de Whatsapp, inclusive os 

grupos do mestrado e relacionamentos profissionais, que se dispuseram a responder 

o questionário da pesquisa. 

O estudo permitiu analisar a aplicabilidade da escala “UTAUT - Teoria Unificada de 

Uso e Aceitação de Tecnologia” relativa à propensão à utilização de videoconferência 

no trabalho e avaliar o efeito dos construtos, Expectativa de Desempenho, Expectativa 

de Esforço, Condições Facilitadoras e Influência Social, da escala UTAUT, na 

Intenção de Uso da videoconferência no trabalho. 

3.2.2 Método de coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no período de dezembro 2020 a janeiro de 2021. Para 

este propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da 

internet. 

3.2.3 Procedimentos de análises 

Ao final da coleta das informações, o banco de dados foi transferido para a planilha 

em Excel e, a seguir, processado com o uso dos softwares estatísticos SPSS e 

SmartPLS v3. Com a finalidade de realizar os objetivos estabelecidos na presente 

dissertação, foram utilizados os seguintes procedimentos de análise. 
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Inicialmente foi realizada uma auditoria nos Dados da pesquisa (2021), visando 

identificar outliers univariados pela análise dos escores padronizados das variáveis. 

Foram também identificados os outliers multivariados, utilizando-se a distância de 

Mahalanobis. Para verificação da normalidade das variáveis presentes na pesquisa 

foi realizado o teste KS – Kolmogorov-Smirnov. 

Chou e Bentler (1995), afirmam que os dados provenientes de pesquisas sociais 

dificilmente apresentam a condição de normalidade. Nestes casos, o pesquisador 

deve ter especial cuidado com a seleção dos métodos que são utilizados, e por este 

motivo foi utilizado o método PLS – Partial Least Square estimation, que não requer a 

normalidade dos dados. 

A seguir foi testado o Modelo de Mensuração da pesquisa, utilizando critérios que 

estão apresentados nas Tabelas 7 e 8 da próxima seção. Procedeu-se então com o 

Teste do Modelo Estrutural, avaliando os coeficientes estruturais, que expressam as 

influências dos construtos do Modelo UTAUT na intenção de uso de videoconferência 

para o trabalho. Calculou-se também as medidas da qualidade de ajuste do modelo 

estrutural. Finalizando a apresentação e análise dos resultados foram testadas a 

significância estatística das variáveis moderadoras. 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

Este capítulo está voltado para a apresentação e análise dos resultados da pesquisa 

e aborda os seguintes conteúdos: 

4.1 - Auditoria dos Dados da pesquisa (2021), por meio da análise de outliers (ou 

dados atípicos). 

4.2 - Teste das relações lineares  

4.3 - Teste da normalidade das variáveis. 

4.4 - Teste do modelo de mensuração da escala utilizada.  

4.5 - Teste do modelo estrutural.  

4.6 - Teste das variáveis moderadoras – Gênero, Idade e Experiência. 

4.1 Auditoria nos Dados da pesquisa (2021) 

O questionário aplicado foi criado de modo em que todas as respostas eram de 

preenchimento obrigatório, sendo assim, não houve necessidade de análise de 

respostas omitidas (MVA - missing values analysis). 

Foram identificados os outliers univariados utilizando o método de padronização dos 

indicadores. O valor absoluto dos indicadores padronizados (Z) foi comparado com o 

limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A equação 1 apresenta a fórmula da 

padronização de variáveis observáveis, ou indicadores. Os valores absolutos de Z 

superiores a 3,29 são considerados outliers univariados. 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

Z =  
(X − X̅)

σ
 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. 
A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2019). Estatística Aplicada a Administração e 
Economia (C. Learning (ed.)). 

A medida D² de Mahalanobis é frequentemente utilizada para identificação de outliers 

multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação 

(questionário ou pessoa pesquisada) comparada com o centro de todos os dados, em 

um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é realizado para identificar 

questionários atípicos no conjunto dos indicadores (ou variáveis observáveis). Ou 
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seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o D² representam 

observações mais afastadas da distribuição de qui-quadrado. Conforme Hair et al., 

(2009), são considerados outliers multivariados os valores amostrais que apresentam 

uma significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001.  

Foram observados 15 outliers univariados e 8 outliers multivariados, que não foram 

retirados da amostra conforme a Tabela 4. 

Tabela 4 – Amostra e dados atípicos 

Amostra inicial Outliers  Amostra final 

134 8 (outliers multivariados) 
15 (outliers univariados)  

134 (Os outliers foram 
mantidos na amostra) 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Neste estudo optou-se por não excluir os casos atípicos identificados porque não 

foram comprovados erros ou má intenção dos respondentes. A eliminação dos dados 

atípicos frequentemente purifica os dados e melhora resultados da análise. Entretanto, 

Hair et al., (2009) recomendam que os outliers somente sejam eliminados se 

comprovada a sua necessidade. 

4.2 Teste das relações lineares 

É de suma importância averiguar se a relação entre as variáveis presentes no modelo 

é linear, por que constitui um pressuposto do modelo de equações estruturais. Por 

essa razão, realiza-se o cálculo das correlações e testa-se sua significância.  

O Teste de Bartlett mede a significância geral das correlações entre todos os pares 

de variáveis. Caso o resultado do teste seja significativo indica que há a relação linear 

entre as variáveis. A Tabela 5 aponta que existe significância estatística das 

correlações entre as variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência das 

relações lineares entre as variáveis do modelo. 

Tabela 5 – KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.879 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2419.694 

Df 325 

Sig. .0000 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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4.3 Teste da normalidade das variáveis 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de 

normalidade das variáveis, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a 

Distribuição Normal. Entretanto, a utilização da escala de Likert implica em obtenção 

de dados de natureza discreta, no presente estudo com valores entre 1 e 7. Neste 

caso, a suposição de que os dados seguem distribuição normal, frequentemente não 

é verificada. Os denominados “desvios de normalidade” referem-se às variáveis que 

não seguem uma distribuição normal e, portanto, não podem ser utilizadas técnicas 

que utilizam este tipo de distribuição de probabilidade. 

O teste K-S de Kolmogorov-Smirnov, apresentado na Tabela 6, constatou que as 

variáveis observáveis, ou indicadores, do presente estudo, não seguem a Distribuição 

Normal. Somente a variável moderadora idade (ID2) seguiu a Distribuição Normal. 

Portanto, para a aplicação do modelo de equações estruturais foi aplicado o método 

PLS – PartialLeast Square Estimation que não requer a normalidade dos dados para 

obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo. 

Tabela 6 – One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  

 
N 

Normal 
Parametersa,b 

Most Extreme Differences Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

GE1 134 0,7 0,459 0,444 0,258 -0,444 5,135 0,00 

ID2 134 45,93 9,97 0,051 0,051 -0,041 0,586 0,88 

EP3 134 3,46 0,81 0,264 0,198 -0,264 3,06 0,00 

ED4 134 5,32 1,358 0,192 0,114 -0,192 2,217 0,00 

ED5 134 5,72 1,278 0,245 0,158 -0,245 2,831 0,00 

ED6 134 4,91 1,448 0,226 0,132 -0,226 2,618 0,00 

ED7 134 4,03 1,819 0,185 0,185 -0,129 2,136 0,00 

ED8 134 5,78 1,241 0,278 0,163 -0,278 3,22 0,00 

EE9 134 5,81 1,173 0,26 0,154 -0,26 3,007 0,00 

EE10 134 5,78 1,065 0,282 0,196 -0,282 3,265 0,00 

EE11 134 5,78 1,336 0,305 0,18 -0,305 3,535 0,00 

EE12 134 5,88 1,062 0,261 0,164 -0,261 3,023 0,00 

IS13 134 4,65 1,513 0,17 0,121 -0,17 1,965 0,00 

IS14 134 4,63 1,568 0,209 0,112 -0,209 2,415 0,00 

IS15 134 4,46 1,402 0,236 0,159 -0,236 2,736 0,00 

IS16 134 3,3 1,472 0,177 0,177 -0,099 2,053 0,00 

CF17 134 5,77 1,326 0,256 0,177 -0,256 2,961 0,00 

CF18 134 5,73 1,233 0,25 0,152 -0,25 2,899 0,00 

CF19 134 5,72 1,148 0,217 0,132 -0,217 2,512 0,00 

CF20 134 5,83 1,134 0,202 0,151 -0,202 2,338 0,00 

CF21 134 5,94 1,225 0,236 0,193 -0,236 2,73 0,00 

CF22 134 5,61 1,188 0,188 0,137 -0,188 2,173 0,00 

IU23 134 5,81 1,258 0,223 0,173 -0,223 2,583 0,00 

IU24 134 5,31 1,305 0,183 0,167 -0,183 2,123 0,00 
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IU25 134 5,16 1,488 0,202 0,109 -0,202 2,342 0,00 

IU26 134 5,39 1,291 0,195 0,111 -0,195 2,261 0,00 

IU27 134 4,82 1,32 0,158 0,14 -0,158 1,834 0,00 

IU28 134 5,4 1,372 0,176 0,122 -0,176 2,035 0,00 

(a. Test distribution is Normal., b. Calculated from data.) 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

4.4 Teste do modelo de mensuração 

Para analisar a influência dos construtos da escala UTAUT sobre a intenção de uso 

de videoconferência no trabalho, deve-se realizar dois testes: Teste do modelo de 

mensuração e o Teste do modelo estrutural. Nesta seção veremos o Teste do modelo 

de mensuração. Na próxima seção será realizado o Teste do modelo estrutural. 

O Teste do modelo de mensuração consiste em avaliar a confiabilidade dos 

indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a 

validade discriminante. Os critérios para estas avaliações estão presentes nas 

Tabelas 7 e 8. 

A Tabela 7 apresenta os critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a 

confiabilidade interna. 

Tabela 7 – Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade 
interna 

Critério Indicador Valor 
Desejado 

Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de 
Cronbach 

Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein 

(1994) 
Hair et al., (2009) 

Urbach and Ahlemann 
(2010) 

  Acima de 0.60 Lyberg et al., (1997) 

Confiabilidade do 
Indicador 

Carga do 
indicador 

(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2020) 

  Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al., (2009) 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 

modelo) 

Baumgartner  e Homburg 
(1996) 

Krasnova, Hildebrand, 
Günther, Kovrigin, and 

Nowobilska (2008) 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Hair et al., (2009) 
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A Tabela 8 resume os critérios para avaliar a validade convergente e a validade 

discriminante. 

Tabela 8 – Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 

Critério Indicador Valor 
Desejado 

Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do 
indicador 

padronizada 
sobre seu fator 

Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al., (2009) 

 Carga com sig. 
p-valor 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

 Confiabilidade 
Composta (CR) 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

  Acima de 0.70 Fornell and Larcker (1981) 
Nunnally and Bernstein 

(1994) 
Hair et al., (2009) 

 Variância media 
extraída (AVE) 

Acima de 0.50 Barclay, Thompson, and 
Higgins (1995) 

Hair et al., (2009) 
Urbach and Ahlemann 

(2010) 

  Abaixo de 0.50 
(deve ser 

eliminado do 
modelo) 

Bagozzi (1988) 

  AVE > 0.5, 
mas 

CR < 0.6, a 
validade 

convergente 
do construto 

ainda é 
adequada 

Fornell and Larcker (1981) 
 

  Abaixo de 0.40 
(deve ser 

eliminado do 
modelo) 

Bagozzi (1988) 

Validade 
Discriminante 

Raiz quadrada 
da AVE 

Maior que as 
correlações 

entre as 
variáveis 
latentes 

Hair et al., (2009) 

 Fator de 
inflação da 

variância (VIF) 

< 10 
< 5 

< 3.3 (ideal) 

Hair et al., (2009) 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Hair et al., (2009) 
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Desta forma, apresenta-se inicialmente o modelo que relaciona a escala UTAUT ao 

constructo Intenção de Uso utilizando todos indicadores (que são as variáveis 

observáveis ou questões formuladas no questionário da pesquisa) como mostra a 

Figura 9. 

 

Figura 9 – Efeito escala UTAUT sobre Intenção de Uso 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Para testar o modelo de mensuração do arcabouço teórico formulado na Figura 9, 

analisa-se inicialmente a confiabilidade dos indicadores. As cargas fatoriais dos 

construtos com seus indicadores foram obtidas resolvendo o sistema de equações 

estruturais representado na Figura 9 e estão apresentadas na Figura 10. 
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Figura 10 – Efeito escala UTAUT sobre a intenção de uso - modelo inicial 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 9 apresenta os valores das cargas dos indicadores, presentes na Figura 10. 

Tabela 9 – Teste das cargas fatoriais utilizando todos os indicadores 

 Condições 
Facilitadoras 

Expectativa 
Desempenho 

Expectativa 
Esforço 

Influência 
Social 

Intenção 
de uso 

CF17 0.726     

CF18 0.801         

CF19 0.772         

CF20 0.439         

CF21 0.703         

CF22 0.436         

ED4   0.774       

ED5   0.816       

ED6   0.804       

ED7   0.523       

ED8   0.618       

EE10     0.903     

EE11     0.893     
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EE12     0.877     

EE9     0.863     

IS13       0.885   

IS14       0.883   

IS15       0.881   

IS16       0.220   

IU23         0.828 

IU24         0.874 

IU25         0.853 

IU26         0.908 

IU27         0.669 

IU28         0.846 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

De acordo com Hair et al., (2009), devem ser eliminados os indicadores com carga 

fatorial inferior a 0,50. Desta forma estes foram eliminados utilizando o método 

stepwise, ou seja step by step, ou ainda passo a passo. Foram identificados que os 

indicadores IS16 (0.220), CF20 (0.439) e CF22 (0.436) possuem carga fatorial, ou 

correlação com os seus construtos, inferior a 0,50, sendo assim, estes indicadores 

foram eliminados. 

Após as devidas eliminações as novas cargas fatoriais foram recalculadas como 

dispostas na Figura 11. 
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Figura 11 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso - modelo final 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 10 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na Figura 11. 

Tabela 10 – Teste das cargas fatoriais: modelo final 

 Condições 
Facilitadoras 

Expectativa 
Desempenho 

Expectativa 
Esforço 

Influência 
Social 

Intenção 
de uso 

CF17 0.766         

CF18 0.837         

CF19 0.773         

CF21 0.694         

ED4   0.774       

ED5   0.816       

ED6   0.804       

ED7   0.523       

ED8   0.618       

EE10     0.903     

EE11     0.893     

EE12     0.877     
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EE9     0.863     

IS13       0.905   

IS14       0.910   

IS15       0.871   

IU23         0.828 

IU24         0.874 

IU25         0.853 

IU26         0.908 

IU27         0.671 

IU28         0.847 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Pode-se observar que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao critério 

estabelecido por Hair et al., (2009), superando o limite de 0,50. 

A Tabela 11 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo o critério 

de Hair et al., (2009), descrito na Tabela 7, que requer coeficiente Alfa de Cronbach 

acima de 0,70. Como pode ser observado pela Tabela 11, os valores de Alfa de 

Cronbach para os construtos da escala UTAUT são superiores a 0,70 demonstrando 

a confiabilidade interna da escala UTAUT. 

Tabela 11 – Teste confiabilidade escala UTAUT X Intenção de Uso 

 Cronbach's 
Alpha 

rho_A Composite 
Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

Condições 
Facilitadoras 

0.772 0.772 0.852 0.591 

Expectativa 
Desempenho 

0.756 0.792 0.837 0.514 

Expectativa 
Esforço 

0.907 0.918 0.935 0.782 

Influência 
Social 

0.877 0.884 0.924 0.802 

Intenção de 
uso 

0.910 0.919 0.931 0.694 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 11 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos da escala UTAUT. A validade convergente pode ser constatada por meio 

da confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os construtos, conforme 

recomendado na Tabela 8. A Figura 12 mostra a validade convergente sendo atendida 

no Teste de Mensuração da escala. 
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Figura 12 – Gráfico Composite Reliability 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A AVE – Variância média extraída dos construtos, também disposta na Tabela 11, 

segundo critério estabelecido na Tabela 8, deve ser superior a 0,50 para comprovar a 

validade convergente, valor que foi superado por todos os constructos. A Figura 13 

mostra a variância média extraída sendo atendida no Teste de Mensuração da escala. 

 

Figura 13 – Gráfico Average Variance Extracted (AVE) 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, as Figuras 12 e 13 mostram que foi comprovada a validade convergente do 

modelo de mensuração. 
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A Tabela 12 visa avaliar a validade discriminante da escala UTAUT utilizada nesta 

pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes, ou 

construtos do modelo. 

Tabela 12 – Correlação entre as variáveis latentes 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção 
de uso 

Condições 
Facilitadoras 

0.769         

Expectativa 
Desempenho 

0.728 0.717       

Expectativa 
Esforço 

0.707 0.614 0.884     

Influência Social 0.472 0.465 0.398 0.896   

Intenção de uso 0.692 0.742 0.549 0.576 0.833 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Como a raiz de AVE, disposta na diagonal da matriz da Tabela 12, é superior, as 

correlações entre as varáveis latentes, a menos do constructo Expectativa de 

Desempenho, com diferença pouco significante, constata que a UTAUT satisfaz ao 

critério estabelecido por Hair et al., (2009) na Tabela 8, para demonstrar a validade 

discriminante. 

Outra forma de comprovar a validade discriminante, consiste em analisar a correlação 

dos indicadores com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos 

indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os 

demais construtos. 

Tabela 13 – Cross loadings 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

CF17 0.766 0.469 0.547 0.267 0.400 

CF18 0.837 0.558 0.752 0.397 0.499 

CF19 0.773 0.505 0.504 0.375 0.511 

CF21 0.694 0.647 0.395 0.376 0.641 

ED4 0.467 0.774 0.351 0.342 0.522 

ED5 0.651 0.816 0.454 0.438 0.667 

ED6 0.466 0.804 0.361 0.412 0.589 

ED7 0.327 0.523 0.178 0.147 0.326 

ED8 0.662 0.618 0.840 0.242 0.482 

EE10 0.633 0.523 0.903 0.384 0.503 

EE11 0.569 0.475 0.893 0.341 0.418 

EE12 0.651 0.612 0.877 0.333 0.559 

EE9 0.636 0.544 0.863 0.351 0.435 

IS13 0.451 0.443 0.409 0.905 0.549 

IS14 0.421 0.395 0.306 0.910 0.447 

IS15 0.393 0.406 0.344 0.871 0.538 

IU23 0.653 0.665 0.507 0.413 0.828 

IU24 0.572 0.700 0.438 0.507 0.874 
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IU25 0.529 0.606 0.479 0.403 0.853 

IU26 0.670 0.636 0.555 0.463 0.908 

IU27 0.452 0.373 0.269 0.540 0.671 

IU28 0.559 0.675 0.462 0.570 0.847 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 13 exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja, as correlações cruzadas, 

dos indicadores com os construtos do modelo. Pode-se observar, que os indicadores 

guardam maiores correlações com os construtos que refletem. Exceção do indicador 

ED8 que ficou mais correlacionado com a Expectativa de Esforço, entretanto, foi 

mantido com seu constructo original - Expectativa Desempenho. 

Sumarizando os resultados encontrados, após a eliminação dos indicadores com 

baixa carga fatorial, conforme a Figura 11, a escala UTAUT apresentou bom 

desempenho para explicar a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, 

segundo os critérios presentes nas Tabelas 7 e 8 para a confiabilidade dos 

indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade 

discriminante. 

4.5 Teste do modelo de estrutural 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e a validade da escala UTAUT, estudou-se a 

influência de seus construtos sobre a Intenção de Uso de videoconferência no 

trabalho. Para isto foram examinados os coeficientes de caminho no modelo 

concebido. A Tabela 14 apresenta os coeficientes de caminho e a representação 

gráfica dos mesmos encontra-se na Figura 14. 

Tabela 14 – Path coefficients 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.250 

Expectativa 
Desempenho 

    0.442 

Expectativa 
Esforço 

    -0.000 

Influência 
Social 

    0.252 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Figura 14 – Gráfico Path coefficients 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Pode-se observar que a Condições Facilitadoras (coeficiente = 0,250), Expectativa de 

Desempenho (coeficiente = 0,442) e Influência Social (coeficiente = 0,252) exercem 

influência positiva sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho e que a 

Expectativa de Esforço (coeficiente = -0,000) não demonstrou uma relação 

significativa com a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. 

Portanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações observadas. 

A significância estatística pode ser testada pelo método Bootstraping, que consiste 

em simular várias amostras, a partir da base de Dados da pesquisa (2021). Estas 

amostras permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da 

estatística t usada no teste da significância dos coeficientes de caminho, como 

mostrados na Figura 15, que apresenta os valores da estatística t. 
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Figura 15 – Estatística t dos coeficientes de caminho da escala UTAUT versus 
Intenção de Uso 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 15 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 
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Tabela 15 – Teste T dos path coefficients 
 Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

0.250 0.255 0.109 2.301 0.022 

Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

0.442 0.440 0.067 6.589 0.000 

Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

-0.000 0.000 0.082 0.001 0.999 

Influência Social -> 
Intenção de uso 

0.252 0.250 0.064 3.916 0.000 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 15 mostra que os construtos Expectativa de Desempenho (coeficiente = 

0,442, Valor de P = 0,000), Influência Social (coeficiente = 0,252, Valor de P = 0,000) 

e Condições Facilitadoras (coeficiente = 0,250, Valor de P = 0,022) exercem influência 

positiva e significativa sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho e que 

a Expectativa de Esforço (coeficiente = -0,000, Valor de P = 0,999) possui uma relação 

inversa com a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, porém esta relação 

não foi significativa. 

Esta análise de resultados demonstra que quanto maiores os níveis de Expectativa 

de Desempenho, Influência Social e Condições Facilitadoras, maior é a Intenção de 

Uso de videoconferência no trabalho e nestes casos os coeficientes estruturais foram 

estatisticamente significativos. Por outro lado, quanto maior o nível de Expectativa de 

Esforço menor é a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, devido ao sinal 

negativo do coeficiente estrutural (coeficiente = -0,000, Valor de P = 0,999), que não 

apresentou significância estatística. 

A qualidade do ajuste do modelo pode ser mensurada pelos indicadores R2, R2 

ajustado e f2. 

Os coeficientes de R2, R2 ajustado estão dispostos na Tabela 16. 

Tabela 16 – R Square (R2) 

 R Square R Square Adjusted 

Intenção de uso 0.647 0.636 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 



55 

 

O coeficiente de R2 foi significativo como mostra a Figura 16. 

 

Figura 16 – R Square (R2) 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

O coeficiente de R2 ajustado também foi significativo como mostra a Figura 17. 

 

Figura 17 – R Square Adjusted (R2 Adjusted) 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes de f² são obtidos mediante a inclusão e a exclusão dos construtos do 

modelo (um a um) e avaliando os seus efeitos. Avalia-se, então, o quanto cada 
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construto é “importante” para o ajuste do modelo, analisando-se o tamanho do efeito, 

como mostra a Tabela 17. 

Tabela 17 – f Square (f2) 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.062 

Expectativa 
Desempenho 

    0.240 

Expectativa 
Esforço 

    0.000 

Influência 
Social 

    0.134 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Valores do efeito de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, 

respectivamente Hair et al., (2014). Os resultados da pesquisa demonstram que os 

efeitos dos construtos são: médio para a Expectativa de Desempenho = 0,240 e 

pequenos para a Influência Social = 0,134, para as Condições Facilitadoras = 0,062 e 

para a Expectativa de Esforço = 0,000, sendo este último insignificante, como mostra 

a Figura 18. 

 

Figura 18 – f Square (f2) 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A qualidade do ajuste do modelo foi confirmada pelos indicadores R2 e R2 ajustado e 

parcialmente verificada pelo coeficiente de f2. Nota-se que o construto Expectativa de 

Desempenho tem o maior efeito sobre a Intenção de Uso de videoconferência no 

trabalho e apenas o construto Expectativa de Esforço apresentou efeito insignificante. 

Além disto, qualidade do modelo foi confirmada pela avaliação do R Square (R2), que, 

conforme mostrado na Tabela 16, apresentou o valor de 64,70%, superior ao resultado 

obtido por Venkatesh et al., (2003) que foi em torno de 40%. Portanto, comprovou-se 

aqui a validade do modelo estabelecido nesta dissertação à luz do modelo original do 

UTAUT, tendo em vista a capacidade do instrumento em medir o impacto dos 

constructos da escala UTAUT na Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. 

4.6 Teste das variáveis moderadoras 

Como no estudo Venkatesh et al., (2003), foram consideradas nesta dissertação três 

variáveis moderadoras, Gênero, Idade e Experiência, cujos efeitos no modelo serão 

testados. 

4.6.1 Teste das variáveis moderadora Gênero 

Nesta seção serão apresentados os testes para verificar se a variável Gênero exerce 

algum efeito moderador nas relações existentes entre a escala UTAUT e a Intenção 

de Uso de videoconferência no trabalho. 

A Figura 19 apresenta a influência dos construtos, Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço e Influência Social, da escala UTAUT, sobre a na Intenção de 

Uso de videoconferência no trabalho, considerando apenas o conjunto da amostra de 

gênero feminino.  



58 

 

 

Figura 19 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso - Gênero Feminino 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes estruturais apresentados na Figura 19 estão dispostos na Tabela 18. 

Tabela 18 – Path coefficients - Gênero Feminino 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.277 

Expectativa 
Desempenho 

    0.410 

Expectativa 
Esforço 

    -0.096 

Influência 
Social 

    0.243 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A Figura 20 mostra que todos os coeficientes estruturais do modelo da Figura 19 (que 

considera apenas a amostra do grupo do gênero feminino), foram significativos, a 

menos do coeficiente estrutural do construto Expectativa de Esforço com a Intenção 

de Uso de videoconferência no trabalho. 

 

Figura 20 – Gráfico Path coefficients - Gênero Feminino 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, para o grupo do gênero feminino, as Condições Facilitadoras (coeficiente = 

0,277), Expectativa de Desempenho (coeficiente = 0,410) e Influência Social 

(coeficiente = 0,243) exercem influência positiva sobre a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho e que a Expectativa de Esforço (coeficiente = -0,096) 

possui uma relação inversa com a mencionada dimensão, que, entretanto, não 

demonstrou significância estatística. 

A Figura 21 apresenta a influência dos construtos, Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço e Influência Social, da escala UTAUT, sobre a na Intenção de 

Uso de videoconferência no trabalho, considerando apenas o grupo da amostra de 

gênero masculino. 
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Figura 21 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso – Gênero Masculino 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes estruturais apresentados na Figura 21 estão dispostos na Tabela 19. 

Tabela 19 – Path coefficients variável - Gênero Masculino 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.254 

Expectativa 
Desempenho 

    0.461 

Expectativa 
Esforço 

    0.069 

Influência 
Social 

    0.233 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A Figura 22 mostra que todos os coeficientes estruturais do modelo da Figura 21, que 

considera o grupo do gênero masculino, foram positivos e estatisticamente 

significativos. 

 

Figura 22 – Gráfico Path coefficients - Gênero Masculino 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, para o grupo do gênero masculino, as Condições Facilitadoras (coeficiente 

= 0,254), Expectativa de Desempenho (coeficiente = 0,461), Influência Social 

(coeficiente = 0,233) e Expectativa de Esforço (coeficiente = 0,069), exercem 

influência positiva, e estatisticamente significativa, sobre a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho. 

O Teste da variável moderadora Gênero é realizado na Tabela 20 que testa a 

diferença entre os coeficientes estruturais obtidos para os gêneros feminino e 

masculino, respectivamente encontrados nas Tabelas 18 e 19. 
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Tabela 20 – Teste T da variável moderadora - Gênero 
 Path Coefficients-diff 

(Feminino - 
Masculino) 

t-Value(|Feminino vs 
Masculino|) 

p-Value (Feminino vs 
Masculino) 

Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

0.023 0.117 0.907 

Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

-0.051 0.325 0.746 

Expectativa Esforço -
> Intenção de uso 

-0.165 0.875 0.383 

Influência Social -> 
Intenção de uso 

0.010 0.075 0.940 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 20 apresenta a estatística t e o P-valor, para a diferença entre os coeficientes 

estruturais obtidos nos modelos estruturais relativos aos dois gêneros. A diferença é 

considerada estatisticamente significante se o P-valor for inferior a 0,05. 

Os efeitos sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho provocados pela 

Expectativa de Desempenho (Valor de P = 0,746), Influência Social (Valor de P = 

0,940), Condições Facilitadoras (Valor de P = 0,907) e Expectativa de Esforço (Valor 

de P = 0,383) não apresentaram diferenças significativas, quando moderados pela 

variável gênero. 

Esta análise de resultados demonstra que a variável gênero não influencia a relação 

dos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, Influência 

Social e Condições Facilitadoras com a Intenção de Uso de videoconferência no 

trabalho. Concluímos que as relações existentes no modelo estrutural, que relaciona 

a Escala UTAUT com a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, não são 

afetadas pela variável moderadora gênero. 

4.6.2 Teste da variável moderadora Idade 

Nesta seção serão apresentados os testes para verificar se a variável idade exerce 

algum efeito moderador nas relações existentes entre a escala UTAUT e a Intenção 

de Uso de videoconferência no trabalho. 

A Figura 23 apresenta a influência dos construtos, Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço e Influência Social, da escala UTAUT, sobre a na Intenção de 

Uso de videoconferência no trabalho, considerando o grupo com a idade até 50 anos. 
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Figura 23 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso – Idade até 50 anos 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes estruturais apresentados na Figura 23 estão dispostos na Tabela 21. 

Tabela 21 – Path coefficients – Idade até 50 anos 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.386 

Expectativa 
Desempenho 

    0.442 

Expectativa 
Esforço 

    -0.114 

Influência 
Social 

    0.226 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A Figura 24 mostra que todos os coeficientes estruturais do modelo da Figura 23 (que 

considera apenas a amostra do grupo da Idade até 50 anos), foram significativos, a 

menos do coeficiente estrutural do construto Expectativa de Esforço com a Intenção 

de Uso de videoconferência no trabalho. 

 

Figura 24 – Gráfico Path coefficients – Idade até 50 anos 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, para o grupo da Idade até 50 anos, as Condições Facilitadoras (coeficiente 

= 0,386), Expectativa de Desempenho (coeficiente = 0,442) e Influência Social 

(coeficiente = 0,226) exercem influência positiva, e estatisticamente significativa, 

sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho e que a Expectativa de 

Esforço (coeficiente = -0,114) possui uma relação inversa, porém estatisticamente não 

significativa, com a mencionada dimensão. 

A Figura 25 apresenta a influência dos construtos, Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço e Influência Social, da escala UTAUT, sobre a na Intenção de 

Uso de videoconferência no trabalho, considerando apenas a Idade acima de 50 anos. 
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Figura 25 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso – Idade acima de 50 anos 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes estruturais apresentados na Figura 25 estão dispostos na Tabela 22. 

Tabela 22 – Path coefficients variável - Idade acima de 50 anos 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    -0.144 

Expectativa 
Desempenho 

    0.613 

Expectativa 
Esforço 

    0.185 

Influência 
Social 

    0.344 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A Figura 26 mostra que todos os coeficientes estruturais do modelo da Figura 25 (que 

considera apenas a amostra do grupo da Idade acima de 50 anos), foram 

significativos, a menos do coeficiente estrutural do construto Condições Facilitadoras 

com a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. 

 

Figura 26 – Gráfico Path coefficients - Idade acima de 50 anos 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, para o grupo da Idade acima de 50 anos Expectativa de Desempenho 

(coeficiente = 0,613), Influência Social (coeficiente = 0,344) e Expectativa de Esforço 

(coeficiente = 0,185), exercem influência positiva, e estatisticamente significativas, 

sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho e que as Condições 

Facilitadoras (coeficiente = -0,144) possuem relação inversa com a mencionada 

dimensão, porém estatisticamente não significativa. 

O Teste da variável moderadora Idade é realizado na Tabela 23 que testa a diferença 

entre os coeficientes estruturais obtidos para a Idade até 50 anos e acima de 50 anos, 

respectivamente encontrados nas Tabelas 21 e 22. 

 

 

 

 



67 

 

Tabela 23 – Teste T dos path coefficients - Idade 
 Path Coefficients-diff 

(até 50 anos - acima 
de 50 anos) 

t-Value(|até 50 anos 
vs acima de 50 

anos|) 

p-Value (até 50 anos 
vs acima de 50 anos) 

Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

0.530 2.402 0.018 

Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

-0.171 1.046 0.297 

Expectativa Esforço -
> Intenção de uso 

-0.299 1.786 0.076 

Influência Social -> 
Intenção de uso 

-0.118 0.969 0.334 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 23 apresenta a estatística t e o P-valor, para a diferença entre os coeficientes 

estruturais obtidos para os dois grupos de idade. A diferença é considerada 

estatisticamente significante se o P-valor for inferior a 0,05. 

Os efeitos sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho provocados pela 

Expectativa de Desempenho (Valor de P = 0,297), Influência Social (Valor de P = 

0,334), e Expectativa de Esforço (Valor de P = 0,076) não apresentaram diferenças 

significativas, quando moderadas pela variável idade. Contudo, a influência das 

Condições Facilitadoras (Valor de P = 0,018) sobre a intenção de uso de 

videoconferência no trabalho, demonstra uma relação inversa e estatisticamente 

significativa. 

Esta análise de resultados demonstra que a variável moderadora idade não influencia 

a relação dos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço e 

Influência Social com a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, entretanto, 

afeta a relação existente entre as Condições Facilitadoras na Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho. 

4.6.3 Teste das variáveis moderadora Experiência 

Nesta seção serão apresentados os testes para verificar se a variável Experiência 

exerce algum efeito moderador nas relações existentes entre a escala UTAUT e a 

Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. 

A Figura 27 apresenta a influência dos construtos, Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço e Influência Social, da escala UTAUT, sobre a na Intenção de 
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Uso de videoconferência no trabalho, considerando apenas as pessoas com Muita 

Experiência.  

 

Figura 27 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso – Muita Experiência 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes estruturais apresentados na Figura 27 estão dispostos na Tabela 24. 

Tabela 24 – Path coefficients - Muita Experiência 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.376 

Expectativa 
Desempenho 

    0.420 

Expectativa 
Esforço 

    -0.058 

Influência 
Social 

    0.200 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A Figura 28 mostra que todos os coeficientes estruturais do modelo da Figura 27 (que 

considera apenas a amostra do grupo Muita Experiência), foram significativos, a 

menos do coeficiente estrutural do construto Expectativa de Esforço com a Intenção 

de Uso de videoconferência no trabalho. 

 

Figura 28 – Gráfico Path coefficients – Muita Experiência 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, para o grupo de pessoas com Muita Experiência, as Condições Facilitadoras 

(coeficiente = 0,376), Expectativa de Desempenho (coeficiente = 0,420) e Influência 

Social (coeficiente = 0,200) exercem influência positiva e estatisticamente significativa 

sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho e que a Expectativa de 

Esforço (coeficiente = -0,058) possui uma relação inversa, porém estatisticamente não 

significativa, com a mencionada dimensão. 

A Figura 29 apresenta a influência dos construtos, Expectativa de Desempenho, 

Expectativa de Esforço e Influência Social, da escala UTAUT, sobre a na Intenção de 

Uso de videoconferência no trabalho, considerando apenas as pessoas com Pouca 

Experiência. 
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Figura 29 – Efeito escala UTAUT na Intenção de Uso – Pouca Experiência 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Os coeficientes estruturais apresentados na Figura 21 estão dispostos na Tabela 25. 

Tabela 25 – Path coefficients variável – Pouca Experiência 
 Condições 

Facilitadoras 
Expectativa 

Desempenho 
Expectativa 

Esforço 
Influência 

Social 
Intenção de 

uso 

Condições 
Facilitadoras 

    0.123 

Expectativa 
Desempenho 

    0.487 

Expectativa 
Esforço 

    0.047 

Influência 
Social 

    0.306 

Intenção de 
uso 

     

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A Figura 30 mostra que todos os coeficientes estruturais do modelo da Figura 29 (que 

considera apenas a amostra do grupo de pessoas com Pouca Experiência), foram 

positivos e estatisticamente significativos, com a Intenção de Uso de videoconferência 

no trabalho. 

 

Figura 30 – Gráfico Path coefficients – Pouca Experiência 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

Portanto, para o grupo de pessoas com Pouca Experiência, as Condições 

Facilitadoras (coeficiente = 0,123), Expectativa de Desempenho (coeficiente = 0,487), 

Influência Social (coeficiente = 0,306) e Expectativa de Esforço (coeficiente = 0,047), 

exercem influência positiva e estatisticamente significativa sobre a Intenção de Uso 

de videoconferência no trabalho. 

O Teste da variável moderadora Experiência é realizado na Tabela 26 que testa a 

diferença entre os coeficientes estruturais obtidos para as pessoas com Muita 

Experiência e Pouca Experiência, respectivamente encontrados nas Tabelas 24 e 25. 
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Tabela 26 – Teste T dos path coefficients - Experiência 
 Path Coefficients-diff 

(experiencia Muita - 
experiencia Pouca) 

t-Value(|experiencia 
Muita vs experiencia 

Pouca|) 

p-Value (experiencia 
Muita vs experiencia 

Pouca) 

Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

0.254 1.336 0.184 

Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

-0.067 0.490 0.625 

Expectativa Esforço -
> Intenção de uso 

-0.105 0.724 0.470 

Influência Social -> 
Intenção de uso 

-0.106 0.927 0.355 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 26 apresenta a estatística t e o P-valor, para a diferença entre os coeficientes 

estruturais obtidos para os dois grupos de Experiência. A diferença é considerada 

estatisticamente significante se o P-valor for inferior a 0,05. 

Os efeitos sobre a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho provocados pela 

Expectativa de Desempenho (Valor de P = 0,625), Influência Social (Valor de P = 

0,355), Condições Facilitadoras (Valor de P = 0,184) e Expectativa de Esforço (Valor 

de P = 0,470) não apresentaram diferenças significativas, quando moderados pela 

variável experiência. 

Esta análise de resultados demonstra que a variável Experiência não influencia a 

relação dos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, 

Influência Social e Condições Facilitadoras com a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho. Concluímos que as relações existentes no modelo 

estrutural, que relaciona a Escala UTAUT com a Intenção de Uso de videoconferência 

no trabalho, não são afetadas pela variável moderadora Experiência. 

A Tabela 27 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. 
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Tabela 27 – Resumo Teste de Hipóteses 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

H3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.250 0.022 Comprovada 

H1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.442 0.000 Comprovada 

H2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

-0.000 0.999 Não 
Comprovada 

H4 - Influência Social 
-> Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.252 0.000 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 28 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho – Grupo 

Feminino. 

Tabela 28 – Resumo Teste de Hipóteses – Grupo Feminino 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HGF3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.277 Menor que 0,05 Comprovada 

HGF1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.410 Menor que 0,05 Comprovada 

HGF2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

-0.096 Maior que 0,05 Não 
Comprovada 

HGF4 - Influência 
Social -> Intenção de 

uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.243 Menor que 0,05 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 29 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho – Grupo 

Masculino. 
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Tabela 29 – Resumo Teste de Hipóteses – Grupo Masculino 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HGM3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.254 Menor que 0,05 Comprovada 

HGM1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.461 Menor que 0,05 Comprovada 

HGM2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.069 Menor que 0,05 Comprovada 

HGM4 - Influência 
Social -> Intenção de 

uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.233 Menor que 0,05 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 30 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho – Grupo Idade 

até 50 anos. 

Tabela 30 – Resumo Teste de Hipóteses – Grupo Idade até 50 anos 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HID3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.386 Menor que 0,05 Comprovada 

HID1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.442 Menor que 0,05 Comprovada 

HID2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

-0.114 Maior que 0,05 Não 
Comprovada 

HID4 - Influência 
Social -> Intenção de 

uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.226 Menor que 0,05 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

A Tabela 31 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho – Grupo Idade 

acima de 50 anos. 
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Tabela 31 – Resumo Teste de Hipóteses – Grupo Idade acima 50 anos 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HIU3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

-0.144 Maior que 0,05 Não 
Comprovada 

HIU1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.613 Menor que 0,05 Comprovada 

HIU2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.185 Menor que 0,05 Comprovada 

HIU4 - Influência 
Social -> Intenção de 

uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.344 Menor que 0,05 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 32 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho – Grupo Muita 

Experiência. 

Tabela 32 – Resumo Teste de Hipóteses – Grupo Muita Experiência 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HEM3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.376 Menor que 0,05 Comprovada 

HEM1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.420 Menor que 0,05 Comprovada 

HEM2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

-0.058 Maior que 0,05 Não 
Comprovada 

HEM4 - Influência 
Social -> Intenção de 

uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.200 Menor que 0,05 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 33 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os construtos 

da escala UTAUT e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho – Grupo Pouca 

Experiência. 
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Tabela 33 – Resumo Teste de Hipóteses – Grupo Pouca Experiência 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HEP3 - Condições 
Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

0.123 Menor que 0,05 Comprovada 

HEP1 - Expectativa 
Desempenho -> 
Intenção de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.487 Menor que 0,05 Comprovada 

HEP2 - Expectativa 
Esforço -> Intenção 

de uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.047 Menor que 0,05 Comprovada 

HEP4 - Influência 
Social -> Intenção de 

uso 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.306 Menor que 0,05 Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 34 demonstra resumo do teste de hipóteses da influência da variável 

moderadora nas relações entre os construtos da escala UTAUT e a Intenção de Uso 

de videoconferência no trabalho – Variável Moderadora Gênero. 

Tabela 34 – Resumo Teste de Hipóteses – Variável Moderadora Gênero 
Formulação: 

O Gênero influencia: 
Resultado 

Diferença entre 
os Coeficientes 
Estruturais dos 
dois gêneros 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HG3 - Condições Facilitadoras -
> Intenção de uso 

0.023 0.907 Não Comprovada 

HG1 - Expectativa Desempenho 
-> Intenção de uso 

-0.051 0.746 Não Comprovada 

HG2 - Expectativa Esforço -> 
Intenção de uso 

-0.165 0.383 Não Comprovada 

HG4 - Influência Social -> 
Intenção de uso 

0.010 0.940 Não Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 35 demonstra resumo do teste de hipóteses da influência da variável 

moderadora nas relações entre os construtos da escala UTAUT e a Intenção de Uso 

de videoconferência no trabalho – Variável Moderadora Idade. 
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Tabela 35 – Resumo Teste de Hipóteses – Variável Moderadora Idade 
Formulação: 

O Gênero influencia: 
Resultado 

Diferença entre 
os Coeficientes 
Estruturais dos 
dois gêneros 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HI3 - Condições Facilitadoras -> 
Intenção de uso 

0.530 0.018 Comprovada 

HI1 - Expectativa Desempenho -
> Intenção de uso 

-0.171 0.297 Não Comprovada 

HI2 - Expectativa Esforço -> 
Intenção de uso 

-0.299 0.076 Não Comprovada 

HI4 - Influência Social -> 
Intenção de uso 

-0.118 0.334 Não Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

A Tabela 36 demonstra resumo do teste de hipóteses da influência da variável 

moderadora nas relações entre os construtos da escala UTAUT e a Intenção de Uso 

de videoconferência no trabalho – Variável Moderadora Experiência. 

Tabela 36 – Resumo Teste de Hipóteses – Variável Moderadora Experiência 
Formulação: 

O Gênero influencia: 
Resultado 

Diferença entre 
os Coeficientes 
Estruturais dos 
dois gêneros 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

HE3 - Condições Facilitadoras -
> Intenção de uso 

0.254 0.184 Não Comprovada 

HE1 - Expectativa Desempenho 
-> Intenção de uso 

-0.067 0.625 Não Comprovada 

HE2 - Expectativa Esforço -> 
Intenção de uso 

-0.105 0.470 Não Comprovada 

HE4 - Influência Social -> 
Intenção de uso 

-0.106 0.355 Não Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

As tabelas acima apesentaram resultados esperados e outros achados que envolvem 

novas reflexões. Desta forma: 

1) A comprovação da hipótese H3 - Condições Facilitadoras -> Intenção de uso, 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

2) A comprovação da hipótese H1 - Expectativa Desempenho -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

3) A não comprovação da hipótese H2 - Expectativa Esforço -> Intenção de uso 

leva a suposição de que a Expectativa Esforço é mitigada pela Expectativa 

Desempenho. Ou seja, a perspectiva de um desempenho superior 

proporcionado pelo uso de videoconferência no trabalho, sobrepõe o esforço 

necessário para o domínio da tecnologia. 
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4) A comprovação da hipótese H4 - Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

5) A comprovação da hipótese HGF3 – Influência da Variável Moderadora para o 

Gênero Feminino na relação: Condições Facilitadoras -> Intenção de uso, era 

esperada conforme a teoria UTAUT. 

6) A comprovação da hipótese HGF1 – Influência da Variável Moderadora para o 

Gênero Feminino na relação:  Expectativa Desempenho -> Intenção de uso era 

esperada conforme a teoria UTAUT. 

7) A não comprovação da hipótese HGF2 – Influência da Variável Moderadora 

para o Gênero Feminino na relação: Expectativa Esforço -> Intenção de uso, 

pelo mesmo motivo da não comprovação da Hipótese H2, leva a suposição de 

que a Expectativa Esforço é mitigada pela Expectativa Desempenho, também 

para o gênero Feminino. 

8) A comprovação da hipótese HGF4 – Influência da Variável Moderadora para o 

Gênero Feminino na relação: Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

9) A comprovação da hipótese HGM3 – Influência da Variável Moderadora para o 

Gênero Masculino na relação: Condições Facilitadoras -> Intenção de uso, era 

esperada conforme a teoria UTAUT. 

10)  A comprovação da hipótese HGM1 – Influência da Variável Moderadora para 

o Gênero Masculino na relação: Expectativa Desempenho -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

11)  A não comprovação da hipótese HGM2 – Influência da Variável Moderadora 

para o Gênero Masculino na relação: Expectativa Esforço -> Intenção de uso, 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

12)  A comprovação da hipótese HGM4 – Influência da Variável Moderadora para 

o Gênero Masculino na relação: Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

13)  A comprovação da hipótese HID3 – Influência da Variável Moderadora para o 

Idade até 50 anos na relação: Condições Facilitadoras -> Intenção de uso, era 

esperada conforme a teoria UTAUT. 

14)  A comprovação da hipótese HID1 – Influência da Variável Moderadora para o 

Idade até 50 anos na relação: Expectativa Desempenho -> Intenção de uso era 

esperada conforme a teoria UTAUT. 
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15)  A não comprovação da hipótese HID2 – Influência da Variável Moderadora 

para o Idade até 50 anos na relação: Expectativa Esforço -> Intenção de uso, 

pelo mesmo motivo da não comprovação da Hipótese H2, leva a suposição de 

que a Expectativa Esforço é moderada pela Expectativa Desempenho, também 

para o Idade até 50 anos. 

16)  A comprovação da hipótese HID4 – Influência da Variável Moderadora para o 

Idade até 50 anos na relação: Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

17)  A não comprovação da hipótese HIU3 – Influência da Variável Moderadora 

para o Idade acima de 50 anos na relação: Condições Facilitadoras -> Intenção 

de uso. O motivo da não comprovação pode estar associado a dificuldade do 

uso de novas tecnologias pelo grupo Acima de 50 anos. Mesmo que haja 

Condições Facilitadoras, bloqueios psicológicos podem dificultar a intenção de 

uso da videoconferência no trabalho. Muitas das pessoas acima de 50 anos 

estão em outro patamar profissional que não exige videoconferência. 

18)  A comprovação da hipótese HIU1 – Influência da Variável Moderadora para o 

Idade acima de 50 anos na relação: Expectativa Desempenho -> Intenção de 

uso era esperada conforme a teoria UTAUT. 

19)  A não comprovação da hipótese HIU2 – Influência da Variável Moderadora 

para o Idade acima de 50 anos na relação: Expectativa Esforço -> Intenção de 

uso, era esperada conforme a teoria UTAUT. 

20)  A comprovação da hipótese HIU4 – Influência da Variável Moderadora para o 

Idade acima de 50 anos na relação: Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

21)  A comprovação da hipótese HEM3 – Influência da Variável Moderadora para 

o Muita Experiência na relação: Condições Facilitadoras -> Intenção de uso, 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

22)  A comprovação da hipótese HEM1 – Influência da Variável Moderadora para 

o Muita Experiência na relação: Expectativa Desempenho -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

23)  A não comprovação da hipótese HEM2 – Influência da Variável Moderadora 

para o Muita Experiência na relação: Expectativa Esforço -> Intenção de uso, 

pelo mesmo motivo da não comprovação da Hipótese H2, leva a suposição de 
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que a Expectativa Esforço é moderada pela Expectativa Desempenho, também 

para o grupo Muita Experiência. 

24)  A comprovação da hipótese HEM4 – Influência da Variável Moderadora para 

o Muita Experiência na relação: Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

25)  A comprovação da hipótese HEP3 – Influência da Variável Moderadora para o 

Pouca Experiência na relação: Condições Facilitadoras -> Intenção de uso, era 

esperada conforme a teoria UTAUT. 

26)  A comprovação da hipótese HEP1 – Influência da Variável Moderadora para o 

Pouca Experiência na relação: Expectativa Desempenho -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

27)  A não comprovação da hipótese HEP2 – Influência da Variável Moderadora 

para o Pouca Experiência na relação: Expectativa Esforço -> Intenção de uso, 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

28)  A comprovação da hipótese HEP4 – Influência da Variável Moderadora para o 

Pouca Experiência na relação: Influência Social -> Intenção de uso 

era esperada conforme a teoria UTAUT. 

29)  A não comprovação de HG3: A variável moderadora Gênero não influenciou a 

relação das Condições Facilitadoras na Intenção de o Uso de videoconferência 

no trabalho.  

30)  A não comprovação de HG1: A variável moderadora Gênero não influenciou a 

relação da Expectativa de Desempenho na Intenção de o Uso de 

videoconferência no trabalho.  

31)  A não comprovação de HG2: A variável moderadora Gênero não influenciou a 

relação da Expectativa de Esforço na Intenção de o Uso de videoconferência 

no trabalho.  

32)  A não comprovação de HG4: A variável moderadora Gênero não influenciou a 

relação da Influência Social na Intenção de o Uso de videoconferência no 

trabalho. 

33)  A não comprovação de HI3: A variável moderadora Idade não influenciou a 

relação das Condições Facilitadoras na Intenção de o Uso de videoconferência 

no trabalho.  
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34)  A não comprovação de HI1: A variável moderadora Idade não influenciou a 

relação da Expectativa de Desempenho na Intenção de o Uso de 

videoconferência no trabalho.  

35)  A não comprovação de HI2: A variável moderadora Idade não influenciou a 

relação da Expectativa de Esforço na Intenção de o Uso de videoconferência 

no trabalho.  

36)  A não comprovação de HI4: A variável moderadora Idade não influenciou a 

relação da Influência Social na Intenção de o Uso de videoconferência no 

trabalho. 

37)  A não comprovação de HE3: A variável moderadora Experiência não 

influenciou a relação das Condições Facilitadoras na Intenção de o Uso de 

videoconferência no trabalho.  

38)  A não comprovação de HE1: A variável moderadora Experiência não 

influenciou a relação da Expectativa de Desempenho na Intenção de o Uso de 

videoconferência no trabalho.  

39)  A não comprovação de HE2: A variável moderadora Experiência não 

influenciou a relação da Expectativa de Esforço na Intenção de o Uso de 

videoconferência no trabalho.  

40)  A não comprovação de HE4: A variável moderadora Experiência não 

influenciou a relação da Influência Social na Intenção de o Uso de 

videoconferência no trabalho. 

Estes achados serão consolidados nas conclusões da presente dissertação. 
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5 Conclusões, limitações e sugestões de novas pesquisas 

O Coronavírus além de deixar milhares de infectados no Brasil e no mundo, impôs o 

isolamento para a evitar a infecção pelo vírus. Diante desta situação surgiu a 

necessidade de comunicação a distância. O estudo se fez necessário para o 

entendimento da intenção de uso de videoconferência no trabalho, em que a pessoa 

busca atender as necessidades de comunicação a distância. O presente estudo se 

concentrou no Intenção de Uso de videoconferência no trabalho, explorando os 

constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, Condições 

Facilitadoras e Influência Social do modelo de escala UTAUT – Teoria Unificada de 

Aceitação e Uso de Tecnologia. Foram também analisadas as relações das variáveis 

moderadoras Gênero, Idade e Experiência, na estrutura do modelo proposto. 

5.1 Conclusões 

A presente dissertação está fundamentada nos estudos por Venkatesh et al., (2003) 

e corroborados pelos autores Chao, Dwivedi, Hoque e Sorwar, Khechine, Rahi, Tarhini 

(2019; 2019; 2017; 2016, 2020; 2019; 2016), que propuseram os fatores que 

influenciam a intenção comportamental dos consumidores em relação a ao uso da 

tecnologia.  

A Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia (UTAUT), conforme denominada 

pelos autores, foi constatada na presente dissertação, como sendo um importante 

arcabouço para o estudo da intenção de uso da videoconferência no trabalho. 

A questão norteadora do presente estudo pode ser assim definida: Quais são os 

fatores que influenciam a intenção de uso de videoconferência no trabalho? 

O objetivo geral do estudo constituiu em estudar os fatores que influenciam a intenção 

de uso de videoconferência no trabalho. Também foram delineados os objetivos 

específicos como: Avaliar a escala UTAUT para estudar a intenção de uso de 

videoconferência no trabalho; Modelar o relacionamento entre a escala UTAUT 

formada pelos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de Esforço, 

Condições Facilitadoras e Influência Social sobre a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho e testar as variáveis moderadoras propostas no modelo. 
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O marco teórico da dissertação está fundamentado nos trabalhos inspiradores de 

Venkatesh et al., (2003), que apresentam inclusive a escala UTAUT usadas nesta 

investigação. 

Este estudo envolveu, uma pesquisa descritiva quantitativa que contemplou a 

aplicação do questionário de pesquisa aos usuários de videoconferência no trabalho, 

tendo sido pesquisadas 134 pessoas. Para os subgrupos Gênero, Idade e 

Experiência, as amostras foram Gênero Feminino 40, Gênero Masculino 94, Idade até 

50 anos 95, Idade acima de 50 anos 39, Muita Experiência 69 e Pouca Experiência 

65. 

Inicialmente foram testados os critérios de confiabilidade e validade da escala UTAUT. 

A seguir foram realizados os testes do modelo estrutural adotado e da influência das 

variáveis moderadoras. 

A aplicação da escala UTAUT, inicialmente com a presença de todos os subgrupos 

pesquisados de Gênero, Idade e Experiência, apresentou as seguintes relações: os 

componentes Expectativa de Desempenho, Condições Facilitadoras e Influência 

Social apresentam influência significativa sobre a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho. Entretanto, a Expectativa de Esforço possui uma 

relação inversa, porém estatisticamente não significativa, com a intenção de uso da 

videoconferência no trabalho. 

Para a variável moderadora Gênero os resultados demonstram que esta variável não 

interfere na relação dos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de 

Esforço, Influência Social e Condições Facilitadoras com a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho. Concluímos que as relações existentes no modelo 

estrutural, que relaciona a Escala UTAUT com a Intenção de Uso de videoconferência 

no trabalho, não são afetadas pela variável moderadora gênero. 

Para a variável moderadora Idade, os resultados demonstram que esta variável não 

influencia a relação dos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de 

Esforço e Influência Social na Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. 

Entretanto a variável moderadora Idade interferiu na relação entre as Condições 

Facilitadoras e a Intenção de Uso de videoconferência no trabalho. Estes construtos 

não se mostraram correlacionados para o grupo com idade acima de 50 anos. A não 
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comprovação da hipótese de influência das Condições Facilitadoras sobre a Intenção 

de Uso de videoconferência no trabalho, pode estar associado a dificuldade do uso 

de novas tecnologias pelo grupo “Acima de 50 anos”. Mesmo que haja Condições 

Facilitadoras, bloqueios psicológicos podem dificultar a intenção, deste grupo, de uso 

da videoconferência no trabalho. Conjetura-se também que muitas das pessoas acima 

de 50 anos estão em outro patamar profissional, que muitas vezes não exige o uso da 

videoconferência. 

Para a variável moderadora Experiência, os resultados demonstram que esta variável 

não influencia a relação dos constructos Expectativa de Desempenho, Expectativa de 

Esforço, Influência Social e Condições Facilitadoras com a Intenção de Uso de 

videoconferência no trabalho. Concluímos que pessoas com muita experiência e 

pessoas com pouca experiência possuem o mesmo comportamento em relação a 

Intenção de Uso da videoconferência no trabalho.  

Ficou muito evidente no estudo realizado que a expectativa de desempenho tem uma 

forte influência na Intenção de Uso da videoconferência no trabalho. De fato, o uso da 

videoconferência já havia se mostrado uma tendência mesmo antes da ocorrência da 

pandemia. O WFA (trabalhe em qualquer lugar) está presente em empresas, tais 

como, o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, ou USPTO (que tem 

vários milhares de funcionários da WFA); Tulsa Remote; Tata Consultancy Services, 

ou TCS (uma empresa global de serviços de TI que anunciou um plano para ser 75% 

remota até 2025); GitLab (a maior empresa totalmente remota do mundo, com 1.300 

funcionários); Zapier (uma empresa de automação de fluxo de trabalho com mais de 

300 funcionários, nenhum deles alocado, nos Estados Unidos e em 23 outros países); 

e MobSquad (uma start-up canadense que emprega funcionários da WFA) (Review., 

2020). Esta tecnologia pode reduzir ou eliminar custos imobiliários, pode reduzir ou 

eliminar custos com deslocamentos, contratar e usar talentos globalmente, utilizar 

todas as tecnologias disponíveis, de forma simultânea e integrada. 

Supõe-se inclusive que a força da expectativa de desempenho possa afetar inclusive 

outros construtos do modelo, como a expectativa de esforço. Entretanto não se pode 

comprovar a esta relação, pelo fato desta não ter sido previsto no modelo original do 

estudo, o que pode significar uma limitação da pesquisa, que será a seguir abordada. 
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5.2 Limitações 

A amostra coletada para a realização da pesquisa pareceu adequada para os testes 

iniciais realizados. Entretanto para o estudo da interferência das variáveis 

moderadoras nas relações estruturais do modelo, vários grupos passaram a ser 

considerados, como gênero feminino e masculinos, idades abaixo e acima de 50 anos 

e grupos com pouca e muita experiência. A medida que a amostra é estratificada pelos 

diversos grupos, o seu tamanho começa a constituir uma limitação ao estudo. 

Por outro lado, existe uma limitação inerente ao próprio modelo formulado, por 

desconsiderar as possíveis relações entre os construtos da escala UTAUT. Desta 

forma não se pode constatar uma relação que se mostrou muito evidente, mas que 

cientificamente não pode ser comprovada, da influência da expectativa de 

desempenho sobre a expectativa de esforço, podendo a primeira mitigar o impacto da 

segunda na Intenção de Uso da videoconferência no trabalho. As pessoas começam 

a perceber que a elegibilidade para o emprego passa a depender do domínio de 

tecnologias como a da videoconferência. 

5.3 Sugestões de novas pesquisas 

A dissertação resultou na visão da escala UTAUT, no que tange a intenção de uso de 

videoconferência no trabalho. Entende-se que os fatos apresentados são relevantes, 

contudo, a escala pode ser utilizada em vários outros contextos, como por exemplo, 

intenção de uso de videoconferência no ambiente familiar dentre outras tecnologias, 

tais como, intenção de uso de SmartTV, celulares, etc. O modelo UTAUT mostra-se 

como um poderoso instrumento para mensurar a intenção de uso de tecnologia em 

diversos setores. 

Sugere-se ainda nova pesquisa com espectro amostral maior, para melhorar a análise 

estatística do dos subgrupos (Gênero, Idade e Experiência). Devido a escala de 

respostas likert de 7 níveis, sendo necessário, uma amostra maior para a análise com 

mais solidez. 

Outra sugestão é modificar as relações estruturais da escala UTAUT levando em 

conta os construtos da escala. Por exemplo: “A Expectativa de Esforço está 
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relacionada a Expectativa de Desempenho”, ou seja, estou disposto a fazer esforço 

devido ao desempenho esperado para videoconferência no trabalho?”. 
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Apêndice A – Itens usados na estimativa de UTAUT 

 

Construtos do Modelo UTAUT- Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology 

Performance expectancy 

U6 I would find the system useful in my job. 

RA1 Using the system enables me to accomplish tasks more quickly. 

RA5 Using the system increases my productivity. 

OE7 If I use the system, I will increase my chances of getting a raise. 

Effort expectancy 

EOU3 My interaction with the system would be clear and understandable. 

EOU5 It would be easy for me to become skillful at using the system. 

EOU6 I would find the system easy to use. 

EU4 Learning to operate the system is easy for me. 

Social influence 

SN1 People who influence my behavior think that I should use the system. 

SN2 People who are important to me think that I should use the system. 

SF2 The senior management of this business has been helpful in the use of the system. 

SF4 In general, the organization has supported the use of the system. 

Facilitating conditions 

PBC2 I have the resources necessary to use the system. 

PBC3 I have the knowledge necessary to use the system. 

PBC5 The system is not compatible with other systems I use. 

FC3 A specific person (or group) is available for assistance with system difficulties. 

Behavioral intention to use the system 

BI1 I intend to use the system in the next <n> months. 

BI2 I predict I would use the system in the next <n> months. 

BI3 I plan to use the system in the next <n> months. 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de VENKATESH et al., (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Apêndice B – Pesquisa videoconferência no trabalho 

 

Construtos do Modelo UTAUT- Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology 

Expectativa de Desempenho 

ED4 - Utilizar videoconferência faz com que as minhas atividades sejam cumpridas mais 

rapidamente 

ED5 - A videoconferência é útil para o meu trabalho 

ED6 - A videoconferência aumenta a qualidade do meu trabalho 

ED7 - A videoconferência diminui a minha interação com a equipe 

ED8 - Eu acho fácil utilizar videoconferência 

Expectativa de Esforço 

EE9 - Eu acho fácil acessar a plataforma de videoconferência 

EE10 - A minha utilização da videoconferência é descomplicada 

EE11 - Eu acho que é fácil usar a videoconferência 

EE12 - Aprender a usar videoconferência foi fácil para mim 

Influência Social 

IS13 - As pessoas que são importantes para mim pensam que eu deveria usar a videoconferência 

IS14 - As pessoas que influenciam o meu comportamento pensam que devo usar a 

videoconferência 

IS15 - Pessoas, cujas opiniões eu valorizo, preferem que eu utilize a videoconferência 

IS16 - Pessoas cujas opiniões eu valorizo, preferem usar reunião presencial 

Condições Facilitadoras 

CF17 - Tenho os recursos necessários para usar a videoconferência 

CF18 - Tenho o conhecimento necessário para usar a videoconferência 

CF19 - A videoconferência é compatível com outras tecnologias que uso 

CF20 - Posso obter ajuda de outras pessoas quando tenho dificuldade em usar videoconferência 

CF21 - A videoconferência me economiza tempo 

CF22 - Existe material disponível sobre videoconferência em sites de busca e de vídeos 

Intenção de uso 

IU23 - Pretendo continuar utilizando a videoconferência no futuro 

IU24 - Desejo aumentar significativamente o meu uso da videoconferência 

IU25 - Eu pretendo priorizar a utilização da videoconferência para reuniões 

IU26 - Eu planejo utilizar a videoconferência em reuniões 

IU27 - Eu pretendo investir o meu tempo no aprimoramento do uso da videoconferência 

IU28 - Eu pretendo integrar a videoconferência à minha rotina de trabalho. 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de VENKATESH et al. (2003) 
 
 
 


