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Não existe nada tão perfeito que não possa ser melhorado”.
Anônimo.

“Alguns homens vêem as coisas como são e perguntam 'Por quê?'
Eu sonho com as coisas que nunca foram e pergunto 'Por que não?'”
George Bernard Shaw
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RESUMO

Sistemas de Business Intelligence & Analytics (BI&Analytics) oferecem uma forma
prática de gerar vantagem competitiva num ambiente onde o volume de dados está
aumentando de forma exponencial e se tornando cada vez mais disponível. A
demanda por sistemas de BI&Analytics vem crescendo e está projetada para
alcançar US$ 18,3 bilhões em 2017, um aumento de 7,3% comparado a 2016.
Entretanto, aproximadamente 80% dos projetos de BI&Analytics falham. O objetivo
desta pesquisa foi identificar os fatores que explicam a intenção de uso de sistemas
de BI&Analytics a partir do modelo de aceitação de tecnologia UTAUT. Os
seguintes tópicos foram revistos na literatura: Sistemas de Inteligência de Negócio,
Sistemas de Análise Preditiva, Fatores Influenciadores, Barreiras e Desafios na
Adoção de Sistemas e Modelos de Adoção de Tecnologia. Foi adotada para esta
pesquisa a abordagem empírico-positivista através de uma pesquisa quantitativa
de natureza causal, utilizando o método de amostragem não-probabilístico
intencional. Esta pesquisa tem a finalidade explicativa, já que analisou os fatores
que determinam ou contribuem para a intenção de uso de sistemas de
BI&Analytics. Pelo fato de não haver sido encontrada extensa bibliografia
analisando os dois aspectos em conjunto, intenção de usar e projetos de
BI&Analytics, esse estudo também incorporou a finalidade exploratória. Este estudo
utilizou a técnica de Regressão Linear Múltipla (RLM) para explicar o
comportamento da variável dependente Intenção de Uso em função de quatro
variáveis explicativas e a Regressão Múltipla Hierárquica para testar a influência
das quatro variáveis moderadoras nessas relações. Ao final, confirmou-se a
aplicabilidade teórica, através do Teste F de Significância, encontrando evidência
de que pelo menos uma das quatro variáveis independentes está relacionada à
Intenção de Uso. Foi validado que modelo deste estudo está compatível com outros
modelos estudados anteriormente, porém, apresenta características únicas por ter
sido desenvolvido em um contexto ainda pouco explorado, sistemas de
BI&Analytics. Expectativa de Performance foi o fator identificado como mais
influente na intenção de uso e Expectativa de Esforço não apresentou significância
estatística indicando que o usuário de sistemas de BI&Analytics dá pouco valor ao
esforço necessário, desde que tenha a percepção de que melhorará seu
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desempenho. De forma não esperada, Condições Facilitadoras apresentou
coeficiente negativo podendo, este efeito, estar relacionado à expectativa de
independência que os usuários de BI&Analytics desenvolveram ao longo do tempo.
Chama atenção o potencial de aplicabilidade prática deste estudo pela utilização
de estratégias específicas, por conta dos resultados encontrados, permitindo um
melhor direcionamento dos esforços e o aumento da probabilidade de sucesso de
sistemas de BI&Analytics. Este trabalho contribui para outros pesquisadores e, em
termos práticos, a implementadores e empresas que estejam avaliando a
implantação de sistemas de BI&Analytics, ou o uso de sistemas já existentes, pois
enumera os fatores que influenciam a intenção de usar sistemas deste tipo, além
de contribuir para o melhor aproveitamento do investimento realizado em tecnologia
(previsto para alcançar US$ 22,8 bilhões até o final de 2020) identificando
elementos que possam minimizar a perda em projetos que envolvam BI&Analytics.

Palavras-chave: Intenção de uso; Inteligência de Negócio; Análise Preditiva;
UTAUT framework.
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ABSTRACT

Business Intelligence & Analytics (BI & Analytics) systems offer a practical way to
generate competitive advantage in an environment where data volume is increasing
exponentially and becoming increasingly available. Demand for BI & Analytics
systems is growing and is projected to reach $ 18.3 billion in 2017, a 7.3% increase
over 2016. However, approximately 80% of BI & Analytics projects fail. The objective
of this research was to identify the factors that explain the intention to use BI &
Analytics systems using the UTAUT technology acceptance model. For this
research the empirical-positivist approach was adopted through a quantitative
research of causal nature, using the method of non-probabilistic and intentional
sampling. This research has the explanatory purpose, since it analyzed the factors
that determine or contribute to the intention to use BI & Analytics systems. Because
no extensive bibliography was found analyzing the two aspects together, intent to
use and BI & Analytics projects, this study also incorporated the exploratory
purpose. This study used the Multiple Linear Regression (RLM) technique to explain
the behavior of the dependent variable Intention of Use influenced by four
explanatory variables and the Hierarchical Multiple Regression to test the influence
of the four moderating variables in these relations. Finally, the theoretical
applicability was confirmed through the Significance Test F, finding evidence that at
least one of the four independent variables is related to the Intention of Use. It was
validated that the model of this study is compatible with other models studied
previously, and presents unique features because it has been developed in a
context still under-explored, BI & Analytics systems. Performance Expectation was
the most influential factor influencing Intention to Use and Effort Expectation did not
show statistical significance indicating that the user of BI & Analytics systems gives
little value to the effort required, if he has the perception that it will improve his
performance. In an unexpected way, Facilitating Conditions presented a negative
coefficient, this effect may be related to the independence expectation that BI &
Analytics users have developed in the course of time. The practical applicability
potential of this study is highlighted by the use of specific strategies, due to the
results found, allowing better efforts driving and increasing the BI & Analytics
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systems success probability. This work contributes to other researchers and, in
pratical terms, to implementers and companies that are evaluating the
implementation of BI & Analytics systems, or the use of existing systems, as it
enumerates the factors that influence the intention to use systems of this type,
besides contributing to the best use of the technology investment (expected to reach
$ 22.8 billion by the end of 2020) by identifying elements that can minimize loss in
projects involving BI & Analytics.
Keywords: Use Intention; Business Intelligence; Analytics; UTAUT framework.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com o Banco Mundial (2016) o número de usuários da internet mais
do que triplicou em uma década – de um bilhão em 2005 para cerca de 3,2
bilhões no final de 2015 – e, nos domicílios dos países em desenvolvimento,
encontram-se mais telefones celulares do que acesso à eletricidade ou à água
potável. Ainda de acordo com o Banco Mundial, quando se fala do quinto mais
pobre da população dos países em desenvolvimento, 70% já contam com pelo
menos um telefone celular acessando internet. O volume de informação
circulante tem aumentado significativamente na última década.

Em um dia comum, 186 milhões de fotos são publicadas no Instagram, 36
milhões de compras são realizadas no site da Amazon, 207 bilhões de emails
são enviados e 8,8 bilhões de vídeos são assistidos no Youtube (BANCO
MUNDIAL, 2016).

Um estudo realizado pela BI Intelligence, setor de pesquisa da Business
Insider, estima que até 2020 existirão 34 bilhões de dispositivos conectados no
mundo. Serão mais de quatro dispositivos por pessoa no planeta (CAMHI,
2015). Mesmo com esses números em crescimento, o instituto de pesquisas
Forrester apresentou estudo de que somente 37% dos dados estruturados e
apenas 22% dos dados não estruturados são analisados pelas empresas
(FORRESTER, 2015).

Por volta de 2020, metade das grandes empresas estará tomando suas
decisões críticas de negócio baseados na interpretação do volume de dados
disponíveis, mesmo que não tenham tempo ou habilidade de avaliar se estas
informações são verdadeiras, irrelevantes ou vencidas. Até o momento o foco
tem sido na visualização das informações, apesar da dificuldade em interpretálas completamente (RANSBOTHAM; KIRON; PRENTICE, 2015).
A IoT, com seu enorme potencial de geração de dados, irá potencializar a
necessidade de aplicações de BI que permitam incorporar, dar segurança,
armazenar, analisar e destravar o potencial desses dados disponíveis
(PLUMMER et al., 2016).
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Em 2014, o instituto de pesquisa International Data Corp. (IDC) conduziu uma
pesquisa que concluiu que o volume de dados criado e copiado anualmente
dobra a cada 2 anos, em 2020 terá alcançado 44 trilhões de gigabytes. A IoT,
com seus sensores em aparelhos, carros e outros dispositivos, incluindo
pessoas, transmitem via internet onde estão, o que e como estão atuando,
gerando grande volume de dados (HERNANDEZ, 2016).

A grande barreira será descobrir como criar valor a partir da análise, extrair
insights desses dados e influenciar decisões de negócio (RANSBOTHAM;
KIRON; PRENTICE, 2015).

A receita global no mercado de software de Business Intelligence e Analytics
(BI&Analytics) está prevista para alcançar US$ 18,3 bilhões em 2017, um
aumento de 7,3% comparado a 2016. Até o final de 2020, esse número deve
chegar aos US$ 22,8 bilhões (CHIECO; ROLFINI; SILVEIRA, 2017).

Desde 1970 busca-se colocar a informação correta nas mãos corretas no
tempo correto, mas, infelizmente, a realidade demonstra que os sistemas de
informação não avançaram suficientemente ao ponto de acessar o volume de
informação em larga escala disponível, por esse motivo, as empresas
desenvolveram processos de negócio e culturas de tomada de decisão,
acostumando-se a trabalhar com dados incompletos (COOPER et al., 2000).
De acordo com os mesmos autores, os sistemas de BI estão resolvendo
algumas das dificuldades e problemas técnicos, tornando possível organizar,
armazenar e recuperar volumes enormes de informação e selecionar a
informação crítica para a tomada de decisões

Buscando preencher esta lacuna, BI&Analytics é o conjunto de ferramentas que
permitem a transformação de dado em informação para suportar a tomada de
decisão (ARULDOSS; TRAVIS; VENKATESAN, 2014; DAVENPORT, 2013a;
RUBIN; RUBIN, 2013). De acordo com os mesmos autores, a organização pode
monitorar sua performance e influenciar positivamente sua receita e
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competitividade através do BI&Analytics e também auxiliar a formulação de
estratégias para melhorar a rentabilidade das empresas

Com o volume de dados crescendo de forma exponencial e cada vez mais
disponível, sistemas de BI&Analytics oferecem uma forma prática de gerar
vantagem competitiva (BOYTON et al., 2015). A plataforma moderna de
BI&Analytics surgiu nos últimos anos para atender às recentes demandas das
empresas por mais acessibilidade, agilidade e informações analíticas mais
detalhadas, mudando o mercado de relatórios de registros liderados por TI para
um mercado de análise preditiva ágil, liderada pelas áreas de negócio
(CHIECO; ROLFINI; SILVEIRA, 2017).

A implantação de BI&Analytics promove significativo impacto em várias áreas
organizacionais, interferindo em metas e ações estratégicas e no desempenho
das empresas (TURBAN et al., 2009) já que impacta significativamente na
tomada de decisões estratégicas, aquelas que necessitam da avaliação de
grandes volumes de informação espalhadas no tempo, nem sempre
estruturadas e que serão avaliadas pela gerência sênior e seus resultados terão
longo impacto para as empresas (AGHAEI; ASADOLLAHI, 2013; ROBINSON;
PEARCE, 1988).

A Importância do BI&Analytics tem crescido com o avanço do Big Data e da
Aprendizagem de Máquina (do inglês, Machine Learning), com sua utilização
nas mais diversas áreas de negócio que envolve a tomada de decisões que
adicionam valor ao negócio. Impactar positivamente a performance requer
novos ativos de BI&Analytics, que por sua vez necessita de mais investimentos
em BI&Analytics (TRIEU, 2016).

Em 1989, Howner Dresner utilizou o termo genérico Business Intelligence para
descrever um conjunto de conceitos e métodos para melhorar a tomada de
decisão usando sistemas de apoio baseados em fatos (BOTELHO; FILHO,
2014; ELENA; TITU MAIORESCU, 2011; POWER, 2007).
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Nas últimas duas décadas aumentou o interesse acadêmico por estudar
Sistemas de Business Intelligence e Analytics, buscando determinar sua
capacidade de ajudar as organizações em seus desafios e oportunidades
(TRIEU, 2016). A definição de BI&Analytics ainda não é consenso entre os
autores mas alguns termos e objetivos são usados de forma análoga
(BOTELHO; FILHO, 2014).

É consenso que BI&Analytics refere-se à coleção de sistemas de informação e
de tecnologias que dão suporte à tomada de decisão gerencial ou operacional
e é um conceito difícil de entender porque não são autônomos nem dão suporte
a objetivos específicos como fazem os sistemas de gestão da cadeia de
suprimentos (SCM), de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) e o
sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) (TURBAN et al.,
2009).

O BI também é considerado como um processo de transformar dados brutos
em informações úteis para uma visão estratégica, operacional e tomada de
decisões mais eficazes, de modo que ela gere benefícios reais para o negócio
(DUAN; XU, 2012).

Moss e Atre (2003) ressaltam que BI é uma arquitetura e um conjunto de
aplicações e bases de dados que fornecem à comunidade empresarial acesso
fácil aos dados de negócios operacionais, bem como aos de apoio à decisão.
Chang (2006) considera BI como dados informações e conhecimentos
precisos, oportunos e críticos que suportam a tomada de decisões estratégicas
e operacionais e a avaliação de riscos em ambientes de negócios incertos e
dinâmicos.

Pelo ponto de vista do instituto de pesquisa Forrester, o mercado de BI é
definido como um conjunto de metodologias, processos, arquiteturas e
tecnologias que aproveitam a saída dos processos de gestão de informações
para análise, relatórios, gerenciamento de desempenho e entrega de
informações, incluindo painéis executivos, ferramentas de consulta e relatórios
(FORRESTER, 2016).
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Complementando, a conceituação de BI&Analytics tem emergido como uma
importante área de estudo, refletindo a abrangência e impacto dos problemas
relacionados aos dados nas organizações empresariais contemporâneas e
vem sendo referenciado como técnicas, sistemas, práticas, metodologias e
aplicações que analisam dados críticos de negócios para ajudar uma empresa
a entender melhor seus negócios e mercado e tomar decisões no tempo certo
(CHEN et al., 2012).

Atualmente, ferramentas e sistemas de BI&Analytics são considerados como
essenciais pela sua capacidade de melhorar a performance de uma empresa
(MILLER;

BRÄUTIGAM;

GERLACH,

2006).

Estudo

realizado

sobre

investimentos em ferramentas de BI&Analytics e o impacto financeiro da
análise de negócios indicou que os retornos, a cinco anos, variam de 17% a
2000% com um ROI médio de 457% e uma mediana de 112% (DREHER,
2016).

Entretanto, aproximadamente 80% dos projetos de Business Intelligence
falham (CANALTECH, 2016). No ambiente de recessão econômica vivenciado
pelo Brasil desde 2014 (MOTA, 2017), é essencial promover nas organizações
a busca contínua de excelência, eficiência operacional e inteligência de
mercado.

Para que BI&Analytics possa efetivamente trazer resultados, é preciso que seja
usado plenamente. Adotar uma solução requer conhecimento acerca da
tecnologia, acesso a ela e conhecimento sobre a melhor maneira de aplicála.(BANCO MUNDIAL, 2016).

Muitas são as experiências de sucesso, mas fracassos em implementações de
BI&Analytics são menos frequentemente publicadas, podendo chegar a 50% o
número de projeto implementados que não atenderam às expectativas de
acelerarem os processos de tomada de decisão (FENG; RICHARDS;
RAHEEMI, 2009).
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Apesar de mudança ser inerente ao ser humano, este tema ainda causa
apreensão e resistência. Uma parte dos problemas em implementação de
sistemas está relacionada a resistências individuais quando o resultado é
percebido como desfavorável ao indivíduo (KAILASH, 1991).

As empresas e seus funcionários reagem de formas distintas quando
apresentadas a novas tecnologias(SANTOS et al., 2005). De acordo com os
mesmos autores, enquanto para alguns indivíduos a incorporação de uma nova
rotina de trabalho ou novo processo é encarada como positiva, para outros a
adoção de novos sistemas pode ser ameaçadora ou difícil de aceitar.

Muitas implementações falham por causa da resistência à mudança ou pela
não aceitação pelos usuários. Aplicar bem o dinheiro investido em tecnologia
requer que, ao final, o sistema seja aceito e adotado pelos usuários como
ferramenta que gere valor ao negócio. Aceitação, portanto, torna-se conceito
prioritário quando se estuda investimento em tecnologia e diversos modelos já
foram

apresentados

na

academia

tentando

explicar

este

construto

(VENKATESH et al., 2003).

Um dos modelos mais aceitos atualmente é o Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT), que identifica e prioriza quais aspectos mais
influenciam a aceitação e a intenção uso de tecnologia e o testa em
implementações de sistemas nas empresas. Um fator-chave quando se estuda
intenção de uso de tecnologia considera que, para todos na organização
utilizarem tecnologia como ferramenta de apoio e tomada de decisão, os
usuários devem se tornar mais ou menos independentes do departamento de
TI. Isto significa que o sistema deve ser adotado em sua característica de
autosserviço, em outras palavras, que seus usuários devam ser capazes de
utilizar a ferramenta por si, adaptados às suas necessidades de informação e
serem capazes de personaliza-la (COOPER et al., 2000).

Estudo realizado pela Forbes Insights afirma que em cerca de 25% dos casos,
a alta diretoria desempenha o papel principal na criação de um ambiente mais
self-service. No entanto, a maioria (64%) acredita que o que leva à adoção é o
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movimento de baixo para cima - das equipes à liderança - elevando a
importância do tema adoção de tecnologia em projetos de tecnologia
(CANALTECH, 2016).

É nesse contexto que pensar adoção de tecnologia deve ser considerada como
uma atividade complexa e multifacetada, devendo ser estudada e entendida
por gestores e pesquisadores, para que tal processo ocorra de forma planejada
e possa repercutir positivamente nos cenários organizacionais. No cenário de
sistemas de BI&Analytics, identificar quais fatores influenciam a intenção de
uso da tecnologia em projetos de BI, visando implementações de sucesso que
maximizem o investimento realizado e minimize as possíveis perdas é um
problema a ser estudado.

1.1.PROBLEMA
Com o objetivo de aprofundar o entendimento sobre o impacto na aceitação de
sistemas de BI&Analytics, este trabalho pretende responder ao seguinte
problema: Quais fatores influenciam a intenção de uso de um sistema de
BI&Analytics?

1.1.1.

Objetivos Secundários

1. Verificar a importância de sistemas de BI&Analytics na estratégia das
empresas no Brasil.
2. Analisar a dificuldade na implementação de sistemas de BI&Analytics.
3. Testar a consistência exploratória do modelo de adoção de tecnologia
UTAUT no que tange a sistemas de BI&Analytics.
4. Recomendar, com base nos resultados obtidos, possíveis ações que podem
aumentar a intenção de uso de sistemas de BI&Analytics.

1.1.2.

Objetivos

O presente estudo tem como objetivos:

1.1.3.

Objetivo Principal
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Identificar quais fatores influenciam a intenção de uso de um sistema de
BI&Analytics.

1.2.DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O presente trabalho de pesquisa apresenta três dimensões de delimitação, a
saber: geográfica, teórica e temporal.

Esse estudo foi delimitado a usuários de sistemas de BI&Analytics no eixo Rio
de Janeiro e São Paulo.

Desde a década de 70, diversos pesquisadores propuseram modelos
exploratórios e pesquisas afins para identificar fatores influenciadores na
aceitação da tecnologia. Venkatesh et al. (2003) propuseram a Teoria Unificada
de Aceitação e Utilização de Tecnologia (UTAUT, do inglês Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology) reunindo oito modelos de aceitação para
explicar o impacto da adoção da tecnologia nas organizações. O próprio
Venkatesh junto com Thong e Xu (2012) propuseram o UTAUT2 ampliando a
teoria unificada de aceitação e uso da tecnologia (UTAUT) para estudar
aceitação e uso da tecnologia no contexto do consumidor.

O modelo utilizado para avaliar a intenção de uso do sistema de BI&Analytics
pesquisado será o UTAUT, por este estudo estar fora do contexto do
consumidor, consistindo no escopo teórico desta pesquisa.

A delimitação teórica circunscreveu esse trabalho ao modelo UTAUT) - no que
diz respeito aos fatores e moderadores impactantes na intenção de uso do
sistema, excluindo a avaliação do uso efetivo do sistema (REIS; PITASSI;
BOUZADA, 2013), conforme Figura 1 a seguir – e considera fora do foco
aprofundar em quantificar o mínimo necessário para que uma aceitação seja
alcançada ou como as forças contrárias envolvidas em uma organização
devem ser implementadas, controladas ou administradas para se atingir a
aceitação de um sistema de BI.
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Figura 1 - Modelo UTAUT

Fonte: adaptado de (VENKATESH et al., 2003)

Esta pesquisa está centrada no recorte temporal entre julho e agosto de 2017,
quando será realizada a coleta de dados, caracterizando o fato gerador da
pesquisa evidenciada no tempo presente (GIL, 2008).

1.3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas
empresas em 2010 (IBGE, 2012a) estima que existiam 2,8 milhões de
empresas brasileiras. Entre as pesquisadas, 80,8% utilizaram computador e
apenas 13,6% utilizaram aplicações de BI&Analytics. A Síntese de Indicadores
Sociais de 2012 (IBGE, 2012b) identificou que a população ocupada foi de 94,8
milhões de pessoas.
Não foram encontrados estudos definindo a população de usuários de
BI&Analytics no Brasil porém, considerando a relação entre o número total de
pessoas ocupadas e o número total de empresas que tem computador e
aplicando esta relação ao percentual de empresas que utilizaram BI&Analytics,
podemos estimar a população de usuários de BI&Analytics em 5.207.571
pessoas
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O presente trabalho de pesquisa está centrado nos usuários de sistemas de
BI&Analytics e apresenta duas dimensões de relevância, a saber: prática e
teórica.

Tais dimensões serão abordadas a seguir.

1.3.1.

Prática

A receita global no mercado de software de BI&Analytics está prevista para
alcançar US$ 18,3 bilhões em 2017 e, até o final de 2020, esse número deve
chegar aos US$ 22,8 bilhões (CHIECO; ROLFINI; SILVEIRA, 2017).

É intenção desse trabalho contribuir para o melhor aproveitamento do
investimento realizado em tecnologia identificando elementos que possam
maximizar a aceitação e minimizar a perda em projetos que envolvam
BI&Analytics nesse mercado. O estudo forneceu algumas evidências sobre os
critérios que potenciais adotantes utilizam para avaliar as inovações, isto é
importante na concepção de novos sistemas de BI&Analytics e para planos de
implementação e transição que levarão à aceitação de sistemas de
BI&Analytics.

Descobrir, através desse estudo, o quanto a Influência Social pode impactar
positivamente na Intenção de Uso de sistemas de BI&Analytics, pode orientar
as empresas a direcionarem esforços em, por exemplo, divulgar de forma topdown o quanto seus usuários chave consideram importante a utilização de
sistemas de BI&Analytics. Por outro lado, identificar a Expectativa de
Desempenho como fator chave na aceitação de sistemas de BI&Analytics
permitirá que as empresas façam, por exemplo, campanhas para demonstrar o
quanto o uso do sistema pode permitir a obtenção de ganhos no desempenho
de seu trabalho.

1.3.2.

Teórica

A aceitação da tecnologia pelos usuários é estudada a partir dos diversos
modelos de adoção apresentados. O modelo UTAUT, escolhido como foco
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nesse estudo, visa explicar as intenções dos usuários em utilizar um sistema e
seu comportamento de uso subsequente. A contribuição advinda dessa
pesquisa inclui a aplicação desse modelo em implementações de BI&Analytics
no Brasil, que pode fornecer insights para o aprofundamento da teoria.

Ao realizar um estudo prévio da literatura considerando os aspectos de
inteligência de negócios e aceitação de tecnologia para investigar a aceitação
de sistemas de BI&Analytics nas diferentes partes de uma organização, foi
identificado que a literatura disponível combina tecnologia e organizações, no
entanto, deixa uma lacuna quando não trata do fato de que a tecnologia não é
apenas para ser implementada, mas também deve ser aceita (OEI, 2014).

O modelo UTAUT foi desenvolvido em 2003 (VENKATESH et al., 2003) e desde
então vem sendo utilizado como referência em estudos de aceitação de
tecnologia e até outubro de 2017 havia sido citado 18.697 vezes no Google
Scholar (PAYNE, 2004). Em 2015 uma revisão de literatura foi publicada
analisando 174 artigos existentes utilizando o modelo UTAUT e, nas 30
palavras-chave mais utilizadas (cada uma ocorrendo três ou mais vezes em
174 estudos) e em mais de 98 tipos diferentes de sistemas que foram
examinados nos artigos em análise, não foi estudado ou citado Business
Intelligence ou Analytics (WILLIAMS; RANA; DWIVEDI, 2015),

Este

estudo

correlacionou

UTAUT

com

sistemas

de

Business

Intelligence/Analytics em empresas brasileiras e trouxe a contribuição para a
teoria quando ampliou a aplicação do modelo além dos sistemas transacionais.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1.SISTEMAS DE BUSINESS INTELLIGENCE
De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (IBGE, 2012a), apenas 13,6% do total de empresas com
mais de 10 funcionários utilizam sistemas de BI/Gestão do Conhecimento Tabela 1.
Tabela 1 - Empresas que utilizam BI/Gestão do Conhecimento
Proporção de empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas que utillizaram softwares, por finalidade (%)
Gestão
Aplicações
Atividades
Gestão Business Gestão
de
Automa- Desenvolvimultiincluídas no âmbito Gestão
finan- Intelligence/ eletrô- Gestão
recurção indus- mento de
midia,
da pesquisa e
Comerceira/
gestão de nica de inteOutros
sos
trial/
produtos/ gráficos e
faixas de pessoal
cial
contábil/ conhecidocu- grada
humarobótica
serviços geoprocesocupado
fiscal
mento
mentos
nos
samento
Total
De 10 a 19
De 20 a 49
De 50 a 499
Com 500 ou mais

77,9
76,4
77,8
83,5
91,7

40,0
31,6
41,1
69,0
95,5

53,7
47,8
55,7
71,5
94,1

13,6
11,3
12,4
23,0
47,2

85,3
85,1
84,5
87,6
87,6

32,6
27,3
32,1
52,6
81,0

5,6
4,0
5,4
10,7
28,5

13,5
10,6
14
22,9
40,5

16,6
15,5
15,5
21,5
37,4

Fonte: (IBGE, 2012)

Apesar deste baixo índice de penetração nas empresas, o mercado de BI no
Brasil está crescendo. Em 2012, um estudo da Applied Scientific Methods
revelou que 55% das 73 companhias brasileiras com mais de 250
colaboradores entrevistadas realizariam investimentos em dashboards, 49%
em data warehouse e 42% em consolidação financeira. Do total de empresas,
41% indicaram que investiriam em sistemas de BI (REDAÇÃO, 2012).

Já em 2016, estudo realizado pela IDC indica que a previsão é de que esse
mercado

movimente

US$

811

milhões

só

no

Brasil

em

2016

(COMPUTERWORLD, 2016). Estas estatísticas confirmam o previsto no
primeiro objetivo secundário - Verificar a importância de sistemas de
BI&Analytics na estratégia das empresas no Brasil.

8,4
8,6
9,1
6,3
8,3
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Para sobreviverem, as organizações necessitam entender cada aspecto de
suas operações, as influências de seu ambiente externo e estarem aptas a
mudar

seus

processos

quando

necessário.

Estas

exigências

estão

relacionadas a disciplina Inteligência Competitiva onde BI&Analytics é uma das
iniciativas utilizadas na busca por vantagem competitiva (TURBAN et al., 2009).

Em 1989, o pesquisador Howner Dresner, que posteriormente se tornou
pesquisador do Gartner Group, definiu Business Intelligence como um termo
guarda-chuva que abordava conceitos e métodos para auxiliar a tomada de
decisão nos negócios com apoio de sistemas baseados em fatos (ELENA; TITU
MAIORESCU, 2011).

Mas este termo já havia sido utilizado anteriormente em contextos sempre
relacionados a disseminação de informações quantitativas. Foi utilizado pela
primeira vez em 1958, por Hans Peter Luhn, preconizando um sistema
automático de processamento de dados e disseminação das informações pela
organização (ELENA; TITU MAIORESCU, 2011). Botelho e Razzolini Filho
(2014) nos apresentam um quadro evolutivo do conceito de BI no Quadro 1.
Quadro 1 - Quadro evolutivo do conceito de BI
Conceito
Um sistema automático para disseminar informação para vários setores de
qualquer empresa, utilizando máquinas de processamento de dados
(computadores), auto-abstração e auto-codificação de documentos e criando
perfis para cada ponto de ação da organização por palavra padrão.
“... é a aplicação de um conjunto de técnicas e ferramentas que são propostas
para auxiliar na administração de um negócio e na tomada de decisões”.

Autor
(LUHN, 1958, p. 314)

(SANTOS, 2009)

“Pode ser definido como o apoio de modelos matemáticos e metodologias de
análise que explorem os dados disponíveis para gerar informação e
conhecimento para processos de tomada de decisões complexas”.

(VERCELLIS, 2009, p.
3)

“... refere-se às aplicações e tecnologias para consolidar, analisar e oferecer
acesso a grandes quantidades de dados, para ajudar os usuários a tomar
melhores decisões empresariais e estratégicas. As aplicações de BI oferecem
visões históricas, atuais e previsíveis das operações de negócio”.

(RAINER &
CEGIELSKI, 2011, p.
311)

“... de forma mais ampla, pode ser entendido como a utilização de variadas
fontes de informação para definir estratégias de competitividade nos negócios
da empresa. Podem ser incluídos nessa definição os conceitos de estruturas de (BARBIERI, 2011, p.
dados, representadas pelos bancos de dados tradicionais, data warehouse, e
95)
data marts, criados objetivando o tratamento relacional e dimensional de
informações, bem como as técnicas de data mining aplicadas sobre elas,
buscando correlações e fatos “escondidos”.
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Conceito

Autor

“... Une dados, tecnologia, analises e conhecimento humano para otimizar
decisões nos negócios e ultimamente tem dirigido o sucesso das empresas.
Programas de BI usualmente combinam um data warehouse empresarial
(EDW) e uma plataforma de ferramentas de BI para transformar dados em
informações usáveis para o negócio“.

(TDWI, 2013)

“... refere-se à coleção de SIs e de tecnologias que dão suporte à tomada de
decisão gerencial ou operacional – controle pelo fornecimento de informações
nas operações internas e externas”.

(TURBAN &
VOLONIMO, 2013, p.
326

“... refere-se às aplicações e tecnologias que são utilizadas para coletar,
acessar e analisar dados e informações de apoio à tomada de decisão”.

(BALTZAN &
PHILLIPS, 2012, p.
234)

“... É o processo de transformação de dados brutos em informações utilizáveis
(DUAN & XU, 2012
para maior efetividade estratégica, insights operacionais e benefícios reais para Termos
o processo de tomada de decisão nos negócios”.
Fonte: (BOTELHO; FILHO, 2014, pág.57)

O sucesso na implementação de projetos de BI não é automático. Watson e
Wixon (2007) apresentam algumas condições para o sucesso em projetos de
BI:
1) As empresas têm mais probabilidade de serem bem-sucedidas quando
a alta gestão acredita e insiste no uso do BI como base para a tomada
de decisão.
2) O uso de informação e análise faz parte da cultura da organização. Isto
contrasta com a tomada de decisões baseadas na intuição ou por
instinto.
3) Existe um alinhamento entre as estratégias de negócios e de BI. Há uma
governança eficaz.
4) Há uma forte infraestrutura de dados para apoio à decisão
5) Os usuários têm as ferramentas necessárias, treinamento e suporte para
ser bem-sucedido
Uma arquitetura de BI (Figura 2) contempla uma série de conceitos, alguns dos
quais são fundamentais que se adquira compreensão. ETL, data mart, data
warehouse, BI operacional e análise preditiva (Analytics), Palestino Barbieri
(2011) denomina esses termos de conceitos correlatos de BI. Já Turban e
Volonimo (2013) os chamam de componentes de BI.

Extration, Transform and Load (ETL) – Extrair, transformar e carregar - é o
processo que coleta dados relevantes dos bancos de dados transacionais,
transforma-os por processos de limpeza, tratamento e classificação e os
carrega no data warehouse destino (TURBAN; VOLONINO, 2013; VERCELLIS,
2011). Esse fluxo de dados (Figura 2) é importante quando há várias fontes de
dados em formatos divergentes ou para equalizar estruturas similares
representadas de forma diferente.
Data Warehouse é o repositório de dados desenhados e otimizados para
responder a questões de análise essenciais ao negócio (TURBAN; VOLONINO,
2013). Segundo Inmon (INMON, 2005), Data Warehouse (DW) é uma coleção
de dados orientados por assuntos, integrados, não voláteis e variáveis com o
tempo, para dar suporte ao processo gerencial de tomada de decisão (INMON,
2005).
Data Mart (DM) é o nome dado ao repositório de dados relacional ou
multidimensional que busca servir à interesses de uma área específica da
empresa (VERCELLIS, 2011). É um data warehouse planejado para uma
unidade estratégica de negócios ou um departamento (TURBAN; VOLONINO,
2013).
BI Operacional. Tradicionalmente, entende-se que um sistema de BI é
construído para auxiliar a tomada de decisões estratégicas e táticas. Com a
forte pressão do mercado para que as organizações reajam rapidamente aos
estímulos do mercado, o BI está sendo estendido para a camada operacional
(TURBAN; VOLONINO, 2013). O BI Operacional está se tornando um campo
cada vez mais importante no BI, que tradicionalmente tem como alvo a tomada
de decisão estratégica e tática (GOSSMANN, 2013).
O termo "Analytics" refere-se ao uso de dados e conhecimentos de negócios
desenvolvidos através de disciplinas analíticas aplicadas (modelos estatísticos,
contextuais, quantitativos, preditivos, cognitivos e outros) para o planejamento
baseado em fatos reais, tomada de decisão, gestão, execução, medição e
aprendizagem (RANSBOTHAM; KIRON; PRENTICE, 2015).
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Figura 2 - Fluxo de um sistema de BI (BrasilIntelligence)

Fonte: (TURBAN; VOLONINO, 2013)

Fonte:(RODRIGUES, 2011)

Um fator-chave para todos na organização utilizarem BI como ferramenta de
tomada de decisão é fazer com que os usuários de BI se tornem mais ou menos
independentes do departamento de TI. Isto significa que o BI deve ser adotado
em sua característica de autosserviço, em outras palavras, que seus usuários
devam ser capazes de utilizar a ferramenta por si, adaptados às suas
necessidades de informação e serem capazes de personaliza-la (WATSON;
WIXOM, 2007).

A necessidade de melhorar a análise da informação e a evolução da tecnologia
resultou na evolução dos sistemas de informação existentes e no surgimento
de novas aplicações como Gestão de Conhecimento (KM), Data Mining (DMN),
Sistemas Colaborativos (CS), Corporate Performance Management (CPM) e
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Analytics. A sigla BI&Analytics tem sido usada para abranger todos os sistemas
mencionados (HAWKING; SELLITTO, 2010; OLSZAK; ZIEMBA, 2007).

2.2.SISTEMAS ANALÍTICOS
Sistemas analíticos não são uma ideia nova. Apesar da recente explosão de
interesse no assunto, durante muito tempo a forma como a análise dos dados
disponíveis foi buscada não mudou muito. Os dados eram extraídos de
sistemas transacionais, principalmente de domínios bem compreendidos, como
clientes e produtos, relatórios focalizavam apenas o passado, sem explicação
ou previsão, as análises estatísticas exigiam muitas vezes semanas ou meses
e os resultados muitas vezes não atendiam aos requisitos dos executivos
(DAVENPORT, 2013b).

Inteligência de negócios tornou-se um termo popular nas comunidades
executivas e em TI somente na década de 1990, mas já era usado por
pesquisadores em inteligência artificial desde a década de 1950. No final dos
anos 2000, a análise de negócios passou a representar o componente analítico
chave em BI (CHEN et al., 2012).

Sistemas analíticos contribuem para que empresas gerem vantagem
competitiva, uma vez que proporcionam uma melhor base para a tomada de
decisões, apoiando o decisor (GOSSMANN, 2013). Além disso, a análise de
negócios como parte do BI tem um efeito positivo no desempenho
organizacional quando alinhada com as iniciativas de orientação de processos
(BRONZO et al., 2013).

Desde o artigo seminal de Davenport (2006), um número crescente de
acadêmicos em todo o mundo se reúne em congressos para aprender sobre os
avanços em BI&Analytics (WIXOM et al., 2014). Pesquisa realizada pelo MIT
com mais de 3.000 executivos de negócio revelou que as organizações de
melhor desempenho usam Analytics cinco vezes mais do que as de baixa
performance. Os profissionais de melhor desempenho abordam ações
estratégicas de maneira diferente do que seus pares. Especificamente, eles
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usam Analytics no maior número possível de decisões, sejam elas grandes ou
pequenas. São duas vezes mais propensos a usar Analytics para orientar
estratégias futuras e duas vezes mais propensos a usar insights para orientar
as operações do dia-a-dia. (LAVALLE et al., 2011).

O objetivo primordial do BI em tempo real é combinar análises com funções de
gerenciamento para que as análises se tornem parte integrante de como os
gerentes e as equipes realizam seu trabalho (SAHAY; RANJAN, 2008).

Como uma evolução de conceitos, "Analytics 3.0" é um nome sugerido para a
próxima evolução do ambiente de análise, uma vez que segue duas gerações
anteriores de uso de Analytics dentro das organizações, misturando Big Data e
análise tradicional, produzindo insights e ofertas de negócio com velocidade e
impacto (DAVENPORT, 2013b).

2.3.FATORES INFLUENCIADORES, BARREIRAS E DESAFIOS NA
ADOÇÃO DE SISTEMAS
As mudanças tecnológicas têm-se acelerado por conta da acumulação de
conhecimento especializado e da redução dos custos relacionados a inovações
(MOKYR, 2005), trazendo como consequência a necessidade de adaptação
das empresas frente a evoluções constantes.

O surgimento de novas tecnologias introduz diferenciais competitivos e a
inovação de produtos e processos torna-se essencial para a sobrevivência das
empresas (ALBERTIN, 2001). Novas técnicas e ferramentas de gestão são
fatores determinados como primordiais para o sucesso e novas qualificações e
especializações tornam-se necessárias aos profissionais em suas carreiras.

Porém, quando se fala sobre como medir o valor do investimento em tecnologia
da Informação (TI) frente aos resultados alcançados, não se encontra consenso
sobre qual é o melhor enfoque, medida ou nível de análise a serem utilizados
(ALBERTIN; ALBERTIN, 2008).
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As empresas enxergam valor na aplicação de investimentos em TI porém não
conseguem avaliar satisfatoriamente a relação custo X benefício do
investimento realizado (PRATES; OSPINA, 2004). Anualmente, bilhões de
dólares são investidos em sistemas de TI com a expectativa de aumento dos
resultados, mas a grande maioria não atinge o patamar esperado, podendo
chegar este percentual a apenas 50% de percepção dos objetivos alcançados
(HOLLAND, 2001).

Esta dificuldade em quantificar os ganhos frente aos custos dos investimentos
em TI se materializa na dificuldade dos gestores em decidir se classificam os
gastos em tecnologia como despesa ou investimento. Com os altos e
crescentes custos, eleva-se também a expectativa e a necessidade de uma
efetiva demonstração do retorno do investimento realizado mas empresas
intensivas em tecnologia, e as novas em mercados competitivos, deveriam
lançar investimentos em tecnologia como ativos de longo prazo caracterizados
como intangíveis mas não o fazem pela dificuldade em definir quando esses
intangíveis se caracterizam como ativo (CAÑIBANO; GARCIA-AYUSO;
SÁNCHEZ, 2000).

A visão de que mais tecnologia proporciona maior retorno sobre o investimento
através de maior produtividade também é questionada. Desde 1987, quando
Robert Solow, prêmio Nobel de economia, publicou a frase “Vê-se
computadores em toda parte, menos nas estatísticas de produtividade”
(SOLOW, 1987), esta visão vem sendo questionada através de pesquisas em
torno do que ficou conhecido como o Paradoxo de Solow (TEIXEIRA, 1988).

Atualmente, por conta da dificuldade em demonstrar o retorno final dos gastos
realizados, o investimento em tecnologia da informação (TI) vem se tornando
cada vez mais difícil de ser aprovado. Apesar de pesquisado pela academia,
ainda não se conseguiu um modelo efetivo que prove uma relação direta e
positiva entre investimento em tecnologia e performance superior (SOH;
MARKUS, 1995).
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Outros estudos contradizem o Paradoxo de Produtividade de Solow
caminhando na direção de comprovar uma correlação positiva entre
investimentos em tecnologia da informação e uma melhora na produtividade
empresarial.

Ao longo dos últimos 15 anos, diversos estudos vêm demonstrando que
sistemas de BI&Analytics melhoraram a eficiência operacional transformando
processos de negócio, aumentando a inteligência organizacional e apoiando o
desenvolvimento de novos produtos e serviços (COUNIHAN; FINNEGAN;
SAMMON, 2002). Nesses estudos, identificou-se que houve uma melhora
substancial e significante no desempenho das empresas frente aos
investimentos em TI (BRYNJOLFSSON, 1993; BRYNJOLFSSON; HITT, 2003;
HITT; BRYNJOLFSSON, 1996).

Esta falta de consenso da academia expõe a dificuldade de se quantificar o
volume de investimentos ideal necessário para que uma empresa melhore sua
produtividade e adicione valor ao negócio. De qualquer forma, apenas aplicar
dinheiro em soluções de tecnologia da informação não será garantia de que
será adicionado valor ao negócio (ALBERTIN, 2001; ALBERTIN; ALBERTIN,
2008; SANCHEZ; ALBERTIN, 2009).

Em pesquisa de 2012, 56% das empresas relataram terem recebido menos
valor do que o planejado em seus projetos (BLOCH; BLUMBERG, 2012). À
medida que a competitividade aumenta e o ambiente externo se torna mais
árido de investimentos, maiores são as pressões sobre as empresas e maiores
são as preocupações de que seus investimentos sejam assertivos e eficientes
(DEVARAJ; KOHLI, 2003).

A implementação de um novo sistema promove mudança nas pessoas e na
matriz organizacional, já que afeta diretamente os processos de uma
organização. Mudança é tema central na implementação de sistemas de TI seja
quando é explicitamente identificada como um objetivo associado, ou pelo fato
de uma implementação eficaz requerer, via de regra, algum grau de mudança
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por parte dos indivíduos e organizações envolvidas (FETZNER; FREITAS,
2011).

As transformações que ocorrem tanto na natureza do trabalho, quanto nas
organizações, não podem ser compreendidas sem que as mudanças
tecnológicas e os contextos institucionais sejam avaliados em conjunto
(ORLIKOWSKI; BARLEY, 2001).

Embora

aplicações

de

BI&Analytics

possam

fornecer

às

empresas

conhecimentos sobre suas operações, elas são meticulosamente difíceis de
implementar. A resistência dos funcionários e questões relacionadas ao
gerenciamento de mudanças foram identificadas como as principais causas da
falha na implementação de sistemas deste tipo, necessitando uma abordagem
forte e comprometida com a liderança para se buscar implementações de
sucesso (SEAH; HSIEH; WENG, 2010).

Implementar

um

sistema

de

BI&Analytics

é

bastante

diferente

da

implementação de outros tipos de sistemas. Não se trata de uma atividade
simples que implique meramente a compra de uma combinação de software e
hardware, pelo contrário, trata-se de um empreendimento complexo que exige
infraestrutura e recursos adequados durante um longo período. Em
implementações de BI&Analytics deve-se dar mais atenção aos fatores nãotécnicos, incluindo fatores organizacionais e relacionados ao processo, pois se
apresentam mais influentes e importantes do que fatores tecnológicos e
relacionados aos dados (YEOH; KORONIOS, 2010).

Para Chenoweth, Corral e Demirkan (2006), o sucesso dos sistemas de
BI&Analytics depende da interação da tecnologia e do contexto social. Se os
usuários perceberem o potencial do BI&Analytics oferecer valor à organização,
podem convencer a administração a adotar a tecnologia.

As capacidades tecnológicas como qualidade dos dados, acesso dos usuários
e integração do BI&Analytics com outros sistemas, são necessárias para o
sucesso. No entanto, o ambiente influencia a relação entre o sucesso do
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BI&Analytics e suas capacidades, como o grau em que o BI&Analytics flexibiliza
e dá suporte ao risco na tomada de decisões (IŞIK; JONES; SIDOROVA, 2013).

Este item 2.3 responde ao segundo objetivo secundário desse estudo - Verificar
a dificuldade na implementação de sistemas de BI&Analytics.

2.4.MODELO DE ADOÇÃO DE TECNOLOGIA
Ao longo dos anos, vários estudos revelaram que adoção da tecnologia não
está relacionada apenas aos aspectos da tecnologia, mas é um processo mais
complexo envolvendo dimensões de atitude e personalidade, influência social,
confiança e condições facilitadoras (SHARMA; MISHRA, 2015).

Os componentes de um sistema de informação e, mais especificamente, de um
sistema de BI&Analytics, sofrem atualização tecnologia ano após ano. Dentro
das organizações, a área que cuida da tecnologia da informação procura
manter seu parque atualizado e implementa novos sistemas de acordo com a
necessidade do negócio.

Estar atualizado tecnologicamente, porém, não garante que este investimento
está sendo bem utilizado e que os ativos tecnológicos estão trazendo o retorno
esperado. Um fator importante, e frequentemente esquecido pela área de
tecnologia, é a avaliação quanto à intensidade do uso destes sistemas.

Figura 3 - Conceito básico por trás de todo modelo de aceitação

Fonte: Adaptado de (DAVIS, 1985)

Existe na literatura atual uma grande variedade de teorias sobre aceitação da
tecnologia. O tema comum nessas teorias é a relação entre um conjunto de
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fatores que influenciam a aceitação da tecnologia e a intenção de aceitar ou
usar a tecnologia - Figura 3. O Quadro 2 abaixo lista as principais teorias de
adoção de tecnologia e seus respectivos autores.
Quadro 2 - Teorias de Adoção de Tecnologia
Teoria de Adoção de Tecnologia
Teoria da Dissonância Cognitiva
Teoria da Ação Racional (TRA)
Teoria da Difusão da Inovação (DOI)
Teoria Cognitiva Social
Modelo de Difusão e Infusão
Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM)
Tecnologia, Organização e Ambiente (TOE)
Teoria do Comportamento Planejado (TPB)
Model of PC Utilization (MPCU)
Características Percebidas da Inovação
Modelo “Tri-Core” de Inovação de SI
Combined TAM and TBP (C-TAM-TBP)
Motivational Model (MM)
Modelo de Aceitação de Tecnologia - Extended Model
(TAM2)
Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia
(UTAUT)
Teoria Ator-rede
Perspectiva Institucional
Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia
(UTAUT2)

Autores
Festinger (1957)
Fishbein e Ajzen (1975)
Rogers (1983, 1985)
Bandura (1986)
Kwon e Zmud (1987)
Davis (1989)
Tornatzky e Fleischer (1990)
Ajzen (1991)
Thompson et al. (1991)
Moore and Benbasat (1991)
Swanson (1994)
Taylor and Todd (1995)
Vallerand (1997)
Venkatesh e Davis (2000)
Venkatesh et al (2003)
Latour (2003)
Teo, Wei e Bensbasat (2003)
Venkatesh, Thong e Xu
(2012)

Fonte: Do autor

O TRA tem as suas origens na psicologia social e foi desenvolvido por Fishbein
e Ajzen (1975). Este modelo define as relações entre crenças, atitudes, normas,
intenções

e

comportamentos

dos

indivíduos.

Por

este

modelo,

o

comportamento de uma pessoa é determinado por sua intenção de uso. Essa
intenção, por sua vez, é determinada por atitudes e normas subjetivas de cada
pessoa, em relação ao comportamento. Essa teoria é resumida pela equação:
Intenção de uso = Atitude + Normas subjetivas
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Figura 4 - TRA-Theory of Reasoned Action

Fonte: Adaptado de (FISHBEIN; AJZEN, 1975)

Mais tarde, o próprio Ajzen estendeu a TRA para a TPB adicionando um terceiro
elemento ao modelo anterior, as crenças de um indivíduo a respeito de sua
auto eficácia.

Figura 5 - Modelo TPB

Fonte: Adaptado de (AJZEN, 1991)

Davis propôs em sua tese de doutorado no MIT Sloan School of Management
(DAVIS, 1985) o TAM,

Figura 6. É derivada do TRA e se baseia em dois determinantes: percepção de

utilidade e percepção de facilidade no uso. Davis propôs que estes dois
determinantes influenciam diretamente a atitude de uso e que esta, por sua vez,
afeta a utilização do sistema.
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Figura 6 - Modelo TAM original proposto por Davis

Fonte: Adaptado de (DAVIS, 1985)

Ao longo dos anos o modelo TAM foi sendo evoluído por Davis incluindo outros
determinantes conforme sua experimentação prosseguia Figura 7.
Figura 7 - Modelo TAM final

Fonte: Adaptado de (DAVIS, 1985)
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Figura 8 - Modelo TAM2

Fonte: Adaptado de (VENKATESH; DAVIS, 2000)

Em TAM2, Figura 8, Davis e Venkatesh (2000) teorizam que existem quatro
determinantes cognitivos de percepção de utilidade: relevância do trabalho,
qualidade do resultado, a capacidade de demonstrar este resultado e facilidade
de uso percebida. A relevância do trabalho é definida como a percepção do
indivíduo sobre o grau em que o sistema é aplicável a seu trabalho. Qualidade
do resultado é a percepção individual de como a tarefa é executada e a
capacidade de demonstrar este resultado são os resultados tangíveis do uso
de uma inovação. TAM2 postula que os três determinantes têm efeito positivo
sobre a facilidade de uso percebida.

Elaborada por Vallerand (1997), o MM discute a motivação e ausência de
motivação em três níveis: personalidade, contexto e situação. (DAVIS;
BAGOZZI; WARSHAW, 1992) aplicou a teoria da motivação para entender
adoção de tecnologia a partir da motivação extrínseca (usuário enxerga valor
no que faz) e motivação intrínseca (o usuário deseja realizar a ação
simplesmente pelo prazer de executá-la) que moldam o comportamento do
usuário.
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O MPCU afirma que o comportamento é determinado pelo trabalho adequado,
complexidade, consequências a longo prazo, efeitos do uso, fatores sociais e
condições facilitadoras (VENKATESH et al., 2003).

A IDT, Figura 9, foi usada desde a década de 1960 para estudar inovações em
geral, foi adaptada para o estudo da aceitação individual da tecnologia por
Moore e Benbasat (VENKATESH et al., 2003).

Figura 9 - Modelo IDT

Fonte: Adaptado de (MOORE; BENBASAT, 1991)

Taylor e Todd (1995) desenvolveram um modelo híbrido, C-TAM-TPB, Figura
10, que é a combinação das teorias TAM e TPB. Também é chamado de Teoria
da Decomposição do Comportamento Planeado porque decompõe a estrutura
de crenças para incluir utilidade percebida, percepção de facilidade de uso e
compatibilidade.
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Figura 10 - Modelo C-TAM-TPB

Fonte: Adaptado de (TAYLOR; TODD, 1995)

A SCT desenvolvida por Bandura (1986), Figura 11, é uma das mais poderosas
teorias do comportamento humano e é baseada na idéia de que as pessoas
aprendem observando outras. Quando analisamos TPB e TAM, percebemos
que ambas assumem que existem apenas relações causais unidirecionais entre
as principais variáveis em seus modelos. Em contrapartida, a SCT sugere que
fatores ambientais, fatores pessoais (sob a forma de fatores cognitivos, fatores
afetivos, etc.) e comportamento, são mutuamente determinados entre si.
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Figura 11 - Modelo SCT

Fonte: Adaptado de (BANDURA, 1986)

Venkatesh, Morris, Davis e Davis (VENKATESH et al., 2003) formularam a
UTAUT reunindo os modelos de aceitação acima apresentados para explicar o
impacto da adoção da tecnologia nas organizações. A teoria se baseia em
quatro construtos fundamentais (Expectativa de desempenho, expectativa de
esforço, influência social e condições facilitadoras) que são diretamente
determinantes na intenção de uso e de comportamento, conforme (Figura 12).

Figura 12 – UTAUT

Fonte: Adaptado de (VENKATESH et al., 2003)

O UTAUT reúne em um só, 8 modelos testados em ambientes de TI, aprovados
pela academia e considerados como referência: a Teoria da Ação
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Racionalizada (TRA); o Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM); o Modelo
Motivacional (MM); a Teoria do Comportamento Planejado (TPB); a
combinação entre a TAM e a TPB; o Modelo de Utilização do PC (MPCU); a
Teoria da Difusão da Inovação (IDT) e a Teoria Social Cognitiva (SCT).

As teorias de adoção de tecnologia já foram usadas para explicar a aceitação
da tecnologia em diferentes setores da indústria (bancos, indústria, serviços,
público, etc.) (BEAUDRY; PINSONNEAULT, 2010; PILZ; FERRAZ, 2013;
SHANG; SU, 2004), diferentes arquiteturas de sistemas (comércio eletrônico,
sistemas corporativos, sistemas de relacionamento com o cliente, etc.) (HO;
BODOFF, 2014; JUSOH, 2016; KAILASH, 2005; SILVA, 2009; XIAO;
BENBASAT, 2007) e em diferentes tipos de empresa (pequenas e médias,
grandes,

etc.)

(BOONSIRITOMACHAI;

MCGRATH;

BURGESS,

2014;

HARRISON; MYKYTYN, JR.; RIEMENSCHNEIDER, 1997; PRATES; OSPINA,
2004).

O construto Expectativa de Performance representa o quanto o indivíduo
acredita que a utilização do sistema influenciará positivamente sua
performance no trabalho e está baseado na teoria da expectativa, que descreve
a motivação humana para atuar como baseada nas percepções da força das
relações causais (VROOM, 1994). A teoria tem sido aplicada, no campo do
comportamento organizacional, para analisar o desempenho do trabalhador e
sua conexão com recompensas. A teoria da expectativa propõe que a
motivação para agir está relacionada a uma sequência do esforço para a
satisfação, passando pelo desempenho e pelos resultados.

Esforço

→ Desempenho → Resultados → Satisfação

Para que alguém seja motivado a agir, esta sequência deve ser factível em um
alto grau, o indivíduo deve acreditar que seu esforço levará ao desempenho
desejado. Podendo ser aplicada a qualquer empreendimento humano
(HAMINGTON, 2010), a teoria da expectativa pode também ser utilizada para
modelar a intenção de usar sistemas de informação.
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Do construto Expectativa de Desempenho é derivada, então, a primeira
hipótese desse estudo:
H1 - Um sistema de BI&Analytics que melhora meu desempenho e
aumenta minha produtividade é mais bem aceito.

O construto Expectativa de Esforço representa o quanto o indivíduo acredita na
facilidade de utilização desse sistema. A teoria da expectativa (VROOM, 1994)
propõe uma relação causal entre atitudes de expectativa e motivação. As
correlações significativas entre o comportamento do trabalho e algumas das
medidas de atitude de expectativa encontradas por Lawler e Suttle em seu
estudo fornecem suporte para esta afirmativa ainda que tenham feito ressalvas
sobre toda a complexidade da teoria (LAWLER; SUTTLE, 1973).

A

expectativa

de

esforço

influencia

significativamente

a

intenção

comportamental de usar TI (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989; MOORE;
BENBASAT, 1991; THOMPSON; HIGGINS; HOWELL, 1991) Quanto mais
fácil, melhor será a aceitação (VENKATESH et al., 2003) Assim, a proposição
deste estudo é que indivíduos com maior intenção de usar sistemas de
BI&Analytics esperam que não tenham que passar muito tempo na
aprendizagem dos sistemas (HOU, 2014).

Do construto Expectativa de Esforço é derivada a segunda hipótese desse
estudo:
H2 - Um sistema de BI&Analytics fácil de usar é mais bem aceito.

O construto Influência Social representa o quanto o indivíduo acredita que os
demais consideram importante o novo sistema ser usado. Usar ou não um
sistema de BI&Analytics é, em última instância, uma escolha e qualquer fator
que influencie o comportamento de escolhas pode afetar profundamente a
direção do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. As influências sociais
que

operam

nos

ambientes

continuam

a

promover

determinadas

competências, valores e interesses por longo tempo após a decisão ter sido
tomada, tornando-se fator de influência no momento em que as escolhas são
feitas (BANDURA, 1989).
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A Teoria do Processo de Comparação Social (FESTINGER, 1954) reconhece
que julgamentos sobre si mesmo e sobre o mundo são problemáticos. Quando
a evidência física não está disponível e o julgamento é incerto as pessoas são
motivadas a se comunicar com os outros e, através desta comunicação,
desenvolverem interpretações estáveis e socialmente derivadas de eventos e
seus significados que passam a ser utilizadas nos processos de escolha
(SALANCIK; PFEFFER, 1978).

A intenção de um indivíduo que o leva a adotar (ou continuar a usar) sistemas
de TI também pode ser vista como determinada por dois fatores básicos: um
que reflete interesses pessoais e um que reflete a influência social. O fator de
influência social refere-se a percepção do indivíduo das pressões sociais para
adotar ou não adotar (continuar usando ou parar de usar) de sistema de TI
(KARAHANNA; STRAUB; CHERVANY, 1999).

Unindo dois destes construtos, Expectativa de Desempenho, apesar de estar
relacionado ao desempenho do indivíduo, também pode ser considerado um
fator de relacionamento já que o desempenho individual afeta o grupo e sua
progressão como equipe (SILVA; VIEIRA, 2017).

Do construto Influência Social é derivada a terceira hipótese desse estudo:
H3 - Usar bem um sistema de BI&Analytics me coloca em posição de
igualdade frente aos meus pares

O construto Condições Facilitadoras representa o quanto o indivíduo acredita
que existe infraestrutura organizacional e técnica para suportar o uso do
sistema. O fato dos usuários serem ou não capazes de acessar recursos e
obter o apoio necessário que precisam influenciará sua aceitação da tecnologia
(AGGELIDIS; CHATZOGLOU, 2009; SCHAUPP; CARTER; MCBRIDE, 2010;
VENKATESH et al., 2003). No modelo UTAUT as condições facilitadoras
tornam-se insignificantes na predição da intenção comportamental de usar a
tecnologia quando os construtos Expectativa de Desempenho e Expectativa de
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Esforço estão presentes. Este estudo escolheu testar novamente este construto
para confirmar ou refutar os achados de Venkatesh.

Ao treinar usuários e ajudá-los quando enfrentam dificuldades, algumas das
barreiras potenciais ao uso são reduzidas ou eliminadas. Thompson, Higgins e
Howell (1991) ainda citam Triandis:
Triandis afirma que o comportamento não pode ocorrer se condições
objetivas no meio ambiente o impedem. Ele define as condições facilitadoras
como "fatores objetivos", "lá fora" no ambiente, que vários juízes ou
observadores podem concordar tornam um ato fácil de fazer"(p. 205). No
contexto do uso de PC, a provisão de suporte para usuários de PCs talvez
seja um tipo de condição facilitadora que possa influenciar a utilização do
sistema. (TRIANDIS, 1979)

Robey (1979), em seu estudo sobre atitudes de usuários, encontra uma
correlação positiva entre "suporte / resistência" e uso de um sistema, definido
no trabalho de Schultz e Slevin (1975) como apoio adequado da camada de
gestão, suporte técnico e organizacional e ausência de resistência indevida.

Do construto Condições Facilitadoras é derivada a quarta hipótese desse
estudo:
H4 – Condições facilitadoras não têm efeito significativo sobre a intenção
de uso de sistemas de BI&Analytics.

No modelo também foram considerados quatro construtos moderadores da
intenção de uso: gênero, idade, experiência e voluntariedade do uso (o quanto
o indivíduo considera ser livre, e não obrigado, a utilizar o sistema). Desses
moderadores foram derivadas quatro sub-hipóteses para cada um dos
construtos, conforme relacionado no Quadro 3 a seguir.

2.5.QUADRO CONCEITUAL E HIPÓTESES DE PESQUISA
Essa pesquisa é baseada no modelo UTAUT e, como tal, considera como
hipóteses os relacionamentos apontados no modelo e representados com setas
de linha contínua (Figura 13). Os relacionamentos não apontados pelo modelo
original estão representados por setas tracejadas e também serão testados
nesse estudo. Estes relacionamentos foram testados no estudo inicial
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(VENKATESH et al., 2003), não foram encontradas relevâncias estatísticas e,
portanto, não foram representados no modelo UTAUT. O presente estudo
escolheu testar novamente todos relacionamentos para confirmar se o que foi
comprovado no estudo original ainda está vigente.
Este estudo não inclui a variável Comportamento de Uso pois parte da premissa
de Venkatesh et al. (2003) de que Comportamento de Uso é variável
dependente

de

Intenção.

O

papel

da

Intenção

como

preditor

de

Comportamento de Uso é crítico e tem sido bem aceito em estudos referência
em sistemas de informação (AJZEN, 1991; MORENO JR; SILVA, 2009;
SHEPPARD; HARTWICK; WARSHAW, 1988; TAYLOR; TODD, 1995).
Uma revisão de literatura da UTAUT (WILLIAMS; RANA; DWIVEDI, 2015)
revelou que, de um total de 149 estudos da teoria avaliados, 88 não testaram a
relação entre Intenção e Comportamento de Uso e nenhum analisou todos os
relacionamentos UTAUT, apesar de todas as relações terem sido analisadas
por pelo menos um estudo.
Figura 13 - Modelo a ser testado

Fonte: Adaptado de (VENKATESH et al., 2003)
Assim, o quadro abaixo relaciona todas as hipóteses desse estudo:
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Quadro 3 - Hipóteses e Sub-hipóteses
Construto

Hipótese
H1
H1a

Expectativa de Performance

H1b
H1c

A voluntariedade não modera o efeito Expectativa de
Performance na Intenção de Uso.

H2

Um sistema de BI&Analytics fácil de usar é mais bem aceito.

H2b
H2c
H2d

Influência Social

A idade modera o efeito Expectativa de Esforço na Intenção
de Uso.
O gênero modera o efeito Expectativa de Esforço na Intenção
de Uso.
A experiência modera o efeito Expectativa de Esforço na
Intenção de Uso.
A voluntariedade não modera o efeito Expectativa de Esforço
na Intenção de Uso.

H3

Usar bem um sistema de BI&Analytics me coloca em posição
de igualdade frente aos meus pares.

H3a

A idade modera o efeito Influência Social na Intenção de Uso.

H3b
H3c
H3d
H4
H4a

Condições Facilitadoras

A idade modera o efeito Expectativa de Performance na
Intenção de Uso.
O gênero modera o efeito Expectativa de Performance na
Intenção de Uso.
A experiência não modera o efeito Expectativa de
Performance na Intenção de Uso.

H1d

H2a
Expectativa de Esforço

Um sistema de BI&Analytics que melhora meu desempenho e
aumenta minha produtividade é mais bem aceito.

H4b
H4c
H4d

O gênero modera o efeito Influência Social na Intenção de
Uso.
A experiência não modera o efeito Influência Social na
Intenção de Uso.
A voluntariedade modera o efeito Influência Social na
Intenção de Uso.
Quando condições facilitadoras de uso estão presentes, o
sistema de BI&Analytics é mais bem aceito.
A idade modera o efeito Condições Facilitadoras na Intenção
de Uso.
O gênero não modera o efeito Condições Facilitadoras na
Intenção de Uso.
A experiência não modera o efeito Condições Facilitadoras
na Intenção de Uso.
A voluntariedade não modera o efeito Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso.
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3. MÉTODO DE PESQUISA
3.1.ABORDAGEM METODOLÓGICA
Um método abrange fontes de dados, abordagens de medição e técnicas
analíticas (MOLINA-AZORIN et al., 2017), abordagem metodológica para esse
estudo foi a quantitativa, já que preocupou-se, essencialmente, em levantar a
representatividade numérica para descobrir se uma amostra de uma
determinada população compartilha características comuns. Uma pesquisa
quantitativa avalia opiniões, atitudes, preferências e comportamentos
(VERGARA, 2005). Na pesquisa quantitativa, o objetivo é determinar a relação
entre uma coisa (uma variável independente) e outra (uma variável dependente
ou de resultado) em uma população (HOPKINS, 2000).
.

3.2.TIPO DE PESQUISA
Esta foi uma pesquisa quantitativa de natureza causal, já que causalidade se
refere principalmente a como o fato x causa y, ao invés de se preocupar com
como aconteceu (MAXWELL, 2004). A coleta de dados foi realizada por meio
de questionário estruturado (apresentado no apêndice 1) e auto administrado
(GIL, 2008) visando coletar dados e evidências para posterior quantificação e
tratamento através de métodos e técnicas da estatística (THEÓPHILO;
MARTINS, 2009).

3.2.1. Quanto aos fins
Tendo como objetivo identificar os fatores que explicam a intenção de uso de
sistemas de BI&Analytics a partir do modelo de aceitação de tecnologia
UTAUT, esta pesquisa teve a finalidade explicativa, já que analisou os fatores
que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos,
aprofundando o conhecimento da realidade (GIL, 2008). A finalidade explicativa
tem o propósito de descrever uma situação ou testar explicações sobre por que
eventos específicos ocorreram (YIN, 1981).

3.2.2. Quanto aos meios
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O meio utilizado foi o de pesquisa de campo através de questionário estruturado
e auto administrado para levantamento dos dados analisados. Uma pesquisa é
considerada de campo quando envolve coleta de dados em primeira mão
através de disponibilização de questionário aos integrantes da amostra
selecionada (CRESWELL, 2010).

3.3.POPULAÇÃO E AMOSTRA
A população deste estudo é composta por usuários de sistemas de
BI&Analytics que trabalham em empresas localizadas no eixo Rio de
Janeiro/São Paulo.

A amostra foi construída através da rede social de negócios Linkedin pela
disseminação de questionário respondido por usuários de sistemas de
BI&Analytics e consta da parcela que respondeu satisfatoriamente a pesquisa
(apresentada no apêndice 1). O tamanho mínimo da amostra, baseado na
quantidade de indicadores utilizados na regressão múltipla e recomendado por
Hair, Anderson, Babin, Tathan e Black (2009), de pelo menos cinco casos por
variável, foi atingido.

Obteve-se um total de 260 questionários preenchidos após a coleta de dados.
Atendendo a mais de 5 respostas por variável independente. A amostra
apresenta perfil heterogêneo quando se considera o gênero com 27,7% do
sexo feminino, representando 72 respondentes e 72,3% do sexo masculino, ou
188 respondentes. A idade média dos respondentes foi de 39,2 anos, variando
de 24 anos como valor mínimo e 64 anos como valor máximo, com desviopadrão de 9,5783.

3.4.SUJEITOS DA PESQUISA
O sujeito desta pesquisa é o usuário de sistemas de BI&Analytics que pode ser
definido como um tomador de decisão (de qualquer nível dentro da empresa),
que não possui necessariamente habilidades de TI e que usa dados de
negócios e informações para orientar suas ações.
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3.5.TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS
Para Malhotra (2012), o método de levantamento através de questionário
estruturados com opções de resposta predeterminadas é baseado no
interrogatório dos participantes, aos quais se fazem diversas perguntas sobre
seu comportamento, intenções, avaliação e motivações, para facilitar a
posterior análise e tabulação quantitativa.

Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado utilizando
escala Likert com sete opções de resposta variando entre 1 (Discordo
Totalmente) até 7 (Concordo Totalmente).

Este questionário foi construído a partir de perguntas de pesquisa já validadas
em estudos anteriores - Quadro 4 – referente às variáveis estudadas.
Quadro 4 - Origem das questões
Questões validadas

Variável

Autores
(VENKATESH; DAVIS, 2000)
(VENKATESH et al., 2003)

Usar sistemas de BI&Analytics aumenta minha
produtividade.

EP1

Usar sistemas de BI&Analytics permite
executar meu trabalho mais rapidamente.

EP2

Acredito que sistemas de BI&Analytics são
úteis no meu trabalho.

EP3

Aprender a usar sistemas de BI&Analytics é
fácil para mim

EE1

Minha interação com sistemas de BI&Analytics
é clara e compreensível.

EE2

Sistemas de BI&Analytics são fáceis de usar

EE3

É fácil tornar-se hábil em sistemas de
BI&Analytics.

EE4

(CHEN; LI; LI, 2011)

As pessoas que são importantes para mim
pensam que eu deveria usar os sistemas de
BI&Analytics.

IS1

(VENKATESH; DAVIS, 2000)

As pessoas que influenciam o meu
comportamento pensam que eu deveria usar
os sistemas de BI&Analytics.

IS2

Influência Social (VENKATESH; THONG; XU,
2012)

Pessoas cujas opiniões eu valorizo preferem
que eu use sistemas de BI&Analytics.

IS3

(DAVIS, 1985)
Expectativa de
Performance

Expectativa de
Esforço

(SRICHAI;
THAMMAKORANONTA,
2011)
(HESS; MCNAB; K. ASLI
BASOGLU, 2014)
(VENKATESH; DAVIS, 2000)
(VENKATESH et al., 2003)
(VENKATESH; THONG; XU,
2012)
(HESS; MCNAB; K. ASLI
BASOGLU, 2014)

(LEE, 2009)
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Questões validadas

Variável

Autores
(THOMPSON; HIGGINS;
HOWELL, 1991)
(ZHOU; LU; WANG, 2010)

Tenho todos os recursos necessários para
usar sistemas de BI&Analytics.

CF1

Eu tenho o know-how necessário para usar
sistemas de BI&Analytics.

CF2

Se eu tiver dúvidas sobre como usar os
sistemas de BI&Analytics, tenho onde buscar
apoio para me ajudar.

CF3

(OLIVEIRA et al., 2014)

IC1

(DAVIS; BAGOZZI;
WARSHAW, 1989)

IC2

(KIM; SHIN; LEE, 2009)

Tenho a intenção de usar os sistemas de
BI&Analytics para analisar o comportamento
passado
Tenho intenção de usar os sistemas de
BI&Analytics nas tomadas de decisão de
negócio
Estou curioso sobre as potencialidades dos
sistemas de BI&Analytics
Tenho intenção de usar os sistemas de
BI&Analytics nas análises de negócio

IC3

Condições
Facilitadoras

Intenção de Uso (THENG; TAO, 2010)

IC4

Tenho intenção de usar os sistemas de
BI&Analytics para prever comportamentos e
tendências
Desejo saber mais sobre sistemas de
BI&Analytics

(THENG; TAO, 2010)

(FU; FARN; CHAO, 2006)

IC5
IC6
(MOORE; BENBASAT, 1991)
(VENKATESH; DAVIS, 2000)
(AGARWAL; PRASAD, 1997)

Embora possa ser útil, o uso do sistema
VD1
certamente não é obrigatório em meu trabalho.
A decisão quanto a utilizar ou não o sistema
em meu trabalho cabe exclusivamente a mim.
Não sou obrigado pelo meu gestor a usar o
sistema em meu trabalho
Experiência prévia: Eu utilizo sistemas de
BI&Analytics há

VD2

Voluntariedade

VD3

(KARAHANNA; STRAUB;
CHERVANY, 1999)
(WU; LEDERER, 2009)
(HOU, 2016)

menos de 6 meses

(NGUYEN, 2015)

mais de 6 meses e menos do que 1
ano

EXP

Experiência

(HE; QIAO; WEI, 2009)
(GRABNER‐KRÄUTER;
FAULLANT, 2008)

mais de 1 e menos do que 2 anos
mais de 2 anos

Fonte: Do autor

O

questionário

foi

disponibilizado

eletronicamente

a

partir

do

site

https://docs.google.com/forms e está apresentado no Apêndice 1. O link
contendo o questionário foi encaminhado através da rede social de negócios
LinkedIn.

3.6.TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
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Este estudo utilizou a técnica de Regressão Linear Múltipla (RLM) para explicar
o comportamento de uma variável (dependente) em função de variáveis
explicativas (independentes) e a Regressão Múltipla Hierárquica para testar a
influência dos moderadores nessas relações. O software usado neste estudo
foi o Microsoft Excel, mais especificamente o suplemento Ferramenta de
Análise, em sua opção Regressão. O modelo utilizado foi baseado no UTAUT
modificado, conforme apresentado na Figura 13, que por sua vez, é uma
adaptação do modelo original de Venkatesh et al. (2003) - Figura 12.

A intenção foi analisar os fatores determinantes (1) Expectativa de Performance
(EP), (2) Expectativa de Esforço (EE), (3) Influência Social (IS) e (4) Condições
Facilitadoras (CF) em relação à variável Intenção de Uso (IU) que serão
moderados por (5) Gênero, (6) Idade, (7) Experiência e (8) Voluntariedade.

O score de cada respondente no fator determinante (variável explicativa)
Expectativa de Performance foi obtido através da média aritmética das
respostas à pergunta 1, subitens EP1 a EP3. Processo semelhante foi utilizado
para calcular o score das outras variáveis explicativas e também da variável
dependente, conforme subitens indicados no Quadro 4 acima.
Foi calculado, em seguida, o R2 para testar o quanto a variação da Intenção de
Uso pode ser explicada pela Expectativa de Performance, Expectativa de
Esforço, Influência Social e Condições Facilitadoras.

Após a aplicação da técnica de RLM foi feito o teste F de significância global
do modelo para testar se havia evidência de que pelo menos uma variável do
modelo estava relacionada com a Intenção de Uso, ou seja, se o modelo
UTAUT aqui estudado ajuda a explicar a Intenção de Uso. Caso o valor-p do
teste seja menor do que o nível de significância, o modelo está aceito.
Independentemente do resultado, terá sido atingido o terceiro objetivo
secundário e verificada a consistência exploratória do modelo de adoção de
tecnologia UTAUT no que tange a sistemas de BI&Analytics.
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Em seguida, foram identificadas as variáveis que estão efetivamente
relacionadas com a Intenção de Uso testando individualmente suas
significâncias. Há evidência de relação significativa quando o valor-p calculado
é abaixo do nível de significância.

Testando a variável Expectativa de Desempenho, a hipótese de pesquisa H1 Um sistema de BI&Analytics que melhora meu desempenho e aumenta minha
produtividade é mais bem aceito – terá sido validado se o valor-p calculado para
esta variável tiver sido abaixo do nível de significância. O mesmo teste foi
reproduzido para as variáveis Expectativa de Esforço, Influência Social e
Condições Facilitadoras validando ou não as hipóteses de pesquisa H2 - Um
sistema de BI&Analytics fácil de usar é mais bem aceito, H3 - Usar bem um
sistema de BI&Analytics me coloca em posição de igualdade frente aos meus
pares e H4 - Quando condições facilitadoras de uso estão presentes, o sistema
de BI&Analytics é mais bem aceito, respectivamente. Ao final desta etapa terá
sido atendido o objetivo principal com a identificação dos fatores
influenciadores na Intenção de Uso.

O modelo UTAUT desconsidera algumas moderações, como por exemplo, a
moderação da Experiência sobre a variável Expectativa de Performance e a
moderação de Voluntariedade sobre as variáveis Expectativa de Esforço e
Influência Social, entretanto, este estudo optou por considerá-las para que
possamos confirmar ou refutar a influência de todos os moderadores sobre
todas as variáveis.

Os respondentes foram agrupados em dois grupos de acordo com seu gênero
(masculino e feminino) (pergunta 5 do questionário que consta do Apêndice 1),
em dois grupos definidos de acordo com sua faixa etária (pergunta 6 do
questionário que consta do Apêndice 1), em dois grupos definidos de acordo
com sua experiência em sistemas de BI&Analytics (pergunta 7 do questionário
que consta do Apêndice 1) e em dois grupos de acordo com a média aritmética
das respostas obtidas para cada pergunta sobre Voluntariedade utilizando a
escala Likert de 7 opções (pergunta 2, subitens VD1 a VD3 do questionário que
consta do Apêndice 1).

60

Os efeitos da moderação de Gênero, Idade, Experiência e Voluntariedade
foram avaliados através da técnica de Regressão Múltipla Hierárquica
(SAUNDERS, 1956). Duas regressões múltiplas foram rodadas para cada
potencial moderador em cada relação (os 16 potenciais moderadores/relação
da Figura 13 anterior).
O acréscimo no nível de explicação (∆R2) obtido com a inclusão do potencial
moderador na segunda regressão foi usado para avaliar se o potencial
moderador, de fato, modera a relação (se o ∆R2 for estatisticamente
significativo).

Para se calcular a regressão, incluindo os moderadores, foram criadas
variáveis dummy que substituem as variáveis qualitativas como Gênero, por
exemplo. Neste caso, foi atribuído o valor 0 para os respondentes do sexo
feminino e 1 para os do sexo masculino. Procedimento análogo foi realizado
para os moderadores Experiência, Idade e Voluntariedade.

Este procedimento hierárquico permitiu que se testasse as 16 hipóteses de
pesquisa secundárias H1a, H1b, ..., H4d, que constam da Figura 13 e do
Quadro 4 anteriores.

Ao final do tratamento dos dados, foi apresentado quadro resumo contendo o
resultado dos testes de todas as hipóteses levantadas. Com este quadro é
possível identificar quais variáveis mais influenciam a intenção de utilização de
sistemas de BI&Analytics, e assim, atender ao quarto objetivo secundário que
é recomendar, com base nos resultados obtidos, possíveis ações que
aumentem a adoção e utilização de sistemas de BI&Analytics. Confirmar H2
mas, ao mesmo tempo, não confirmar H2b poderia, por exemplo, indicar que a
empresa deveria empreender esforço e investimento para tornar o sistema mais
fácil de usar, porém este esforço não deveria considerar a distinção de gênero,
já que esta variável não teria se confirmado como influenciadora no construto
Expectativa de Esforço.
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3.7.LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS
Este estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, este não é um
estudo longitudinal, onde os efeitos das variáveis podem ser analisados após
um período de tempo. Analisamos um corte de 60 dias ao longo dos quais a
pesquisa foi aplicada, eventualmente há um atraso ou tempo de ajuste
necessário para que os impactos possam ser medidos adequadamente (HITT;
BRYNJOLFSSON, 1996). Este impacto não foi considerado nesse estudo.

Em segundo lugar, por ter sido usada a rede social de negócios LinkedIn como
meio de distribuição da pesquisa, não há como garantir que as respostas sejam
fidedignas.

Em terceiro, o fato de ter sido utilizada a ferramenta Microsoft Excel neste
estudo pode ter aumentado o potencial de haver multicolinearidade, já que esta
ferramenta não permite esta avaliação.

Por último, não há como garantir que não houve um viés de não resposta, ou
seja, os respondentes terem tido um comportamento de resposta diferente das
que seriam dadas pelos que não responderam, em termos das variáveis de
interesse desta pesquisa. Por exemplo, os usuários que não se motivaram a
responder ao questionário poderiam ter diferentes percepções de expectativa
de desempenho, quando comparados aos que responderam.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS
4.1.ESTATÍSTICA DESCRITIVA
Obteve-se um total de 260 questionários preenchidos após a coleta de dados
sendo a distribuição por gênero conforme a Figura 14 abaixo onde predomina
os respondentes do sexo masculino.

Figura 14 - Distribuição por Gênero

72
27,69%

188
72,31%

Masculino

Feminino

Fonte: Do Autor

A idade média dos respondentes foi de 39,2 anos, variando de 24 anos como
valor mínimo e 64 anos como valor máximo, com desvio-padrão de 9,5783 e
mediana 38,5. A distribuição das quantidades de respondentes por idade está
exposta na Figura 15 abaixo.
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Figura 15 - Quantidades de respondentes por idade
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0

Fonte: Do autor
Os respondentes escolheram um entre quatro grupos de acordo com sua
experiência em BI&Analytics, conforme a distribuição apresentada na Figura 16
abaixo e que evidencia a maturidade no uso de sistemas de BI&Analytics.
Figura 16 - Experiência em BI&Analytics
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24

22
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0
Até 6 meses

Entre 6 meses e 1
ano

Mais de 1 e menos
do que 2 anos

Mais de 2 anos

Fonte: Do autor

Os respondentes responderam a 3 perguntas para definir a voluntariedade do
uso de sistemas de BI&Analytics. As respostas foram classificadas como
“Sente-se obrigado a usar” para as respostas de 1 a 3 e classificadas como
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“Não sente-se obrigado a usar” para as respostas de 4 a 7 na escala Likert
adotada. O resultado pode ser observado na Figura 17 abaixo:
Figura 17 - Voluntariedade

Sente-se
obrigado a usar
92
35%

Não sente-se
obrigado a usar
168
65%

Fonte: Do autor

Aos respondentes foram apresentadas opções para identificar se o uso que
fazem dos sistemas de BI&Analytics é para analisar o comportamento passado,
para a tomada de decisões ou para prever comportamentos e tendências nas
3 perguntas a seguir:


IU1) Já uso, ou tenho a intenção de usar, sistemas de BI&Analytics para
analisar o comportamento passado.



IU2) Já uso, ou tenho intenção de usar, sistemas de BI&Analytics nas
tomadas de decisão de negócio.



IU4) Já uso ou tenho intenção de usar sistemas de BI&Analytics para
prever comportamentos e tendências.

Quando perguntados se a intenção é para analisar o comportamento passado,
as respostas seguiram a distribuição representada pela Figura 18 abaixo:
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Figura 18 - Uso para analisar o passado
Discordo totalmente
1%
Nem discordo
nem concordo
6%

Concordo
totalmente
64%

Concordo
parcialmente
9%

Concordo
fortemente
20%

Fonte: Do autor

Quando perguntados se a intenção é para apoio à tomada de decisão, as
respostas seguiram a distribuição representada pela Figura 19 abaixo:
Figura 19 - Uso para apoio na tomada de decisão
Discordo
fortemente
2%

Concordo
totalmente
66%

Nem discordo
nem concordo
3%
Concordo
fortemente
20%

Concordo
parcialmente
9%

Fonte: Do autor

E por último, quando perguntados se a intenção é para prever comportamentos
e tendências, as respostas seguiram a distribuição representada pela Figura 20
abaixo:
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Figura 20 - Uso para prever comportamentos e tendências
Discordo
totalmente
2%

Concordo
totalmente
58%

Concordo
fortemente
18%

Discordo
fortemente
1%
Concordo
parcialmente
11%

Discordo
parcialmente
2%

Nem discordo
nem concordo
8%

Fonte: Do autor

A Tabela 2 abaixo resume a intenção de uso de sistemas de BI&Analytics nesta
pesquisa. De uma forma geral, os usuários utilizam seus sistemas, tanto para
analisar o passado, quanto para prever tendências e comportamentos no apoio
à tomada decisão. Ainda que concentrado na resposta “Concordo Totalmente”,
pode-se observar uma maior dispersão nas respostas para a pergunta “IU4) Já
uso ou tenho intenção de usar sistemas de BI&Analytics para prever
comportamentos e tendências”. Isto pode estar associado ao fato de que,
historicamente, sistemas de BI&Analytics eram usados para analisar o passado
e apoio à tomada de decisão. Com a evolução das ferramentas, da capacidade
computacional e da maturidade no uso, passou-se a olhar para o futuro com
análises de tendências e a previsões de comportamentos.
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Tabela 2 - Resumo Intenção de Uso
IU1) Já uso, ou tenho a
intenção de usar,
sistemas de BI&Analytics
para analisar o
comportamento passado.
Discordo totalmente
Discordo fortemente
Discordo parcialmente
Nem discordo nem concordo
Concordo parcialmente
Concordo fortemente
Concordo totalmente

2

16
24
52
166

IU2) Já uso, ou tenho
IU4) Já uso ou tenho
intenção de usar,
intenção de usar
sistemas de
sistemas de
BI&Analytics nas
BI&Analytics para
tomadas de decisão prever comportamentos
de negócio.
e tendências.
6
4
2
4
8
20
24
28
52
48
172
152

Fonte: Do autor

A seguir, a Tabela 3 apresenta um corte com os 10 primeiros e 10 últimos
respondentes com seu respectivo score em cada variável explicativa e na
variável dependente Intenção de Uso (IU).
Tabela 3 - Corte de respostas
(EP)
Expectativa de
Performance
6
6
5
7
6
6
7
6
6
7

(EE)
Expectativa de
Esforço
6
6
5
5
4
5
5
7
5
5

(IS)
Influência
Social
6
5
4
6
2
4
5
7
4
5

(CF)
Condições
Facilitadoras
6
6
5
6
5
5
6
7
3
6

(IU)
Intenção de
Uso
5
6
6
7
5
5
6
5
6
7

3
5
5
6
6
5
4
4
6
5

6
7
4
6
7
6
6
7
7
5

...
6
7
6
7
7
6
5
6
7
6

5
6
5
7
6
5
5
4
7
5

6
7
5
7
7
5
2
6
6
6

Fonte: Do autor
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4.2.REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA (RLM)
Foi realizada uma regressão linear múltipla para examinar o efeito exercido por
quatro variáveis independentes - Expectativa de Performance (EP), Expectativa
de Esforço (EE), Influência Social (IS) e Condições Facilitadoras (CF) - sobre a
variável dependente Intenção de Uso (IU.
Os resultados são apresentados abaixo na Tabela 4:
Tabela 4 - Regressão Linear
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,49
0,2392
0,23
0,72
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ
41,06
130,57
171,62

MQ
10,26
0,51

Coeficientes Erro padrão

Stat t

4,00
255,00
259,00

Interseção
Expectativa de Performance (EP)
Expectativa de Esforço (EE)
Influência Social (IS)
Condições Facilitadoras (CF)

3,29
0,42
0,09
0,07
-0,12

0,36
0,06
0,05
0,04
0,05

9,17
6,58
1,70
2,12
-2,44

F
F de significação
20,05
0,00

valor-P
0,00
0,0000
0,0897
0,0349
0,0155

95% inferiores 95% superiores
2,58
4,00
0,29
0,54
-0,01
0,20
0,01
0,14
-0,21
-0,02

Fonte: Do autor

Os resultados mostram que esta regressão apresentou valores moderados
para R2 (23,92%), demonstrando que não é possível explicar satisfatoriamente
a maior parte da variação do construto Intenção de Uso (IU) em função apenas
da Expectativa de Performance (EP), Expectativa de Esforço (EE), Influência
Social (IS) e Condições Facilitadoras (CF).

O terceiro objetivo secundário - Testar a consistência exploratória do modelo
de adoção de tecnologia UTAUT no que tange a sistemas de BI&Analytics.– foi
validado através do resultado do teste F de significância global, que testa se há
evidência de que pelo menos uma variável do modelo está relacionada com a
Intenção de Uso, ou seja, se o modelo UTAUT aqui estudado ajuda a explicar
a Intenção de Uso. Na Tabela 4 acima podemos observar que o valor-p do teste
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F é menor do que 0,05 (5%) significando que há evidência de que pelo menos
uma das quatro variáveis independentes está relacionada à Intenção de Uso.

4.3.ANÁLISE DAS HIPÓTESES DE PESQUISA PRINCIPAIS
A partir dos resultados dos valores-P das variáveis explicativas foi respondido
o objetivo principal desta pesquisa – Identificar quais fatores influenciam a
intenção de uso de um sistema de BI&Analytics – através do Quadro 5 abaixo.
Quadro 5 - Resultados das Hipóteses
Hipótese Confirma?
Justificativa
H1
Sim
valor-P de EP menor que o nível de significância aceito – 5%
H2
Não
valor-P de EE maior que o nível de significância aceito – 5%
H3

Sim

valor-P de IS menor que o nível de significância aceito – 5%

H4

Sim

valor-P de CF menor que o nível de significância aceito – 5%
Fonte: Do autor

Dentre as variáveis independentes que se mostraram significativas, a
Expectativa de Performance é que demonstrou ter o maior impacto (valor-p =
0,0000000003) na intenção de uso. Para cada ponto a mais no score de
Expectativa de Performance, será aumentado em 0,42 o score da Intenção de
Uso.

A segunda variável independente a demonstrar o maior impacto na intenção de
uso é Condições Facilitadoras (valor-p = 0,0155) e a terceira é Influência Social
(valor-p = 0,0349). Para cada ponto percentual de aumento no score de
Influência Social, será aumentado 0,07 no score da Intenção de Uso.

Condições Facilitadoras apresentou coeficiente negativo, o que implica na
diminuição prevista de 0,12 no score da Intenção de Uso a cada ponto a mais
no score de CF. Este resultado causa estranheza já que significaria que
usuários de sistemas de BI&Analytics tem mais intenção de usá-lo quanto
menos recurso, know-how e apoio a empresa fornece para seu uso, o que
contraria o senso comum.

Por este estudo, podemos afirmar que um sistema de BI&Analytics que oferece
expectativa de melhorar a performance (e aumentar a produtividade), coloca o
usuário em posição de igualdade frente a seus pares e que, paradoxalmente,
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apresenta baixa condição facilitadora de uso, é mais bem aceito (gerando mais
intenção de ser usado), mesmo que não seja fácil de usar.

4.4.ANÁLISE DAS VARIÁVEIS MODERADORAS
Para cada variável moderadora, a análise dos seus efeitos foi realizada através
de duas regressões múltiplas consecutivas, tendo o construto Intenção de Uso
(IU) como variável dependente.
Na primeira, as variáveis explicativas foram:


o moderador em si (primeiro idade, depois gênero, depois experiência e
finalmente voluntariedade) e



o construto cuja influência do moderador está sendo analisada –
Expectativa de Performance (EP), depois Expectativa de Esforço (EE),
depois Influência Social (IS) e finalmente Condições Facilitadoras (CF).

Na segunda, foi acrescentada como variável explicativa um termo multiplicando
a variável moderadora pelo construto sendo analisado, conforme Quadro 6
abaixo:
Quadro 6 - Regressões Variáveis Moderadoras
Construtos
Variável
Moderadora

Idade (Idd)

Gênero (Gen)

Experiência
(Exp)

Voluntariedade
(VD)

Expectativa de Performance
(EP)

Expectativa de Esforço (EE)

Influência Social (IS)

Condições Facilitadoras (CF)

Idd & EP → IU

Idd & EE → IU

Idd & IS → IU

Idd & CF → IU

Idd & EP & Idd X EP → IU

Idd & EE & Idd X EE → IU

Idd & IS & Idd X IS → IU

Idd & CF & Idd X CF → IU

Gen & EP → IU

Gen & EE → IU

Gen & IS → IU

Gen & CF → IU

Gen & EP & Gen X EP → IU

Gen & EE & Gen X EE → IU

Gen & IS & Gen X IS → IU

Gen & CF & Gen X CF → IU

Exp & EP → IU

Exp & EE → IU

Exp & IS → IU

Exp & CF → IU

Exp & EP & Exp X EP → IU

Exp & EE & Exp X EE → IU

Exp & IS & Exp X IS → IU

Exp & CF & Exp X CF → IU

VD & EP → IU

VD & EE → IU

VD & IS → IU

VD & CF → IU

VD & EP & VD X EP → IU

VD & EE & VD X EE → IU

VD & IS & VD X IS → IU

VD & CF & VD X CF → IU

Fonte: Do autor
A seguir, serão apresentadas as análises dos resultados obtidos para cada uma das
sub-hipóteses deste estudo.

4.4.1. Sub-hipótese H1a
Para testar a sub-hipótese H1a - “A idade modera o efeito Expectativa de
Performance na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Idade & Expectativa de Performance → Intenção de Uso
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Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 5 abaixo:
Tabela 5 - IDD & EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,49
0,2360
0,23
0,71
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo

2,00
257,00

Total

259,00

Interseção
Idade
(EP) Expectativa de Performance

SQ
MQ
40,51 20,26
131,11 0,51

F
F de significação
39,70
0,0000

171,62

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
3,62
0,36 10,18
0,00
-0,28
0,09 -3,14
0,00
0,43
0,05 7,93 0,0000

95% inferiores
2,92
-0,46
0,32

95% superiores
4,32
-0,10
0,54

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 23,60% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 6, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: IDD x EP.
Tabela 6 - IDD & EP & IDD X EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,49
0,2418
0,23
0,71
260,00

ANOVA
gl

Regressão
Resíduo
Total
Interseção
Idade
(EP) Expectativa de Performance
IDD X EP

SQ
MQ
F
F de significação
3,00
41,50 13,83
27,22
0,0000
256,00
130,12 0,51
259,00
171,62
Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
95% inferiores
4,22
0,56 7,57
0,00
3,12
-1,27
0,71 -1,78
0,08
-2,67
0,34
0,09 3,93
0,00
0,17
0,16

0,11

1,40

0,1638

95% superiores
5,32
0,14
0,51

-0,06

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
16,38%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (24,18%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo

0,37
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multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Idade não modera a influência da Expectativa de
Performance na Intenção de Uso, refutando H1a.

4.4.2. Sub-hipótese H2a
Para testar a sub-hipótese H2a - “A idade modera o efeito Expectativa de
Esforço na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Idade & Expectativa de Esforço → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 7 abaixo:
Tabela 7 - IDD & EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,33
0,1107
0,10
0,77
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Idade
(EE) Expectativa de Esforço

2,00
257,00
259,00

SQ
19,00
152,62
171,62

MQ
9,50
0,59

F
F de significação
16,00
0,0000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,41
0,25 21,98
0,00
-0,34
0,10 -3,57
0,00
0,19
0,04 4,22
0,00

95% inferiores
4,92
-0,53
0,10

95% superiores
5,89
-0,15
0,27

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica apenas 11,07% da variação da
Intenção de Uso. A Tabela 8, a seguir, apresenta os resultados da segunda
regressão múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: IDD x EE.

Tabela 8 - IDD & EE & IDD X EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,34
0,1126
0,10
0,77
260,00
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ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

3,00
256,00
259,00

Interseção
Idade
(EE) Expectativa de Esforço
IDD X EE

SQ
19,32
152,30
171,62

MQ
6,44
0,59

F
F de significação
10,83
0,0000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,58
0,34 16,37
0,00
-0,69
0,48 -1,44
0,15
0,15
0,06 2,47
0,01
0,07
0,09 0,74 0,4622

95% inferiores
4,91
-1,63
0,03
-0,11

95% superiores
6,25
0,26
0,28
0,24

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
46,22%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (11,26%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Idade não modera a influência da Expectativa de
Esforço na Intenção de Uso, refutando H2a.

4.4.3. Sub-hipótese H3a
Para testar a sub-hipótese H3a - “A idade modera o efeito Influência Social na
Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Idade & Influência Social → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 9 a seguir:
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Tabela 9 - IDD & IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,32
0,1013
0,09
0,77
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Idade
(IS) Influência Social

2,00
257,00
259,00

SQ
17,39
154,23
171,62

MQ
8,70
0,60

F
F de significação
14,49
0,0000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,61
0,22 25,98
0,00
-0,29
0,10 -2,91
0,00
0,14
0,04 3,87
0,00

95% inferiores
5,19
-0,48
0,07

95% superiores
6,04
-0,09
0,21

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica apenas 10,13% da variação da
Intenção de Uso. A Tabela 10 a seguir, apresenta os resultados da segunda
regressão múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: IDD x IS.

Tabela 10 - IDD & IS & IDD X IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,33
0,1079
0,10
0,77
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Idade
(IS) Influência Social
IDD X IS

3,00
256,00
259,00

SQ
18,51
153,11
171,62

MQ
6,17
0,60

F
F de significação
10,32
0,0000

Coeficientes
Erro padrão Stat t valor-P
6,01
0,36 16,64
0,00
-0,86
0,43 -1,99
0,05
0,07
0,06 1,12
0,26
0,10
0,08 1,37 0,1721

95% inferiores
5,30
-1,71
-0,05
-0,05

95% superiores
6,72
-0,01
0,19
0,25

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
17,21%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (10,79%)
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é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Idade não modera a influência da Influência Social
na Intenção de Uso, refutando H3a.

4.4.4. Sub-hipótese H4a
Para testar a sub-hipótese H4a - “A idade modera o efeito Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Idade & Condições Facilitadoras → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 11 abaixo:
Tabela 11 - IDD & CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,26
0,0678
0,06
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Idade
(CF) Condições Facilitadoras

2,00
257,00
259,00

SQ
11,64
159,99
171,62

MQ
5,82
0,62

F
F de significação
9,35
0,0001

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,91
0,23 25,79
0,00
-0,39
0,10 -3,94
0,00
0,10
0,04 2,27
0,02

95% inferiores
5,46
-0,58
0,01

95% superiores
6,36
-0,19
0,18

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica apenas 6,78% da variação da
Intenção de Uso. A Tabela 12, a seguir, apresenta os resultados da segunda
regressão múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: IDD x CF.
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Tabela 12 - IDD & CF & IDD X CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,26
0,0699
0,06
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

3,00
256,00
259,00

Interseção
Idade
(CF) Condições Facilitadoras
IDD X CF

SQ
12,00
159,62
171,62

MQ
4,00
0,62

F
F de significação
6,42
0,0003

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
6,05
0,29 20,75
0,00
-0,74
0,47 -1,58
0,12
0,07
0,05 1,26
0,21
0,07
0,09 0,77 0,4427

95% inferiores
5,47
-1,67
-0,04
-0,10

95% superiores
6,62
0,18
0,18
0,24

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
44,27%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (6,99%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Idade não modera a influência da Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso, refutando H4a.

4.4.5. Sub-hipótese H1b
Para testar a sub-hipótese H1b - “O gênero modera o efeito Expectativa de
Performance na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Gênero & Expectativa de Performance → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 13 abaixo:
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Tabela 13 - Gen & EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,46
0,2145
0,21
0,72
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

2,00
257,00
259,00

Interseção
Gênero
(EP) Expectativa de Performance

SQ
MQ
36,82 18,41
134,80 0,52
171,62

F
F de significação
35,10
0,0000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
3,46
0,36 9,71
0,00
-0,16
0,10 -1,60
0,11
0,45
0,05 8,27
0,00

95% inferiores
2,76
-0,36
0,35

95% superiores
4,16
0,04
0,56

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 21,45% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 14, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: GEN x EP.

Tabela 14 - Gen & EP & Gen X EP → iu
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,48
0,2284
0,22
0,72
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Gênero
(EP) Expectativa de Performance
Gen X EP

3,00
256,00
259,00

SQ
MQ
39,20 13,07
132,42 0,52
171,62

F
F de significação
25,26
0,0000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
4,83
0,73 6,63
0,00
-1,93
0,83 -2,32
0,02
0,24
0,11 2,07
0,04
0,28
0,13 2,15 0,0328

95% inferiores
3,39
-3,56
0,01
0,02

95% superiores
6,26
-0,29
0,46
0,54

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P = 3,28%).
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Apesar disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (22,84%), bem
acima do nível de confiabilidade (5%) e apenas ligeiramente superior ao da
regressão anterior, sem este termo multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão
trouxe pouca capacidade explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Gênero modera a influência da Expectativa de
Performance na Intenção de Uso, confirmando H1b.

4.4.6. Sub-hipótese H2b
Para testar a sub-hipótese H2b - “O gênero modera o efeito Expectativa de
Esforço na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Gênero & Expectativa de Esforço → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 15 abaixo:

Tabela 15 - Gen & EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,27
0,0711
0,06
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Gênero
(EE) Expectativa de Esforço

2,00
257,00
259,00

SQ
12,20
159,43
171,62

MQ
6,10
0,62

F
F de significação
9,83
0,0001

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,29
0,26 20,44
0,00
-0,12
0,11 -1,12
0,26
0,19
0,05 4,25
0,00

95% inferiores
4,78
-0,34
0,10

95% superiores
5,80
0,09
0,28

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 7,11% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 16, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: GEN x EE.
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Tabela 16 - Gen & EE & Gen X EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,28
0,0767
0,07
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ
13,16
158,46
171,62

3,00
256,00
259,00

Interseção
Gênero
(EE) Expectativa de Esforço
Gen X EE

MQ
4,39
0,62

F
F de significação
7,09
0,0001

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,82
0,49 11,80
0,00
-0,82
0,57 -1,44
0,15
0,09
0,09 1,04
0,30
0,13
0,10 1,25 0,2126

95% inferiores
4,85
-1,94
-0,08
-0,08

95% superiores
6,79
0,30
0,27
0,34

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
21,26%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (7,67%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Gênero não modera a influência da Expectativa
de Esforço na Intenção de Uso, refutando H2b.

4.4.7. Sub-hipótese H3b
Para testar a sub-hipótese H3b - “O gênero modera o efeito Influência Social
na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Gênero & Influência Social → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 17 abaixo:
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Tabela 17 - Gen & IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,27
0,0748
0,07
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Gênero
(IS) Influência Social

2,00
257,00
259,00

SQ
12,84
158,78
171,62

MQ
6,42
0,62

F
F de significação
10,39
0,0000

Coeficientes
Erro padrão Stat t valor-P
5,44
0,22 24,62
0,00
-0,10
0,11 -0,93
0,35
0,16
0,04 4,38
0,00

95% inferiores
5,01
-0,32
0,09

95% superiores
5,88
0,11
0,22

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 7,48% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 18 a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: GEN x IS.

Tabela 18 - Gen & IS & Gen X IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,28
0,0789
0,07
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Gênero
(IS) Influência Social
Gen X IS

3,00
256,00
259,00

SQ
13,54
158,08
171,62

MQ
4,51
0,62

F
F de significação
7,31
0,0001

Coeficientes
Erro padrão Stat t valor-P
5,90
0,48 12,34
0,00
-0,65
0,53 -1,24
0,22
0,08
0,08 0,91
0,36
0,10
0,09 1,07 0,2868

95% inferiores
4,95
-1,69
-0,09
-0,08

95% superiores
6,84
0,39
0,24
0,28

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
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28,68%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (7,89%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Gênero não modera a Influência Social na
Intenção de Uso, refutando H3b.

4.4.8. Sub-hipótese H4b
Para testar a sub-hipótese H4b - “O gênero não modera o efeito Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Gênero & Condições Facilitadoras → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 19 abaixo:

Tabela 19 - Gen & CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,14
0,0205
0,01
0,81
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Gênero
(CF) Condições Facilitadoras

2,00
257,00
259,00

SQ
3,52
168,10
171,62

MQ
1,76
0,65

F
F de significação
2,69
0,0698

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,89
0,24 24,80
0,00
-0,18
0,11 -1,54
0,12
0,09
0,04 1,97
0,05

95% inferiores
5,43
-0,40
0,00

95% superiores
6,36
0,05
0,17

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica apenas 2,05% da variação da
Intenção de Uso. A Tabela 20, a seguir, apresenta os resultados da segunda
regressão múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: GEN x CF.
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Tabela 20 - Gen & CF & Gen X CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,15
0,0215
0,01
0,81
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ

3,00
256,00
259,00

Interseção
Gênero
(CF) Condições Facilitadoras
Gen X CF

3,69
167,93
171,62

MQ
1,23
0,66

F
F de significação
1,88
0,1341

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
6,08
0,44 13,87
0,00
-0,44
0,52 -0,84
0,40
0,05
0,09 0,56
0,57
0,05
0,10 0,51 0,6098

95% inferiores
5,22
-1,46
-0,12
-0,15

95% superiores
6,94
0,59
0,22
0,25

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
60,98%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (2,15%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Gênero não modera a influência da Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso, confirmando H4b.

4.4.9. Sub-hipótese H1c
Para testar a sub-hipótese H1a - “A experiência não modera o efeito
Expectativa de Performance na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Experiência & Expectativa de Performance → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 21 abaixo:
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Tabela 21 - Exp & EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,46
0,2078
0,20
0,73
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

2,00
257,00
259,00

Interseção
Experiência
(EP) Expectativa de Performance

SQ
MQ
35,67 17,83
135,95 0,53
171,62

F
F de significação
33,71
0,00000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
3,35
0,35 9,50
0,00
-0,07
0,11 -0,61
0,54
0,46
0,06 8,02
0,00

95% inferiores
2,66
-0,29
0,35

95% superiores
4,05
0,15
0,57

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 20,78% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 22, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: EXP x EP.
Tabela 22 - Exp & EP & Exp X EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,46
0,2082
0,20
0,73
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Experiência
(EP) Expectativa de Performance
E X EP

3,00
256,00
259,00

SQ
MQ
35,74 11,91
135,89 0,53
171,62

F
F de significação
22,44
0,0000

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
3,54
0,63 5,60
0,00
-0,34
0,77 -0,44
0,66
0,43
0,11 4,06
0,00
0,05
0,13 0,36 0,7202

95% inferiores
2,29
-1,87
0,22
-0,20

95% superiores
4,78
1,18
0,64
0,29

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
72,02%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (20,82%)
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é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca Capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Experiência não modera a influência da
Expectativa de Performance na Intenção de Uso, confirmando H1c.

4.4.10. Sub-hipótese H2c
Para testar a sub-hipótese H2c - “A experiência modera o efeito Expectativa de
Esforço na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Experiência & Expectativa de Esforço → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 23 abaixo:
Tabela 23 - Exp & EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,26
0,0673
0,06
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Experiência
(EE) Expectativa de Esforço

2,00
257,00
259,00

SQ
11,55
160,07
171,62

MQ
5,77
0,62

F
F de significação
9,27
0,0001

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,18
0,25 21,05
0,00
0,06
0,12 0,47
0,64
0,19
0,05 3,99
0,00

95% inferiores
4,70
-0,18
0,10

95% superiores
5,67
0,30
0,28

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 6,73% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 24, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: EXP x EE.
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Tabela 24 - Exp & EE & Exp X EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,28
0,0777
0,07
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ
13,34
158,28
171,62

3,00
256,00
259,00

Interseção
Experiência
(EE) Expectativa de Esforço
Exp X EE

MQ
4,45
0,62

F
F de significação
7,19
0,0001

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
4,50
0,47 9,54
0,00
0,98
0,56 1,76
0,08
0,33
0,10 3,43
0,00
-0,19
0,11 -1,70 0,0899

95% inferiores
3,57
-0,11
0,14
-0,41

95% superiores
5,43
2,08
0,52
0,03

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P = 8,99%).
Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (7,77%) é apenas
ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo multiplicativo,
sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca Capacidade explicativa para o
modelo.

Em vista disso, o moderador Experiência não modera a influência da
Expectativa de Esforço na Intenção de Uso, refutando H2c.

4.4.11. Sub-hipótese H3c
Para testar a sub-hipótese H3c - “A experiência não modera o efeito Influência
Social na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Experiência & Influência Social → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 25 abaixo:
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Tabela 25 - Exp & IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,28
0,0792
0,07
0,78
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Experiência
(IS) Influência Social

2,00
257,00
259,00

SQ
13,59
158,03
171,62

MQ
6,80
0,61

F
F de significação
11,05
0,0000

Coeficientes
Erro padrão Stat t valor-P
5,24
0,22 24,18
0,00
0,17
0,12 1,45
0,15
0,16
0,04 4,41
0,00

95% inferiores
4,81
-0,06
0,09

95% superiores
5,66
0,40
0,23

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 7,92% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 26 a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: EXP x IS.
Tabela 26 - Exp & IS & Exp X IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,29
0,0813
0,07
0,78
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Experiência
(IS) Influência Social
Exp X IS

3,00
256,00
259,00

SQ
13,95
157,67
171,62

MQ
4,65
0,62

F
F de significação
7,55
0,0001

Coeficientes
Erro padrão Stat t valor-P
4,93
0,45 10,93
0,00
0,54
0,50 1,08
0,28
0,21
0,08 2,60
0,01
-0,07
0,09 -0,76 0,4453

95% inferiores
4,04
-0,45
0,05
-0,25

95% superiores
5,82
1,54
0,37
0,11

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
44,53%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (8,13%)
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é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca Capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Experiência não modera a influência da Influência
Social na Intenção de Uso, confirmando H3c.

4.4.12. Sub-hipótese H4c
Para testar a sub-hipótese H4c - “A experiência não modera o efeito Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Experiência & Condições Facilitadoras → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 27 abaixo:
Tabela 27 - Exp & CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,12
0,0150
0,01
0,81
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
Experiência
(CF) Condições Facilitadoras

2,00
257,00
259,00

SQ
2,57
169,05
171,62

MQ
1,29
0,66

F
F de significação
1,96
0,1434

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,82
0,23 24,83
0,00
0,13
0,13 0,97
0,33
0,06
0,05 1,21
0,23

95% inferiores
5,36
-0,13
-0,04

95% superiores
6,29
0,39
0,15

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 1,50% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 28, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: EXP x CF.
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Tabela 28 - Exp & CF & Exp X CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,13
0,0177
0,01
0,81
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

SQ

3,00
256,00
259,00

Interseção
Experiência
(CF) Condições Facilitadoras
Exp X CF

3,03
168,59
171,62

MQ
1,01
0,66

F
F de significação
1,53
0,2060

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,52
0,43 12,74
0,00
0,56
0,53 1,05
0,30
0,12
0,09 1,32
0,19
-0,09
0,11 -0,83 0,4055

95% inferiores
4,67
-0,49
-0,06
-0,31

95% superiores
6,37
1,60
0,31
0,12

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado não consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P =
40,55%). Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (1,77%)
é apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca Capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Experiência não modera a influência da Condições
Facilitadoras na Intenção de Uso, confirmando H4c.

4.4.13. Sub-hipótese H1d
Para testar a sub-hipótese H1d - “A voluntariedade não modera o efeito
Expectativa de Performance na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Voluntariedade & Expectativa de Performance → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 29 abaixo:
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Tabela 29 - VD & EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,46
0,2092
0,20
0,73
260,00

ANOVA
gl
2,00
257,00
259,00

SQ
35,90
135,72
171,62

MQ
17,95
0,53

F
33,99

Coeficientes
3,26
0,09
0,46

Erro padrão
0,37
0,10
0,06

Stat t
8,83
0,90
8,24

valor-P
0,00
0,37
0,00

Regressão
Resíduo
Total

Interseção
(VD) Voluntariedade
(EP) Expectativa de Performance

F de significação
0,00

95% inferiores 95% superiores
2,53
4,08
-0,10
0,08
0,35
0,56

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 20,92% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 30, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: VD x EP.
Tabela 30 - VD & EP & VD X EP → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,47
0,2227
0,21
0,72
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
(VD) Voluntariedade
(EP) Expectativa de Performance
VD X EP

3,00
256,00
259,00

SQ
MQ
38,22 12,74
133,41 0,52
171,62

F
F de significação
24,44
0,00

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
4,65
0,76 6,16
0,00
-1,70
0,85 -1,99
0,05
0,24
0,12 2,11
0,04
0,28
0,13 2,11 0,0361

95% inferiores
3,16
-3,38
0,02
0,02

95% superiores
6,14
-0,02
0,47
0,54

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P = 3,61%).
Ainda assim, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (22,27%) é
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apenas ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo
multiplicativo, sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade
explicativa para o modelo.

Em vista disso, o moderador Voluntariedade modera a influência da Expectativa
de Performance na Intenção de Uso, rejeitando H1d.

4.4.14. Sub-hipótese H2d
Para testar a sub-hipótese H2d - “A Voluntariedade não modera o efeito
Expectativa de Esforço na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Voluntariedade & Expectativa de Esforço → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 31 abaixo:
Tabela 31 - VD & EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,26
0,0665
0,06
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
(VD) Voluntariedade
(EE) Expectativa de Esforço

2,00
257,00
259,00

SQ
11,42
160,20
171,62

MQ
5,71
0,62

F
F de significação
9,16
0,00

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,20
0,26 20,33
0,00
-0,01
0,10 -0,09
0,92
0,19
0,05 4,27
0,00

95% inferiores
4,70
-0,21
0,10

95% superiores
5,71
0,19
0,28

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 6,65% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 32, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: VD x EE.
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Tabela 32 - VD & EE & VD x EE → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,29
0,0826
0,07
0,78
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

3,00
256,00
259,00

Interseção
(VD) Voluntariedade
(EE) Expectativa de Esforço
VD X EE

SQ
14,18
157,44
171,62

MQ
4,73
0,61

F
F de significação
7,69
0,00

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,89
0,41 14,36
0,00
-1,07
0,51 -2,10
0,04
0,07
0,08 0,88
0,38
0,20
0,09 2,12 0,0349

95% inferiores
5,08
-2,07
-0,08
0,01

95% superiores
6,69
-0,06
0,21
0,38

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P = 3,49%).
Ainda assim, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (8,26%) é apenas
ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo multiplicativo,
sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade explicativa para o
modelo.
Em vista disso, o moderador Voluntariedade modera a influência da Expectativa
de Esforço na Intenção de, rejeitando H2d.

4.4.15. Sub-hipótese H3d
Para testar a sub-hipótese H3d - “A voluntariedade modera o efeito Influência
Social na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Voluntariedade & Influência Social → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 33 abaixo:
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Tabela 33 - VD & IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,27
0,0717
0,06
0,79
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
(VD) Voluntariedade
(IS) Influência Social

2,00
257,00
259,00
Coeficientes
5,34
0,01
0,16

SQ
12,31
159,31
171,62

MQ
6,16
0,62

F
9,93

Erro padrão Stat t valor-P
0,22 24,62
0,00
0,10 0,13
0,90
0,04 4,45
0,00

F de significação
0,00

95% inferiores
95% superiores
4,92
5,77
-0,19
0,22
0,09
0,23

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 7,17% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 34 a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: VD x IS.
Tabela 34 - VD & IS & VD x IS → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
0,31
R-Quadrado
0,0946
R-quadrado
ajustado
0,08
Erro padrão
0,78
Observações
260,00
ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

3,00
256,00
259,00

Coeficientes
Interseção
6,19
(VD) Voluntariedade
-1,12
(IS) Influência Social
0,01
VD X IS
0,20

SQ
16,23
155,39
171,62

MQ
5,41
0,61

F
8,91

Erro padrão Stat t valor-P
0,40 15,62
0,00
0,46 -2,45
0,02
0,07 0,12
0,90
0,08 2,54 0,0117

F de significação
0,00

95% inferiores
95% superiores
5,41
6,97
-2,02
-0,22
-0,13
0,14
0,05
0,36

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P = 1,17%).
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Ainda assim, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (9,46%) é apenas
ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo multiplicativo,
sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade explicativa para o
modelo.

Em vista disso, o moderador Voluntariedade modera a influência da Influência
Social na Intenção de Uso, confirmando H3d.

4.4.16. Sub-hipótese H4d
Para testar a sub-hipótese H4d - “A voluntariedade não modera o efeito
Condições Facilitadoras na Intenção de Uso.”, foi realizada a regressão:
Voluntariedade & Condições Facilitadoras → Intenção de Uso
Obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 35 abaixo:
Tabela 35 - VD & CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,11
0,0114
0,00
0,81
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
(VD) Voluntariedade
(CF) Condições Facilitadoras

2,00
257,00
259,00

SQ
1,96
169,66
171,62

MQ
0,98
0,66

F
F de significação
1,48
0,23

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P
5,83
0,26 22,85
0,00
0,00
0,11 -0,01
0,99
0,07
0,04 1,71
0,09

95% inferiores
5,33
-0,21
-0,01

95% superiores
6,33
0,21
0,16

Fonte: Do autor

O R2 indica que a equação obtida explica 1,14% da variação da Intenção de
Uso. A Tabela 36, a seguir, apresenta os resultados da segunda regressão
múltipla, que acrescenta um termo multiplicativo: VD x CF.
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Tabela 36 - VD & CF & VD x CF → IU
Estatística de regressão
R múltiplo
R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

0,18
0,0315
0,02
0,81
260,00

ANOVA
gl
Regressão
Resíduo
Total

Interseção
(VD) Voluntariedade
(CF) Condições Facilitadoras
VD X CF

3,00
256,00
259,00

SQ
5,41
166,21
171,62

Coeficientes Erro padrão
6,58
0,41
-1,13
0,50
-0,06
0,07
0,21
0,09

MQ
1,80
0,65

F
F de significação
2,78
0,04

Stat t valor-P
15,98
0,00
-2,26
0,02
-0,84
0,40
2,31 0,0219

95% inferiores
5,77
-2,12
-0,21
0,03

95% superiores
7,39
-0,14
0,08
0,39

Fonte: Do autor

É possível perceber que o termo acrescentado consiste em uma variável
explicativa significativamente relevante a 5% de significância (valor-P = 2,19%).
Além disso, o nível de explicação (R2) desta nova regressão (3,15%) é apenas
ligeiramente superior ao da regressão anterior, sem este termo multiplicativo,
sugerindo que a sua inclusão trouxe pouca capacidade explicativa para o
modelo.

Em vista disso, o moderador Voluntariedade modera a influência da Condições
Facilitadoras, rejeitando H4d.

4.5.RESUMO DAS VARIÁVEIS MODERADORAS
A Tabela 37 abaixo resume a análise dos resultados das regressões lineares
hierárquicas aplicadas nas variáveis moderadoras Idade, Gênero, Experiência
e Voluntariedade e dos seus impactos nas relações das variáveis
independentes Expectativa de Performance, Expectativa de Esforço, Influência
Social e Condições Facilitadoras com a variável dependente Intenção de Uso,
confirmando ou refutando a moderação.
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Tabela 37 - Resumo Variáveis Moderadoras
Relação Potencialmente Moderada
Variável
Moderadora

Indicador
Coeficiente angular do termo multiplicativo
R2 da regressão sem o termo
R2 da regressão com o termo
F
Valor-P
Modera (sim ou não?)

EP X IU
0,1551
23,60%
24,18%
1,9501
16,38%
Não

EE X IU
0,0653
11,07%
11,26%
0,5421
46,22%
Não

IS X IU
0,1030
10,13%
10,79%
1,8752
17,21%
Não

CF X IU
0,0664
6,78%
6,99%
0,5911
44,27%
Não

Gênero

Coeficiente angular do termo multiplicativo
R2 da regressão sem o termo
R2 da regressão com o termo
F
Valor-P
Modera (sim ou não?)

0,2799
21,45%
22,84%
4,6058
3,28%
Sim

0,1307
7,11%
7,67%
1,5613
21,26%
Não

0,0977
7,48%
7,89%
1,1393
28,68%
Não

0,0510
2,05%
2,15%
0,2612
60,98%
Não

Experiência

Coeficiente angular do termo multiplicativo
R2 da regressão sem o termo
R2 da regressão com o termo
F
Valor-P
Modera (sim ou não?)

0,0452
20,78%
20,82%
0,1286
72,02%
Não

-0,1888
6,73%
7,77%
2,8987
8,99%
Não

-0,0690
7,92%
8,13%
0,5845
44,53%
Não

-0,0907
1,50%
1,77%
0,6944
40,55%
Não

Voluntariedade

Coeficiente angular do termo multiplicativo
R2 da regressão sem o termo
R2 da regressão com o termo
F
Valor-P
Modera (sim ou não?)

0,2447
20,92%
22,27%
4,4387
3,61%
Sim

0,1993
6,65%
8,26%
4,4961
3,49%
Sim

0,2028
7,17%
9,46%
6,4496
1,17%
Sim

0,2091
1,14%
3,15%
5,3197
2,19%
Sim

Idade

Fonte: Do autor

4.6.MODELO FINAL VALIDADO
A Figura 21 abaixo apresenta o modelo UTAUT testado por este estudo com
suas hipóteses confirmadas ou refutadas.
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Figura 21 - Hipóteses confirmadas e refutadas pelo modelo

Fonte: Do autor

Retirando as influências refutadas do modelo proposto, o modelo final
validado pode ser visto na Figura 22 abaixo:
Figura 22 - Modelo Final Validado

Fonte: Do autor
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4.7.RESUMO DOS OBJETIVOS, HIPÓTESES E SUB-HIPÓTESES
O Quadro 7 abaixo apresenta o resumo dos objetivos atingidos com a
referência de onde foi evidenciado neste estudo.
Quadro 7 - Objetivos atingidos
Objetivo Principal

Atingido?

Evidenciado

Identificar quais fatores influenciam a intenção de uso de
um sistema de BI&Analytics.

Sim

Item 4.3
Página: 69

Objetivos Secundários
1

Verificar a importância de sistemas de BI&Analytics na
estratégia das empresas no Brasil.

Sim

Item 2.1
Página 30

2

Analisar a dificuldade na implementação de sistemas de
BI&Analytics.

Sim

Item 2.3
Página 36

Sim

Item 4.3
Página 69

Sim

Item 5.0,
Página 102

3

4

Testar a consistência exploratória do modelo de adoção
de tecnologia UTAUT no que tange a sistemas de
BI&Analytics.
Recomendar, com base nos resultados obtidos, possíveis
ações que aumentem a adoção e utilização de sistemas
de BI&Analytics.

Fonte: Do autor

O Quadro 8 abaixo apresenta o resumo das hipóteses e sub-hipóteses com os
respectivos resultados se foram confirmadas ou rejeitadas neste estudo.
Quadro 8 - Hipóteses e Sub-hipóteses confirmadas ou rejeitadas
Construto

Expectativa de
Desempenho

Hipótese/Sub-hipótese
H1

Um sistema de BI&Analytics que melhora meu desempenho e
aumenta minha produtividade é mais bem aceito.

H1a

A idade modera o efeito Expectativa de Performance na Intenção
de Uso.

H1b

O gênero modera o efeito Expectativa de Performance na
Intenção de Uso.

Confirmada

H1c

A experiência não modera o efeito Expectativa de Performance
na Intenção de Uso.

Confirmada

H1d

A voluntariedade não modera o efeito Expectativa de
Performance na Intenção de Uso.
Um sistema de BI&Analytics fácil de usar é mais bem aceito.

Rejeitada

H2a

A idade modera o efeito Expectativa de Esforço na Intenção de
Uso.

Rejeitada

H2b

O gênero modera o efeito Expectativa de Esforço na Intenção de
Uso.

Rejeitada

H2c

A experiência modera o efeito Expectativa de Esforço na
Intenção de Uso.

Rejeitada

H2d

A voluntariedade não modera o efeito Expectativa de Esforço na
Intenção de Uso.

Rejeitada

H2

Expectativa de
Esforço

Confirmada
ou
Rejeitada
Confirmada
Rejeitada

Rejeitada
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Construto

Hipótese/Sub-hipótese
H3
H3a

Influência Social

Condições
Facilitadoras

H3b

Usar bem um sistema de BI&Analytics me coloca em posição de
igualdade frente aos meus pares.
A idade modera o efeito Influência Social na Intenção de Uso.
O gênero modera o efeito Influência Social na Intenção de Uso.

Confirmada
ou
Rejeitada
Confirmada
Rejeitada
Rejeitada

H3c

A experiência não modera o efeito Influência Social na Intenção
de Uso.

Confirmada

H3d

A voluntariedade modera o efeito Influência Social na Intenção
de Uso.

Confirmada

H4

Quando condições facilitadoras de uso estão presentes, o
sistema de BI&Analytics é mais bem aceito.

Confirmada

H4a

A idade modera o efeito Condições Facilitadoras na Intenção de
Uso.

H4b

O gênero não modera o efeito Condições Facilitadoras na
Intenção de Uso.

Confirmada

H4c

A experiência não modera o efeito Condições Facilitadoras na
Intenção de Uso.

Confirmada

H4d

A voluntariedade não modera o efeito Condições Facilitadoras na
Intenção de Uso.

Rejeitada

Rejeitada

Fonte: Do autor

4.8.DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores que explicam a intenção de
uso de sistemas de BI&Analytics a partir do modelo de aceitação de tecnologia
UTAUT. Além de ter cumprido o seu objetivo, este estudo contribui para a teoria
ao demonstrar a relevância do modelo formulado em 2003 (VENKATESH et al.,
2003) frente a uma tecnologia atual.

Considerando o modelo UTAUT, a comparação entre a Figura 12 e a Figura 22
anteriores consiste, provavelmente, na principal contribuição deste trabalho.
Esta comparação permite a identificação das diferenças entre as hipóteses
originais de Venkatesh e as que foram aceitas neste estudo. Esta diferença
pode significar que o contexto BI&Analytics apresenta características diferentes
que precisam ser analisadas com maior detalhe. O fato do modelo explicar
apenas 23,92% da intenção de uso reforça a percepção de que há variáveis
novas a serem consideradas. A busca por novas variáveis que influenciem
neste modelo é uma primeira sugestão para estudos posteriores.
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Este trabalho contribui para outros pesquisadores, implementadores e
empresas que estejam avaliando a implantação de sistemas de BI&Analytics,
ou o uso de sistemas já existentes, pois enumera os fatores que influenciam a
intenção de usar sistemas deste tipo. Esta pesquisa avança nos estudos de
aceitação da Tecnologia da Informação apresentando novas evidências
empíricas sobre o poder explicativo do modelo de Venkatesh et al. (2003) e
também sugere pontos de vista adicionais a serem investigados em estudos
posteriores sobre o uso de sistemas de BI&Analytics.

A análise dos artigos referenciados e, mais especificamente, a revisão de
literatura do modelo UTAUT (WILLIAMS; RANA; DWIVEDI, 2015) revela que
diversas variáveis são aplicadas no estudo de aceitação e adoção de tecnologia
e que os resultados encontrados são aderentes ao UTAUT, mesmo naqueles
em que houve uma proposta de alteração do modelo original. Esta análise
evidencia que o UTAUT pode ser utilizado em contextos diversos, com
objetivos distintos e diferentes aplicações, incluindo, como não poderia deixar
de ser ressaltado, sistemas de BI&Analytics.

Os resultados obtidos indicam que Expectativa de Performance, Influência
Social e Condições Facilitadoras são fatores que influenciam na intenção de
usar sistemas de BI&Analytics, compatíveis com os resultados encontrados em
pesquisas anteriores (MAYER et al., 2011; NIEHAVES; PLATTFAUT, 2014;
PAHNILA; SIPONEN; ZHENG, 2011; ZHOU; LU; WANG, 2010). A surpresa foi
a constatação de que Expectativa de Esforço não afeta a intenção de usar,
ainda que outros estudos anteriores tenham encontrado o mesmo resultado
(AL-GAHTANI;

HUBONA;

WANG,

2007;

BANDYOPADHYAY;

BANDYOPADHYAY, 2010; CHENG et al., 2008; KOUROUTHANASSIS et al.,
2010; PAYNE, 2008). Este comportamento da variável Expectativa de Esforço
pode estar relacionado com o perfil multitarefas, característico da geração dos
respondentes, cujos integrantes sentem-se estimulados com atividades
constantes.

A variável moderadora de efeito mais abrangente encontrada neste estudo,
dentre as quatro variáveis estudadas, é a Voluntariedade, o que condiz com a
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importância originalmente dada a esta variável (ZUIDERWIJK; JANSSEN;
DWIVEDI, 2015). Além da Voluntariedade, a variável moderadora Gênero
influencia a relação entre Expectativa de Performance e Intenção de Uso.

O resultado da regressão linear para a variável independente Condições
Facilitadoras requer uma análise em separado pelo coeficiente negativo
encontrado neste estudo. Ainda que não esperada, já foi estudada
anteriormente na academia (HUNG; CHANG; LEE, 2017), conforme exposto
nos próximos parágrafos.

A variável independente Condições Facilitadoras é considerada como o grau
em que um indivíduo acredita que existe uma infraestrutura organizacional e
técnica para apoiar o uso do sistema (VENKATESH et al., 2003, 2008).
Considerando que a análise preditiva vem se tornando mais estratégica para
as empresas e sua utilização se tornando cada vez mais democrática,
permeando a área usuária final e transbordando a área TI, negócios e
processos são considerados cada vez mais analíticos e todos nas empresas
são considerados usuários potenciais de sistemas de BI&Analytics, com o
crescimento do BI self-service (do inglês: autosserviço) (COMPUTERWORLD,
2017).

Estes usuários tendem a ser indivíduos com alta auto eficácia, de forma que
acreditam serem imunes a falhas, que persistem até o fim e atribuem a si
próprios metas altas (KRUEGER; BRAZEAL, 1994). Este usuário pode tender
a interpretar auxílio externo como demérito de sua capacidade e, quanto mais
a empresa oferece apoio, treinamento e incentiva o uso, mais este usuário se
sente desmotivado em sua intenção de usar o sistema (HUNG; CHANG; LEE,
2017).

Além disso, intenção comportamental é um reflexo do esquema interno de
crenças de um indivíduo (VENKATESH et al., 2008), não representando os
fatores externos que podem afetar o desempenho de um comportamento,
assim, variáveis externas que podem impedir ou facilitar o desempenho não
são totalmente capturadas pela intenção de usar (MOGHAVVEMI; SALLEH;
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ABESSI, 2013), o que pode ter causado este efeito de inversão do sinal do
coeficiente.
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5. CONCLUSÃO
Este estudo teve como objetivo foi identificar os fatores que explicam a intenção
de uso de sistemas de BI&Analytics a partir do modelo de aceitação de
tecnologia UTAUT por meio de uma pesquisa distribuída pelo site LinkedIn no
eixo Rio de Janeiro/São Paulo. Em resposta à principal questão da pesquisa, o
estudo apresentou uma nova configuração do modelo preconizado por
Venkatesh et al. em seu trabalho seminal de 2003, com Expectativa de
Performance como principal variável independente identificada.

Modelos de Adoção de Tecnologia são, por definição, genéricos. Buscam uma
representação ou interpretação do que acontece a partir de construtos
escolhidos. A teoria UTAUT foi criada com o intuito de unificar os principais
estudos de aceitação da tecnologia até então existentes para explicar a
intenção e o comportamento de uso. O modelo encontrado neste estudo está
compatível com os outros modelos estudados por pesquisadores de tecnologia
da informação relacionados ao uso individual de tecnologia, porém, apresenta
características únicas por ter sido desenvolvido em um contexto ainda pouco
explorado, sistemas de BI&Analytics. O modelo final apresentado é a principal
contribuição teórica da pesquisa, comprovando que o modelo de adoção
tecnológica utilizado é uma estrutura conceitual com valor estatístico.

Outra contribuição foi a utilização do aplicativo LinkedIn para distribuir as
pesquisas. Criada em 2002, a empresa se tornou referência como rede social
de negócios utilizada por profissionais com o intuito de apresentar aptidões e
trocar experiências profissionais, utilizá-la no contexto acadêmico somente
reforça sua função inicial.

Em termos práticos, os resultados desta pesquisa permitem o melhor
direcionamento dos esforços e investimentos financeiros nos fatores
identificados como mais importantes, aumentando a probabilidade de sucesso
de sistemas de BI&Analytics, afetando positivamente a intenção de usar
sistemas deste tipo.
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Ao longo dos últimos anos, os dados se tornaram essenciais às empresas,
passando a ser reconhecidos como patrimônio e se tornando vantagem
competitiva necessária para inovação. A plataforma de BI&Analytics vem se
atualizando para responder à necessidade de mais velocidade de resposta,
mais disponibilidade e mais abrangência, evoluindo de uma arquitetura gerada
e mantida por TI para um modelo mais ágil e liderado pelas áreas de negócios.
É nesse contexto que este estudo se inseriu apresentando os fatores
influenciadores no sucesso de implementações de sistemas de BI&Analytics
para que o investimento necessário em infraestrutura e sistemas de apoio a
esta onda possa ser melhor aproveitado. O foco deve ser direcionado para o
público correto, contendo a mensagem correta, respondendo ao tempo de
percepção exigido pelo ambiente de negócios competitivo de hoje.

Para ajudar nesses desafios, as empresas estão buscando melhores práticas
e pesquisas sobre como melhor utilizar sistemas de BI&Analytics. Os fatores
que aumentam a intenção de uso fornecem informações sobre quais pontos
devem ser abordados, considerando as restrições de projetos, com a intenção
de melhorar as chances de sucesso.

A variável independente que mais impactou o modelo estudado é Expectativa
de Performance. Ter a expectativa de melhorar a performance envolve calcular
tendências e possibilidades futuras, prever resultados e, em última instância,
fazer recomendações. Para isto, usa-se métodos estatísticos sofisticados,
extração e mineração de dados, análise descritiva, preditiva, diagnóstica e
prescritiva, algoritmos de machine learning (aprendizado de máquina),
simulações e otimizações de tendências, indo muito além das consultas e
relatórios típicos de BI.

Expectativa de Esforço não ter apresentado significância neste estudo indica
que o usuário de sistemas de BI&Analytics dá pouco valor ao esforço
necessário ao uso desde que tenha a percepção de que melhorará seu
desempenho.
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Como idade média dos respondentes foi 39 anos, já considerados pertencentes
à geração Y (nascidos entre 1980 e 2000), podem estar refletindo as
características dessa geração acostumados a viver em ação, estimulados por
atividades e fazendo tarefas múltiplas. A também conhecida geração do milênio
(milleniuns), vem modificando e transformando o ambiente de trabalho, as
formas de se relacionar e o modo como empresas e marcas interagem
conosco.

O fato de Condições Facilitadoras apresentar coeficiente negativo pode estar
relacionado à expectativa de independência que os usuários de BI&Analytics
desenvolveram ao longo do tempo. De maneira geral, e também alinhado com
as características da geração Y, querem ter o que querem, quando e como
querem. Este resultado está alinhado com a moderação da variável
Voluntariedade confirmada na pesquisa. Empresas que provém treinamento
contínuo e apoio proativo, podem dar a impressão de que estão direcionando
o uso de determinado sistema, o que causaria rejeição ao seu uso.

A intenção de uso foi mapeada através de três perguntas para identificar se os
usuários usam o sistema para analisar o passado ou para prever tendências e
comportamentos. Ainda que as respostam tenham sido próximas, os resultados
demonstraram que sistemas de BI&Analytics ainda são utilizados como
sistemas de inteligência de negócio (BI) tradicionais. Apesar de compartilharem
o mesmo objetivo de disponibilizar dados para auxiliar as empresas no
processo de tomada de decisões de negócio, Business Intelligence e Analytics
diferem na forma e na profundidade. A principal diferença é que sistemas
analíticos (Analytics) contam com recursos de estatísticas preditivas, o que não
se aplica a sistemas de BI.

O Instituto Gartner define Analytics como a análise de dados estatísticos e
matemáticos que agrupa, segmenta, pontua e prediz qual cenário é mais
provável de acontecer, normalmente indo além da inteligência de negócios (BI)
tradicional (GARTNER, 2017). Esta é uma visão mais moderna de inteligência
de negócio que ainda vem crescendo e se popularizando incorporando
tecnologias como Big Data para tomar decisões em tempo real (Real Time).
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Retomando os argumentos apresentados na introdução deste trabalho, está
previsto para os próximos anos um aumento exponencial no volume de dados
disponível para análise. A transição do BI tradicional para a análise preditiva se
torna imperiosa, não há mais tempo para analisar, é necessário automatizar
esta atividade e focar nas tomadas de decisão que virão a partir dos resultados.
Este é o momento que o aprendizado de máquina (machine learning) se torna
realidade como efetivamente um método de análise de dados que automatiza
a construção de modelos preditivos usando algoritmos que aprendem a partir
dos dados.

Esta também pode ser uma explicação do motivo pelo qual Expectativa de
Esforço não apresentou significância estatística, o trabalho vem sendo
transferido para as máquinas, liberando o usuário para a atividade de análise
de negócio.

Alinhado com o resultado encontrado para a variável Expectativa de
Performance,

empresas

interessadas

em

implementar

sistemas

de

BI&Analytics ou que já tenham sistemas deste tipo em uso e desejem aumentar
a intenção de uso devem divulgar, promover e demonstrar as características
do sistema na sua capacidade de influenciar positivamente a performance
individual e das equipes.

Outra forma de aumentar a intenção de uso de sistemas de BI&Analytics é a
disseminação

de

exemplos

de

projetos

similares

que

impactaram

positivamente a performance e que possam servir de estímulo ao uso. Um
exemplo de disseminação pode ser a realização de campanhas internas (por
exemplo, com equipes que utilizam sistemas de BI&Analytics) para aumentar a
credibilidade na tecnologia, aumentando a intenção de uso de sistemas de
BI&Analytics.

Este estudo apresenta algumas limitações já identificadas e a primeira delas é
o fato deste ser um estudo pontual, e não longitudinal, onde foi analisado um
corte de 60 dias ao longo dos quais a pesquisa foi aplicada, eventualmente há
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um atraso ou tempo de ajuste necessário para que os impactos possam ser
medidos adequadamente.

A amostragem não representando proporcionalidade direta com a população
de usuários de sistemas de BI&Analytics é a segunda limitação deste trabalho
e o fato da distribuição desta pesquisa ter sido feita através do LinkedIn, ainda
que dentro do contexto por se tratar de uma pesquisa de tecnologia da
informação e no ambiente profissional, pode ter limitado os possíveis
participantes.

A terceira limitação se apresenta na escolha de um modelo de adoção de
tecnologia como base desta pesquisa. Ainda que seja um modelo testado e
aceito, escolher um modelo, seja ele qual for, leva em consideração os fatores
considerados na pesquisa original, o que restringe a identificação de diversos
outros existentes.

Outra limitação está relacionada a ferramenta Microsoft Excel utilizada neste
estudo e que não permitie o teste de multicolinearidade. Como este estudo é
baseado no modelo UTAUT, já validado teoricamente através de análise fatorial
em 2003,o potencial de existir multicolinearidade é reduzido, porém não
eliminado.

A última limitação se dá porque não há como garantir que não houve um viés
de não resposta, ou seja, os respondentes terem tido um comportamento de
resposta diferente das que seriam dadas pelos que não responderam, em
termos das variáveis de interesse desta pesquisa.

Uma primeira sugestão para pesquisas futuras é testar o modelo sugerido em
empresas, confrontando os resultados com os encontrados neste estudo.
Estudo(s) de caso de empresa(s) específica(s) pode(m) fornecer novas visões
de como influenciar positivamente a intenção de uso de sistemas de
BI&Analytics.

107

Uma segunda sugestão é a introdução de novas variáveis independentes que
possam influenciar a intenção de uso e aumentar a relevância estatística do
modelo. Um exemplo pode ser a abrangência das informações já que sistemas
de inteligência de negócio e sistemas analíticos que conseguem reunir
conjuntos mais abrangentes de dados e a construção de modelos mais
complexos, permitem prever resultados com mais efetividade, aumentando a
intenção de uso por parte de seus usuários.

Outra variável a ser introduzida pode ser a latência da informação, que pode
compreendida como sendo o tempo decorrido entre o início de um evento e o
momento em que os seus efeitos se tornam perceptíveis para a tomada de
decisão. Existe uma necessidade cada vez maior de disponibilizar dados
transacionais instantaneamente, quase em tempo real, para dar suporte ao
ciclo de tomada de decisão de forma mais rápida e baseada em fatos. Este
pode ser um fator influenciador positivo na intenção de usar sistemas de
BI&Analytics, quando o tempo é considerado satisfatório, ou negativo, quando
a latência é muito alta e os dados são percebidos como defasados para a
tomada de decisão.

Para eliminar a primeira limitação relacionada neste estudo, uma terceira
sugestão para pesquisas posteriores é o desenvolvimento de um estudo
longitudinal, uma reanálise após um período de tempo, para identificar se houve
diferenças nos resultados encontrados.

Por último, outra sugestão para pesquisa posterior é a realização uma pesquisa
qualitativa para buscar identificar as razões da influência negativa do construto
Condições Facilitadoras, que foi o resultado mais inesperado desta pesquisa.
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