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“Isto significava que o primeiro passo para utilizar o 

computador era prometer não ajudar o seu vizinho. A 

comunidade colaborativa foi proibida. A regra criada pelos 

donos do software proprietário era, se você compartilhar com o 

seu vizinho, você é um pirata. Se você precisa de alguma 

alteração implore-nos a faze-la.”(Stallman, 2002, p.16) 
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Resumo:  

O contexto de crise económico-financeira veio aumentar as desigualdades sociais. 

Adopção de FLOSS afigura-se uma solução eficaz para as organizações pelas 

características que lhe conferem relevância na inclusão digital, interoperabilidade e 

segurança entre outras. A formação apresenta um papel preponderante na 

aceitação da tecnologia. Procurou-se analisar a importância da formação na 

aceitação e adopção de FLOSS, bem como analisar a relação das variáveis 

envolvidas no processo de aceitação por meio do TAM. Partindo de uma abordagem 

quantitativa, foram aplicados dois questionários, pré-formação e pós-formação do 

OpenOffice.org Calc, numa amostra de 15 indivíduos de uma instituição 

universitária. Os resultados mostraram que a formação contribui de forma positiva 

para a aceitação e adopção de FLOSS. Os indivíduos consideraram a formação 

importante na aquisição de conteúdos essenciais às tarefas de trabalho. A utilização 

FLOSS era superior fora do local de trabalho. Os obstáculos apontados ao uso de 

FLOSS estão relacionados com questões de padronização e questões de rotina. 

Verificou-se um ambiente favorável à sua adopção, caso sejam desenvolvidas 

políticas de implementação. A aplicação do TAM permitiu reforçar o papel da 

formação na aceitação. A aplicação de mais um questionário após um período de 

latência seria útil para constatar a eficácia da adopção. 

   

Palavras-chave: TAM, FLOSS, Open Source, Software Livre, TIC, Formação, 

OpenOffice.org Calc, Utilidade Percebida, Intenção Comportamental de Uso, 

Facilidade de Uso Percebida. 
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Abstract: 

The context of economic and financial crisis has increased social inequality. The 

adoption of FLOSS seems to be an effective solution for organizations because of 

the characteristics that confer to it importance on digital inclusion, interoperability and 

security among others. Training has a key role in technology acceptance. One 

sought to analyze the importance of training in the acceptance and adoption of 

FLOSS, and analyze the relationship of the variables involved in the process of 

acceptance by the TAM. From a quantitative approach, two questionnaires were 

applied, pre-training and post-training OpenOffice.org Calc, to a sample of 15 

individuals from university. The results showed that training contributes positively to 

the acceptance and adoption of FLOSS. Individuals considered the formation 

important for the acquisition of content essential to work tasks. The use of FLOSS 

was higher outside the workplace. The obstacles pointed to the use of FLOSS are 

related to issues of standardization and routine matters. It was shown a favorable 

environment to their adoption, in situations where implementation policies were 

developed. The application of TAM enhanced the role of training in acceptance. The 

application of a questionnaire after a longer latency period would be useful to verify 

the effectiveness of adoption. 

Keywords: TAM, FLOSS, Open Source, Free Software, TIC, Training, 

OpenOffice.org Calc, Perceived Usefulness , Behavioral Intention to Use, Perceived 

Ease of Use. 
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1. Introdução 

O contexto de crise económico-financeira actual veio aumentar as desigualdades 

sociais e impulsionar a procura de alternativas pelas organizações públicas e 

privadas, com vista à redução de custos em tecnologias. A adopção de FLOSS 

(Software Livre e de Código Aberto), pelas características reconhecidas que lhe 

conferem relevância ao nível da inclusão digital e baixo custo, associadas a outras 

vantagens como interoperabilidade, segurança, flexibilidade entre outras, apresenta-

se como uma alternativa mais que evidente ao software proprietário. 

No desenvolvimento do processo de migração e adopção a literatura identifica como 

aspectos importantes a ter em atenção, planificação, formação, suporte e questões 

de interoperabilidade. Uma vez que a formação tem acção directa sobre os 

utilizadores por meio da redução de obstáculos, no aumento de proficiência com o 

software e por consequência no aumento de aceitação.  

O Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) é um dos modelos mais utilizados e 

reconhecido na análise da relação causal entre as variáveis externas e internas da 

aceitação do utilizador das tecnologias. Este modelo permite compreender os 

motivos que levam à aceitação ou rejeição dos sistemas tecnológicos, de forma a 

auxiliar, melhorar e explicar a sua aceitação. Desta forma o TAM pode verificar-se 

também um forte aliado para a adopção de FLOSS. 

Este estudo piloto, surge no âmbito do projecto “Melhoria da qualidade do ensino 

nas universidades portuguesas através da massificação do uso de software FLOSS” 

(Ferreira, 2011). Desta forma o presente estudo justifica-se, em decorrência da 

necessidade da aplicação de um estudo piloto, que analise e avalie os 

procedimentos de colecta e registo de dados, além de permitir testar os mesmos na 

prática. Em síntese, o estudo piloto tem como principal vantagem aumentar a 

probabilidade de sucesso na condução de estudos subsequentes.  
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Considerando o cenário apresentado, neste estudo piloto propomo-nos analisar por 

meio de questionários survey, o processo de adopção e aceitação de FLOSS, a 

influência da formação e a análise exaustiva da relação entre as várias variáveis 

envolvidas no processo de aceitação da tecnologia.  

Neste contexto, os objectivos gerais do estudo são: 

Realizar uma análise detalhada do desenvolvimento do estudo, com reflexão e 

exposição de aspectos a valorizar e repetir, e erros a evitar, numa possível 

replicação da pesquisa em condições semelhantes. Tem também como objectivo, 

investigar a importância da formação no processo de aceitação e adopção de 

FLOSS, pelos utilizadores. 

 

Objectivos específicos: 

• Análise e reflexão do processo de desenvolvimento do estudo, com 

apresentação de aspectos a repetir e erros a evitar; 

• Analisar o valor educativo da formação através da opinião dos indivíduos em 

estudo; 

• Verificar se após a formação ocorre um incremento na importância atribuída a 

momentos de formação idênticos ao do estudo; 

• Verificar se após a formação ocorre alteração de comportamento dos 

indivíduos em estudo, relativamente à utilização do software folha de cálculo; 

• Verificar se após a formação ocorre alteração de comportamento dos 

indivíduos em estudo, relativamente à aceitação e utilização do 

OpenOffice.org Calc;   

• Analisar as relações entre as variáveis do TAM, antes e após a formação.   

 

O trabalho em questão está estruturado em quatro partes principais. Na primeira 

encontra-se a revisão da literatura, onde são abordados os aspectos de natureza 

teórica em que o estudo se encontra inserido e é feita referência aos resultados mais 

significativos decorrentes da revisão da literatura realizada com a apresentação das 

hipóteses que orientam o estudo. A segunda parte do trabalho compreende a 
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metodologia utilizada onde é feito referência ao desenho da investigação, população 

e amostra, instrumentos de recolha de dados e tratamento dos dados. Na terceira 

parte são apresentados os resultados com o tratamento estatístico e a discussão 

dos mesmos. Na quarta parte do trabalho são apresentadas as considerações finais, 

com referência às conclusões, limitações do estudo, aspectos a valorizar e 

recomendações. Por último são apresentadas as bases bibliográficas e os anexos 

do trabalho. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. FLOSS 

 

“Utilizadores de computador devem ser livres para modificar os 

programas, para atender às suas necessidades, e serem livres para 

partilhar software, porque ajudar as outras pessoas é a base da 

sociedade.”(Stallman, 2002, p.16). 

 

O software livre e de código aberto (Free Open Source Software – FLOSS), são 

programas cujas licenças permitem ao utilizador a liberdade para qualquer 

finalidade, estudar e modificar o programa e redistribuir livremente copias quer do 

programa original quer da modificação (para mais informações visitar os sítios 

“www.gnu.org” e “www.opensource.org”). 

A tecnologia FLOSS é uma “força” importante no cenário das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) pelo que tem vindo a aumentar cada vez mais o 

uso desta tecnologia (Long, 2009). 

O movimento FLOSS evolui a um ritmo impressionante, verifica-se um elevado 

número de pesquisas e projectos de desenvolvimento deste tipo de software. 

Karjalainen, (2010), fez referência ao sítio de internet SourceForge.net, considerado 

actualmente um dos maiores repositórios do mundo sobre FLOSS. Este indica que 

só neste repositório existiam no ano de 2009 mais de 230.000 projectos registados. 

A adopção de FLOSS tem ocorrido tanto ao nível de empresas privadas como 

também públicas. Glott & Ghosh, (2005) num estudo realizado por meio do projecto 

FLOSSPOLS com o apoio da União Europeia, fornecem um bom exemplo de 

implementação de FLOSS por parte das organizações europeias do sector público. 

A pesquisa envolveu 955 organizações em 13 países no terceiro trimestre de 2004, 

e os resultados indicaram a adopção deste género de software por 79% dessas 
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organizações. Embora os resultados parecessem demonstrar uma boa utilização de 

FLOSS, numa análise mais detalhada os autores verificaram que esta utilização não 

era generalizada. O FLOSS também apresentou um papel importante ao nível de 

servidores como Sistema Operativo e aplicações para internet, mas ao nível de 

aplicações de desktop permaneceu bastante inexplorado. 

Além de surgir cada vez mais, uma maior variedade e quantidade de FLOSS e o 

facto de este software ser a “custo zero” promoveu a aceitação destes produtos em 

mercados inexplorados anteriormente. Não há dúvida que o forte argumento “custo 

zero” de licenciamento tem um papel importante na rápida e generalizada adopção. 

No entanto outros factores como a sua elevada incorporação acarretam um 

incremento no desenvolvimento e por consequência uma maior qualidade, que 

compete com os seus softwares homólogos de código fechado (Long, 2009). 

Outros factores globais como a disponibilidade de software de baixo custo, a 

disponibilidade de serviços locais de apoio, a independência de fornecedores e a 

flexibilidade são também aspectos determinantes para a optimização da 

implementação de software (Rishab Ghosh, 2006). 

Interessante verificar que os factores apresentados anteriormente são indicados por 

vários autores como as maiores vantagens de FLOSS sobre o software proprietário, 

senão vejamos. 

O desenvolvimento de software proprietário é orientado para o benefício do 

fabricante, por outro lado o software livre é orientado para o benefício do utilizador. 

Os lucros decorrentes de vendas dos fabricantes são sempre privatizados, enquanto 

os frutos de produção de software livre está disponível para toda a comunidade e 

muitas vezes a custo zero ou quase nulo (Zilli, 2004). 

Um dos primeiros estudos sobre a adopção de um pacote de produtividade Open 

Source Software (OSS) foi relatado por Fitzgerald & Kenny, (2004). Este estudo 

consistiu na realização de uma migração de OSS de produtividade no período de 

2002-2003 na estrutura do hospital de Beaumont, com cerca de 1000 postos de 

trabalho. Os relatórios de contas deste hospital reportaram custos de implementação 
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de 34.700 euros, um valor bastante inferior aos 288.500 euros, custo da alternativa 

de código fechado. Uma economia de custos a rondar os 88%. 

Outro estudo a dar ênfase às vantagens económicas da adopção de FLOSS 

debruçou-se sobre a inovação e competitividade da União Europeia. Este estudo 

realizado por Rishab Ghosh, (2006) envolveu 6 organizações de 4 países na 

migração de Microsoft Office para OpenOffice.org. Os dados mais relevantes 

indicaram que a curto prazo os custos aumentam, mas a longo prazo este processo 

traz poupança nos custos totais de produtividade. 

Esta vantagem económica promove uma das características mais fortes do FLOSS, 

o papel social que fomenta a inclusão digital de populações com carências 

socioeconómicas, aspecto cada vez mais importante em momentos de crise como o 

que o mundo atravessa, ou a prevalência de dificuldade económica de países 

pobres.  

Na pesquisa realizada por Zilli, (2004), o autor faz referência a um projecto 

desenvolvido pelo governo brasileiro em parceria com comunidades, projecto este 

que proporciona cursos de informática e acesso a internet, a classes sociais menos 

privilegiadas, pela criação de Telecentros. O autor também reforça que a 

importância da redução de custos é sem dúvida a maior vantagem oferecida pela 

distribuição do código fonte, que permite adaptar o programa às necessidades dos 

utilizadores, uma desvantagem do software privado. 

Segundo Zilli, (2004), o facto de não existir uma entidade detentora dos direitos de 

propriedade sobre o código fonte dos programas, previne o risco de determinado 

produto ser descontinuado pela conveniência comercial do fornecedor, mesmo que 

algumas empresas que distribuem o software livre extinguissem, existem muitas 

mais que realizam o mesmo tipo de serviço e produtos que facilmente o poderiam 

substituir.  

O software livre é desenvolvido por utilizadores, e estes estão em primeiro lugar 

preocupados com a eficiência, pelo que as funcionalidades cosméticas são 

sistematicamente minimizadas em favor de características de qualidade, 
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estabilidade, segurança e performance. Estas são outras das características que 

destacam as vantagens de adopção do software livre, senão vejamos o exemplo 

apresentado por Zilli, (2004), sobre a evolução do processo generalizado de 

construção deste tipo de software. Segundo o autor assim que um programa é 

apresentado para experimentação, são imensos os programadores que o instalam, 

analisam e reportam os erros encontrados muitas vezes acompanhados da 

correcção, pelo que quando é verificado algum problema de segurança, este é 

rapidamente divulgado e resolvido. 

No estudo de Ven & Verelst, (2006), sobre a adopção de OSS por 5 organizações 

Belgas, os autores verificaram que os principais impulsionadores para essa adopção 

foram mais uma vez a redução de custos, combinada com a fiabilidade, no entanto 

apontam como principais obstáculos a padronização sobre a propriedade do SO 

Microsoft Windows nas organizações e a percepção de falta de apoio externo para a 

solução OSS.  

No entanto Zilli, (2004) classifica o obstáculo falta de suporte, como uma das 

maiores “calúnias” sobre o software livre, já que geralmente se pode obter auxílio até 

do próprio programador do sistema, além de poder contar com inúmeras 

comunidades e locais de discussão nos quais podem ser obtidas respostas. 

Um outro obstáculo apontado pela literatura está relacionado com a quebra de 

produtividade das organizações, que ocorre com a migração e que resulta em 

atrasos e perdas de tempo no trabalho diário com o uso de OpenOffice.org (Rishab 

Ghosh, 2006).  

No entanto, outro estudo sobre adopção de OpenOffice.org em pequena escala 

numa organização pública em Itália, os autores Rossi, Scotto, Sillitti, & Succi, (2005) 

realizaram uma análise de produtividade de Microsoft Office e OpenOffice.org no 

processamento de documentos. Os resultados indicaram que o uso de 

OpenOffice.org não reduziu o número de documentos manipulados diariamente nem 

verificou-se aumento de esforço/dificuldade com o seu uso. 



 

8 

 

Algumas vantagens e desvantagens citadas acima entre outras, da adopção de 

FLOSS estão descritas na Figura1: 

Vantagens Desvantagens 
-Baixo custo económico e social 
-Independência de tecnologia proprietária 
-Independência de fornecedor único 
-Robustez 
-Garantia contra descontinuidade 
-Personificação 
 

-Instalação e configuração difíceis 
-Interface não padronizada 
-Mão-de-obra escassa 

Figura 1 - Vantagens e desvantagens do FLOSS. 

Fonte: Adaptado de Campos, (2011, p.88).    

Como verificado em outros países europeus, também o governo português promove 

políticas de implementação de FLOSS, como podemos verificar na pesquisa de 

Mendes, (2009). O autor realizou uma análise da adopção de software livre e aberto 

na Administração Pública, e cita como exemplo a Resolução da Assembleia da 

República nº53/2007 que aprova a iniciativa de software livre no parlamento. 

Para além das políticas públicas, a crise económico-financeira tem o seu impacto na 

migração, senão vejamos algumas conclusões do estudo de Gartner que inquiriu 

274 organizações de todos os portes na Europa, América do Norte e Ásia: 

“A grande maioria das empresas na Ásia, Europa e América do Norte 

(85%) usa actualmente software livre e as poucas organizações que ainda 

não recorrem ao open-source pensam faze-lo (:) adopção do software 

livre tem sido beneficiada pela crise económica e pela consequente 

pressão para reduzir custos em TI. O menor custo total de propriedade, a 

redução dos custos de desenvolvimento e a implementação facilitada em 

novos projectos de TI são as principais razões apontadas para a 

utilização de software open-source entre as empresas inquiridas. A 

adopção do software livre não significa no entanto que as empresas 

tencionam abandonar as soluções proprietárias, mas antes fazer com que 

ambos os modelos convivam na mesma infra-estrutura de TI, salienta a 

Gartner.” (Casa dos bites, 2008). 
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2.1.1. OpenOffice.org 

O Software OpenOffice.org nasce com base no StarOffice, um pacote de 

produtividade de escritório originalmente desenvolvido pela empresa alemã 

StartDivision, posteriormente adquirida pela Sun Microsystems. O código fonte foi 

lançado como um projecto Open Source Software (Software de Código Aberto – 

OSS) em Julho de 2000 (Karjalainen, 2010).  

Este software é livre, gratuito e contempla as aplicações comuns de produtividade, 

como processador de texto, folha de cálculo, gestor de apresentações, programa de 

desenho, editor de fórmulas, disponível em mais de 23 línguas, além de 

proporcionar um ambiente de trabalho bastante semelhante a outros pacotes de 

produtividade privados. O OpenOffice.org funciona da forma que o utilizador espera 

que ele funcione, pelo que utilizadores com pouca experiência conseguem adaptar-

se facilmente a este software («Software Livre Portugal - OpenOffice.org em 

Português», 2004). 

O OpenOffice.org apresenta também elevada versatilidade ao nível da 

compatibilidade. Trabalha com grande variedade de formatos, o que permite ao 

utilizador trocar documentos com vários indivíduos que usem outros pacotes de 

produtividade como por exemplo o Microsoft Office e StarOffice. É também um 

software multi-plataforma, possível de executar por exemplo em Windows, Mac OS 

X, Linux, DPC Linux, Solaris, o que o torna num pacote eficiente para a migração de 

sistemas operativos livres e permite manter o formato dos ficheiros originais. O 

código é fornecido, e o formato de ficheiros é XML, o que garante a 

interoperabilidade e o desenvolvimento sem problemas («Software Livre Portugal - 

OpenOffice.org em Português», 2004).      

Relativamente à sua utilização, dados da literatura indicam que este pacote de 

produtividade é o mais popular de OSS, no entanto o Microsoft Office continua a ser 

o pacote de produtividade dominante (Karjalainen, 2010). 
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No estudo citado anteriormente de Glott & Ghosh, (2005), foi possível verificar nos 

resultados desta pesquisa que das 955 organizações do sector público de 13 países, 

22% indicaram o uso do pacote OpenOffice.org.  

No entanto estes dados podem parecer um pouco redutores do real crescimento e 

adopção do OpenOffice.org, pelo que para mais informações consultar o site 

“http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Major_OpenOffice.org_Deployments”, onde é 

possível verificar a grande quantidade de casos de adopção por todo o Mundo 

(«Major OpenOffice.org Deployments - Apache OpenOffice.org Wiki»). 

2.2. Formação 

A adopção de FLOSS, especialmente pacotes de produtividade requer investimento 

em planificação, formação de utilizadores, desenvolvimento de competências para 

implementação e suporte além de uma análise aprofundada de questões de 

migração e interoperabilidade (Karjalainen, 2010).  

Vários autores têm destacado a importância da formação dos utilizadores na 

implementação de FLOSS, nomeadamente dos pacotes de produtividade. No estudo 

realizado por Robey, Boudreau, & Rose, (2000), sobre a avaliação da tecnologia de 

informação e de aprendizagem organizacional, os autores além de reforçarem a 

importância da formação no processo de aprendizagem, concluíram também que 

esta deve ser realizada por meio de formações e aplicações de actividades situadas 

dentro do contexto das práticas de trabalho do utilizador.    

Além da formação aumentar a proficiência dos utilizadores com o software 

OpenOffice.org, os estudos de Rossi et al. (2006) e Ven, Nuffel, & Verelst, (2006) 

enfatizaram a importância da formação para uma maior aceitação pelo utilizador, do 

pacote de produtividade. Ven et al., (2006) também observou maiores dificuldades 

na utilização do OpenOffice.org pelos utilizadores que relataram não ter assistido as 

sessões de formação. 

Citando novamente o estudo de Bruno Rossi, (2006) em uma instituição pública, 

verificou-se que uma migração de forma faseada pode obter melhores resultados, 
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com medidas voluntárias aplicadas em fases iniciais da migração. Os resultados 

também indicaram que é grande a importância dada a aspectos como a conversão 

de documentos e ao suporte fornecido para superar a resistência à implementação 

do OpenOffice.org. A migração em uma única etapa, conhecida como “big bang” 

também tem sido aplicada na adopção do OpenOffice.org. Um exemplo da aplicação 

“big bang” é o estudo de Ven et al. (2006) onde a migração em uma única etapa 

envolveu 400 estações de trabalho na administração pública de Bruxelas.  

A investigação organizada em torno de hipóteses proporciona vantagens na forma 

da condução da pesquisa com ordem e rigor. As hipóteses apontam o caminho, 

fornecem o fio condutor à investigação e fornecem o critério para a recolha de dados 

que confrontará as hipóteses com a realidade (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

As hipóteses que o presente estudo propõe investigar por meio da formação são: 

H1: Frequentar a formação influência de forma positiva e directa, a importância 

atribuída a momentos de formação; 

H2: A formação influência de forma positiva e directa, o aumento de aprendizagem; 

H3: A formação influência de forma positiva e directa, o aumento da utilização de 

software folha de cálculo; 

H4: A formação influência de forma positiva e directa, a aceitação do software 

OpenOffice.org Calc;  

H5: A formação influência de forma positiva e directa, a utilização do software 

OpenOffice.org Calc; 

2.3. Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) 

TIC são à muito, um grande aliado na busca de competitividade, factor tão 

importante na sobrevivência/êxito das empresas, por permitirem entre outras 

vantagens, rapidez de processos, redução de custos, facilidade de comunicação e 

melhor gestão de logística de informação. 
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Numa sociedade onde cada vez mais é importante a utilização das tecnologias, e 

apesar dos enormes avanços nas capacidades de “software” e “hardware”, o 

problema relacionado à sua utilização continua. Vencidas as barreiras técnicas, o 

maior desafio das organizações tem sido entender porque sistemas que 

efectivamente melhoram o seu desempenho, não são necessariamente utilizados. 

Esta preocupação tem vindo a determinar a atenção de pesquisadores e 

profissionais com relação a este assunto (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989; 

Venkatesh, 2000; Venkatesh & Davis, 2000). 

Não basta desfrutar de quantidade de TIC, é essencial o uso correto e fundamental 

o planeamento da sua inclusão (Dias, Zwicher, & Vicentin, 2003). 

Com o objectivo de procurar melhorias aos sistemas de informação e à sua 

utilização, foram propostos ao longo dos tempos vários testes e métodos com o 

objectivo de avaliar o comportamento dos utilizadores quanto à aceitação, e ao uso 

de tecnologia e de sistemas de informação. 

Com este propósito, desde os anos 70 vários pesquisadores têm centrado os seus 

esforços na identificação de factores que facilitariam a integração de sistemas de 

informação nas empresas. Passaram a ser desenvolvidos e testados vários modelos 

com este objectivo em comum, no entanto, um desses modelos, o “Technology 

Acceptance Model” (TAM) proposto por Davis em 1985, destacou-se devido à 

elevada utilização após a sua divulgação, sucesso em prever o uso do sistema e 

vantagem de ser específico para TIC (Dias, Zwicher & Vicentin, 2003). 

A intenção do desenvolvimento deste modelo surgiu de um contrato com a IBM 

Canadá e com o Massachusetts Institute of Technology, em meados dos anos 80. O 

modelo tem como objectivo, identificar as determinantes gerais de aceitação do 

computador capazes de explicar o comportamento, quer do utilizador final, quer das 

populações. Este também possibilita predizer e explicar, porque um determinado 

sistema pode não ser aceitável, além de permitir prosseguir a medidas correctivas 

apropriadas (Davis, 1985).  



 

13 

 

Tem como vantagem, ser uma aplicação de baixo custo financeiro e apresentar 

como conceitos principais, Facilidade de Uso Percebida e Utilidade Percebida, que 

têm significado para a maioria das pessoas, independentemente das suas áreas de 

actuação (Mathieson, 1991). 

“Compreender e criar as condições em que os sistemas de informação 

serão adoptados pela organização humana, continua a ser uma questão 

de pesquisa de alta prioridade.”(Venkatesh & Davis, 2000, p 1) 

Ao longo dos anos, este modelo veio conquistando grande importância no estudo de 

aceitação/rejeição das tecnologias. Segundo Venkatesh, (2000), o modelo TAM tem 

sido testado, validado e replicado por inúmeros pesquisadores (Mathieson 1991, 

Adams et al. 1992; Chin & Gospal 1993; Davis 1993; Chin & Todd 1995;; Davis & 

Venkatesh 1996; Gefen & Straub 1997; Hendrickson et al. 1993; Igbaria et al. 1997;, 

Segars & Grover 1993, Subramanian 1994, Szajna 1994, Taylor & Todd 1995, 

Venkatesh 1999, Venkatesh & Davis 1996, Venkatesh & Morris 2000, etc\) o que 

sugere a robustez do modelo independentemente do tempo, dos ajustes realizados, 

da população e da tecnologia avaliada. Esta ideia é reforçada no trabalho dos 

autores Venkatesh & Davis, (2000) onde estes afirmam que em 10 anos, o modelo 

TAM estabeleceu-se como um modelo robusto, poderoso e parcimonioso.  

Kings & He (2006), num levantamento efectuado em 140 papers desde 2004, 

verificaram que o TAM foi citado em pelo menos 22 revistas relacionadas com 

sistemas de informação e publicados artigos em periódicos de renome como MIS 

Quartery; Decision Sciences; Management Science; Information and Management; 

Information Systems Research; Journal of Management Information Systems. 

Existem mais de 400 citações das principais referências do modelo (Venkatesh & 

Davis, 2000). 

Venkatesh & Davis, (2000) aconselharam a ampliação do TAM, de forma a abranger 

outras áreas importantes como, a escolha de tecnologias alternativas, a 

aprendizagem e formação, as percepções erróneas de utilidade ou a facilidade de 
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uso, além de indicar como corrigir em contexto de trabalho. Os autores também 

enfatizam a importância de aplicar em diferentes ambientes sociais. 

O TAM muitas vezes é aplicado em pesquisas com aplicações tipo editor de texto, 

folhas de cálculo, uso da Web e software de uso específico (Dias, Zwicher & Vicenti, 

2003). 

2.3.1. Evolução do TAM 

Segundo Davis (1989) as pessoas tendem a utilizar ou não uma tecnologia com 

intenção de melhorar o seu desempenho no trabalho (utilidade percebida), no 

entanto mesmo que essa pessoa entenda que determinada tecnologia é útil, a sua 

utilização pode ser prejudicada se for muito complexa e apresentar dificuldades ao 

utilizador, de modo que o esforço dispendido leve-o a acreditar que não compensa o 

seu uso (facilidade de uso percebida). A Figura 2 representa o TAM proposto por 

Davis (1989).  

Figura 2 - Modelo de Aceitação da Tecnologia. 

Fonte: Adaptado de Davis (1989, p.985). 

 

Como a Figura 2 indica os indivíduos usam a tecnologia (Atitude, Intenção 

Comportamental de Uso) tanto quanto acreditarem que a sua utilização origina 

resultados positivos, tendo como principal foco, a Facilidade de Uso Percebida e a 
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Utilidade Percebida. Estas medeiam os efeitos das variáveis externas como 

características do sistema na intenção de uso. 

Na base teórica de concepção do TAM, foi utilizado um modelo já existente, o 

“Theory of Reasoned Action” (TRA) proposto por Fishbein e Ajzen. O modelo TRA 

tem como objectivo prever o comportamento do indivíduo numa situação específica, 

no entanto o modelo TAM originalmente não considerava o conceito Normas 

Subjectivas como um determinante da Intenção Comportamental de Uso, devido a 

incertezas teóricas e psico-métricas que cercavam esse conceito (DAVIS, 1989).    

Em síntese, a proposta do TAM é apresentar uma base para delinear o impacto das 

variáveis em crenças internas, atitudes e intenções. O modelo teoriza que uma 

intenção de comportamento de uso de um sistema é determinada por duas crenças, 

a Facilidade de Uso Percebida e Utilidade Percebida. As Variáveis Externas na 

Intenção de Uso são mediadas por Utilidade e Facilidade, e são referentes a 

características do sistema como, processo de desenvolvimento, treino, etc (Dias, 

Zwicher & Vicentin, (2003).   

Posteriormente, no estudo de Venkatesh & Davis, (2000), o modelo original TAM é 

expandido. Foram avaliados os determinantes do conceito Utilidade Percebida. O 

TAM2 (como passa a ser chamado neste estudo) incorpora novos construtos, 

abrangendo processos de influência social (Norma Subjectiva, Voluntariedade, e 

Imagem) e processos cognitivos (Relevância no Trabalho, Qualidade de Produção, 

Demonstrabilidade do Resultado e Facilidade de Uso Percebida). Este trabalho veio 

também mostrar que as Normas Subjectivas exercem influência directa na Intenção 

Comportamental de Uso na Utilidade Percebida e na Facilidade de Uso Percebida 

em sistemas de uso obrigatório. Influência que ocorre tanto pelo processo de 

internalização em que as pessoas incorporam influências sociais nas suas próprias 

percepções de utilidade, como do processo de identificação no qual as pessoas 

usam um sistema pelo status e pela influência adquirida no ambiente de trabalho.  

Os resultados deste estudo também demonstraram, estar de acordo com estudos 

anteriores, onde a Utilidade Percebida é um forte determinante da Intenção de Uso e 
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que a Facilidade de Uso Percebida é um determinante significativo secundário. 

Destacou-se também a maior influência das Normas Subjectivas em sistemas de 

Uso obrigatório, no início do uso e sem efeito em sistemas de uso Voluntário. A 

Utilidade Percebida e a Facilidade de Uso Percebida demonstraram influência 

significativa ao longo do tempo nas várias amostras em estudo (Venkatesh & Davis, 

2000). 

Relativamente à voluntariedade, foi verificado no TAM2 que a obrigatoriedade de 

aplicação dos sistemas é menos eficaz ao longo do tempo do que o uso da 

influência social, para influenciar nas mudanças positivas da Utilidade Percebida 

(Venkatesh & Davis, 2000).  

Venkatesh & Davis, (2000) enfatizam a utilização de estratégias alternativas em 

detrimento do uso obrigatório, baseando-se em informação social, como por 

exemplo a interiorização ou a promoção de campanhas que aumentem o prestígio 

associado ao uso do sistema. Estas estratégias alternativas aumentam a 

identificação do indivíduo com o sistema. O TAM2 está representado na Figura 3. 
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Figura 3- Proposta TAM2, extensão TAM. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh & Davis, (2000, p.188). 

No entanto, várias limitações ao modelo continuaram a ser apontadas, como a 

utilização de respostas tipo auto-relato, não avaliar o uso em grupo, não avaliar as 

opções, não avaliar recompensas e não avaliar o contexto organizacional (Dias, 

Zwicker & Vicentin, 2003). 

Venkatesh, (2000) em estudos longitudinais, numa amostra de 246 funcionários 

pertencentes a três organizações, analisou os determinantes da Facilidade de Uso 

Percebida em sistemas de forma voluntária. Cada estudo teve três momentos de 

medição das reacções dos utilizadores. Um primeiro momento logo após o 

treino/formação inicial, o segundo após um mês de uso, e o terceiro após três meses 

de uso. 

Confirmou-se a existência de um ajuste de perspectiva da mesma com a formação e 

por consequência com o aumento da experiência. A experiência adicional irá 
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promover uma reflexão e ajustar os julgamentos individuais. No entanto, as 

experiências iniciais continuam a influenciar a Facilidade de Uso Percebida. Na 

ausência de conhecimento ou de contacto directo com o sistema, o indivíduo vai 

basear a sua opinião sobre a Facilidade de Uso do sistema geralmente em critérios 

abstractos (Venkatesh, 2000). 

O modelo teórico dos determinantes da Facilidade de Uso Percebida está 

representado na Figura 4.  

 

Figura 4 - Modelo teórico dos determinantes da Facilidade de Uso Percebida. 

Fonte: Adaptado de Venkatesh, (2000, p.346). 

Venkatesh, (2000) propõe construtos relacionados com o controlo, motivação 

intrínseca, e com a emoção. Construtos definidos como âncoras gerais na formação 

da Facilidade de Uso Percebida a respeito de um novo sistema. O controlo está 

dividido em percepções de controlo interno (Auto-Eficácia no Computador), e 

Percepções de Controlo Externo (Facilitação das Condições).  
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A motivação intrínseca é conceptualizada como divertimento no computador e 

emoção é conceptualizada como Ansiedade ao Computador. Auto-eficácia, 

Percepção de Controlo Externo e Ansiedade ao Computador, são construtos que 

desempenham um papel crítico na formação da Facilidade de Uso Percebida sobre 

um novo sistema, especialmente em fazes iniciais de contacto com o mesmo. Com o 

aumento da experiência com o sistema, a Percepção de Controlo Externo e a 

Diversão Percebida ajustam-se, como resultado da interacção do indivíduo com o 

sistema, e ainda influenciam a Facilidade de Uso Percebida (Venkatesh, 2000). 

Verificou-se um suporte significativo ao modelo proposto. É esperado que com o 

aumento de experiência com o sistema, quer as percepções de controlo externo, 

quer os factores de motivação intrínseca evoluam. Dependendo do grau em que o 

uso do sistema é percebido como agradável ou desagradável, a Facilidade de Uso 

Percebida do sistema pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo (Venkatesh, 

2000). 

Este estudo mostrou também que existe uma série de factores, não relacionados 

directamente à interação entre utilizador e sistema, que possivelmente poderão ser 

até mais importantes. É sugerido que as organizações invistam em programas de 

formação, na procura pelo aumento da consciência sobre computadores e auto-

eficácia computacional, e ao mesmo tempo reduzir a ansiedade ao computador. 

Este tipo de formação combinada com condições adequadas, abre o caminho para a 

aceitação e uso dos novos sistemas, pois as organizações irão beneficiar de 

intervenções específicas de formação que melhoram a perceção do utilizador sobre 

o sistema e as suas crenças gerais sobre novas tecnologias de informação 

(Venkatesh, 2000). 

2.3.2. Construtos do TAM em estudo 

2.3.2.1. Atitude (A) 

O construto A foi inserido num segundo momento no modelo TAM, segundo Davis, 

Bagozzi & Warshaw, (1989) é definido como um sentimento individual, sendo este 
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positivo ou negativo em relação a um determinado comportamento. Segundo os 

mesmos autores, as intenções que surgem a um determinado comportamento, estão 

directamente relacionadas ao sentimento positivo que elas têm sobre tal 

comportamento. Os estudos, demonstraram haver pequenas alterações nos 

coeficientes das relações entre os construtos A e Facilidade de Uso Percebida 

(FUP) e entre os construtos A e Utilidade Percebida (UP), pelo que concluíram não 

haver uma acção directa de A sobre estes construtos, o que resultou na não 

inclusão de A no TAM.  

No entanto para Venkatesh, (2000) o construto não foi incluído por Davis no modelo 

devido à mediação parcial entre A e a Intenção Comportamental de Uso (ICU) e à 

fraca relação entre A e a UP, e a forte relação entre este mesmo construto e ICU. 

Desta forma a omissão do construto A evidencia a influência dos construtos FUP e 

UP, ficando assim perceptível porque as pessoas utilizam determinada tecnologia, 

mesmo não tendo uma atitude positiva relativamente a essa tecnologia, as pessoas 

entendem a sua utilidade.  

H6: O construto Atitude (A) influência de forma positiva e directa, o construto 

Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

2.3.2.2. Intenção Comportamental de Uso (ICU) 

O construto ICU segundo Davis, Bagozzi & Warshaw (1989), entende-se como o 

grau de intenção que uma pessoa possui em desempenhar um determinado 

comportamento. 

Este construto é pouco influenciado pelo construto A quando se trata de sistemas a 

utilizar no ambiente de trabalho, em que o construto UP está directamente 

relacionado com o desempenho. Nestas condições ICU é fortemente influenciada 

pelo aumento da produtividade proporcionada pelo sistema, UP. Não sendo 

influenciada pelo facto de se gostar ou não do sistema a ser utilizado, ou seja, a 

Atitude face à tecnologia a ser utilizada (Taylor & Todd, 1995).  
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2.3.2.3. Utilidade Percebida (UP) 

Davis (1989), define este construto como o grau de percepção do aumento do 

desempenho no trabalho ao usar um determinado sistema, sendo o construto 

determinante da intenção de uso de um sistema (Davis, 1989; Davis et al., 1989; 

Mathieson, 1991). 

Segundo os autores Venkatesh & Davis, (2000), vários estudos têm verificado a 

influência da UP sobre ICU, a indicar que UP é o principal determinante da ICU, 

tendo valores de coeficientes de regressão linear superiores a 0,60. 

O referido anteriormente estabelece a robustez da importância atribuída pelas 

pessoas a determinado comportamento, por acreditarem que esse comportamento 

determina melhoras significativas no seu desempenho, independentemente do seu 

sentimento (A) relativamente a esse comportamento ser positivo ou negativo. 

O quanto uma pessoa acredita que o uso do sistema aumenta o seu desempenho 

no trabalho, actua no sentimento (A) que esta vai ter relativamente ao sistema. No 

estudo sobre a aceitação de microcomputadores, realizado por Igbaria, 

Parasuraman, & Baroudi, (1996), em 471 indivíduos, os resultados demonstraram 

que a motivação principal para ter uma atitude positiva relativamente ao sistema foi 

a utilidade percebida.   

Também Amoako-Gyampah & Salam, (2004) numa pesquisa aplicada em 571 

indivíduos, com o objectivo de formular uma extensão do TAM para ambientes ERP, 

verificaram a acção directa de UP em A. 

Assim propõe-se as seguintes hipóteses: 

H7: O construto Utilidade Percebida (U) influência de forma positiva e directa, o 

construto Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

H8: O construto Utilidade Percebida (U) influência de forma positiva e directa, o 

construto Atitude (A). 
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2.3.2.4. Facilidade de Uso Percebida (FUP) 

É definido como o grau de percepção de que o uso de um sistema é livre de esforço 

(Davis, 1989).  

Verificou-se que a dificuldade de uso do sistema é um obstáculo à sua aceitação, 

adopção e uso efectivo. Na ausência de conhecimento específico, as pessoas 

utilizam o sistema, com base nas suas crenças e ideias gerais pré-definidas. Ideias 

estas, que se ajustam conforme surjam informações adicionais. Venkatesh (2000), 

designa as ideias gerais por âncoras, dividindo-as em três construtos principais: o 

Controlo, subdividido em controlo interno (Auto-Eficácia) e externo (Percepção de 

Controlo Externo); as Motivações Intrínsecas ou Diversão Computacional; a Emoção 

ou Ansiedade Computacional. 

Segundo Oliveira (2006), o modelo TAM identifica dois construtos através dos quais 

FUP influência A, e consequentemente ICU: A Auto-Eficácia e a Instrumentalização. 

Como mencionado anteriormente, as crenças das pessoas sobre o uso de sistemas 

informáticos é um factor determinante na FUP, mesmo após experiência com o 

sistema em análise, o que reforça a importância da formação (Venkatesh, 2000).  

Inicialmente o construto A não foi incluído no modelo TAM proposto por Davis, 

(1989), no entanto também como referido anteriormente, a reavaliação do modelo 

que deu origem ao TAM2, trouxe a sua inclusão no modelo. 

Assim, as hipóteses propostas são as seguintes: 

H9: O construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) influência de forma positiva e 

directa, o construto Utilidade Percebida (UP). 

H10: O construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) influência de forma positiva e 

directa, o construto Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

H11: O construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) influência de forma positiva e 

directa, o construto Atitude (A). 
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2.3.2.5. Normas Subjectivas (NS) 

O construto Norma Subjectiva é definido, como sendo a percepção da importância 

relativa a um determinado comportamento, que a maior parte das pessoas 

importantes para o indivíduo pensam que ele deveria ter (Venkatesh & Davis, 2000). 

Os resultados obtidos no desenvolvimento do TAM2 demonstraram que o efeito do 

construto NS sobre ICU, tanto directamente como indirectamente por meio do 

construto UP é significativo em sistemas onde existe a obrigatoriedade de uso do 

sistema, não se verificando esta influência em sistema uso voluntário. No entanto 

foram encontrados estudos em que os utilizadores mesmo sabendo que a utilização 

do sistema é obrigatório, as suas intenções de uso variaram devido a possibilidade 

de alguns utilizadores negarem-se a respeitar a obrigatoriedade (Venkatesh & Davis, 

2000). 

No TAM2 foram introduzidos dois mecanismos, a internalização e a identificação, 

que interferem indirectamente na influência do construto NS sobre ICU por meio do 

construto UP. A Internalização é o processo pelo qual a pessoa interioriza a 

necessidade de uso do sistema, após verificar que alguém que ela julga uma 

referência, utiliza-o (Venkatesh & Davis, 2000). 

A identificação é o processo de influência social, onde um membro tende a 

preocupar-se com a imagem que possui num determinado grupo social em que está 

inserido. Se um membro de influência neste grupo considerar que a utilização de um 

determinado sistema é importante, os restantes membros do grupo tenderão a 

considerar a utilização desse sistema importante para melhorar a sua imagem junto 

do grupo (Venkatesh & Davis, 2000). 

Deste modo, uma pessoa pode verificar que o uso do sistema pode aumentar o seu 

desempenho no trabalho não necessariamente pelos benefícios do sistema em si, 

mas indirectamente, pela promoção da sua imagem e consequentemente do seu 

poder e influência (Venkatesh & Davis, 2000). 
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Relativamente ao aumento de experiência com o sistema, a influência da NS sobre 

ICU diminui com o passar do tempo, ou seja, com o aumento de prática com o 

sistema (Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh, Morris, Gordon B. Davis, & Davis, 

2003). 

As hipóteses propostas foram: 

H12: O construto Normas Subjectivas (NS) influência de forma positiva e directa o 

construto Utilidade Percebida (UP). 

H13: O construto Normas Subjectivas (NS) influência de forma positiva e directa o 

construto Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

H14: O construto Normas Subjectivas (NS) influência de forma positiva e directa, o 

construto Imagem (I). 

2.3.2.6. Relevância no Trabalho (RT) 

Venkatesh & Davis (2000), definem o construto Relevância no trabalho, como o grau 

de percepção individual da aplicabilidade de um determinado sistema no ambiente 

de trabalho. Estes autores consideram este construto um julgamento cognitivo e que 

também exerce um efeito directo na UP. 

A hipótese proposta é a seguinte:  

H15: O construto Relevância no Trabalho (RT) influência de forma positiva e directa, 

o construto Utilidade Percebida (UP). 

2.3.2.7. Voluntariedade (V) 

É definido como o grau em que o indivíduo percebe que o uso do sistema é 

voluntário (Moore & Benbasat, 1991). 

No presente estudo, pretendemos verificar qual a influência que o contexto de uso 

voluntário tem sobre o sentimento do indivíduo (A), relativamente ao sistema. 
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H16: O construto Voluntariedade (V) influência de forma positiva e directa, o 

construto Atitude (A).  

2.3.2.8. Auto-Eficácia (AE) 

É definido como a opinião que uma pessoa tem sobre a sua própria capacidade de 

desempenhar uma tarefa específica utilizando um computador (VENKATESH, 2000). 

Na ausência de experiência com o sistema, a confiança de um indivíduo sobre as 

suas habilidades e conhecimento serão utilizadas de base no seu julgamento sobre 

o quão fácil ou difícil será essa utilização (VENKATESH, 2000). 

Alguns resultados da literatura, como os da pesquisa realizada por Igbaria, 

Parasuraman e Baroudi, (1996), evidenciaram que a percepção que os indivíduos 

tem das suas habilidades, promoveram directamente a intenção de usar o sistema e 

a percepção que estes têm da utilidade do sistema. 

No estudo realizado por Venkatesh & Davis, (2000) verificou-se que a AE é um dos 

maiores determinantes da FUP. 

Deste modo, as hipóteses propostas no presente estudo são: 

H17: O construto Auto-Eficácia no Computador (AE) influência de forma positiva e 

directa, o construto Utilidade Percebida (UP). 

H18: O construto Auto-Eficácia no Computador (AE) influência de forma positiva e 

directa, o construto Facilidade de Uso Percebida (FUP). 

H19: O construto Auto-Eficácia no Computador (AE) influência de forma positiva e 

directa, o construto Intenção Comportamental de Uso ICU). 

2.3.2.9. Diversão Percebida (DP) 

Variável de diferença individual que define o grau de espontaneidade nas 

interacções cognitivas com o sistema, ou por outras palavras o sentimento de prazer 

e satisfação de realizar o comportamento (Venkatesh, 2000). 
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Quanto mais o indivíduo sentir-se motivado para utilizar um sistema, maior será a 

sua intenção individual de utiliza-lo. Esta motivação será maior, se a percepção do 

uso do sistema estiver relacionada com o prazer. Assim, DP actua directamente em 

ICU (Igbaria et al., 1996).  

Numa pesquisa realizada por Shin, (2009), em que procurou-se analisar os factores 

que influenciam a adopção ao sistema de transmissão de sinais televisivos, por meio 

do TAM, numa amostra de 571 indivíduos, verificou-se que DP não tem um efeito 

significativo sobre A. 

As hipóteses propostas são: 

H20: O construto Diversão Percebida (DP) influência de forma positiva e directa, o 

construto Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

H21: O construto Diversão Percebida (DP) influência de forma positiva e directa, o 

construto Atitude (A). 

2.3.2.10. Qualidade de Produção (QP) 

Grau em que as pessoas consideram quão bem o sistema executa determinadas 

tarefas, ou por outras palavras a percepção da qualidade de produção (Venkatesh & 

Davis, 2000). 

No estudo realizado por Venkatesh & Davis, (2000), com objectivo de apresentar 

uma extensão do TAM que pudesse explicar a utilidade percebida e a intenção de 

uso por meio de influência social e processos cognitivos, aplicado em 156 

indivíduos, os autores constataram que a qualidade de produção (QP) obtida do 

sistema, tem acção directa na percepção do indivíduo sobre a utilidade do sistema 

(UP). 

No presente estudo, pretende-se investigar também qual o impacto da qualidade de 

produção do sistema (OpenOffice.org Cal), sobre a atitude e a diversão percebida do 

sistema. Pois se o indivíduo acredita que a qualidade do trabalho obtido do sistema 
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é benéfica, possivelmente o sentimento e a percepção de prazer relacionado com o 

sistema tenderam a melhorar.  

As hipóteses propostas são: 

H22: O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e directa, 

o construto Utilidade Percebida (UP). 

H23: O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e directa, 

o construto Diversão Percebida (DP). 

H24: O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e directa, 

o construto Atitude (A). 

2.3.2.11. Demonstrabilidade do Resultado (DR) 

Mesmo sistemas eficazes podem deixar de ter a aceitação dos utilizadores se as 

pessoas não associarem os ganhos no seu desempenho, á utilização efectiva 

desses sistemas. Portanto a DR é definida como a tangibilidade dos resultados do 

uso da inovação que vai influir directamente no construto UP (Moore & Benbasat, 

1991; Venkatesh & Davis, 2000). Assim é esperado que o utilizador tenha uma 

percepção positiva sobre a utilidade do sistema se a co-variância entre os resultados 

positivos de uso é facilmente perceptível, por outro lado se um sistema produz 

resultados relevantes para o desejado pelo utilizador, mas se o faz de forma 

obscura, é improvável que os utilizadores entendam o quão útil esse sistema 

realmente é (Venkatesh & Davis, 2000).     

As hipóteses propostas foram: 

H25: O construto Demonstrabilidade do Resultado (DR) influência de forma positiva 

e directa, o construto Utilidade Percebida (UP). 

H26: O construto Demonstrabilidade do Resultado (DR) influência de forma positiva 

e directa, o construto Atitude (A). 
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2.3.2.12. Percepção de Controlo Externo (PCE) 

Percepção do indivíduo da disponibilidade de conhecimento, recursos e 

oportunidades necessárias para executar o comportamento específico 

(VENKATESH, 2000). 

Os resultados da pesquisa de VENKATESH, (2000) permitiram constatar que logo 

em fazes iniciais de contacto com o sistema, PCE actua directamente em FUP. Esta 

acção de PCE sobre FUP contínua com o aumento da experiência com o sistema.   

A presente pesquisa procura também investigar qual o efeito de PCE sobre o 

sentimento (A) que o indivíduo tem para com o sistema, e também com a percepção 

que este apresenta da utilidade do sistema (UP). 

As hipóteses propostas foram: 

H27: O Percepção Controlo Externo (PCE) influência de forma positiva e directa, o 

construto Utilidade Percebida (UP). 

H28: O Percepção Controlo Externo (PCE) influência de forma positiva e directa, o 

construto Atitude (A). 

H29: O Percepção Controlo Externo (PCE) influência de forma positiva e directa, o 

construto Facilidade de Uso Percebida (FUP). 

2.3.2.13. Imagem (I) 

O Construto Imagem é definido como o grau de percepção da melhora do próprio 

estatuto social pelo uso de uma inovação (Moore & Benbasat, 1991).  

A imagem é positivamente influenciada pela NS, porque se os membros de um 

grupo social acreditarem, que um membro deve realizar determinado 

comportamento, e se de seguida este realizá-lo, poderá resultar numa elevação do 

seu estatuto social dentro do grupo. O aumento na influência resultante da elevação 

do estatuto social propicia uma maior produtividade. Deste modo, um indivíduo pode 

indirectamente perceber que o uso do sistema pode trazer benefícios ao seu 
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desempenho profissional, UP, devido à melhoria da imagem (Venkatesh & Davis, 

2000).  

Na presente pesquisa pretende-se investigar qual o efeito da imagem que o 

indivíduo tem do sistema, sobre a utilidade percebida, e sobre a intenção de uso do 

sistema. 

As hipóteses propostas foram: 

H30: O construto Imagem (I) influência de forma positiva e directa, o construto 

Utilidade Percebida (UP). 

H31: O construto Imagem (I) influência de forma positiva e directa, o construto 

Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

Encontra-se em anexo (nº1) figura com as hipóteses em estudo 

3. Metodologia 

Em investigação científica, é de fundamental importância a escolha correcta da 

metodologia a seguir, de forma a garantir que os objectivos da pesquisa sejam 

atingidos, sendo uma condição básica no sentido da melhor compreensão e 

manipulação dos procedimentos de trabalhos de investigação. 

Este capítulo contempla os elementos e o processo de desenvolvimento necessário 

à aplicação da pesquisa. Inicialmente é abordado o tipo e desenho de investigação 

implementado, que proporciona a base de entendimento necessária acerca de quais 

devem ser os procedimentos a seguir e os instrumentos a utilizar. Neste tópico são 

descritas as várias classificações que esboçam a linha de investigação seguida, 

classificações quanto à área da ciência, quanto aos objectivos do estudo, aos 

procedimentos técnicos e quanto ao tempo de aplicação. 

Segue-se a definição da população e amostra com referência aos procedimentos e 

critérios utilizados na selecção bem como à sua caracterização.  
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É ainda feita referência aos instrumentos utilizados nesta investigação para a 

recolha de dados e o tratamento dos mesmos, onde são apresentados os 

procedimentos empregues no tratamento estatístico dos dados obtidos. Por último é 

feita a apresentação dos resultados e a sua discussão.  

3.1. Tipo e Desenho de Investigação 

O tipo de pesquisa empregue neste estudo é o empírico, por propor-se a realizar 

observações no sentido de compreender melhor o fenómeno a estudar (Hill & Hill, 

1998). Segundo Hill, A. & Hill, (2009) todas as ciências sociais têm por base 

investigações empíricas, porque as observações deste tipo de investigação podem 

ser utilizadas para a construção de explicações ou teorias mais adequadas. 

De acordo com os objectivos do estudo, procurou-se analisar o papel da formação 

na aceitação de tecnologia FLOSS e as reacções dos formandos a esse processo 

formativo. Tendo em atenção os objectivos propostos e as condições disponíveis 

para a implementação desta investigação, optou-se por uma abordagem quantitativa 

de natureza descritiva e exploratória, com levantamento e análise bibliográfica sobre 

o tema. A investigação descritiva proporciona ao investigador encontrar relações 

entre as variáveis e representar a descrição de um fenómeno inserido no seu 

contexto, já a investigação exploratória proporciona familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explícito e possibilitando a formulação de hipóteses o que vai de 

encontro com o objectivo deste estudo de ampliar conhecimentos sobre a aplicação 

do modelo TAM no contexto da pesquisa (Coutinho, 2006; Meirinhos & Osório, 

2010).  

A investigação quantitativa produz dados possíveis de ser analisados 

estatisticamente e cujos resultados podem ser expressos numericamente. As 

técnicas classificadas como quantitativas normalmente procuram quantificar 

resultados obtidos e classificá-los em valores ou níveis que representam conceitos. 

Segundo Grilo, (2008), é comum na área dos sistemas de informação, os 

investigadores recorrerem a metodologias e técnicas de recolha de dados 
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quantitativos. É ainda mais comum ao nível dos estudos do TAM, sobretudo 

quantitativo conforme a vasta literatura sobre o modelo. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos utilizados, a presente pesquisa é 

caracterizada por ser um estudo piloto. Segundo Karjalainen, (2010), o estudo piloto 

além de fornecer dados e pesquisa importantes para a implementação do 

OpenOffice.org, nomeadamente nas fazes iniciais de implementação, são também 

utilizados para testar e validar essa implementação. 

Relativamente ao tempo de aplicação, as características da análise, de evolução, de 

comportamento e atitude, proporcionam a esta pesquisa uma caracterização 

longitudinal. 

3.2. População e Amostra 

O estudo incide sobre os funcionários (não docentes) da Faculdade Motricidade 

Humana da Universidade Técnica de Lisboa. O universo desta população era de 51 

indivíduos à data de início da formação. A amostra em estudo é constituída por 15 

indivíduos.  

3.2.1. Critérios de Selecção da Amostra 

Para a determinação dos indivíduos em estudo, realizou-se uma divulgação da 

acção de formação avançada em folha de cálculo junto da população alvo, com 

apresentação de informações relevantes e possivelmente motivadoras para a 

participação. Motivações como conteúdos, vantagens na participação, obtenção de 

certificado, formador experiente e conhecido dos formandos. Após esta divulgação 

os indivíduos que participaram na formação fizeram-no de forma voluntária, pelo que 

a selecção da amostra não respondeu a critérios de amostragem casual. Deste 

modo a metodologia utilizada na selecção da amostra é então a amostragem não-

casual por conveniência.  

As vantagens deste método são principalmente, rapidez, baixo custo e de fácil 

aplicação, mas pode também apresentar desvantagens ao nível da 
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representatividade, o que não permite a extrapolação com confiança para o universo 

(Andrew Hill & Hill, 2009). 

Apesar do risco conhecido para a representatividade deste tipo de metodologia, a 

decisão foi consciente. Considerou-se que a relevância da singularidade da 

investigação proporciona o equilíbrio necessário ao seu valor, em contrapartida com 

aspectos menos positivos que possam estar inerentes a esta metodologia.  

Também como já referido nesta pesquisa, a importância de estudos na 

aceitação/rejeição de tecnologia computacional por meio de um modelo 

abundantemente testado, replicado e validado por inúmeros investigadores, sugere 

a robustez do modelo independentemente do tempo, de ajustes realizados, da 

população e da tecnologia avaliada (Venkatesh, 2000).  

A decisão da escolha da amostra num estudo desta linha é muito reduzida devido à 

voluntariedade de participação por parte dos formandos.  

No início da formação, participaram 18 indivíduos que responderam ao Questionário 

Caracterização da Amostra (Q1), no entanto apenas 15 responderam ao 

Questionário Pós-formação Avançada em Folha de Cálculo (Q2), pelo que optou-se 

por suprimir os dados relativos aos 3 indivíduos em diferença.  

Um outro critério utilizado para a selecção da amostra consistiu em que a 

participação dos indivíduos na formação respeitasse o mínimo de 50% do número 

de dias de formação. Critério respeitado pelos 15 indivíduos da amostra.  

3.2.2. Caracterização da Amostra 

A amostra é constituída por pelos funcionários referidos anteriormente em 

População e Amostra, que frequentaram a Formação Avançada em Folha de 

Cálculo. 

Os indivíduos constituintes da amostra apresentavam à data de aplicação do Q1, 

idades a partir dos 30 até aos 54 anos, sendo que 4 são do género masculino e 11 

do género feminino. Estes desempenham as suas funções profissionais nos 
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seguintes departamentos: Divisão de Gestão de Recursos Financeiros, Divisão de 

Gestão de Recursos Humanos, Divisão de Relações Externas, Comunicação e 

Edições, Biblioteca, Divisão de Gestão de Assuntos Académicos, Informática e 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 

Ao nível de habilitações literárias, dos 15 indivíduos constituintes da amostra apenas 

6 apresentam grau de escolaridade superior ao 12º ano.  

Relativamente à experiência com computadores, apenas um indivíduo respondeu ter 

experiência à apenas entre 1- 2 anos, os restantes responderam ter experiência 

mais de 5 anos. Apenas 4 indivíduos acreditam ter um domínio de computador 

“pouco experiente mas a aprender”, os restantes consideram-se bons utilizadores e 

1 indivíduo considera-se muito fluente. Ainda relativamente à utilização de 

computadores, apenas 4 indivíduos não utilizam computador fora do local de 

trabalho, sendo que no local de trabalho, todos o utilizam.  

Nenhum dos constituintes da amostra utiliza um sistema operativo (SO) livre fora do 

local de trabalho, e no local de trabalho apenas 1 dos indivíduos afirma utilizar SO 

livre. 

3.3. Instrumento de Recolha de Dados  

No desenvolvimento desta pesquisa, foram construídos dois questionários utilizando 

o software LimeSurvey (Versão 1.91+ Build 11026), o Questionário Caracterização 

da Amostra e o questionário Pós-Formação em Folha de Cálculo (anexo 10). Como 

o nome indica os dois questionários construídos foram aplicados em períodos 

diferentes do estudo, o primeiro aplicado antes do início da formação (programa da 

formação em anexo 11) e o segundo após a sua realização, ambos com o objectivo 

de captar evoluções de juízo e de comportamento. 

Nos momentos supramencionados, os questionários foram activos e ficaram 

disponíveis online. Após estes estarem activos, foram enviados avisos da sua 

disponibilidade por via do correio electrónico institucional.  
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Desta forma, os questionários foram respondidos via internet no site 

http://www.fmh.utl.pt/inqueritos e as respostas por sua vez foram também recebidas 

através da internet.  

No início de ambos os questionários, foi incluída uma breve introdução dos 

objectivos e referência à importância da honestidade nas respostas, bem como ao 

carácter confidencial. É de boa ética que o investigador antes de iniciar o 

questionário, clarifique os objectivos dos questionários bem como o seu carácter de 

confidencialidade (Grilo, 2008). 

O Q1, foi essencialmente constituído por questões de caracterização demográfica, 

atitude e opinião. Está subdividido em 5 grupos de questões, o de Identificação, 

Caracterização Demográfica, Utilização da Folha de Cálculo, Formação Folha de 

Cálculo, e Percepção sobre Folha de Cálculo (OpenOffice.org Calc).  

A Figura 5 apresenta uma síntese dos objectivos por grupo de questões. 

Grupo de Questões Objectivos 
Identificação Características pessoais do respondente: 

-Nome, Email, idade, sexo, departamento e cargo na instituição, grau 
de escolaridade e nome de curso. 

Caracterização Demográfica Caracterização geral do conhecimento e utilização das TIC: 
-Tempo que trabalha com computador; 
-Percepção de domínio do computador; 
-Utilização de computador no local de trabalho e fora do local de 
trabalho; 
-Sistemas operativos mais utilizados e razões dessa utilização; 
-Software utilizado. 

Utilização Folha de Cálculo Caracterização da percepção de conhecimento em folha de cálculo. 
Frequência de utilização da Folha de Cálculo. 

Formação em Folha de 
Cálculo 

Frequência de formações de folha de cálculo e se são certificadas; 
Importância atribuída à Formação avançada em Folha de Cálculo 
(OpenOffice.org Calc) que vai participar, para o desenvolvimento de 
tarefas que realiza no trabalho e fora do trabalho; 

Percepção sobre folha de 
cálculo (OpenOffice.org 
Calc) 

Medir os vários construtos em estudo do TAM e avaliar as relações 
entre estes. 

Figura 5 - Síntese Questionário Caracterização da Amostra. 

O Q2 foi construído tendo como base as questões constituintes do Q1, devido ao 

seu carácter de medição da atitude e opinião após o momento de formação e 

possibilitar análise da evolução destas componentes no tempo. Está subdividido em 
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4 grupos de questões, o de Identificação, Utilização da Folha de Cálculo, Formação 

Folha de Cálculo, Percepção sobre Folha de Cálculo. 

A Figura 6 apresenta uma síntese dos objectivos por grupo de questões.   

Grupo de Questões Objectivos 
Identificação Características pessoais do respondente: 

-Nome, Email. 
Utilização Folha de Cálculo Verificar se instalaram ou se pretendem vir a instalar o software 

OpenOffice.org Calc no computador pessoal e do local de trabalho. 
Caracterização da utilização do software Folha de Cálculo e: 
-Se não utiliza folha de cálculo, quais as razões; 
-Se não utiliza OpenOffice.org Calc, quais as razões; 
-Se utiliza OpenOffice.org Calc verificar se a formação realizada no 
estudo teve influência na decisão. 
 Caracterização da percepção de conhecimento em folha de cálculo. 
Frequência de utilização do software folha de cálculo. 
Verificar a intenção de no futuro próximo vir a utilizar o software 
OpenOffice.org Calc no local de trabalho e fora do local de trabalho. 

Formação em Folha de 
Cálculo 

Verificar presenças na formação aplicada no estudo; 
Percepção de nível de conhecimento nos momentos antes e após a 
formação aplicada no estudo. 
Importância atribuída à Formação Avançada em Folha de Cálculo 
(OpenOffice.org Calc) que participou, para o desenvolvimento de 
tarefas que realiza no trabalho e fora do trabalho; 
Avaliar a importância atribuída a momentos de formação como o 
realizado no estudo, para a transmissão de conhecimentos importantes 
no desempenho de tarefas relacionadas com o trabalho. 

Percepção sobre folha de 
cálculo (OpenOffice.org 
Calc) 

Medir os vários construtos em estudo do TAM e avaliar as relações 
entre estes. 

Figura 6 - Síntese Questionário Pós-formação Avançada em Folha de Cálculo. 

No grupo de questões Percepção sobre Folha de Cálculo do Q2, são acrescentados 

itens e construtos que não fazem parte do Q1 devido às características temporais 

dos questionários. Por exemplo no Q1 não faz sentido apresentar um item que 

procure medir a percepção de utilidade do sistema para o seu trabalho, se não 

existiu ainda contacto do indivíduo com o sistema. Como o seguinte exemplo 

“Utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc melhora o meu desempenho no meu 

trabalho”. Apresenta-se em anexo 2 exposição de construtos e itens utilizados em 

cada questionário. 

As questões dos grupos Percepção sobre folha de cálculo (OpenOffice.org Calc), de 

ambos os questionários, relativas aos construtos do modelo TAM, foram traduzidas 

e adaptadas de pesquisas de referência do tema, devido ao facto destas já estarem 
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amplamente testadas e validadas. Na Figura 7 é feita referência às bases teóricas 

dos construtos utilizados em cada questionário da pesquisa. 

Construtos Questionário Autores 
Utilidade Percebida Q2 (Davis, 1989; Davis et al., 1989) 
Facilidade de Uso Percebida Q2 (Davis, 1989; DAVIS et al., 1989; Moore & 

Benbasat, 1991) 
Imagem Q1,Q2 (Moore & Benbasat, 1991) 
Atitude Q1,Q2 (Davis et al., 1989; Taylor & Todd, 1995) 
Norma Subjectiva Q1,Q2 (Davis et al., 1989; Mathieson, 1991; 

Taylor & Todd, 1995) 
Voluntariedade Q1,Q2 (Moore & Benbasat, 1991) 
Auto-Eficácia Q1,Q2 (Venkatesh, 2000) 
Percepção Controlo Externo Q1,Q2 (Mathieson, Peacock, & Chin, 2001; Taylor 

& Todd, 1995; Venkatesh, 2000) 
Relevância no Trabalho Q2 (Venkatesh & Davis, 2000) 
Qualidade de Produção  Q2 (Venkatesh & Davis, 2000) 
Demonstrabilidade do Resultado Q2 (Moore & Benbasat, 1991) 
Diversão Percebida Q2 (Venkatesh, 2000) 
Intenção Comportamental de 
Uso 

Q1,Q2 (Davis et al., 1989; Taylor & Todd, 1995) 

Figura 7 - Construtos do TAM utilizados no estudo 

3.4. Tratamento dos Dados 

Como referido anteriormente, as respostas aos questionários foram introduzidas no 

software LimeSurvey (Versão 1.91+ Build 11026) disponível online, pelo que as 

respostas foram também recebidas via internet através deste software. Os dados 

foram transcritos para uma base de dados do software IBM SPSS Statistics19 onde 

se procedeu ao tratamento estatístico. 

Uma das ferramentas do software LimeSurvey permite optar por aceitar apenas os 

questionários quando terminados na totalidade, pelo que todos os questionários 

utilizados no estudo foram respondidos na integra. 

Para os grupos de questões, Identificação, Caracterização Demográfica, Utilização 

da Folha de Cálculo e Formação em Folha de Cálculo, de Q1 e Q2, aplicou-se 

análise estatística de frequências. Utilizou-se também o teste de Wilcoxon, não 

paramétrico para amostras emparelhadas, de forma a analisar as diferenças entre 

as questões 30, 31, 34, 35 (Q1), com 11, 12, 17, 18 (Q2) respectivamente. Este 

teste foi utilizado também na análise das respostas à questão 16 do Q2.  
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Para os grupos de questões Percepção sobre Folha de Cálculo (OpenOffice.org 

Calc) de ambos os questionários, foi analisada a fiabilidade interna dos conjuntos de 

itens utilizados na medição de cada construto do TAM. Esta medição é feita através 

do cálculo do coeficiente do Alpha Cronbach, que permite verificar o grau de 

concordância entre os itens que devem medir o mesmo construto. 

O índice alfa pode assumir valores numa escala que varia de 0 a 1, designada de 

consistência interna da escala, pelo que o alfa pode ser interpretado como o 

coeficiente médio de todas as estimativas de consistência interna que se obteriam 

se todas as divisões possíveis da escala fossem feitas (Maroco & Garcia-Marques, 

2006). 

À capacidade de uma medida ser consistente designa-se de fiabilidade. Se um 

instrumento de medida é aplicado a alvos estruturalmente iguais e dá sempre os 

mesmos resultados, podemos confiar no significado dessa medida e considerá-la 

fiável. Porem o grau de certeza dessa consideração pode ser maior ou menor, visto 

que toda a medida está sujeita a erro. Desta forma, a fiabilidade que observamos 

nos dados é apenas uma estimativa, e não um “dado” (Maroco & Garcia-Marques, 

2006). 

Um instrumento de medição é normalmente considerado como tendo fiabilidade 

apropriada quando o alfa atinge valores de pelo menos 0,70. No entanto segundo 

Maroco & Garcia-Marques, (2006) em alguns casos de estudos em Ciências Sociais, 

alfa com valores a partir de 0,60 são considerados aceitáveis. Embora o nível 

aceitável de confiança possa depender da finalidade da pesquisa, é comum ser 

utilizado o valor de 0,70 como valor mínimo de confiança (Benham & Raymond, 

1996). 

Neste estudo, à imagem de estudos reconhecidos nesta temática, os valores para 

alfa considerados aceitáveis para medir a fiabilidade da escala serão de 0,70 ou 

superiores. Para a obtenção do Alpha Cronbach utiliza-se o procedimento Reliability 

do SPSS. 
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Tal como na literatura específica deste tema, também neste estudo os casos em que 

o valor de alfa do construto apresenta valor inferior a 0,70 faz-se uma avaliação da 

possível vantagem em eliminar itens, para o aumento do valor de alfa do construto 

para valor igual ou superior a 0,70. Os construtos que após esta avaliação, 

verifiquem a impossibilidade de atingir tais valores, não são incluídos no resto da 

análise estatística. 

Após o termo da avaliação da consistência interna dos construtos e dos acertos 

realizados, realiza-se o cálculo do valor de cada um dos construtos a partir da média 

aritmética simples dos seus respectivos itens, utilizando o procedimento Compute do 

SPSS. 

O passo seguinte é utilizar o procedimento Bivariate Correlation do pacote estatístico 

SPSS, para a realização do coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis 

do modelo de pesquisa.  

Por último, com a finalidade de testar as hipóteses, é utilizada a técnica de 

regressão linear através da opção do SPSS Linear Regression. 
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4. Resultados 

4.1. Software Livre 

Como apresentado anteriormente na “Caracterização da Amostra” são 11 os 

indivíduos que afirmaram utilizar computador fora do local de trabalho, e mais de 

metade destes 11 indivíduos, escolheram apenas duas afirmações como razões 

para a escolha do SO (que como já apresentado na “Caracterização da Amostra”, 

nenhum utiliza SO livre). 

 

Figura 8 - Razões apontadas para a não utilização de SO livre fora do local de trabalho. 

 

Como é possível verificar na Figura 8, as razões mais indicadas pelos indivíduos que 

utilizam SO privado foram, “Era o que já vinha instalado no meu computador” 

indicada em 39,13% das respostas (9 indivíduos) e 26,09% das respostas indicadas 

eram relativas à afirmação “Por ser igual ao que utilizo no meu trabalho” (6 

indivíduos). Todas as outras razões apenas são escolhidas por 1 ou 2 indivíduos.  
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Ainda relativamente aos 11 indivíduos que afirmaram utilizar o computador fora do 

local de trabalho, quando questionados relativamente ao software utilizado, 10 

escolheram a opção “Processador de texto”, 7 escolheram a opção “Folha de 

cálculo”, 3 a opção “Editor de desenho”, 2 “Gestor de base de dados”, 6 “Editor de 

apresentações”, 5 “Editor de imagem” e 2 indicaram a opção “Outros”. Dos 

indivíduos que afirmaram utilizar software fora do local de trabalho, apenas 2 

utilizavam software livre processador de texto, 1 utilizava software livre folha de 

cálculo, 1 utiliza software livre editor de desenho, nenhum utiliza software livre gestor 

de base de dados, 2 utilizavam software livre editor de apresentações, e por ultimo 

nenhum afirmou utilizar software livre editor de imagem. 

 

Figura 9 - Razões apontadas para a não utilização de SO livre no local de trabalho. 

Dos 15 indivíduos que afirmaram utilizar computador no local de trabalho, como 

vimos anteriormente na “Caracterização da Amostra” apenas 1 afirmou utilizar SO 

livre. Como é possível verificar na Figura 9, a razão mais apontada pelos indivíduos 

que utilizam SO com licença foi “Era o que já estava instalado no computador”, 

escolhida por 51,85% do total de afirmações apontadas pelos indivíduos (14 
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indivíduos). A segunda afirmação mais escolhida foi por 18,52% do total das 

afirmações escolhidas (5 indivíduos), “Porque foi imposto pela instituição”. 

Relativamente ao software utilizado no local de trabalho, 12 indivíduos responderam 

utilizar software processador de texto, 11 escolheram a opção “Folha de cálculo”, 

nenhum escolheu a opção “Editor de desenho”, 5 “Gestor de base de dados”, 3 

“Editor de apresentações”, 2 “Editor de imagem” e 6 indicaram a opção “Outros”. 

Apenas 1 indivíduo afirmou utilizar software livre processador de texto, 1 utilizava 

software livre folha de cálculo, nenhum utilizava software livre editor de desenho, 

nenhum utilizava software livre gestor de base de dados, nenhum utilizava software 

livre editor de apresentações, e nenhum afirmou utilizar software livre editor de 

imagem. 

4.2. Utilização Folha de Cálculo 

No momento após a formação, dos 15 indivíduos 5 indicaram ter instalado no 

computador do local de trabalho o software OpenOffice.org Calc. Dos 10 que 

responderam que não tinham este software instalado, 4 indicaram que pretendiam 

vir a instalá-lo “nos próximos tempos”. Relativamente ao computador pessoal, 4 

afirmaram que já tinham instalado este software no seu computador, e dos que 

responderam que não tinham instalado 5 responderam que pretendem instalá-lo 

“nos próximos tempos”. 
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Figura 10 - Utilização da folha de cálculo. 

Como é possível verificar na Figura 10, quando questionados se utilizavam software 

folha de cálculo, 5 indivíduos indicaram utilizar as duas folhas de cálculo Microsoft 

Excel e OpenOffice.org Calc. A razão apontada pelos 2 indivíduos que indicaram 

não utilizar nenhum software folha de cálculo foi que no trabalho não precisam 

utilizar folha de cálculo. Dos 5 indivíduos que indicaram utilizar o OpenOffice.org 

Calc, 4 indicaram que o facto de terem participado na “Formação Avançada em 

Folha de Cálculo” foi importante na decisão de utilizarem este software. As razões 

apontadas pelos 8 indivíduos que indicaram não utilizar o software OpenOffice.org 

Calc foram, por terem outra folha de cálculo instalada no computador do local de 

trabalho (6 indivíduos), por utilizarem outra folha de cálculo no local de trabalho (4 

indivíduos), terem outra folha de cálculo instalada no computador pessoal (3 

indivíduos), por utilizarem outra folha de cálculo fora do local de trabalho (3 

indivíduos) porque tem formação em outra folha de cálculo (1 indivíduo) e por ter 

receio de não ser compatível com outro software que utiliza (1 indivíduo). De 

destacar ainda que uma das hipóteses apresentada para a não utilização do 
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software OpenOffice.org Calc, “Porque entendo que os meus conhecimentos em 

OpenOffice.org Calc são insuficientes para utilizar este software” não foi escolhida 

por nenhum dos indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Número de indivíduos com Intenção de vir a utilizar 

OpenOffice.org Cal fora do local de trabalho. 
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Relativamente à intenção de vir a utilizar nos próximos tempos o OpenOffice.org 

Calc, 9 indivíduos responderam afirmativamente para fora do local de trabalho 

(Figura 11), o mesmo número de indivíduos que respondeu afirmativamente para o 

local de trabalho (Figura12). 

Para analisar a evolução de resposta às questões 30 do Q1 e 11 do Q2 relativas ao 

uso e à percepção de competências em folha de cálculo, foi utilizado o teste 

Wilcoxon para amostras não paramétricas e os dados indicaram que para todas as 

afirmações sig.>0,05 (anexo 3) pelo que é possível concluir que não se verificam 

diferenças significativas entre as respostas dos indivíduos a estas questões. O 

mesmo teste foi utilizado para analisar a evolução de resposta entre a questão 31 do 

Q1 e 12 do Q2, relativas à frequência de uso da folha de cálculo, e os dados 

também indicaram que sig.>0,05 (anexo 4) pelo que é possível concluir que não se 

verificaram diferenças significativas entre a resposta à questão nos dois momentos.  

Figura 12 – Número de indivíduos com Intenção de vir a utilizar 

OpenOffice.org Cal no local de trabalho. 
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4.3. Formação Folha de Cálculo 

Apenas 5 dos 15 indivíduos indicaram ter participado em formações de folha de 

cálculo anteriores a esta pesquisa, sendo que apenas 3 indicaram serem 

certificadas. Relativamente à evolução da importância atribuída pelos indivíduos à 

formação para o desempenho das suas tarefas fora do local de trabalho e no local 

de trabalho, realizou-se o teste de Wilcoxon para amostras não paramétricas entre 

os dados relativos às questões 34 e 35 (anexo 5) (Questionário Caracterização da 

Amostra) com os dados das questões 17 e 18 (anexo 6) (Questionário Pós-formação 

Avançada em Folha de Cálculo) respectivamente. Verificou-se que para ambas as 

questões sig.>0,05 pelo que é possível concluir que não se verificam diferenças 

significativas entre as respostas dos indivíduos a essas questões.  

Após a formação avançada em folha de cálculo, foi pedido aos indivíduos que 

indicassem, numa escala de 0 a 100, o nível de conhecimento em OpenOffice.org 

Calc referente a dois momentos distintos, um antes da formação e o outro após a 

formação.  

O teste Wilcoxon foi também aplicado aos resultados desta questão e verificou-se 

que sig.<0,05, (anexo 7) pelo que é possível concluir que existe diferença 

significativa entre as respostas. Uma análise mais pormenorizada permite verificar 

que ocorre uma evolução positiva nas respostas dos indivíduos no sentido do 

aumento de conhecimento, do primeiro momento para o segundo em todos os 

indivíduos. Os dados do primeiro momento permitem constatar que todos os 

indivíduos da amostra indicaram valores para o nível de conhecimento em 

OpenOffice.org Calc inferiores a 50 (valor considerado nesta escala como 

“conhecimento suficiente”), no entanto no segundo momento apenas 4 indivíduos 

indicaram valores inferiores a 50, ainda que 2 destes indivíduos tenham indicado 

valores próximos do nível “conhecimento suficiente” (45 e 49).  
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Figura 13 - Percepção de facilidade de utilização da OpenOffice.org Cálc. 

Foi também pedido que indicassem, após a realização da formação, até que ponto 

conseguiriam utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc, ao que 10 indivíduos 

indicaram conseguir sem dificuldade e 5 indivíduos afirmaram conseguir com 

dificuldade ou não conseguir. 

Por último relativamente à formação, foi pedido aos indivíduos que indicassem, 

numa escala que compreendia 4 possíveis respostas (“Não é importante”, “Pouco 

importante”, “Importante” e “Muito importante”) o nível de importância que estes 

atribuíam a momentos de formação como o que tinham acabado de participar, como 

via de transmissão de conteúdos importantes para o seu desempenho profissional, 

ao que os dados das respostas demonstram que 9 indivíduos entenderam que é 

“Muito importante”, 5 indicaram a resposta “Importante” e apenas 1 indicou a 

resposta “Não é Importante”. 
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4.4. TAM  

4.4.1. Análise de Fiabilidade 

Como apresentado anteriormente, com o intuito de avaliar a fiabilidade dos 

construtos, utilizou-se o coeficiente de consistência interna Alpha de Cronbach. 

Relativamente ao Q1, foi possível verificar, que apenas os construtos A, ICU, PCE e 

NS apresentaram valor de alfa <0,70 (-0,15; 0,49; -0,09 e 0,62 respectivamente). 

Nestes casos, após o tratamento estatístico verificou-se, se ocorreu benefício no 

incremento do valor de alfa de cada construto, com a exclusão de algum dos itens 

que lhe correspondem. Assim, obteve-se incrementos significativos no alfa dos 

construtos ICU, PCE e NS (0,74; 0,72 e 0,78 respectivamente). O construto A não 

apresentou melhorias significativas no valor de alfa após o tratamento estatístico, 

pelo que a sua escala não apresenta consistência interna suficiente e desta forma o 

construto é excluído das análises estatísticas de correlação e regressão. 

Os restantes construtos em análise neste questionário, AE, I e V, apresentaram 

valor de alfa ≥ 0,70 o que determina boa consistência interna (0,87; 0,72 e 0,92 

respectivamente). 

Relativamente ao Q2 foi possível verificar, que apenas os construtos DR, I, PCE e 

QP apresentaram valor de alfa <0,70 (0,56; 0,64; 0,50 e 0,62 respectivamente). 

Após tratamento estatístico verificou-se, se ocorreu benefício no incremento do valor 

de alfa de cada construto, com a exclusão de algum dos itens que lhe 

correspondem. Obteve-se incrementos significativos no alfa dos construtos DR, I e 

PCE (0,95; 0,95 e 0,89 respectivamente). O construto QP não apresentou melhorias 

significativas no valor de alfa após o tratamento estatístico, pelo que a sua escala 

não apresenta consistência interna suficiente e desta forma o construto é excluído 

das análises estatísticas de correlação e regressão. 

Os restantes construtos em análise neste questionário, A, AE, FUP, ICU, NS, DP, 

RT, UP e V, apresentaram valor de alfa ≥ 0,70 o que determina boa consistência 

interna (0,74; 0,86; 0,94; 0,84; 0,89; 0,96; 0,98; 0,92 e 0,85 respectivamente). 
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4.4.2. Análise de Correlação 

Calculado o valor de cada construto (média aritmética simples dos respectivos 

itens), obteve-se as correlações que é possível encontrar nos anexos 8 e 9, 

referentes ao Q1 e Q2 respectivamente. De seguida apresentam-se os resultados 

das correlações significativas, bem como os resultados das correlações entre os 

construtos em uso nas hipóteses. 

Os resultados das correlações entre os construtos analisados no Q1 mostram que 

estes não apresentam correlação significativa. A correlação mais elevada nestes 

resultados é entre os construtos AE e ICU, que apresentou um valor perto da 

significância, com correlação de 0,511 e com sig. 0,051 no entanto 0,051 > 0,05 o 

que contraria a significância da correlação1. 

Relativamente aos resultados de correlação entre os construtos para o Q2, foi 

possível constatar que:  

Relativamente ao construto A, o valor de correlação foi significativo com os 

construtos DR, PCE, I, DP, RT, FUP, AE, ICU e UP, sendo que esse valor foi forte 

com os construtos DR(0,804; sig.<0,01), PCE(0,800; sig.<0,01), UP(0,712; 

sig.<0,01), ICU(0,711; sig.<0,01) e DP(0,696; sig.<0,01). Pelo que os construtos da 

hipótese H6: A e ICU apresentaram valor de correlação significativa e forte. 

O construto UP apresentou valor de correlação significativa quando em relação com 

os construtos DR, I, NS, DP, FUP, AE, A e ICU. O valor de correlação significativa foi 

forte quando em relação com os construtos DR(0,641; sig.<0,01), ICU(0,779; 

sig.<0,01), DP(0,753; sig.<0,01) e A(0,712; sig.<0,01). Pelo que os construtos das 

hipóteses H7: UP e ICU e H8: UP e A apresentaram valor de correlação significativa 

e forte. 

O construto FUP apresentou valor de correlação significativo quando relacionado 

com os construtos DR, PCE e A. No entanto apenas quando relacionado com o 
                                            
1 Recordar que no teste das hipóteses, para rejeitar H0 e a correlação ser significativa é necessário 

que sig. ≤ 0,05. 
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construto PCE (0,73; sig.<0,01), o valor de correlação significativa aparece forte. 

Pelo que as construtos das hipóteses H9: FUP e UP e H10: FUP e ICU não 

apresentaram valor de correlação significativa. Os construtos da hipótese H11:FUP 

e A (0,548; sig.<0,05) apresentaram valor de correlação significativa. 

O construto NS apresentou valor de correlação significativa com os construtos I, AE, 

ICU e UP. Pelo que os construtos das hipóteses H12: NS e UP (0,570; sig.<0,05), 

H13: NS e ICU (0,580; sig.<0,05) e H14: NS e I (0,571; sig.<0,05) apresentaram 

valor de correlação significativa. 

Os dados de correlação do construto RT com os restantes construtos apresentaram-

se significativos quando relacionado com os construtos DR, AE, A, ICU e UP, sendo 

que o valor de correlação significativa apresenta-se forte quando em relação com o 

construto ICU (0,753; sig.<0,01). Pelo que os construtos das hipóteses H15: RT e 

UP (0,622; sig.<0,05) apresentaram valor de correlação significativa. 

Os dados demonstram que o construto V é o único que não apresenta correlação 

significativa com nenhum dos construtos em análise. Pelo que os construtos da 

hipótese H16: V e A não apresentaram valor de correlação significativa. 

Os resultados do valor de correlação do construto AE foram significativos quando 

em relação com os construtos I, NS, RT, A e UP. O valor de correlação significativa 

é forte apenas com o construto I (0,719; sig.<0,01). Pelo que os construtos das 

hipóteses H17: AE e UP (0,554; sig.<0,05) apresentaram valor de correlação 

significativa e os construtos das hipóteses H18: AE e FUP e H19: AE e ICU não 

apresentaram valor de correlação significativa. 

O valor de correlação do construto DP com os restantes construtos, apresentou-se 

significativo e forte quando relacionado com os construtos DR (0,748; sig.<0,01), UP 

(0,753; sig.<0,01), PCE (0.678; sig.<0,01), A (0.696; sig.<0,01) e ICU (0,652; 

sig.<0,01). Pelo que os construtos das hipóteses H20: DP e ICU e H21: DP e A 

apresentaram valor de correlação significativa e forte. 
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O Construto DR apresentou correlação significativa com PCE, DP, RT, FUP, A, ICU 

e UP, sendo que o valor de correlação é considerado forte com os construtos PCE 

(0,915; significativo ao nível (sig.) 0,01), A (0,804; sig.< 0,01), ICU (0,800; sig. <0,01) 

e DP (0,748; sig. <0,01). Pelo que os construtos da hipótese H25: DR e UP não 

apresentaram valor de correlação significativa, e H26: DR e A apresentaram valor de 

correlação significativa e forte. 

O valor de correlação do construto PCE apresentou-se significativo quando 

relacionado com os construtos DR, DP, FUP, A e ICU. O construto PCE apresentou 

valores elevados de correlação significativa quando relacionado com os construtos 

DR (0,915; sig.<0,01), A (0,800; sig.<0,01), FUP (0,735; sig.<0,01), DP (0,678; 

sig.<0.01) e ICU (0,697; sig.<0.01). Pelo que os construtos das hipóteses H29: PCE 

e FUP H28: PCE e A apresentaram valor de correlação significativa e forte, e H27: 

PCE e UP não apresentaram valor de correlação significativa. 

Os resultados de correlação do construto I apresentaram-se significativos quando 

relacionado com os construtos NS, AE, A, ICU e UP, no entanto este construto 

apenas apresentou um forte valor de correlação significativa com o construto AE 

(0,719; sig.<0,01). Pelo que os construtos das hipóteses H30: I e UP H31: I e ICU 

apresentaram valor de correlação significativa. 

4.4.3. Análise de Regressão 

De forma a avaliar as hipóteses propostas, relacionadas com o modelo realizou-se 

análise de regressão linear simples entre as variáveis (construtos). Vários estudos 

realizados sobre o modelo TAM, utilizaram a regressão linear com o intuito de 

analisar o relacionamento entre as variáveis, pelo que utilizar o mesmo método traz 

vantagens na possível comparação de resultados com os obtidos em pesquisas 

relativas ao tema. 

Como é possível constatar nos resultados das correlações, para o Q1, não se 

verificaram valores de correlação significativa entre os construtos, pelo que não se 

procedeu à análise de regressão linear dos mesmos. A análise de regressão e 

validação das hipóteses é apresentada de seguida: 
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Atitude 

A escala do construto A no Q1 não apresentou consistência interna suficiente, pelo 

que não se procedeu à análise de correlação com os restantes construtos. Desta 

forma, a hipótese H6 não foi avaliada para Q1.   

No entanto no Q2 a escala deste construto apresentou consistência interna 

suficiente para a análise, pelo que foi feita a análise de correlação com os restantes 

construtos.  

Para testar a hipótese H6 no Q2, realizou-se uma regressão linear e concluiu-se que 

existe uma relação estatística significativa e positiva entre as variáveis (R2=0,505; 

B=0,821; Sig.<0,05), Tabela 1. Este resultado validou a hipótese para o Q2.  

  

Tabela 1- Resultados de Regressão Linear A com ICU no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H6 A ICU 0,821 0,003 0,505 Sim 
Nota: Variáveis, (A) Atitude e (ICU) Intenção Comportamental de Uso.  

Utilidade Percebida 

Para testar as hipóteses, H7 e H8 foram analisadas duas regressões lineares entre 

as variáveis, cujos resultados nos indicam que ambas as regressões apresentaram 

relação estatística significativa e positiva entre as variáveis em causa, (R2=0,607; 

B=0,547; Sig.<0,05) e (R2=0,506; B=0,432; Sig.<0,05) respectivamente, Tabela 2. As 

hipóteses foram validadas. 

Tabela 2 - Resultados de Regressão Linear UP com ICU e com A no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H7 
UP 

ICU 0,547 0,001 0,607 Sim 
H8 A 0,432 0,003 0,506 Sim 

Nota: Variáveis, (U) Utilidade Percebida, (A) Atitude e (ICU) Intenção Comportamental de Uso.  
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Facilidade Uso Percebida   

Os dados na tabela 8, da regressão linear realizada para verificar a relação entre as 

variáveis das hipóteses H9, H10 e permitiram concluir que não se verificou relação 

estatística significativa entre as variáveis das hipóteses H9 (R2=0,065; B=0,250; 

Sig.>0,05) e H10 (R2=0,189; B=0,299; Sig.>0,05), mas entre as variáveis da hipótese 

H11 a relação estatística é significativa e positiva (R2=0,301; B=0,327; Sig.<0,05). 

Apenas a Hípótese H11 foi validada, Tabela 3. 

Tabela 3 - Resultados de Regressão Linear FUP com UP, com ICU e com A no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H9 
FUP 

UP 0,250 0,359 0,065 Não 
H10 ICU 0,299 0,105 0,189 Não 
H11 A 0,327 0,034 0,301 Sim 

Nota: Variáveis, (FUP) Facilidade Uso Percebida, (UP) Utilidade Percebida, (ICU) Intenção 

Comportamental de Uso, e (A) Atitude. 

Norma Subjectiva 

No Q1, o construto NS não apresentou correlação significativa com nenhum dos 

construtos, pelo que as Hipóteses H13 e H14 não estão validadas para este 

questionário.  

Para o Q2 os construtos em questão nestas hipóteses apresentam correlação 

significativa com o construto NS, pelo que procedeu-se à análise de regressão para 

validar estas hipóteses.  

As regressões lineares realizadas com o objectivo de analisar a relação entre as 

variáveis constituintes das Hipóteses H12, H13 e H14 permitem concluir que existe 

relação estatística significativa e positiva entre as variáveis das hipóteses H12 

(R2=0,325; B=0,496; sig.<0,05), H13 (R2=0,337; B=0,354; sig.<0,05) e H14 

(R2=0,326; B=0,264; sig.<0,05) respectivamente, Tabela4. As hipóteses foram 

validadas para o Q2. 
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Tabela 4 - Resultados de Regressão Linear NS com UM, com ICU e com I no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H12 
NS 

UP 0,496 0,027 0,325 Sim 
H13 ICU 0,354 0,023 0,337 Sim 
H14 I 0,264 0,026 0,326 Sim 

Nota: Variáveis, (NS) Norma Subjectiva, (UP) Utilidade Percebida, (ICU) Intenção Comportamental de 

Uso e (I) Imagem. 

Relevância no Trabalho 

Os resultados das regressões lineares entre as variáveis da hipótese H15 

demonstraram que existe relação estatística significativa e positiva entre as variáveis 

das hipóteses de H15 (R2=0,386; B=0,506; sig.<0,05), Tabela 5. As hipóteses foram 

validadas. 

Tabela 5 - Resultados de Regressão Linear RT com UP no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H15 RT UP 0,506 0,013 0,386 Sim 
Nota: Variáveis, (RT) Relevância no Trabalho, (UP) Utilidade Percebida.  

Voluntariedade 

Uma vez que o construto A não foi possível avaliar para o Q1, por falta de 

consistência interna, não é realizada a análise de regressão entre V e A para Q1. 

Para Q2, o resultado da análise de regressão linear entre as variáveis da hipótese 

H16 demonstrou que não existe relação estatística significativa nem positiva 

(R2=0,019; B=-0,118; sig.>0,05). Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados de Regressão Linear V com A no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H16 V A -0,118 0,623 0,019 Não 
Nota: Variáveis, (V) Voluntariedade e (A) Atitude. 

Auto-Eficácia 

Para o Q1, o construto AE não apresentou correlação significativa com nenhum dos 

construtos, pelo que a Hipótese H20 não foi validada para este questionário.  
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Para o 2º Questionário o construto AE apresentou valor de correlação significativa 

com o construto UP, mas não apresentou valor de correlação significativa com os 

construtos FUP e ICU. 

A partir dos dados das regressões lineares referentes à análise das hipóteses H17, 

H18 e H19 foi possível verificar a existência de relação estatística significativa e 

positiva entre as variáveis da hipótese H17 (R2=0,307; B=0,738; sig.<0,05), no 

entanto não se verificou efeito estatístico significativo e positivo entre as variáveis 

das hipóteses H18 (R2=0,000; B=-0,030; sig.>0,05) e H19 (R2=0,218; B=0,436; 

sig.>0,05) respectivamente, Tabela 7. Podemos concluir desta forma que para o Q2 

a hipótese H18 é validada e as H19 e H20 não foram validadas. 

Tabela 7 - Resultados de Regressão Linear AE com UP, com FUP e com ICU no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H17 
AE 

UP 0,738 0,032 0,307 Sim 
H18 FUP -0,030 0,937 0,000 Não 
H19 ICU 0,436 0,079 0,218 Não 

Nota: Variáveis, (AE) Auto-Eficácia, (UP) Utilidade Percebida, (FUP) Facilidade de Uso Percebida e 

(ICU) Intenção Comportamental de Uso. 

Diversão Percebida 

Analisando os dados resultantes da regressão linear realizada às variáveis das duas 

hipóteses H20 e H21 foi possível verificar a existência de relação estatística 

significativa e positiva entre as variáveis das hipóteses H20 (R2=0,426; B=0,440; 

sig.<0,05) e H21 (R2=0,485; B=0,407; sig.<0,05) respectivamente, Tabela 8. As 

hipóteses foram validadas. 

Tabela 8 - Resultados de Regressão Linear DP com ICU e com A no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H20 
DP 

ICU 0,440 0,008 0,426 Sim 
H21 A 0,407 0,004 0,485 Sim 

Nota: Variáveis, (DP) Diversão Percebida, (ICU) Intenção Comportamental de Uso e (A) Atitude. 
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Qualidade Produção 

O construto não apresentou consistência interna suficiente, como verificado 

anteriormente na análise de fiabilidade (alfa=0,62), pelo que a regressão das 

variáveis referentes às hipóteses H22, H23 e H24 não foram analisadas. 

Demonstrabilidade do Resultado 

Realizadas as regressões lineares entre as variáveis das hipóteses H25 e H26, foi 

possível concluir que verificou-se relação estatística significativa e positiva entre as 

variáveis de ambas as hipóteses, H25 (R2=0,411; B=0,678; sig.<0,05) e H26 

(R2=0,646; B=0,516; sig.<0,05), Tabela 9. As hipóteses não foram validadas. 

Tabela 9 - Resultados de Regressão Linear DR com UP e com A no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H25 
DR 

UP 0,678 0,010 0,411 Sim 
H26 A 0,516 0,000 0,646 Sim 

Nota: Variáveis, (DR) Demonstrabilidade do Resultado, (UP) Utilidade Percebida e (A) Atitude. 

Percepção Controlo Externo 

Para o Q1, o construto PCE não apresentou valores de correlação significativa com 

nenhum dos restantes construtos em análise e o construto A não apresentou 

consistência interna, pelo que é possível concluir que a hipótese H28 não é possível 

avaliar para este questionário. 

Os resultados das regressões lineares do Q2, entre as variáveis das hipóteses H27, 

H28 e H29 demonstraram que não existe relação estatística significativa entre as 

variáveis da hipótese H27 (R2=0,241; B=0,535; sig.>0,05), e existe relação 

estatística significativa e positiva entre as variáveis das hipóteses H28 (R2=0,640; 

B=0,529; sig.<0,05) e H29 (R2=0,540; B=0,816; sig.<0,05), Tabela 10. As hipóteses 

H28 e H29 foram validadas enquanto H27 não foi validada para o Q2. 
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Tabela 10 - Resultados de Regressão Linear PCE com UP, com A, e com FUP  no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H27 
PCE 

UP 0,535 0,063 0,241 Não 
H28 A 0,529 0,000 0,640 Sim 
H29 FUP 0,816 0,002 0,540 Sim 

Nota: Variáveis, (PCE) Percepção Controlo Externo, (UP) Utilidade Percebida, (A) Atitude e (FUP) 

Facilidade de Uso Percebida. 

Imagem 

Para o Q1, o construto I não apresenta valor de correlação significativa com nenhum 

dos restantes construtos em análise, pelo que é possível concluir que a hipótese 

H31 não está validada para este questionário. 

No Q2, o construto I apresenta valores de correlação significativa com os construtos 

UP e ICU, pelo que é possível analisar a validade das hipóteses. 

Da análise de regressão linear entre as variáveis da hipótese H30 e H31, foi possível 

verificar que existe relação estatística significativa e positiva entre as variáveis, H30 

(R2=0,346; B=0,1,106; sig.<0,05) e H31 (R2=0,286; B=0,705; sig.<0,05), Tabela 11. 

Desta forma é possível concluir que as hipóteses foram validadas para o Q2. 

Tabela 11 - Resultados de Regressão Linear entre I com UP e com ICU no Q2. 

Hipótese Variável 
Independente 

Variável 
Dependente 

B Sig. R2 Validada 

H30 
I 

UP 1,106 0,021 0,346 Sim 
H31 ICU 0,705 0,040 0,286 Sim 

Nota: Variáveis, (I) Imagem e (UP) Utilidade Percebida e Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

4.5. Discussão de Resultados 

O número de utilizadores de computador no local de trabalho (15 indivíduos) é 

superior ao de utilizadores de computador fora do local de trabalho (11 indivíduos), 

no entanto a utilização de FLOSS verificou-se ser superior fora do local de trabalho. 

Apenas um dos indivíduos constituintes da amostra em estudo indicou utilizar SO 

livre. As razões mais apontadas para a sua não utilização foram devidas: o SO que 

já vinha instalado no computador ser outro, por imposição da instituição ou ainda por 

o SO que utiliza ser igual ao utilizado no local de trabalho. Interessante verificar que 
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as três razões mais apontadas não estão relacionadas com as características do 

SO, mas sim porque já estava instalado, ou por razões relacionadas directamente 

com a instituição.   

 Razões como acreditarem não existir alternativas ou considerarem o SO que 

utilizam o melhor para realizar as tarefas necessárias, apenas foram escolhidas por 

um ou dois indivíduos.  

As razões apontadas pelos indivíduos para a não utilização de SO livre, permitiu 

verificar que esta não resulta das suas características, como produtividade ou 

viabilidade, o que desde já permite verificar que um dos maiores obstáculos 

apresentados pela literatura à adopção de FLOSS, a produtividade, está 

ultrapassado (Rishab Ghosh, 2006).     

Assim, tanto as razões indicadas para a não utilização SO livre como o facto de 

ocorrer uma maior utilização de FLOSS fora do local de trabalho, parecem deixar 

alguma margem de manobra para a possível adopção de FLOSS pela instituição, se 

existir uma política com esse propósito. 

Relativamente à frequência de uso da folha de cálculo, o teste estatístico de 

Wilcoxon indicou não existir diferença significativa entre as respostas à mesma 

questão aplicada em Q1 e Q2.  

No entanto, a análise e cruzamento de respostas a outras questões, evidencia que 

antes da formação eram 6 os indivíduos que utilizavam folha de cálculo no local de 

trabalho, fora do local de trabalho ou mesmo nos dois locais e após a formação, 

somente 2 indivíduos afirmaram não a utilizar. Deste modo ocorreu um aumento na 

utilização da folha de cálculo, sendo este mais do que o dobro. 

H3: A formação influência de forma positiva e directa, o aumento de utilização de 

Software folha de cálculo. Hipótese validada. 

Quanto à utilização de OpenOffice.org Calc, antes da formação apenas 1 indivíduo 

indicou utilizar este software, e após a formação foram 5 os indivíduos que indicaram 

utilizar. As razões mais indicadas para a não utilização do OpenOffice.org Cal foram: 
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o facto de terem outra folha de cálculo instalada no computador do local de trabalho, 

por utilizarem outra folha de cálculo no local de trabalho, por terem outra folha de 

cálculo instalada no computador pessoal e por utilizarem outra folha de cálculo fora 

do local de trabalho. Mais uma vez as razões indicadas para a não utilização do 

OpenOffice.org Calc, parecem deixar margem para supor que com a existência de 

um projecto para a inclusão de sistemas FLOSS a sua adopção seria pacífica.  

Os 4 novos indivíduos referidos anteriormente, que passaram a utilizar o 

OpenOffice.org Calc, indicaram que a participação na “Formação Avançada em 

Folha de Cálculo” foi importante na decisão de utilizar este software. 

Verificou-se também que após a formação, a maioria dos indivíduos da amostra 

mostrou intenção de alteração de comportamento com a instalação do 

OpenOffice.org Calc, quer no local de trabalho, quer fora do local de trabalho. Dos 

15 indivíduos, 9 indicaram que já tinham instalado ou que pretendiam vir a instalar 

este software tanto no local de trabalho como fora do local de trabalho. 

Após análise mais pormenorizada do cruzamento de resultados de várias questões, 

foi ainda possível verificar que apesar de serem apenas 5 os indivíduos que 

utilizaram o OpenOffice.org Calc após a formação, dos 10 indivíduos que indicaram 

não usar folha de cálculo ou usar outra folha de cálculo, 6 pareceram demonstrar 

alguma intenção de adopção do OpenOffice.org Calc. Estes indivíduos indicam já ter 

instalado ou que pretendem vir a instalar o OpenOffice.org Calc no computador do 

local de trabalho ou no computador pessoal.  

É ainda importante destacar que 11 indivíduos indicaram que pretendem nos 

próximos tempos vir a utilizar o OpenOffice.org Calc no local de trabalho, fora do 

local de trabalho ou mesmo em ambos.       

A análise anterior permitiu constatar o impacto da formação no processo de adopção 

de sistemas, tal como algumas pesquisas confirmam (Bruno Rossi, 2006; Ven et al., 

2006).   
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H4: A formação influência de forma positiva e directa a aceitação do software 

OpenOffice.org Calc. Hipótese validada. 

H5: A formação influência de forma positiva e directa a utilização do software 

OpenOffice.org Calc. Hipótese validada. 

Uma das possíveis razões indicadas no inquérito para a não utilização do 

OpenOffice.org Calc era os indivíduos considerarem que o conhecimento que 

detinham deste software após a formação ser insuficiente para a sua utilização. No 

entanto esta razão não foi indicada por nenhum dos indivíduos, pelo que é possível 

concluir que as razões para a não utilização deste software são outras que não 

estão relacionadas com o grau de instrução neste software. As razões indicadas 

normalmente para a não utilização deste software são como vimos anteriormente, 

terem outra folha de cálculo instalada no computador ou usarem outra folha de 

cálculo no local de trabalho, ou seja questões relacionadas com a rotina. 

A evolução da percepção de competências em folha de cálculo foi analisada por 

meio do teste estatístico de Wilcoxon, no entanto os resultados demonstraram que 

não se verificou diferenças significativas da aplicação do Q1 para o Q2.  

No entanto ainda relativamente à percepção de competências, no Q2, como vimos 

anteriormente, os indivíduos foram convidados a indicar, nesse momento (após a 

formação), o nível de conhecimento em OpenOffice.org Cálc, primeiro antes da 

formação e segundo após a formação. Os resultados do teste Wilcoxon 

demonstraram diferença significativa entre os dois momentos. A análise mais 

pormenorizada das respostas dos indivíduos a esta questão, demonstraram uma 

evolução acentuada e positiva no conhecimento adquirido, do momento antes da 

formação para o momento após formação.  

Ainda noutra questão aplicada após a formação, 2/3 dos indivíduos da amostra 

indicaram que conseguiam utilizar o OpenOffice.org Cálc sem dificuldade. 

Possivelmente um aspecto determinante, para não se verificarem diferenças 

significativas após a aplicação do teste Wilcoxon na avaliação das diferenças entre 
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as respostas dos dois questionários, é o facto de se compararem respostas de 

percepção de competências num momento anterior à formação. Momento em que 

os indivíduos acreditam que possuem um nível de conhecimento sobre determinado 

assunto, e que após frequentar a formação e terem aprendido algo sobre este 

percebam que afinal a sua percepção estava desviada da realidade. Ao 

responderem à mesma questão após a formação pode ter ocorrido uma alteração 

sobre a percepção de conhecimento para nível inferior ou igual ao que respondeu 

antes da formação.  

Outro aspecto que possivelmente pode afectar os resultados é o facto dos indivíduos 

não se recordarem da resposta dada no primeiro questionário e assim não 

conseguirem transmitir a evolução por que passaram para o segundo questionário, 

devido ao tempo de intervalo entre as respostas. A limitação desta análise parece 

ainda mais evidente, após verificar-se a grande evolução na questão em que os 

indivíduos após a formação indicaram a sua percepção de conhecimento para os 

dois momentos (antes e após formação).     

H2: A formação influência de forma positiva e directa, o aumento de aprendizagem. 

Hipótese validada. 

A evolução da importância atribuída pelos indivíduos à formação para o 

desempenho das tarefas no local de trabalho e fora do local de trabalho foi analisada 

por meio do teste estatístico de Wilcoxon. Os resultados deste teste demonstraram a 

inexistência de diferenças significativas entre as respostas ao Q1 e Q2.  

No entanto após análise mais detalhada, recorrendo ao cruzamento de dados 

verificou-se que numa questão apresentada após a formação, onde foi pedido aos 

indivíduos que indicassem o nível de importância que atribuíam a momentos de 

formação como o da pesquisa, são vários os indivíduos que aumentaram o grau de 

importância atribuído à formação.  

 H1: Frequentar a formação influência de forma positiva e directa a importância 

atribuída a momentos de formação. Hipótese validada. 
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Segundo Taylor & Todd, (1995), ICU é pouco influenciada pelo construto A quando 

se trata de sistemas a serem utilizados no ambiente de trabalho, neste contexto os 

autores afirmam que o foco está virado para a produtividade proporcionada pelo 

sistema, UP, e não para o facto de se gostar ou não do mesmo (atitude face à 

tecnologia a ser utilizada). 

Como exposto anteriormente, nesta pesquisa o valor de consistência interna do 

construto A no Q1 não permitiu analisar as hipóteses propostas em que esta variável 

está envolvida. No entanto para o Q2, A apresentou uma forte correlação com ICU, 

e após análise dos dados de regressão linear entre estas variáveis é possível apurar 

a influência directa e positiva de A sobre ICU, diferente da conclusão de Taylor & 

Todd, (1995). 

Assim, a hipótese H6: “O construto Atitude influência de forma positiva e directa, o 

construto Intenção Comportamental de Uso” não foi avaliada para o Q1 e está 

validada para o Q2. 

O construto UP é considerado por DAVIS, (1989); DAVIS, Bagozzi, & Warshaw, 

(1989); Mathieson, (1991) o construto determinante da ICU de um sistema 

informático pelas pessoas. Já o construto A, obteve fraco coeficiente de relação com 

UP, pelo que os autores, DAVIS, Bagozzi, & Warshaw, (1989) decidiram não incluir 

a atitude no TAM inicial. No entanto pesquisas posteriores verificaram valores de 

correlação fortes de UP com A (Amoako-Gyampah & Salam, 2004; Igbaria et al., 

1996). 

Nesta pesquisa, o construto UP não foi aplicado no Q1, pelo que os dados utilizados 

na análise das hipóteses em que este construto está implicado resultam da 

aplicação do Q2. 

Os resultados desta pesquisa permitem conferir que UP está fortemente 

correlacionada com A e com ICU, no entanto a correlação é mais forte com a 

segunda. A análise de regressão linear entre os construtos permitiu constatar a 

influência directa e positiva de UP sobre ICU e de UP sobre A. Os resultados estão 
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de acordo com dados da literatura (Amoako-Gyampah & Salam, 2004; DAVIS, 1989; 

DAVIS et al., 1989; Igbaria et al., 1996; Mathieson, 1991) 

Assim as Hipóteses H7:“O construto Utilidade Percebida influência de forma positiva 

e directa, o construto Intenção Comportamental de Uso” e H8: “O construto Utilidade 

Percebida influência de forma positiva e directa, o construto Atitude” foram 

validadas. 

O construto FUP foi aplicado apenas no Q2 e os resultados demonstraram que este 

construto não apresentou correlação significativa com UP nem com ICU, no entanto 

FUP apresentou correlação significativa com A. Assim, os resultados de regressão 

linear permitiram verificar que nesta pesquisa a variável FUP tem influência directa e 

positiva sobre A, no entanto o mesmo não se verificou com as variáveis UP e com a 

ICU. Contrariamente ao apresentado por alguma literatura como Venkatesh, (2000) 

em que a dificuldade de uso de um sistema informático verifica-se um obstáculo 

forte para a sua utilização, os resultados da presente pesquisa evidenciam que esta 

não é uma relação directa, ou seja, o facto de os indivíduos considerarem o software 

difícil, não determina que estes não tenham intenção de utiliza-lo, como vimos 

anteriormente a intenção de uso do sistema informático está directamente 

relacionada com a percepção que o indivíduo tem da sua utilidade (UP) e do 

sentimento que este suscita no indivíduo, (A). Assim, embora a relação entre as 

variáveis FUP com ICU não seja directa, esta ocorre indirectamente por meio do 

construto A, que como apresentado anteriormente é influenciado directamente por 

FUP e influência directamente ICU. 

As hipóteses H9: “O construto Facilidade de Uso Percebida influência de forma 

positiva e directa, o construto Utilidade Percebida”, H10: O construto Facilidade de 

Uso Percebida influência de forma positiva e directa, o construto Intenção 

Comportamental de Uso” não estão validadas, enquanto a hipótese H10: “O 

construto Facilidade de Uso Percebida influência de forma positiva e directa, o 

construto Atitude” está validada. 



 

63 

 

Segundo dados da literatura, em situações de uso voluntário o construto NS não 

apresentou efeito directo no construto ICU nem no construto UP, no entanto as 

pessoas tenderam a preocupar-se com I que apresentam no grupo social que estão 

incluídas, dai que, se um indivíduo considerado importante neste grupo considerar 

que o uso do sistema é importante, os restantes elementos do mesmo tendem a 

considerar o uso desse sistema importante para a sua imagem dentro do grupo 

(Venkatesh & Davis, 2000). 

Para o Q1 como referido anteriormente o construto UP não foi aplicado, pelo que 

apenas foi analisado o efeito do construto NS sobre os construtos ICU e I para este 

questionário. NS não apresentou valores de correlação significativa com nenhum 

dos construtos, pelo que as hipóteses H13: “O construto Norma Subjectiva influência 

de forma positiva e directa, o construto Intenção Comportamental de Uso” e H14: “O 

construto Norma Subjectiva influência de forma positiva e directa, o construto 

Imagem” não foram validadas para este questionário.  

No entanto, NS no Q2 apresentou valores de correlação significativa com os 

construtos UP, ICU e I, sendo que a análise de regressão linear entre NS e os três 

construtos anteriores comprovaram a existência de relação directa e positiva. Desta 

forma os dados da relação NS com UP e com ICU em contexto de uso voluntário 

como o desta pesquisa, diferem de dados apresentados pela literatura (Venkatesh & 

Davis, 2000). Por sua vez, a relação verificada entre NS e I corrobora com dados da 

literatura (Venkatesh & Davis, 2000). Assim as hipóteses H12: “O construto Norma 

Subjectiva influência de forma positiva e directa, o construto Utilidade Percebida”, 

H13: O construto Norma Subjectiva influência de forma positiva e directa, o construto 

Intenção Comportamental de Uso” e H14: “O construto Norma Subjectiva influência 

de forma positiva e directa, o construto Imagem” estão validadas para o Q2. 

Segundo Venkatesh & Davis, (2000) o construto RT é um julgamento cognitivo que 

exerce efeito directo na UP.  

Na presente pesquisa, o construto RT apenas foi aplicado no Q2, e os resultados da 

análise de regressão linear entre este construto com o construto UP determinou uma 



 

64 

 

relação directa e positiva de RT com UP. Resultado que esta de acordo com os 

dados da literatura (Venkatesh & Davis, 2000). 

A hipótese H15: “O construto Relevância no Trabalho influência de forma positiva e 

directa, o construto Utilidade Percebida” está desta forma validada. 

Como apresentado anteriormente o construto A não apresentou consistência interna 

suficiente para Q1, pelo que não foi analisada a relação entre V e A para este 

questionário. 

Para Q2, os resultados da análise de regressão linear entre V e A determinaram que 

não ocorreu relação significativa, nem positiva entre os construtos. Pelo que a 

hipótese H16: “O construto Voluntariedade (V) influência de forma positiva e directa, 

o construto Atitude (A)” não foi validada. 

Segundo Venkatesh & Davis, (2000), a AE é um dos maiores determinantes do 

construto FUP. Outros autores verificaram nas suas pesquisas valores de forte 

relação entre AE com ICU e AE com UP (Amoako-Gyampah & Salam, 2004; Igbaria 

et al., 1996). 

Na presente pesquisa, para o Q1 como referido anteriormente os construtos UP e 

FUP não foram aplicados, pelo que apenas foi analisado o efeito do construto AE 

sobre o construto ICU para este questionário. AE não apresentou valores de 

correlação significativa com nenhum dos construtos, pelo que as hipóteses H17, 

H18, e H19 não foram validadas para este questionário. 

Para o Q2, os três construtos foram aplicados. O construto AE apresentou valor de 

correlação significativa com o construto UP, e não apresentou novamente correlação 

significativa com FUP e ICU, pelo que a análise de regressão linear entre os 

construtos permitiram verificar que as hipóteses H18: “O construto Auto-Eficácia 

influência de forma positiva e directa o construto Facilidade de Uso Percebida” e 

H19: “O construto Auto-Eficácia influência de forma positiva e directa, o construto 

Intenção Comportamental de Uso” não estão validadas e a hipótese H17: O 

construto Auto-Eficácia influência de forma positiva e directa, o construto Utilidade 
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Percebida” estão validadas para este questionário. Estes resultados divergem dos 

estudos citados anteriormente (Amoako-Gyampah & Salam, 2004; Igbaria, 

Parasuraman, & Baroudi, 1996; Venkatesh & Davis, 2000) 

O estudo realizado por Igbaria et al., (1996) obteve valor de relação significativa 

entre DP e ICU. Já relativamente à relação de DP com A, na pesquisa realizada por 

Shin, (2009) verificou-se que estes construtos não apresentaram relação 

significativa. 

No presente estudo, o construto DP, foi aplicado apenas no Q2. Este construto 

apresentou valores de correlação significativa com os construtos ICU e A. Assim, a 

relação significativa obtida entre DP e ICU está de acordo com a literatura, enquanto 

a relação significativa entre DP e A não está de acordo com os resultados da 

pesquisa mencionada anteriormente (Igbaria et al., 1996; Shin, 2009). Pelo que a 

análise de regressão linear entre os construtos permite verificar que as hipóteses, 

H20: ” O construto Diversão Percebida influência de forma positiva e directa, o 

construto Intenção Comportamental de Uso” e H21: “O construto Diversão Percebida 

influência de forma positiva e directa, o construto Atitude” estão validadas. 

O construto QP foi aplicado apenas no Q2, e os resultados de consistência interna 

identificaram a falta de fiabilidade da escala do construto, pelo que as hipóteses 

H22: “O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e directa 

o construto Utilidade Percebida (UP)”, H23: “O construto Qualidade de Produção 

(QP) influência de forma positiva e directa o construto Diversão Percebida (DP)”, 

H24: “O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e directa 

o construto Atitude (A)” não foram avaliadas. 

Várias pesquisas como as de Moore & Benbasat, (1991); Venkatesh & Davis, (2000) 

debruçaram-se sobre a importância de DR e concluíram que esta tem efeito directo 

em UP. 

O construto DR foi aplicado apenas no Q2. Este construto apresentou valores de 

correlação significativa com UP e com A, e a análise de regressão linear entre estes 

construtos permitiu verificar que DR tem efeito directo e significativo com o construto 
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UP, o que está de acordo com os dados da literatura apresentados anteriormente, e 

com o construto A. Assim as hipóteses H25: O construto Demonstrabilidade do 

Resultado influência de forma positiva e directa o construto Utilidade Percebida” e 

H26: “O construto Demonstrabilidade do Resultado influência de forma positiva e 

directa o construto Atitude”, foram validadas. 

O construto PCE para o Q1 não apresentou valores de correlação com nenhum dos 

restantes construtos e como vimos anteriormente o construto A não apresentou 

consistência interna suficiente pelo que a hipótese H28: “O construto Percepção de 

Controlo Externo influência de forma positiva e directa, o construto Atitude” não foi 

avaliada para este questionário. 

Para o Q2, o construto PCE apresentou valor de correlação significativa com os 

construtos A e com FUP, mas não apresentou valor de correlação significativa com o 

construto UP. A análise de regressão linear entre os construtos permitiram verificar 

que a hipótese H27: “O construto Percepção de Controlo Externo influência de forma 

positiva e directa, o construto Utilidade Percebida”, não foi validada e que as 

hipóteses, H28: “O construto Percepção de Controlo Externo influência de forma 

positiva e directa, o construto Atitude” e H29: “O construto Percepção de Controlo 

Externo influência de forma positiva e directa, o construto Facilidade de Uso 

Percebida”, foram validadas para o questionário Q2.   

Segundo Venkatesh & Davis, (2000), I é influenciado de forma directa e positiva por 

NS. O incremento da imagem devido ao uso do sistema informático pode trazer 

benefícios ao desempenho profissional, UP. 

Para o Q1, o construto I não apresenta valor de correlação significativa com nenhum 

dos restantes construtos em análise. Pelo que a hipótese H31: “O construto Imagem, 

influência de forma positiva e directa o construto Intenção Comportamental de Uso” 

não foi validada para este questionário. 

Os dados do Q2 demonstraram que o construto I apresentou correlação significativa 

com os construtos UP e ICU, pelo que a análise de regressão linear entre os 

construtos permitiu verificar que as hipóteses H30: “O construto Imagem, influência 
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de forma positiva e directa o construto Utilidade Percebida” e H31: “O construto 

Imagem, influência de forma positiva e directa, o construto Intenção Comportamental 

de Uso”, foram validadas.   

5. Considerações Finais 

A vasta literatura existente sobre formação aponta-a como um factor essencial no 

processo de migração de software, para que a adopção ocorra de forma mais 

serena possível.  

No presente estudo, a importância da formação verificou-se evidente a vários níveis 

como, percepção de competências, aceitação/adopção, e importância atribuída à 

própria formação. 

A análise de resultados do presente estudo permitiu concluir que a formação teve 

acção directa sobre o comportamento dos indivíduos, na aceitação e uso do 

software folha de cálculo e mais especificamente no OpenOffice.org Calc. Os 

resultados demonstraram que por acção da formação, quer a utilização quer a 

intenção de vir a utilizar, a folha de cálculo no geral e o OpenOffice.org Cal em 

específico, aumentaram.  

Também na percepção de competências verificou-se um efeito bastante significativo 

pela acção da formação. Os resultados demonstraram de forma clara que após a 

participação na formação, a percepção de competências de todos os indivíduos 

aumentou comparativamente com a percepção anterior à formação. 

No presente estudo analisou-se também, se o facto de os indivíduos terem 

participado na formação, teve influência na importância atribuída à mesma. Os 

resultados permitiram concluir que após a formação verificou-se um aumento na sua 

importância atribuída pelos indivíduos, para o desempenho das tarefas. 

No presente estudo em contexto de ambiente de trabalho, verificou-se que a 

intenção das pessoas adoptarem a tecnologia, foi fortemente influenciada pelo facto 

de se gostar ou não da tecnologia a ser utilizada, ou seja da Atitude face à 
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tecnologia. No entanto, os dados desta pesquisa não deixam de estar de acordo 

com os dados da literatura que indicam que em ambiente de trabalho a influência 

que UP tem sobre ICU é superior à da A. Nesta pesquisa como em outras 

encontradas na literatura, verificou-se que quanto mais as pessoas acreditarem que 

o comportamento de adopção do software traz melhorias ao seu desempenho, UP, 

maior a importância dada a esse comportamento de adopção, ICU. A influência do 

quanto uma pessoa acredita que o uso de determinado sistema informático aumenta 

o seu desempenho no trabalho, UP, também influência directamente o sentimento 

que a pessoa tem relativamente ao uso desse sistema, A. 

O grau de percepção da facilidade (FUP) do sistema informático, vai prevalecer 

sobre o sentimento (A) que as pessoas têm sobre o mesmo, assim, se o software se 

apresenta fácil, a Atitude do indivíduo relativa a este software irá melhorar. O grau 

de facilidade atribuído ao software não apresenta influência directa no quanto os 

indivíduos acreditam que o software é útil (UP), nem na intenção de uso (ICU) do 

mesmo. Contudo, embora a relação entre as variáveis FUP com ICU não seja 

directa, esta ocorre indirectamente por meio do construto A, que como apresentado 

anteriormente é influenciado directamente por FUP e influência directamente ICU. 

Em contexto de uso voluntário, os resultados de Q1 demonstraram que a percepção 

que o indivíduo tem, da importância que membros relevantes do seu grupo social 

pensam se ele deve ou não usar o software, não tem efeito directo sobre a 

percepção que o indivíduo irá ter da utilidade do software para o desempenho das 

tarefas, e sobre a intenção de adoptar o software. No entanto para Q2, verificou-se 

influência directa de NS em UP e em ICU. Assim, é possível concluir que a relação 

de NS sobre UP e ICU está dependente da formação. 

Para o Q2, verificou-se que aspectos relacionados com NS, como por exemplo se os 

membros do grupo de trabalho considerarem importante o uso do software, e se 

este de seguida o usar, vai melhorar o seu estatuto no grupo (I). Este elevar de 

estatuto proporciona uma via para a maior produtividade, pelo que o indivíduo pode 

assim indirectamente ter a percepção do benefício de uso do software para o seu 
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desempenho profissional, UP, devido à melhoria da imagem. Desta forma parece 

evidente que a NS tem acção directa sobre I, e vai também ter uma influência 

indirecta sobre a UP, por meio da influência directa de I sobre UP. 

Relativamente à acção directa da imagem sobre a Intenção do indivíduo adoptar o 

software, ICU, para o Q1 os construtos não apresentam relação significativa, ou 

seja, o grau em que o software é percebido como forma de melhorar o estatuto do 

indivíduo dentro do seu grupo social, não tem influência directa sobre a sua 

adopção. No entanto para o Q2, os resultados demonstram que existe uma relação 

directa da Imagem em ICU. Desta forma é possível concluir que esta relação ocorre 

apenas após a formação. 

O grau de percepção individual, em que o software é aplicável ao trabalho (RT) irá 

influenciar directamente a percepção de utilidade (UP) deste software no 

desempenho das tarefas.  

Os resultados permitem também verificar que a Voluntariedade não tem uma acção 

directa sobre A. Pelo que o sentimento do indivíduo relativamente ao software, não 

vai melhorar ou piorar pelo facto de a sua utilização ser ou não voluntária. 

A opinião que o indivíduo tem sobre a sua capacidade de uso do software, não tem 

efeito directo nem positivo sobre a percepção que o indivíduo tem do grau de 

facilidade desse mesmo software. AE também não apresentou efeito directo sobre a 

intenção de uso (ICU), nem antes nem após a formação.  

Dados resultantes da análise do Q2 permitem concluir que a percepção do indivíduo 

sobre a capacidade de uso (AE) do software, tem efeito directo na percepção que 

este tem da utilidade (UP) do software para desempenhar as tarefas.  

Os resultados da influência de DP em ICU e em A, permitiram concluir que o facto 

de o indivíduo obter um sentimento de divertimento no uso do software, irá 

influenciar a intenção de usá-lo. Verificou-se também que a atitude que o indivíduo 

tem relativamente ao software, não está dependente da percepção de divertimento 

que este tem.  
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Para o construto QP, não foi possível analisar a relação com os restantes 

construtos, pela insuficiente consistência interna da escala. 

Os dados obtidos do Q2, permitiram constatar que se os resultados do uso do 

software forem evidentes em ganhos (DR), verifica-se um efeito directo na 

percepção que o indivíduo vai ter da utilidade (UP) desse software. Esta evidência 

positiva (DR) do uso do software vai também ter um efeito directo sobre o 

sentimento (A) que o indivíduo apresenta relativamente a esse software.   

O presente estudo permitiu também concluir que, com o aumento de percepção do 

indivíduo, da disponibilidade de conhecimento, recursos e oportunidades, 

necessárias para executar o comportamento (PCE) irá alterar a Atitude e o nível de 

facilidade (FUP) que o indivíduo sente relativamente ao software. No entanto, 

relativamente à relação entre PCE e UP, verificou-se que a percepção que o 

indivíduo tem da utilidade do software não é alterada por PCE. 

5.1. Conclusão 

Importa em primeiro lugar salientar que o presente estudo, apresenta as 

características de um estudo piloto, pelo que devem ser tidas em consideração as 

vantagens e limitações das características de um estudo deste género. Desta forma 

as conclusões obtidas neste estudo devem ser consideradas para a amostra em 

questão. Assim, é importante ter prudência com generalizações.  

Este estudo procurou investigar a importância da formação no processo de 

aceitação e adopção de FLOSS, pelos utilizadores. 

Os resultados evidenciaram a formação como um factor que contribui de forma 

positiva para a aceitação e adopção de FLOSS. Para além da importância da 

formação na aceitação e adopção, verificou-se também que os utilizadores 

valorizam a utilidade da formação no processo de aquisição de conteúdos 

essenciais às tarefas a desempenhar no trabalho. 

Os obstáculos apontados pelos indivíduos para o uso de FLOSS estão relacionados 

com questões de padronização do software e questões de rotina como, ser o que já 
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está instalado no computador, imposição da instituição, ou ser o que utiliza no local 

de trabalho.  

A importância atribuída pelos indivíduos à formação e o facto do uso de FLOSS ser 

superior fora do local de trabalho, parecem indicar um ambiente favorável à adopção 

de FLOSS caso sejam desenvolvidas políticas de implementação das mesmas pela 

instituição.  

A aplicação do Modelo de Aceitação de Tecnologia, permitiu concluir que antes da 

formação possivelmente pelo facto de não ter ocorrido contacto dos indivíduos com 

FLOSS, não se verificou relação significativa entre as variáveis do modelo. Já após 

a formação, passou a ocorrer relação significativa entre cerca de metade das 

variáveis em estudo. O que parece reforçar a importância da formação na aceitação 

da tecnologia.  

5.2. Limitações do Estudo 

-A aplicação do TAM expôs um facto para o qual não foram encontradas respostas 

precisas para o seu esclarecimento. A análise dos dados de correlação entre os 

construtos utilizados no Q1 expôs a ausência de correlação significativa entre todos 

os construtos. Considerou-se que a resposta mais plausível para este facto seria a 

aplicação do modelo num momento em que não existiu contacto com o software, 

uma vez que a aplicação após a formação já apresentou vários resultados de 

correlação entre as variáveis. Seria interessante num estudo futuro analisar se esta 

foi a real razão para o ocorrido. 

-Verificou-se que o tipo de análise estatística escolhida para avaliar a evolução de 

resposta à mesma questão nos dois questionários, não permitiu obter resultados 

esclarecedores. O cruzamento com outros dados permitiu constatar esse erro. 

-A amostra por conveniência não probabilística não garante representatividade para 

a população, pelo que não permite a generalização para o universo. 

-A implementação do survey permite apenas captar percepções da amostra, não 

extraindo em detalhe a real experiência do indivíduo e as nuances do processo. 
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5.3. Aspectos a Valorizar e Recomendações 

-Esta pesquisa oferece algumas contribuições teóricas e empíricas para as áreas de 

estudo abrangidas, como também para as organizações que pretendam implementar 

sistemas tecnológicos e mais especificamente FLOSS. 

-Contribuiu para testar o TAM em instituições de ensino superior público Português, 

reforçando a validade da teoria numa cultura diferente da sua original e de tantas 

outras pesquisas.   

-Contributo na validação do TAM para aplicações de pesquisas em amostras 

reduzidas. 

-Dados da literatura relativos à aplicação do TAM identificam como limitação desses 

estudos o uso de poucas variáveis, não levando em conta diversas variáveis que 

poderiam também influenciar a aceitação (Silva, 2005). No presente estudo é feita 

uma análise exaustiva da aceitação por meio da relação de 13 variáveis utilizadas 

em vários estudos, dos mais citados na literatura. 

-A metodologia longitudinal aplicada nesta pesquisa, é também uma característica 

apontada pela literatura da área para estudos futuros (Silva, 2005). 

Além das questões investigadas directamente nesta pesquisa, ao longo do trabalho 

outras foram surgindo e poderão caracterizar-se como objecto de investigação de 

estudos futuros: 

-Seria interessante num estudo futuro reforçar a pesquisa longitudinal com a 

aplicação de mais um questionário três meses após o fim da formação, para avaliar 

se as intenções de vir a instalar e utilizar o software realmente se verificam. 

-Numa próxima pesquisa seria interessante incluir no TAM, uma variável relativa à 

formação, de forma a verificar as relações desta variável com as restantes. 
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Anexo 1 

Nº Hipótese Q1 Q2 

H1 
Frequentar a formação influência de forma positiva e directa, a 
importância atribuída a momentos de formação 

V 

H2 
A formação influência de forma positiva e directa, o aumento de 
aprendizagem 

V 

H3 
A formação influência de forma positiva e directa, a aceitação do 
software Folha de Cálculo 

V 

H4 
A formação influência de forma positiva e directa, a aceitação do 
software OpenOffice.org Calc 

V 

H5 
A formação influência de forma positiva e directa, a utilização do 
software OpenOffice.org Calc 

V 

H6 
O construto Atitude (A) influência de forma positiva e directa, o construto 
Intenção Comportamental de Uso (ICU) 

NA V 

H7 
O construto Utilidade Percebida (UP) influência de forma positiva e 
directa, o construto Intenção Comportamental de Uso (ICU) 

 V 

H8 
O construto Utilidade Percebida (UP) influência de forma positiva e 
directa o construto Atitude (A) 

 V 

H9 
O construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) influência de forma 
positiva e directa o construto Utilidade Percebida (UP) 

 NV 

H10 
O construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) influência de forma 
positiva e directa o construto Intenção Comportamental de Uso (ICU) 

 NV 

H11 
O construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) influência de forma 
positiva e directa o construto Atitude (A) 

 V 

H12 
O construto Normas Subjectivas (NS) influência de forma positiva e 
directa o construto Utilidade Percebida (UP) 

NV V 

H13 
O construto Normas Subjectivas (NS) influência de forma positiva e 
directa o construto Intenção Comportamental de Uso (ICU) 

NV V 

H14 
O construto Normas Subjectivas (NS) influência de forma positiva e 
directa o construto Imagem (I) 

NV V 

H15 
O construto Relevância no Trabalho (RT) influência de forma positiva e 
directa o construto Utilidade Percebida (UP) 

 V 

H16 
O construto Voluntariedade (V) influência de forma positiva e directa o 
construto Atitude (A) 

NV NV 

H17 
O construto Auto-Eficácia no Computador (AE) influência de forma 
positiva e directa o construto Utilidade Percebida (UP) 

NV V 

H18 
O construto Auto-Eficácia no Computador (AE) influência de forma 
positiva e directa o construto Facilidade de Uso Percebida (FUP) 

NV NV 

H19 
O construto Auto-Eficácia no Computador (AE) influência de forma 
positiva e directa o construto Intenção Comportamental de Uso(ICU) 

NV NV 

H20 
O construto Diversão Percebida (DP) influência de forma positiva e 
directa o construto Intenção Comportamental de Uso (ICU) 

 V 

H21 
O construto Diversão Percebida (DP) influência de forma positiva e 
directa o construto Atitude (A) 

 V 

H22 
O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e 
directa o construto Utilidade Percebida (UP) 

 NA 

H23 
O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e 
directa o construto Diversão Percebida (DP) 

 NA 

H24 
O construto Qualidade de Produção (QP) influência de forma positiva e 
directa o construto Atitude (A) 

 NA 

H25 
O construto Demonstrabilidade do Resultado (DR) influência de forma 
positiva e directa o construto Utilidade Percebida (UP) 

 V 

H26 O construto Demonstrabilidade do Resultado (DR) influência de forma  V 
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Nº Hipótese Q1 Q2 
positiva e directa o construto Atitude (A) 

H27 
O Percepção Controlo Externo (PCE) influência de forma positiva e 
directa o construto Utilidade Percebida (UP). 

 NV 

H28 
O Percepção Controlo Externo (PCE) influência de forma positiva e 
directa o construto Atitude (A). 

 V 

H29 
O Percepção Controlo Externo (PCE) influência de forma positiva e 
directa o construto Facilidade de Uso Percebida (FUP). 

 V 

H30 
O construto Imagem (I) influência de forma positiva e directa o construto 
Utilidade Percebida (UP). 

 V 

H31 
O construto Imagem (I) influência de forma positiva e directa o construto 
Intenção Comportamental de Uso (ICU). 

NV V 

Figura – Hipóteses do estudo, com indicação dos questionários onde foram aplicadas. 

Nota de rodapé:     Não utilizado; NV: Não Validado; V: Validado; NA: Não avaliado    

 

Anexo 2: 

Construtos / Itens Utilização 
Utilidade Percebida (UP) Q1 Q2 

Utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc melhora o meu desempenho no 
meu trabalho. 

  

Utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc aumenta a minha produtividade.   
Utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc aumenta a minha eficácia no meu 
trabalho. 

  

Eu acho que a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é útil no meu trabalho.   
Facilidade de Uso Percebida (FUP)   

A minha interacção com a folha de cálculo OpenOffice.org Calc, é clara e 
compreensível. 

  

Interagir com a folha de cálculo OpenOffice.org Calc, não requer muito do meu 
esforço mental. 

  

Eu acho a folha de cálculo OpenOffice.org Calc fácil de usar.   
Eu penso que é fácil obter da folha de cálculo OpenOffice.org Calc o que eu 
quero que ela faça. 

  

Imagem (I)   
As pessoas no meu trabalho que utilizam a folha de cálculo OpenOffice.org Calc 
tem mais prestigio do que as que não a utilizam. 

  

As pessoas na instituição que utilizam a folha de cálculo OpenOffice.org Calc têm 
um elevado perfil. 

  

Utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é um símbolo de estatuto na 
instituição. 

  

Atitude (A)   
Eu acho que seria muito bom utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc, em 
vez de utilizar o software actual. 

  

Eu gosto da ideia de usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   
Eu não gosto da ideia de usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   
Na minha opinião seria muito desejável utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc em vez de utilizar o software actual. 

  

Seria muito melhor para mim, se eu utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc 
em vez de utilizar o software actual. 

  

Usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é uma ideia boa.   
Usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é uma ideia má.   
Usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é uma ideia agradável.   
Usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é uma ideia desagradável   



 

81 

 

Construtos / Itens Utilização 
Utilidade Percebida (UP) Q1 Q2 

Usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é uma ideia inteligente.   
Usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é uma ideia tola.   

Norma Subjectiva (NS)   
Pessoas que influenciam o meu comportamento pensam que eu deveria usar a 
folha de cálculo OpenOffice.org Calc. 

  

Pessoas que são importantes para mim pensam que eu deveria usar a folha de 
cálculo OpenOffice.org Calc. 

  

A direcção da instituição tem sido útil na utilização da folha de cálculo 
OpenOffice.org Calc. 

  

Em geral a instituição tem apoiado o uso da folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   
Voluntariedade (V)   

A minha utilização da folha de cálculo OpenOffice.org Calc é voluntária.   
O meu supervisor não me obriga a utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   
Embora possa ser útil, a utilização da folha de cálculo OpenOffice.org Calc não é 
obrigatória no meu trabalho. 

  

Auto-eficácia (AE)   
Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc se eu tiver bastante tempo para completar o trabalho para o qual o software 
foi fornecido. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc, mesmo se não tivesse ninguém por perto para me dizer o que fazer 
enquanto trabalho. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc, mesmo se eu nunca tivesse usado um tipo de software como esse. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc, se eu tivesse visto alguém a usar o software antes de tentar eu mesmo. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc, se eu puder chamar alguém para ajudar-me caso eu tenha dificuldades. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc se eu tiver o “Help” (opção de ajuda) do software disponível. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc se alguém mostrar-me primeiro como fazer. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc se alguém ajudar-me no início do trabalho. 

  

Eu poderia completar as minhas tarefas usando a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc se eu tiver utilizando outros softwares antes desse, para o mesmo efeito. 

  

Mesmo quando houver opções disponíveis, a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc será sempre a minha primeira escolha no trabalho. 

  

Eu acho que seria muito bom utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org, em vez de 
utilizar o software actual. 

  

Percepção do Controlo Externo (PCE)   
Eu tenho controlo sobre a utilização da folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   
Eu tenho os recursos necessários para utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc.  

  

Dados os recursos, oportunidades e conhecimento necessário para utilizar a folha 
de cálculo OpenOffice.org Calc, será fácil para mim utilizá-la. 

  

A folha de cálculo OpenOffice.org Calc não é compatível com outros sistemas 
que eu utilizo. 

  

Relevância no Trabalho (RT)   
No meu trabalho, a utilização da folha de cálculo OpenOffice.org Calc é 
importante. 

  

No meu trabalho a utilização da folha de cálculo OpenOffice.org Calc é relevante.   
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Construtos / Itens Utilização 
Utilidade Percebida (UP) Q1 Q2 

A utilização da folha de cálculo OpenOffice.org Calc é pertinente às minhas 
diversas tarefas relacionadas ao trabalho. 

  

Qualidade de Produção (QP)   
Eu não tenho problemas com a qualidade de produção da folha de cálculo 
OpenOffice.org Calc. 

  

A qualidade de produção que eu obtenho da folha de cálculo OpenOffice.org Calc 
é elevada. 

  

Eu avalio os resultados da folha de cálculo OpenOffice.org Calc, como excelentes   
Demonstrabilidade do Resultado (DR)   

Não tenho dificuldades em dizer aos outros os resultados de utilização da folha 
de cálculo OpenOffice.org Calc. 

  

Eu acredito que consigo contar aos outros as consequências da utilização da 
folha de cálculo OpenOffice.org Calc. 

  

Os resultados do uso da folha de cálculo OpenOffice.org Calc são evidentes para 
mim. 

  

Eu teria dificuldades em explicar porque usar a folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc ou não, poderia ser benéfico. 

  

Diversão Percebida (DP)   
Acho que usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é divertido.   
O processo efectivo de usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc é agradável.   
Eu divirto-me com a folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   

Intenção Comportamental de Uso (ICU)   
Eu tenho a intenção de utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc ao longo 
dos próximos meses. 

  

Eu tenho a intenção de tirar o máximo proveito da folha de cálculo OpenOffice.org 
Calc no meu trabalho 

  

Eu utilizarei a folha de cálculo OpenOffice.org Calc ao longo dos próximos meses.   
Eu planejo utilizar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc durante os próximos 
meses. 

  

Sempre que possível, evitarei usar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc.   
Eu pretendo explorar ao máximo as funcionalidades da folha de cálculo 
OpenOffice.org Calc. 

  

Eu pretendo integrar a folha de cálculo OpenOffice.org Calc  a minha rotina de 
trabalho 

  

Supondo que eu tenha acesso a folha de cálculo OpenOffice.org Calc, eu 
pretendo usá-la. 

  

Tendo em conta que eu tivesse acesso a folha de cálculo OpenOffice.org Calc, eu 
prevejo que eu iria usá-la. 

  

Mesmo quando houver outras opções disponíveis, a folha de cálculo 
OpenOffice.org Calc, será sempre a minha primeira escolha no trabalho 

  

Eu não planejo aproveitar as informações geradas pela folha de cálculo 
OpenOffice.org Calc no meu trabalho. 

  

Os desenvolvedores da folha de cálculo OpenOffice.org Calc, discordariam da 
forma como pretendo utilizar o sistema 

  

Figura: Construtos e itens do TAM. 

Nota:     -Utilizado no questionário. 
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Anexo 3: Output  Wilcoxon questão 30 (Q1) e 11(Q2) (alíneas das questões, de a-h) 

 
Test Statisticsb 

 a) 
Z -1,489a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,137 
Exact Sig. (2-tailed) ,141 
Exact Sig. (1-tailed) ,070 
Point Probability ,006 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

 
Test Statisticsb 

 b) 
Z -,241a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,809 
Exact Sig. (2-tailed) ,914 
Exact Sig. (1-tailed) ,457 
Point Probability ,094 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 

Test Statisticsb 

 c) 
Z -,666a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,506 
Exact Sig. (2-tailed) ,574 
Exact Sig. (1-tailed) ,287 
Point Probability ,029 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 

Test Statisticsb 

 d)  
Z -1,231a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,218 
Exact Sig. (2-tailed) ,305 
Exact Sig. (1-tailed) ,152 
Point Probability ,079 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
 
 
 

Test Statisticsb 
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 e) 
Z -,302a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,763 
Exact Sig. (2-tailed) 1,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,500 
Point Probability ,219 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 
 
 

Test Statisticsb 

 f) 
Z -1,807a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,071 
Exact Sig. (2-tailed) ,125 
Exact Sig. (1-tailed) ,063 
Point Probability ,047 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 
 

Test Statisticsb 

 g) 
Z -2,060a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,039 
Exact Sig. (2-tailed) ,063 
Exact Sig. (1-tailed) ,031 
Point Probability ,031 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

 

 
Test Statisticsb 

 h) 
Z -2,111a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,035 
Exact Sig. (2-tailed) ,063 
Exact Sig. (1-tailed) ,031 
Point Probability ,027 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Test Statisticsb 

 i) 
Z -1,930a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,054 
Exact Sig. (2-tailed) ,059 
Exact Sig. (1-tailed) ,029 
Point Probability ,008 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
 

Anexo 4: 

 
Test Statisticsb 

 

Indique por 
favor com que 

frequência 
utiliza a 

ferramenta 
folha de 
cálculo.  

Seleccione de 
entre as 

hipóteses 
seguintes a que 

mais se 
aproxima da 

sua utilização 
da 

ferramenta.(Q1) 
–(Q2)  

Z -1,081a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,279 
Exact Sig. (2-tailed) ,406 
Exact Sig. (1-tailed) ,203 
Point Probability ,031 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

Anexo 5: 

 
Test Statisticsb 
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Relativamente 
à formação em 
folha de cálculo 
OpenOffice.org 

Calc que 
teve/vai ter, 
indique por 

favor o grau de 
importância que 
lhe atribui neste 
momento, para 

o 
desenvolviment

o das suas 
tarefas fora do 
seu local de 

trabalho.   
Z -,816a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,414 
Exact Sig. (2-tailed) ,688 
Exact Sig. (1-tailed) ,344 
Point Probability ,234 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 
 
 

Anexo 6: 

Test Statisticsb 

 

Relativamente 
à formação em 
folha de cálculo 
OpenOffice.org 

Calc que 
teve/vai ter, 
indique por 

favor o grau de 
importância que 
lhe atribui neste 
momento, para 

o 
desenvolviment

o das suas 
tarefas no seu 

local de 
trabalho.  

Z -,879a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,380 
Exact Sig. (2-tailed) ,438 
Exact Sig. (1-tailed) ,219 
Point Probability ,078 
a. Based on positive ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Anexo 7: 

Test Statistics
b 

 

[Após a Formação] Indique por favor, o seu 
nível de conhecimentos em OpenOffice.orc 
Calc. - [Antes da Formação] Indique por 
favor, o seu nível de conhecimentos em 
OpenOffice.orc Calc . 

Z -3,433a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
Exact Sig. (2-tailed) ,000 
Exact Sig. (1-tailed) ,000 
Point Probability ,000 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: 

Tabela: Correlações Questionário Caracterização da Amostra 

 

 

Correlação V I AE ICU PCE NS 
V Pearson Correlation 1 -,041 -,015 ,226 -,097 -,451 
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Nota: Construtos (V) Voluntariedade, (I) Imagem, (AE) Auto-Eficácia, (ICU) Intenção Comportamental 

de Uso, (PCE) Percepção Controlo Externo e (NS) Norma Subjectiva.2 

 

 

 

Anexo 9: 

Tabela: Correlações Questionário Pós-formação Avançada em Folha de Cálculo. 

Correlação DR PCE I NS DP RT FUP AE A V ICU UP 

DR Pearson 

Correlation 

1 ,915** ,259 ,382 ,748** ,543* ,580* ,329 ,804** -,027 ,800** ,641** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,351 ,161 ,001 ,036 ,023 ,231 ,000 ,923 ,000 ,010 

PCE Pearson 

Correlation 

,915** 1 ,234 ,240 ,678** ,429 ,735** ,184 ,800** -,166 ,697** ,491 

Sig. (2-tailed) ,000  ,401 ,388 ,005 ,111 ,002 ,512 ,000 ,554 ,004 ,063 

I Pearson 

Correlation 

,259 ,234 1 ,571* ,406 ,504 ,211 ,719** ,627* ,095 ,535* ,588* 

Sig. (2-tailed) ,351 ,401  ,026 ,133 ,056 ,451 ,003 ,012 ,737 ,040 ,021 

NS Pearson 

Correlation 

,382 ,240 ,571* 1 ,412 ,350 ,100 ,567* ,439 -,092 ,580* ,570* 

Sig. (2-tailed) ,161 ,388 ,026  ,127 ,201 ,722 ,028 ,101 ,744 ,023 ,027 

DP Pearson 

Correlation 

,748** ,678** ,406 ,412 1 ,217 ,396 ,309 ,696** -,096 ,652** ,753** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,005 ,133 ,127  ,437 ,144 ,263 ,004 ,734 ,008 ,001 

                                            
2 Base de dados do estudo, criado em SPSS. 

Sig. (2-tailed)  ,886 ,957 ,419 ,730 ,091 
I Pearson Correlation -,041 1 ,460 ,401 -,053 -,112 

Sig. (2-tailed) ,886  ,085 ,138 ,850 ,691 
AE Pearson Correlation -,015 ,460 1 ,511 ,437 ,246 

Sig. (2-tailed) ,957 ,085  ,051 ,104 ,377 
ICU Pearson Correlation ,226 ,401 ,511 1 ,262 ,115 

Sig. (2-tailed) ,419 ,138 ,051  ,346 ,684 
PCE Pearson Correlation -,097 -,053 ,437 ,262 1 ,357 

Sig. (2-tailed) ,730 ,850 ,104 ,346  ,191 
NS Pearson Correlation -,451 -,112 ,246 ,115 ,357 1 

Sig. (2-tailed) ,091 ,691 ,377 ,684 ,191  
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Correlação DR PCE I NS DP RT FUP AE A V ICU UP 

RT Pearson 

Correlation 

,543* ,429 ,504 ,350 ,217 1 ,185 ,619* ,556* ,165 ,753** ,622* 

Sig. (2-tailed) ,036 ,111 ,056 ,201 ,437  ,510 ,014 ,031 ,556 ,001 ,013 

FUP Pearson 

Correlation 

,580* ,735** ,211 ,100 ,396 ,185 1 -,022 ,548* -,245 ,435 ,255 

Sig. (2-tailed) ,023 ,002 ,451 ,722 ,144 ,510  ,937 ,034 ,379 ,105 ,359 

AE Pearson 

Correlation 

,329 ,184 ,719** ,567* ,309 ,619* -,022 1 ,550* ,034 ,467 ,554* 

Sig. (2-tailed) ,231 ,512 ,003 ,028 ,263 ,014 ,937  ,034 ,905 ,079 ,032 

A Pearson 

Correlation 

,804** ,800** ,627* ,439 ,696** ,556* ,548* ,550* 1 -,138 ,711** ,712** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,012 ,101 ,004 ,031 ,034 ,034  ,623 ,003 ,003 

V Pearson 

Correlation 

-,027 -,166 ,095 -,092 -,096 ,165 -,245 ,034 -,138 1 ,219 -,071 

Sig. (2-tailed) ,923 ,554 ,737 ,744 ,734 ,556 ,379 ,905 ,623  ,433 ,800 

ICU Pearson 

Correlation 

,800** ,697** ,535* ,580* ,652** ,753** ,435 ,467 ,711** ,219 1 ,779** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,040 ,023 ,008 ,001 ,105 ,079 ,003 ,433  ,001 

UP Pearson 

Correlation 

,641** ,491 ,588* ,570* ,753** ,622* ,255 ,554* ,712** -,071 ,779** 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,063 ,021 ,027 ,001 ,013 ,359 ,032 ,003 ,800 ,001  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Nota: Construtos (DR) Demonstrabilidade Resultado, (PCE) Percepção Controlo Externo, (I) Imagem, 

(NS) Norma Subjectiva, (DP) Percepção Prazer, (RT) Relevância no Trabalho, (FUP) Facilidade Uso 

Percebida, (AE) Auto-Eficácia, (A) Atitude, (V) Voluntariedade, (ICU) Intenção Comportamental Uso, 

(UP) Utilidade.3 

 

 

Anexo 10: Programa da Formação Avançada em Folha de Cálculo. 

 

                                            
3 Base de dados do estudo, criado em SPSS. 
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Programa de Formação Avan çada  
em Folha de Cálculo 

 

Objectivos 
Acreditar form ações avançadas em folhas de cálculo 

Destinatários 
Utilizadores com conhecimento prévios de folhas de cá lculo, procurando obter conhecimento a níve l de 

avançado 

Pré-requisitos 
Um conhecim ento básico de utilização do com putador pessoal é um  elemento essencia l pré-requisito para 

este  curso. Experiência em  traba lhar com folhas d e cálculo tamb ém é  necessária. Em  particular, o 
candidato deve ser capaz  de: 

• Abrir e fechar uma folha de  cálculo 

• Criar nova  folha e  gravar em diversos formatos 

• Inserir e edita r dados em células 

• Manipulação de  folhas 
• Conhecimentos básicos de Fórmulas e funções 

• Form atações 

• Gráficos  

PROGRAM A  
 

1) Introdução 
a) Pequena  Introdução aos Sistem as Open Source 
b) História  das Folhas de Cálculo 

2) Principais funções de uma folha de  cálculo 

3) Revisão de Conceitos básicos no novo ambiente  

a) O ecrã  principal 

b) Livro, Folhas e Células 
c) Entrada de  informação  

d) Formatação, Se lecção de  células 

e) Comandos básicos (Abrir, Gravar, Im primir, colar (espec ia l), seleccionar tudo, a lte rações, 

com parar documentos, local izar e substituir) 

f) Cabeçalhos e  Rodapés 
g) Preencher 

h) Ex cluir conteúdos 

i) etc 

4) Funções 
a) Conceitos básicos 

b) Revisão das funções mais usadas 

5) Validação de dados 
a) Definir regras para  a entrada de  valores em cé lulas 

b) Como impedir que um  utilizador digite um código errado 

c) Criar regras de va lidação 

6) Formatação Condicional 
a) Como criar form atos dep endentes do  valor de  uma ou m ais cé lula  

b) Opções avançadas: usando fórmulas 

c) Como encontrar células com  formatos condicionais 

d) Como a lterar várias células sim ultaneam ente  

7) Filtros 
a) Como trabalhar com  listas de dados 

b) Como ordenar listas  
Anexo 11: “Questionário Caracterização da Amostra” e “ Questionário Pós-

Formação Avançada em Folha de Cálculo”. 


