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RESUMO 

 

Com o processo acelerado de urbanização, a população brasileira é hoje 85% 
urbana. Em países com economia emergente, a redução da mobilidade urbana 
surge como um dos principais problemas, com impacto na economia e na 
qualidade de vida das pessoas. As dificuldades de mobilidade enfrentadas nas 
cidades são diferentes para homens e mulheres. O estudo faz uso da teoria de 
diferenças individuais de gênero e tecnologia (TRAUTH, QUESENBERRY, 
MORGAN, 2004), por ser a lente teórica que mais se aproxima dos temas 
investigados. O estudo propõe investigar como diferenças individuais 
influenciam o comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de 
mobilidade urbana. A pesquisa foi estruturada com a utilização de métodos 
mistos. A coleta de dados deu-se com métodos qualitativos e quantitativos. Na 
fase intermediária de análise, os dados qualitativos foram convertidos em 
quantitativos e, por meio da aplicação de métodos estatísticos de regressão, 
buscou-se sugerir grupos de afinidade. Na interpretação dos resultados 
quantitativos e qualitativos foram definidos cinco perfis, demonstrando a 
influência de características individuais no comportamento de usuárias de 
tecnologia em serviços de mobilidade urbana: a mulher segura e tecnológica, a 
mulher discreta e básica, a mulher em autodescoberta, a mulher prática e 
decidida, e a mulher livre e independente. O trabalho enriquece o ambiente 
teórico ao ultrapassar os limites na utilização da teoria para a qual ela foi 
desenhada, e contribui com indícios de uma nova proposta de análise do 
fenômeno – o modelo de diferenças individuais no comportamento de uso de 
tecnologia, composto por: identidade individual, identidade de contexto e 
identidade de TI –. A contribuição para a literatura ocorre ao fomentar o debate 
sobre mobilidade urbana e gênero, e ao aprofundar o conhecimento na área de 
mobilidade urbana com a perspectiva de características individuais de 
mulheres. Iluminando a prática, o trabalho contribui por fomentar o debate 
sobre o assunto com possíveis reflexos na melhoria de políticas públicas de 
mobilidade, e na disponibilidade de informações para empresas que facilitam o 
acesso a serviços de mobilidade urbana e para empresas da cadeia de 
serviços de transporte urbano. Ao trazer o foco para o assunto, a pesquisadora 
espera desenvolver perspectivas atuais que contribuam com a acessibilidade 
das mulheres a melhores serviços de mobilidade urbana. 
 
 
 
PALAVRAS CHAVE: 

Tecnologia. Gênero. Mobilidade Urbana. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

With the accelerated process of urbanization, the Brazilian population is 
currently 85% urban. In countries with an emerging economy, the reduction of 
urban mobility emerges as one of the main problem with direct impact on the 
economy and people's quality of life. The mobility difficulties faced in cities are 
different for men and women. To investigate the phenomenon the study makes 
use of the theory of individual differences of gender and technology (TRAUTH, 
QUESENBERRY, MORGAN, 2004), because it is the theoretical lens that most 
approximates the subjects investigated. The study proposes to investigate how 
individual differences influence the behavior of technology users in urban 
mobility services. The research was structured using mixed methods. The data 
collection was done with qualitative and quantitative methods. In the 
intermediate phase of analysis, the qualitative data were converted into 
quantitative and, through the application of statistical methods of regression, to 
suggest affinity groups. In the interpretation of quantitative and qualitative 
results, five profiles were defined, demonstrating the influence of individual 
characteristics on the behavior of technology users in urban mobility services: 
the safe and technological woman, the discreet and basic woman, the woman in 
self-discovery, the practical and determined woman, and the free and 
independent woman. The work enriches the theoretical environment by 
overcoming the limits in the use of the theory for which it was designed, and 
contributes with indications of a new proposal of analysis for the phenomenon: 
the model of individual differences in the behavior of technology use, composed 
by identity individual identity, context identity and IT identity. The contribution to 
the literature takes place when the debate on urban mobility and gender is 
promoted, as well as the knowledge in the area of urban mobility with the 
perspective of individual characteristics of women. Illuminating the practice, the 
work contributes to foment the debate on the subject with possible reflections in 
the improvement of public policies of mobility, and the availability of information 
to companies that facilitate the access to services of urban mobility and to 
companies of the chain of transport services urban. In bringing the focus to the 
subject, the researcher hopes to develop current perspectives that contribute to 
the accessibility of women to better urban mobility services. 
 
KEY WORDS: 

Technology. Gender. Urban Mobility. 
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SEÇÃO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo investiga a diferença intragênero no uso de tecnologia em 

serviços de mobilidade urbana por mulheres. É um tema relevante para a vida de 

mulheres nas cidades, atrai a atenção de agências internacionais e é importante 

academicamente. A ONU (2014) destaca o movimento de urbanização que está 

ocorrendo mundialmente, com uma velocidade mais acelerada no Brasil. Há uma 

projeção de que em 2050 dois terços da população mundial seja urbana, trazendo 

diversos problemas, entre eles, o da mobilidade urbana. As dificuldades de 

mobilidade enfrentadas nas cidades são diferentes para homens e mulheres, 

especialmente nos países do hemisfério sul. Estudos sobre mobilidade identificaram 

a influência de características de gênero (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007; HANSON, 

2010). Da mesma forma, sabe-se que o perfil de uso de tecnologia entre gêneros 

também é distinta (PRIMO, 2003). Assim, mulheres foram convidadas a participar de 

uma investigação acerca do perfil de uso de aplicativos de mobilidade urbana. Com 

a lente da teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação 

(TRAUTH, 2002, TRAUTH, QUESENBERRY, MORGAN, 2004), e com uma 

abordagem mista de coleta e análise de dados, buscou-se aprofundar o 

conhecimento das características individuais de mulheres, traçando perfis de uso, 

com o objetivo de munir a sociedade e o governo com informações que suportem e 

alavanquem a agenda intragênero, no contexto de mobilidade urbana. 

De acordo com estimativas da ONU (2016), a população mundial aumentou 

2,46 vezes desde 1960, alcançando 7,43 bilhões de pessoas em 2016. O 

crescimento urbano mundial seguiu a mesma tendência, apresentando um aumento 

absoluto de 3,96 vezes e totalizando 54,3% da população mundial. Nesse mesmo 

período, o Brasil subiu três posições no ranking de países mais populosos, 

movendo-se da oitava para a quinta posição; porém o movimento de urbanização foi 

ainda mais significativo, apresentando um crescimento absoluto de 5,25 vezes e 

percentual de 37,9. A população brasileira é hoje 85% urbana (178,17 milhões de 

pessoas entre os mais de 200 milhões de habitantes). O aumento populacional da 

segunda metade do século XX até a atualidade caracteriza-se também pelo 

movimento da população rural para as áreas urbanas. A urbanização apresenta 

aspectos positivos, pois possibilita o aumento da capacidade de oferta de serviços, o 
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aumento de oportunidades econômicas, o investimento em infraestrutura, enfim, 

melhores condições de vida (KANTOR, 2002; MCGRANAHAN, MARTINE, 2014). 

Porém, apresenta também aspectos negativos, como a redução da mobilidade 

(BOARETO, 2008), a qual necessita ser entendida e minimizada. 

Mobilidade urbana foi o tema escolhido pelos jovens para discussão no Fórum 

da Juventude das Nações Unidas, ocorrido em janeiro de 2018 (VILELA, 2018). Para 

países com economia emergentes, como o Brasil, a área mais impactada pelo 

processo de urbanização é a mobilidade urbana (NOBRE, 2014), e com a redução 

da mobilidade tem-se visualizado impactos negativos para a economia, o meio 

ambiente e a qualidade de vida, principalmente nas grandes cidades brasileiras 

(REIS, 2014).  

A mobilidade urbana é um atributo associado à cidade que corresponde à 

movimentação física e lógica – acessibilidade - das pessoas, possibilitando a elas o 

acesso a serviços como educação, saúde, trabalho e lazer. Mudanças na mobilidade 

urbana afetam diretamente as pessoas, pois são uma forma de combate à 

desigualdade social e de promoção de inclusão social. Esse efeito dá-se à medida 

que a mobilidade urbana facilita o acesso a lugares, atividades ou serviços. Pensar 

em qualidade de vida é pensar também em mobilidade urbana, pois ela é um dos 

requisitos para a autonomia das pessoas. Por meio do movimento do ir e vir, do 

acesso a oportunidades e serviços, é que se promove a igualdade social e se dá o 

processo de inclusão social (DE ARAUJO, 2011). Por isso, em 2012, foi instituído 

pelo governo federal a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), por meio da 

Lei 12.587/2012, na qual municípios com população superior a 20 mil habitantes 

teriam três anos para desenvolver um plano de mobilidade. Em 2015, com a baixa 

adesão ao cumprimento da lei1, o prazo para submissão do plano de mobilidade dos 

municípios foi estendido para abril de 2018, por meio da Lei 13.406/2016. Essa ação 

é uma das evidências do comprometimento do governo federal para que melhorias 

na mobilidade urbana sejam implementadas. 

Para que o objetivo da população de melhoria na mobilidade urbana seja 

atendido, é necessário que o processo de urbanização seja compreendido como um 

todo, não somente para a elaboração de um planejamento urbano adequado. 

Segundo o último censo (IBGE, 2010c), existe uma predominância de mulheres no 

                                                           
1 Informação disponível em http://www.ebc.com.br/especiais/mobilidade-sustentavel 
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ambiente urbano, porém o contexto de mobilidade urbana é historicamente 

masculino (PRIMO, 2003). Os primeiros usuários de transporte urbano eram homens 

trabalhadores de alta renda, enquanto suas mulheres se dedicavam à família, aos 

trabalhos domésticos e às atividades sociais. Foi nesse cenário que se moldou o 

sistema de transporte urbano, consolidando um cenário que se mantém até a 

atualidade: homens, cujo principal motivo da mobilidade era o trabalho, gerando 

picos de deslocamento em horários preestabelecidos e cujos trajetos eram, na sua 

grande maioria, da casa para o trabalho e vice-versa; e mulheres e crianças 

movimentando-se em horários que não eram de pico, deslocando-se com objetivos 

que variavam entre o social, o lazer e o doméstico (WACHS, 2010). Com o 

desenvolvimento das cidades e o próprio movimento de urbanização, outros perfis 

de mobilidade surgiram nesse cenário.  

Atualmente, o perfil de mobilidade das mulheres é apresentado como elas 

sendo mais propensas a deslocamentos com distâncias mais curtas que os homens, 

mais propensas a utilizar transporte público, realizam deslocamentos com mais 

paradas (“multi-stops”), e deslocam-se mais em horário que não sejam de pico de 

deslocamento (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007; LODOVICI, PESCE, 2012). Para as 

mulheres, a mobilidade transformou-se em um requisito para empoderamento, e 

acesso a oportunidades e independência, sendo o reconhecimento desse 

relacionamento algo recente (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007; LODOVICI, PESCE, 

2012). Mesmo compartilhando interesses urbanos comuns específicos do gênero, as 

mulheres formam um grupo altamente heterogêneo. As mulheres urbanas assumem 

diferentes responsabilidades e papéis que as tornam diferentes entre si. Existem, 

por exemplo, mulheres executivas, mulheres de diferentes raças, mulheres ricas, 

mulheres trabalhadoras e mulheres que se dedicam às atividades domésticas e 

familiares. Há diversos papéis, com diferentes responsabilidades, que coexistem em 

uma mesma mulher (KHOSLA, 2009). É um equívoco considerar as mulheres como 

uma única categoria, ignorando diferenças como raça, idade, renda, contexto 

cultural, educacional, características pessoais e traços de personalidade 

(LOUKAITOU-SIDERIS, 2016).  

Segundo a ONU (2010), gênero é uma identidade socialmente construída e 

atribuída a homens, mulheres e ao relacionamento entre eles. Indivíduos de 

diferentes gêneros usam serviços de forma distinta. As diferentes perspectivas 

geram experiências e, consequentemente, diferentes impactos sobre suas escolhas. 
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Estudos reconhecem a existência de diferenças entre os gêneros, bem como no 

interior de cada gênero (NICHOLSON, 1994, FARAH, 2004).  

A tecnologia tem mudado a relação entre mobilidade e gênero, e tem 

impulsionado grandes inovações (WANG, 2015). Diversos aplicativos móveis foram 

desenvolvidos como forma de facilitar e auxiliar os usuários na sua locomoção. A 

popularização do uso de aplicativos móveis de mobilidade urbana deu-se de forma 

gradual, à medida que características locais eram incorporadas nas soluções. Nas 

grandes cidades, os aplicativos de geoprocessamento começaram a ser utilizados 

com o intuito de auxiliar na escolha de trajetos que evitassem rotas com 

engarrafamentos. Em 2014, o Brasil, com cerca de três milhões de usuários, era o 

segundo maior país, em número de usuários, no aplicativo Waze®. Foi nesse 

período que aplicativos como Waze® e Google Maps® começaram a incorporar 

novas funcionalidades, como informação de condução em regiões restritas e opção 

para ciclovias. O segundo grupo de aplicativos de mobilidade que se destaca são os 

aplicativos de táxi que, além de proverem informações de mobilidade, fornecem 

também o serviço de deslocamento. Os aplicativos de mobilidade urbana tornaram-

se assim, uma alternativa eficiente de gestão de deslocamento para os usuários no 

Brasil (BOECHAT, 2015). Porém, é necessário mais do que tecnologia para se 

acelerar a transformação da mobilidade urbana. Há diversas questões que precisam 

ser consideradas, tanto nacional quanto internacionalmente, para que gênero seja 

considerado nas agendas de mobilidade de forma sistêmica. Segundo Lee (2017), 

há estudos que vinculam a mobilidade da mulher a oportunidades econômicas, e 

argumentos que as tecnologias aplicadas às soluções de mobilidade possuem 

caráter libertador para as mulheres, possibilitando a elas ultrapassar barreiras físicas 

e sociais. 

Nesse contexto complexo, é necessário entender fatores que influenciam as 

diferentes experiências das mulheres na interação com o uso da tecnologia em 

serviços de mobilidade urbana no Brasil. Embora existam estudos que se dedicam a 

estudar os problemas de uso de tecnologia pelos diferentes gêneros, não se 

identificou estudos que se dedicassem a verificar a influência de intragênero no uso 

de aplicativos em serviços de mobilidade urbana (Figura 1). Diante dessa lacuna, 

sendo esta pesquisadora mulher, que ora exerce um papel de mulher trabalhadora, 

ora um papel de mulher dona de casa, ora de mulher branca e de classe social A, 

entre outros, muito lhe interessa fomentar essa discussão e promover o 
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desenvolvimento desse conhecimento. Sob essas premissas, delineou-se o 

problema de pesquisa deste trabalho: Como diferenças individuais influenciam o 

comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana? 

 

Figura 1 – Posicionamento deste Estudo 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O objetivo geral deste trabalho é investigar como diferenças individuais 

influenciam o comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de 

mobilidade urbana. Os objetivos específicos definidos para suportar o objetivo geral 

da pesquisa são:  

a) Investigar como atributos da identidade individual diferenciam usuárias 

de tecnologia em serviços de mobilidade urbana;  

b) Analisar como fatores de influência individual diferenciam usuárias de 

tecnologia em serviços de mobilidade urbana; e  

c) Identificar como características de influência ambiental diferenciam 

usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana. 

 

Abordar dimensões de gênero em contextos de tecnologia e mobilidade é 

importante à medida que se reconhece o potencial de oportunidades de 

emancipação e empoderamento que a mobilidade propicia às mulheres, e o quanto 

a tecnologia da informação tem a contribuir com o desenvolvimento dessa área. 

Mais do que isso, é respeitar a dignidade e os direitos de mais da metade da 
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população urbana brasileira. É reconhecer, por parte da pesquisadora, a 

necessidade de uma postura moral e ética perante esse problema. É utilizar a 

ciência para o desenvolvimento de todos. 

A conclusão deste estudo enriquece a literatura, aprofundando o 

conhecimento na área de mobilidade urbana com a perspectiva de características 

individuais de mulheres, podendo ser o princípio para a compreensão do 

comportamento do uso de tecnologia a partir de uma perspectiva intragênero. O 

estudo enriquece o campo teórico ao ultrapassar os limites anteriores do uso da 

teoria para o qual ela foi desenhada e utilizada até o momento. A pesquisa ainda 

contribui com o ambiente teórico ao apresentar indícios de uma nova explicação 

para o fenômeno. Na perspectiva da prática, o estudo espera contribuir com 

melhoria das políticas públicas de mobilidade já existentes, e gerar conhecimento 

para empresas que facilitam o acesso a serviços de mobilidade urbana e empresas 

da cadeia de serviços de transporte urbano. Ao fomentar o debate sobre o assunto, 

a pesquisadora espera trazer perspectivas atuais que contribuam com a 

acessibilidade das mulheres a melhores serviços de mobilidade urbana. 

As seções da tese estão estruturadas da seguinte maneira: A primeira seção 

é a introdução e apresenta o tema em estudo, o problema de pesquisa e os 

objetivos do trabalho. A segunda seção apresenta a revisão de conceitos da 

literatura, incluindo os temas de mobilidade urbana, gênero e tecnologia, bem como 

identidade e identidade de TI. A terceira seção é dedicada à fundamentação teórica 

e apresenta a Teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da 

Informação desenvolvida por Trauth, Quesenberry e Morgan (2004). A quarta seção 

apresenta os procedimentos metodológicos, que incluem o modelo de pesquisa, a 

coleta de dados, a análise de dados, e os critérios de validação da pesquisa. A 

quinta seção é destinada à apresentação e discussão dos resultados, descrevendo o 

perfil dos participantes da pesquisa, as orientações de identidade dos participantes, 

o modelo de uso de aplicativos de mobilidade urbana por mulheres, o mapeamento 

de perfis e a discussão dos resultados, bem como o relacionamento dos itens 

encontrados com a literatura já existente. A sexta seção é dedicada às 

considerações finais, incluindo as contribuições do trabalho, as limitações do estudo 

e as oportunidades de estudos futuros. 
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SEÇÃO 2 – CONTEXTO SUBSTANTIVO 

 

 

O contexto substantivo de uma pesquisa refere-se ao conteúdo ou tema de 

interesse e representa os eventos da vida real em estudo (BRINBERG, 1982). A 

revisão da literatura desses temas busca, entre diversos objetivos, auxiliar a 

delimitação do problema de pesquisa, identificar áreas pouco investigadas, 

propiciando a identificação de linhas de investigação, e apresentar o estágio atual de 

conhecimento sobre o assunto em investigação (BENTO, 2012). O contexto 

substantivo desta pesquisa é composto por três pilares (Figura 2): Tecnologia da 

Informação, Mobilidade e Gênero.  

 

Figura 2 – Pilares do Contexto Substantivo:  

Mobilidade, Gênero e Tecnologia da Informação 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Durante a fase de análise, os temas identidade e identidade de tecnologia da 

informação emergiram dos dados, o que fez com que a autora retornasse a esta 

seção para complementá-la. Isso se fez necessário para propiciar um melhor 

entendimento dos conceitos, de maneira que pudessem servir como base e 

direcionamento para reflexões e recomendações realizadas neste trabalho. A autora 

optou também por incluir um breve relato acerca da ferramenta de Cheek, Smith e 

Tropp (2002), utilizada para mensurar características individuais e, uma breve 

análise de requisitos aplicados às pesquisas de gênero. 

Dessa forma, esta seção está organizada para apresentar uma revisão dos 

conceitos da literatura sobre a junção dos temas de mobilidade e tecnologia, gênero 
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e tecnologia, bem como gênero e mobilidade. Apresenta também uma revisão 

acerca de identidade e identidade de tecnologia da informação. Por fim, encerra 

apresentando as formas de mensuração de características individuais e os critérios 

de qualidade de uma pesquisa de gênero.  

 

2.1 MOBILIDADE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O conceito de mobilidade é entendido de duas maneiras diferentes pela 

comunidade acadêmica. O termo “mobilidade” pode estar relacionado com a 

movimentação física de um local para outro, mas também pode estar relacionado à 

capacidade de acesso, ou movimentação virtual (WACHS, 2010; KUNIEDA, 

GAUTHIER, 2007). A mobilidade física está relacionada à movimentação e 

transporte de pessoas. Mede-se, em geral, pelo número de viagens por dia. A 

mobilidade virtual, ou acessibilidade, pode ser ainda analisada mais profundamente 

se consideradas duas perspectivas: o acesso ao sistema de transporte em si, e o 

acesso ao destino, que leva em consideração a facilidade de chegar-se ao local 

desejado (WACHS, 2010; CARDOSO, 2008; KUNIEDA, GAUTHIER, 2007). 

Mobilidade tem impacto direto na mobilidade social, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida por meio do acesso a maior quantidade e variedade de 

oportunidades (WACHS, 2010). 

O conceito mais frequente para mobilidade urbana está relacionado à 

movimentação de pessoas na vida cotidiana, intra e entre cidades (WACHS, 2010, 

HANSON, 2010). Entendia-se que a movimentação física era um requisito 

necessário para que as pessoas pudessem ter acesso a habitação, saúde, lazer, 

educação e empregos. Com o avanço da tecnologia, isso não é mais uma verdade 

absoluta. É possível a pessoa ter acesso, de forma remota, a quase tudo isso. 

Dessa maneira, mobilidade urbana deixou de estar relacionada à movimentação 

física de pessoas na cidade, e passou a contemplar o conceito de acessibilidade a 

serviços urbanos (WACHS, 2010). O conceito expandiu-se para contemplar 

aspectos de inclusão social e desenvolvimento socioeconômico (KOBAYASHI, 

BACKES, 2016). Mobilidade urbana é um dos itens para mensurar-se o 

desenvolvimento urbano. À medida que se permite o acesso à mobilidade urbana 

aos cidadãos, dando-lhes a possibilidade de acesso às oportunidades de forma 
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igualitária, promove-se a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico, pois 

um número maior de pessoas passa a poder concorrer a essas oportunidades 

(KOBAYASHI, BACKES, 2016). 

O rápido desenvolvimento da tecnologia gera um enorme potencial para 

transformar conceitos de mobilidade urbana (FANG, 2015). A mobilidade, suportada 

pelo sistema de transporte urbano, é dinâmica, influenciada pela sociedade e capaz 

de impactar a capacidade de escolha das pessoas (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007) à 

medida que expande ou limita as opções de mobilidade dessas pessoas, seja por 

custo da mobilidade, por tempo do deslocamento ou qualquer outro fator. 

Na visão de Gowrishankar, Stern e Work (2017), melhorias na mobilidade 

podem tanto auxiliar no crescimento de cidades, como melhorar a qualidade de vida 

em todo o mundo. Nesse cenário, diversos aplicativos de mobilidade urbana têm 

sido desenvolvidos e mais intensamente utilizados com o objetivo de facilitar a vida 

de seus usuários (CHAVES, STEINMACHER, VIEIRA, 2011, CHEN et al., 2015), 

mesmo com propostas de serviços bastante diferenciadas. Entre esses aplicativos, 

destacam-se os aplicativos para automóveis, os aplicativos de táxi, os aplicativos de 

transporte público, os aplicativos para pedestres e os aplicativos para bicicletas 

(FRANÇOZO, DE MELLO, 2016). 

As tecnologias móveis mudaram a visão de interação homem-computador, 

pois agora se posicionam junto ao usuário e o acompanham para onde ele for, 

suportando-o em diversas atividades que antes não era possível (CASTRO, 

TEDESCO, 2014). Uma dessas atividades é a mobilidade urbana, que passou a ser 

uma inquietude para os usuários em razão do crescimento das cidades e a 

complexidade das malhas de transporte. Uma preocupação reportada pelos autores 

refere-se ao fato de os aplicativos de mobilidade necessitarem reportar “uma enorme 

quantidade de informação em um espaço reduzido de tela” (CASTRO, TEDESCO, 

2014, p. 471), tornando sua interface, na maioria das vezes, confusa para o usuário. 

A forma de locomoção das pessoas está sendo alterada pelo uso de 

aplicativos de mobilidade urbana. Os aplicativos estão sendo utilizados para traçar 

rotas de locomoção, verificar fluxo de trânsito, acompanhar em tempo real o 

transporte, dentre outras funcionalidades (ALMEIDA et al., 2016). Em relação aos 

aplicativos de táxi, eles são considerados aplicativos de mobilidade urbana, mas ao 

invés de disponibilizarem informações de mobilidade, disponibilizam o serviço de 

deslocamento. Aplicativos de smartphone são utilizados como forma de acesso ao 
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serviço (SILVA JUNIOR et al., 2016). Com exceção do grupo de aplicativos de táxi, 

os demais aplicativos foram desenvolvidos para fornecer informações que auxiliem 

seus usuários a deslocarem-se de um lugar a outro, por meio de definição de rotas 

de deslocamento, pontos de referência, informações de trânsito, informações de 

pedágio, informações de localização do transporte público, horários de chegada e 

saída dos lugares, entre outras informações (FRANÇOZO, DE MELLO, 2016; 

QUARESMA, GONÇALVES, 2013). Diversos desses aplicativos permitem ainda que 

o usuário registre informações, como acidentes, sugestões e reclamações.  

Aplicativos para pedestres, em geral, são originados de adaptações feitas em 

aplicativos já existentes para automóveis e que, em decorrência disso, atendem 

parcialmente às necessidades dos pedestres (REHRL et al., 2005). Outro aspecto 

importante ressaltado pelos autores é que o uso desses aplicativos por pedestres é 

motivado por diferentes aspectos, como a exploração da cidade por turistas ou 

mesmo a busca por um ponto de ônibus mais próximo. Um aspecto considerado 

requisito importante pelos usuários é que aplicativos de mobilidade para pedestres 

não devem ter foco somente em ambientes abertos, mas contemplar também 

ambientes fechados (REHRL et al., 2005).  

Da Silva e Urssi (2015) investigaram como aplicativos facilitam a vida das 

pessoas em ambiente urbano em diferentes contextos, entre eles, mobilidade. 

Identificaram que entre os benefícios e motivos que incentivam o uso desses 

aplicativos está: a agilidade do serviço, onde um táxi chamado por um aplicativo 

móvel possuía, naquele estudo, uma redução do tempo médio de chegada do taxista 

de 67% a 83%; o benefício de otimização do deslocamento, contribuindo para a 

redução do tempo de mobilidade; e melhor controle do processo, pois os usuários 

dos aplicativos tinham mais informação de como, onde e quando chegar ao local 

desejado. 

Outra investigação de comportamento de uso foi realizada por Françozo e De 

Mello (2016), a qual consistiu em uma pesquisa com trezentos e doze usuários de 

aplicativos de mobilidade urbana em smartphones, e identificaram que os aplicativos 

Waze® e Google Maps® são os mais utilizados entre os entrevistados. A pesquisa 

indicou que, em relação à frequência de uso, mais da metade dos entrevistados 

(54%) utiliza o aplicativo em todos os seus trajetos, independente de tratar-se de um 

trajeto desconhecido ou de rotina. Entre as informações mais relevantes consultadas 

pelos entrevistados, desconsiderando o trajeto para um local determinado, listaram-
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se informações de congestionamento, radares, perigo na via, velocidade média e 

existência de polícia. Entre os motivos mais citados de facilidade proporcionados 

pelos aplicativos, estão: a identificação de trajetos onde a velocidade pode ser 

maior, propiciando um tempo de deslocamento menor; alertas de acidentes e 

radares; e a previsão de tempo de chegada. O aspecto de segurança com o uso de 

aplicativos de mobilidade foi citado por 15% dos entrevistados. A pesquisa também 

identificou que grande parte dos entrevistados faz uso de mais de um aplicativo de 

mobilidade. Os autores concluíram que “o usuário não busca apenas obter rotas, 

mas sim uma completa gama de informações como congestionamentos, velocidades 

médias, radares e segurança nas vias” (FRANÇOZO, DE MELLO, 2016, p. 10). 

Ao analisar-se como os aplicativos são utilizados, que funcionalidades são 

mais comumente acessadas, identificou-se que aplicativos de ônibus são mais 

utilizados para ver horários de transporte, verificar itinerários ou rotas e, verificar 

quais linhas passam em um determinado lugar. Em aplicativos como Waze®, as 

funcionalidades que mais se destacam são: traçar uma rota, pesquisar um endereço 

e verificar o tempo de deslocamento entre dois lugares (ALMEIDA et al, 2016). 

 

2.2 GÊNERO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O conceito de gênero foi trazido para o meio acadêmico nos anos 70 por meio 

de estudos sobre mulheres e, desde então, apresenta diferentes interpretações por 

diferentes correntes do feminismo (FARAH, 2004). Desde o final dos anos 70 esse 

campo de estudo vem se consolidando no Brasil (FARAH, 2002), muito embora 

ainda não exista uma definição única ou simples sobre gênero. Os estudos mais 

frequentes de gênero focam em mulher, homem versus mulher ou relações entre 

eles (HEARN, HUSU, 2011).  

A visibilidade da temática de gênero deu-se no início dos anos 80 com a 

denúncia da dominação masculina, tanto na esfera pública quanto na privada, por 

movimentos de mulheres (FARAH, 1999, FARAH, 2002). Homens e mulheres 

possuem diferentes funções e estruturas de poder na sociedade. A perspectiva de 

cada um deles em relação a um mesmo assunto pode ser diferente, pois são 

afetados de forma diferenciada pelas convenções sociais, políticas, de direitos 

humanos e violações. Mulheres tendem a ser invisíveis e desconsideradas em 
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relação a alguns direitos. Particularidades de cada gênero influenciam aspectos da 

vida pessoal, social e política, bem como estruturas de poder. A inclusão da 

dimensão de gênero nas pesquisas, ou seja, a combinação das diferentes 

perspectivas de gênero e pontos de vista possibilita a análise por novas perspectivas 

e melhora a compreensão da questão de pesquisa por meio de uma visão mais 

completa (CALLAMARD, 1999, CHAUDHURY et al., 2012). 

Um marco na academia deu-se com a publicação do estudo de Beauvoir, em 

1949, intitulado “O segundo sexo”, no qual a autora apresenta o conceito de gênero 

como sendo a forma e o significado resultante de uma construção histórico e cultural 

em uma dicotomia de corpos, os quais se diferenciam por suas funções 

reprodutivas. O corpo não é uma “coisa”, mas uma situação que reflete a 

compreensão do mundo, podendo, em algumas situações, atuar como um fator 

limitante (BEAUVOIR, 1970). Segundo Beauvoir (1970, p.10), “a humanidade é 

masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é 

considerada um ser autônomo". Dessa maneira, o homem é visto como o sujeito 

universal, enquanto que cabe à mulher o papel de “outro”. A partir desse 

posicionamento, o homem estabelece uma hierarquia posicionando-se como alguém 

superior à mulher. 

“Efetivamente, ao lado da pretensão de todo indivíduo de se afirmar como 
sujeito, que é uma pretensão ética, há também a tentação de fugir de sua 
liberdade e de constituir-se em coisa. É um caminho nefasto porque 
passivo, alienado, perdido, e então esse indivíduo é presa de vontades 
estranhas, cortado de sua transcendência, frustrado de todo valor. Mas é 
um caminho fácil: evitam-se com ele a angústia e a tensão da existência 
autenticamente assumida. O homem que constitui a mulher como um Outro 
encontrará, nela, profundas cumplicidades. Assim, a mulher não se 
reivindica como sujeito, porque não possui os meios concretos para tanto, 
porque sente o laço necessário que a prende ao homem sem reclamar a 
reciprocidade dele, e porque, muitas vezes, se compraz no seu papel de 
Outro” (BEAUVOIR, 1970, p. 15) 

 

Nesse contexto, universaliza-se a subordinação do gênero feminino ao 

gênero masculino, construindo-se um comportamental no qual o homem é 

interpretado como o racional e objetivo, e a mulher como a prática e subjetiva. 

Vincula-se à mulher a imagem de família, sem, contudo, vincular-se ao homem a 

imagem de pai (BENTO, 2006). 

Como consequência da concepção binária de gêneros, adquire-se um 

aspecto universal, pois se entende que determinadas características são 

compartilhadas por todos do mesmo gênero. Durante muito tempo, a dicotomia 
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limitou estudos de gênero (BENTO, 2006) impossibilitando aprofundar o 

conhecimento sobre conflitos e tensões sobre o homem versus mulher, o masculino 

versus feminino. Com a institucionalização do feminismo, surge naturalmente a 

necessidade de repensar-se o conceito de gênero. “Os pressupostos teóricos que 

orientaram essa guinada foram, principalmente, a concepção de poder e a dimensão 

relacional para a construção das identidades de gênero” (BENTO, 2006, p.73). 

Nesse cenário, Scott (1994) surge desconstruindo o conceito de mulher 

universal e inferior, cuja definição de homem e mulher dava-se em termos um do 

outro. Passa-se a olhar a mulher sob outras dimensões, como classe social, 

nacionalidade, religiosidade, etnia e orientação sexual (BENTO, 2006). A mulher 

deixa de ser vista como alguém subordinada ao homem.  

O conceito de gênero incorpora características relacionais e políticas. Para 

Scott (1994, p. 12): 

“Gênero significa o saber a respeito das diferenças sexuais. [...] Tal saber 
não é absoluto ou verdadeiro, mas sempre relativo. [...] Seus usos e 
significados nascem de uma disputa política e são os meios pelos quais as 
relações de poder - de dominação e de subordinação - são construídas”. 

 

Essa definição parte de dois princípios. O primeiro é que gênero é um 

elemento das relações sociais que tem como base a diferença entre os sexos. O 

segundo é que gênero passa a ser uma maneira de expressar relações de poder 

(SCOTT, 1994). 

Contudo, diversos autores (CARRIGAN, CONNEL, LEE, 1985; COLLINSON, 

HEARN, 1994, DE LAURETIS, 1994) defendem ser necessário sempre considerar 

as relações entre mulheres e entre homens. De Lauretis (1994) argumenta que uma 

limitação desse conceito de gênero com base nas diferenças sexuais é que a mulher 

é vista de forma única e universal, e necessariamente como uma oposição ao 

homem. Essa definição impossibilita identificar “as diferenças entre as mulheres ou, 

talvez mais exatamente, as diferenças nas mulheres” (DE LAURETIS, 1994, p. 207). 

Nesse cenário, gênero passa a ser uma construção sociocultural, “um sistema de 

representação que atribui significado a indivíduos dentro da sociedade” (DE 

LAURETIS, 1994, p. 212). 

A ONU (2010) também posiciona gênero como uma identidade socialmente 

construída e atribuída a homens, mulheres e ao relacionamento entre eles, 

corroborando, assim, De Lauretis (1994), Carrigan, Connel e Lee (1985), e também 
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Collinson e Hearn (1994). Essa identidade pode ser moldada por questões 

ideológicas, religiosas, econômicas, culturais ou étnicas (QUISUMBING, 1996). Para 

Nightingale (2006, p.171), “gênero é o processo pelo qual as diferenças baseadas 

no sexo biológico são definidas, imaginadas e ganham significado em contextos 

específicos”. 

Reforça essa ideia, a abordagem na qual uma pesquisa de gênero não é uma 

pesquisa sobre homens e mulheres, mas que leva em consideração o gênero como 

uma variável no desenvolvimento dos estudos. Homens e mulheres assumem 

papéis diferentes na sociedade, o que lhes propicia diferentes experiências e, 

consequentemente, diferentes impactos sobre suas escolhas. Esses 

posicionamentos geram grande impacto na sociedade. Uma pesquisa de gênero 

considera, de forma igualitária, igualdades e diferenças entre experiências e pontos 

de vista de cada grupo (LEDUC, 2009; CALLAMARD, 1999; ASAD, ALLANA, 2015). 

O uso de conceitos de gênero na perspectiva de análise de uma pesquisa é 

uma maneira de chamar a atenção para a construção social do feminino, do 

masculino e da relação entre eles (FARAH, 2004). A questão de gênero pode ser 

abordada sob duas diferentes perspectivas em pesquisas. A primeira considera 

gênero como sexo e a coloca como uma unidade de análise ao separar os dados 

por sexo. A segunda perspectiva é considerá-la como conteúdo de análise por meio 

da utilização de teorias de gênero como lentes de análise (ASLAM, 2014). Tudo isso 

faz o estudo de gênero ser algo complexo e desafiante para o pesquisador. Segundo 

Hearn e Husu (2011), a inclusão da análise por gênero em pesquisas científicas 

aproxima a ciência de contextos sociais e culturais. Isso significa possibilitar um 

entendimento mais científico e profundo dos problemas.  

Existe uma confusão entre sexo e gênero. De acordo com o documento 

“Gender Statistics Manual: Integrating a Gender Perspective into Statistics” da ONU 

(2015), características físicas, imutáveis, universais em todas as sociedades, não 

dependentes de fatores culturais ou temporais, caracterizam o termo “sexo”. 

Enquanto características socialmente construídas, influenciadas por fatores culturais 

e relações sociais entre homens e mulheres, e que podem ser alteradas no tempo 

pelo próprio indivíduo qualificam o termo “gênero”. Gênero determina o que é 

esperado, valorizado e considerado “permitido” para cada um dos sexos em um 

contexto predefinido. Diferenças e desigualdades entre homens e mulheres existem 

na maioria das sociedades no que se referem às funções, responsabilidades, acesso 
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a recursos e oportunidades de tomada de decisão. Essas diferenças e 

desigualdades são moldadas por relações socialmente construídas e podem alterar-

se de forma ampla no tempo, entre e intraculturas (ONU, 2015; ONU, 1999, 

COCKBURN, ORMROD, 1993). Estudos reconhecem a existência de diferenças 

entre os gêneros, bem como no interior de cada gênero (NICHOLSON, 1994, 

FARAH, 2004). 

Embora as correntes feministas tenham como objetivo superar as 

desigualdades presentes na relação entre homem e mulher (FARAH, 2004), cabe 

ressaltar que nem toda diferença pode ser caracterizada uma desigualdade. A partir 

do momento que homens e mulheres possuem as mesmas oportunidades em todas 

as esferas da sociedade, e quando seus comportamentos e necessidades são 

igualmente reconhecidos e favorecidos, não se considera mais desigualdade de 

gêneros (IBGE, 2010a). 

No Brasil, “a questão de gênero tem sido progressivamente incorporada como 

tema de investigação [...] como reflexo de sua relevância no quadro social do país” 

(FARAH, 1998, p. 9). A perspectiva de gênero faz-se necessária por três razões 

principais. A primeira é atender aos princípios de direitos humanos, de maneira a 

contribuir com os esforços e ações globais de reconhecimento dos diretos das 

mulheres. A segunda refere-se a razões estratégicas, como suportar o movimento 

global de inclusão de mulheres, evidenciando as diferenças e as diversidades entre 

os gêneros. E, por fim, depara-se com razões conceituais e legais, com a inclusão 

dos conceitos de gênero e seu alinhamento com as leis de direitos humanos como 

forma de manter a relevância das pesquisas (CALLAMARD, 1999). 

Segundo Callamard (1999), para considerar-se a utilização de uma 

perspectiva de gênero em uma atividade é necessário reconhecer que as regras de 

homem e mulher são socialmente construídas e não representam única e 

exclusivamente aspectos biológicos, ou seja, gênero não é sexo. É necessário 

reconhecer também que, de maneira individual ou inter-relacionada, a estrutura 

econômica, a natureza do estado e seus projetos sociais, a religião, e a cultura 

definem e atribuem papéis para homens e mulheres. Por fim, deve-se também ter o 

entendimento de que homens e mulheres não são grupos homogêneos, pois 

diversos aspectos influenciam seus comportamentos, como experiência de trabalho, 

participação econômica e política, exercícios de seus direitos, raça, classe social, 

etnia, religião, situação econômica e orientação sexual. 
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Em decorrência dessa complexidade, o termo gênero é frequentemente 

utilizado de forma incorreta. Quando dados sociais, demográficos e econômicos são 

solicitados em uma pesquisa, é o sexo da pessoa que está sendo capturado, e não 

o seu gênero. Quando a análise desses dados é feita e emergem diferenças no que 

se refere à vida dos homens e mulheres, como resultado de funções e expectativas, 

é que se pode considera-las informações de gênero (CORNER, 2003). 

Ao longo do tempo, o entendimento das informações de gênero, seu uso e 

quem são os usuários tem mudado. Não basta gerar informações sobre homens ou 

mulheres. Muitas informações são apresentadas de forma consolidada por sexo e 

não permitem uma análise por gênero, embora estatisticamente seja possível 

descrever e analisar informações de gênero simplesmente comparando dados entre 

homens e mulheres. Com a existência da necessidade de detalhamento de 

informações relacionadas às mulheres, identificou-se também oportunidades para 

aprimoramento nas informações relacionadas aos homens (HEDMAN, PERICCI, 

SUNDSTROM, 1996), apesar de considerar-se que informações estatísticas 

masculinas – preocupações, necessidades e estilos de vida – já estejam bem 

representadas (CORNER, 2003). Nesse sentido, pesquisas de gênero podem 

auxiliar na compreensão de causas de desigualdades no acesso a todos os tipos de 

recursos. Isso é bastante relevante no que tange ao impacto que políticas públicas 

podem ter quanto à sua eficácia, quando são capazes de tratar as causas dessas 

diferenças, bem como as estruturas e práticas que auxiliem na redução dessas 

desigualdades (ONU, 2002). 

A intersecção de gênero e tecnologia ainda está em debate (HEARN, HUSU, 

2011), e sabe-se que a aproximação dessas áreas de pesquisa se deu em 

decorrência de estudos feministas (HARDING, 1986; SCHIEBINGER, 1999). 

Estudos que relacionam gênero, tecnologia e desenvolvimento foram realizados pela 

academia (ASIEDU, 2012), e evidenciam que a diversidade de gêneros raramente é 

considerada em situações onde a tecnologia é utilizada com expectativa de 

desenvolvimento, embora se reconheça que as entidades governamentais de 

desenvolvimento, como a ONU, estão na vanguarda do tratamento de questões de 

gênero quando se trata da utilização de tecnologia para o desenvolvimento dos 

países (ONU, 2015). 

A diferença de gênero em tecnologia da informação refere-se principalmente 

à desigualdade de acesso e uso, ou à percepção da existência dessa desigualdade. 
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Em outras palavras, o quão menos as mulheres possuem acesso ou usam 

dispositivos, facilidades ou serviços de tecnologia da informação (IBRAHIM, 

ADAMU, 2016). 

Primo (2003) afirma que o envolvimento da mulher na sociedade em igual 

grau de oportunidade ao homem irá contribuir para o avanço social e econômico das 

sociedades. No cenário com as mulheres como representantes da força econômica 

de muitos países em desenvolvimento, e a economia cada vez mais direcionada à 

informação, as preocupações do acesso e uso da tecnologia por elas ganham 

relevância, e os estudos da abordagem de gênero e TICs aumentam sua 

importância para a academia, resultando em um volume de pesquisas em diversas 

áreas, como saúde, educação e empoderamento da mulher (JURIS BENNETT, 

WALSTON, AL HARBI, 2015; STEPULEVAGE, 2001; CORREA, 2015; FERRAR, 

OLDS, WALTERS, 2012; BUSE, 2010; SHARMA et al. 2015; ADDO, 2015; 

ROBERTS, 2016; SHARMA, MAHESHWARI, 2016). 

O ambiente de tecnologia é predominantemente masculino (PRIMO, 2003; 

TRAUTH, 2002; GALYANI MOGHADDAM, 2010; VENKATESH, MORRIS, 2000), e o 

acesso à tecnologia pelas mulheres não é uma questão de disponibilidade de um 

computador com acesso à internet. Diversos outros aspectos estão relacionados ao 

acesso à tecnologia pelas mulheres (PRIMO, 2003). Por considerar o ambiente 

tecnológico mais masculino – realidade construída socialmente durante anos – as 

mulheres possuem barreiras invisíveis que limitam sua participação na sociedade da 

informação (PRIMO, 2003). 

As TICs, com o suporte adequado de infraestrutura e perfil das pessoas, 

aumenta a possibilidade de acesso à informação e, consequentemente, 

conhecimento (PRIMO, 2003). Entende-se que a maneira como o uso de tecnologia 

se apresenta pode representar uma preocupação por gênero, uma vez que 

pesquisas evidenciam o acesso limitado à tecnologia pelas mulheres, sendo 

resultado de limitações de custo e/ou perfil adequado (GALYANI MOGHADDAM, 

2009; STEPULEVAGE, 2001; GURUMURTHY, 2004a). 

O acesso à tecnologia é o terceiro aspecto que mais afeta as mulheres em 

países com economia emergente (ASIEDU, 2012). Entende-se que TICs não são 

sustentáveis a menos que a tecnologia seja apropriada pelos usuários (JAMES, 

2005; UNWIN, 2009), e ressalta-se a importância do uso de TICs como ferramenta 

de gênero e desenvolvimento. Para Marcelle (2000), é um objetivo global a redução 
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da exclusão econômica e social provocado pelas TICs, e que acentuam algumas 

das questões de gênero. Segundo esse mesmo autor, o alcance da igualdade de 

gêneros em TICs requer não somente a inclusão de gêneros nas políticas de TICs, 

mas uma transformação no setor de tecnologia. Corroborando essa ideia, 

Gurumurthy (2004b) enfatiza que o gênero deve ser utilizado como uma ferramenta 

crítica para endereçar relações de poder na sociedade. Para que se tenha uma 

política de TICs que lide com gêneros, é necessária a existência de dados 

separados por sexo de maneira que se possam avaliar diferentes aspectos que 

afetem homens e mulheres de forma distinta e individual (HAFKIN, 2000). 

De maneira geral, entende-se que o uso de novas tecnologias pela sociedade 

traz um potencial de uso igual para homens e mulheres (IBRAHIM, ADAMU, 2016), e 

que, se as mulheres não são ativas no uso de novas tecnologias, isso deve-se a 

uma opção delas, ou à demora no reconhecimento da importância de uso da nova 

tecnologia (RATHGEBER, 1995). 

Organizações governamentais de desenvolvimento defendem a ideia de que 

o uso de tecnologias pode transformar a sociedade e trazer justiça social e 

igualdade de gêneros no que se refere aos diretos das mulheres (TANDON, 1999). 

Desai (2008) avalia que novas culturas de globalização podem ser criadas por 

mulheres com o suporte de tecnologias. Alguns estudos sugerem a existência de 

fatores específicos para certos países ou regiões. Por exemplo, Navarro e Sanchez 

(2011) indicam que o gênero tem um papel importante na determinação de 

probabilidade da adoção da Internet em alguns países da América Latina. Em países 

multiétnicos, várias pesquisas revelam a importância da etnia e da proficiência na 

língua inglesa (ONO, ZAVODNY, 2008; NTIA, 2011). Outros estudos, por sua vez, 

apontam para os fatores geográficos, como a localização urbana e a localização do 

indivíduo ou do domicílio (CHAUDHURI, FLAMM, HORRIGAN, 2005; VICENTE, 

LOPEZ, 2006; GRAZZI, VERGARA, 2011). Por fim, há trabalhos que apontam que 

fatores psicológicos individuais deveriam ser incluídos juntamente com as 

tradicionais características sociodemográficas (HELSPER; REISDORF, 2013). Na 

América Latina, estudos mais antigos tenderam a dar ênfase às restrições de acesso 

para a adoção da Internet, ou seja, levantou-se a hipótese de que a maior restrição 

para uma adoção mais ampla da Internet é a falta de investimentos adequados em 

infraestrutura e serviços de acesso a ela. Atualmente, entre os principais motivos da 
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não utilização da internet estão o custo (57%), a falta de interesse (49%) e a falta de 

necessidade (45%) (CGI, 2017). 

“Entre os domicílios sem conexão à Internet, a pesquisa TIC Domicílios 
também mapeia os motivos para a ausência dessa tecnologia. O mais 
citado foi o alto custo do serviço, mencionado por 57% dos entrevistados, 
seguido da falta de interesse (49%) e falta de necessidade (45%). Outros 
motivos foram a falta de computador no domicílio (44%), a preocupação 
com segurança e privacidade (40%), o fato de os moradores não saberem 
usar a Internet (39%) e a intenção de os moradores evitarem o contato com 
conteúdo perigoso (37%)” (CGI, 2017, p. 125) 

 

Existem estudos que buscam compreender o comportamento de usuários de 

tecnologia móvel sob diferentes aspectos. Um estudo para entender como as 

pessoas organizavam os aplicativos na tela no celular foi realizado por Bohmer 

(2013). O estudo ocorreu em 2009 na Alemanha, no qual 51% dos participantes 

eram mulheres e 49% homens. Identificaram-se cinco maneiras mais frequente de 

organização dos ícones (Figura 3). A primeira diz respeito à frequência de uso, onde 

aplicativos mais utilizados eram direcionados para estar na primeira tela do celular, e 

os menos usados em suas últimas telas. A segunda diz respeito à funcionalidade, na 

qual se agrupavam em pastas os aplicativos que, no entendimento dos participantes, 

eram similares. Por exemplo, agrupavam-se Facebook® e Twitter® em uma pasta 

nomeada “redes sociais”. A terceira maneira de organização dos aplicativos diz 

respeito à otimização de uso do celular, ou seja, posicionar os aplicativos em lugares 

próximos aos dedos utilizados para manipulação. A quarta maneira de organização 

era a estética da tela. Por fim, a quinta maneira relacionava-se a fatores externos, 

tais como, ordem de instalação, ordem alfabética, ou mesmo a ordem que o celular 

assumia.  

Essa investigação posiciona-se como continuidade do estudo de Tossell et al. 

(2012), que investigou a personalização de smartphones, sendo gênero um dos 

aspectos analisados. Em relação a esse aspecto, o trabalho concluiu que mulheres 

personalizam diferente dos homens, estando, por exemplo, mais preocupadas com a 

aparência. Porém, os resultados não foram conclusivos e os autores incentivaram 

novas pesquisas para aprofundamento no tema. 
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Figura 3 - Maneiras de Organização de Aplicativos no Celular 

 

Fonte: Adaptado de Bohmer (2013) 

 

Hsing (2016) investigou a perspectiva de privacidade de informação no uso de 

aplicativos móveis. Seus resultados apontaram que os aplicativos mais populares 

são os que solicitam mais dados pessoais e que, em contrapartida, disponibilizam 

mais funcionalidades. Embora características de gênero tenham sido investigadas, 

os resultados foram, em geral, inconclusivos. 

Alguns estudos também foram realizados para investigar a influência de 

gênero e idade em processos de adoção e uso de soluções de tecnologia em 

diversas áreas. Nesses estudos, gênero foi utilizado com o conceito de sexo. 

Venkatesh et al. (2003), ao estudarem a adoção do uso de tecnologias, elaboraram 

a teoria UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Utilizaram 

para essa investigação dados de quatro empresas, coletados durante um período de 

seis meses. Os resultados do estudo constataram a influência dos fatores gênero e 

idade no processo de aceitação e uso de novas tecnologias. Kim (2016) estudou a 

percepção de clientes em relação a um aplicativo de tablet de um hotel, a partir de 

dados de 751 participantes, utilizando a teoria TAM (Technology Acceptance Model). 

Os resultados revelaram diferenças relacionadas à idade e ao gênero nas 

preferências para funções específicas do aplicativo. Outro estudo foi apresentado 

por Harris et al. (2016) em relação à análise de preferência de tecnologias em 

ambiente bancário. Os resultados identificaram que homens são mais propensos a 

preferir agências bancárias, enquanto que mulheres aceitam mais as soluções de 

internet banking. Em relação à idade, evidenciou-se uma aceitação maior de 

soluções tecnológicas por pessoas mais jovens. 
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2.3 MOBILIDADE E GÊNERO 

 

As diferenças existentes entre homens e mulheres no que se refere à 

mobilidade devem ser melhor documentadas na literatura (LEE, 2017). Reconhecer 

que o contexto de mobilidade urbana é repleto de diferenças e desigualdades de 

gênero é o primeiro passo para abordar-se e analisar esse tema (KUNIEDA, 

GALTHIER, 2007). “Gênero e Mobilidade são inseparáveis, influenciando um ao 

outro em profundidade e geralmente de maneira sutil” (HANSON, 2010, p. 1). 

Entende-se que mobilidade, ou imobilidade, influencia gênero à medida que se 

atribui aspectos de poder a ela. Ter mobilidade significa ter acesso, seja ele físico ou 

virtual, a uma maior variedade de oportunidades, de melhores salários, de uma 

posição social diferente.  

Os diferentes aspectos da mobilidade refletem-se e influenciam diretamente 

aspectos de empoderamento de gênero, seja diferenciando-os - fortalecendo a 

hierarquia homem-mulher - ou igualando-os. O simples fato de a mulher poder ter 

acesso a um local, ou poder trabalhar de forma remota, já muda aspectos de 

relacionamento de poder entre os gêneros (HANSON, 2010). Segundo Gilbert 

(1998), não se pode simplesmente vincular mobilidade a poder, ou imobilidade a 

falta de poder. O contexto deve também ser considerado. Facilitar o acesso a 

oportunidades que demandam longos trajetos de deslocamento, porém com 

remuneração baixa, ou habilitar mulheres a dirigir para que possam levar seus filhos 

para a escola de carro, são exemplos onde o contexto é relevante (HANSON, 2010).  

Pode-se também argumentar que gênero influencia mobilidade quando se 

analisa as diversas dimensões de mensuração de mobilidade, como distância, 

tempo, duração e motivo da viagem. Diversos estudos já apontaram que mulheres 

se deslocam mais vezes que homens, porém com deslocamento menor, pois em 

geral saem para resolver diversas questões. Hanson (2010) consolidou vários 

exemplos dessas situações em seu estudo. Vasconcellos (2016) compartilha a 

opinião de que gênero influencia mobilidade, mas por razões diferentes. Segundo 

esse autor, ainda existe na sociedade uma divisão de tarefas entre homens e 

mulheres, com reflexo direto na mobilidade de ambos os gêneros. Além da divisão 

de tarefas, a segurança é outro aspecto separador entre os gêneros (KUNIEDA, 

GALTHIER, 2007; CHANT, 2013). As mulheres podem deixar de locomover-se à 

noite, não ir a determinados lugares, ou mesmo optar por trajetos mais longos, se 
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esses mostrarem-se mais seguros para elas. Montreal é um exemplo, onde 

mulheres já reduziram sua mobilidade em transporte público à noite por medo de 

violência (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007). 

A prosperidade feminina pode ser significativamente comprometida em 

decorrência de limitações de mobilidade urbana. As limitações podem manifestar-se 

por meio de falta de acesso às melhores oportunidades de trabalho, alto custo ou 

tempo de deslocamento, baixo desenvolvimento de interação social e falta de 

acesso à educação (KANTOR, 2002; CHANT, 2013). A mobilidade é um 

componente da qualidade de vida e de avaliação de regiões em uma cidade. Para 

uma região ser considerada de alta qualidade, ela deve propiciar acesso à 

mobilidade existente (MELO DE ARAUJO et al., 2011; CARDOSO, 2008). Ao 

analisar o transporte público em São Paulo, como agente mitigador de 

desigualdades sociais, Cardoso (2008) constatou que pessoas com renda mais alta 

possuem maior mobilidade se comparadas a pessoas com menor renda. Para grau 

de instrução, o cenário era o mesmo: quanto maior o grau de instrução, maior a 

mobilidade. A mobilidade masculina era sempre maior que a mobilidade feminina, 

porém essa diferença reduzia à medida que se aumentava o grau de instrução. 

Há diversos fatores pessoais que interferem nas decisões relacionadas à 

mobilidade física (VASCONCELLOS, 2016). A idade interfere, pois, quando jovens, 

o deslocamento é motivado por estudos. À medida que o tempo passa, a motivação 

muda para trabalho, atividades sociais e de lazer. Quando idosos, tendem a ter uma 

redução na mobilidade. A profissão afeta a mobilidade à medida que determinadas 

profissões exigem mais ou menos deslocamentos diários. Uma pessoa que trabalha 

em um escritório tende a ter um perfil de deslocamento diferente se comparada a 

uma pessoa que trabalha com vendas. A escolaridade é outro fator que interfere 

nesse cenário, pois pessoas com maior grau de instrução tendem a envolver-se com 

uma quantidade maior de atividades fora de casa. A renda também afeta a 

mobilidade à medida que passa a dar acesso a novas opções de mobilidade, pois 

está diretamente relacionada ao volume de recursos dedicados à mobilidade: 

classes mais baixas tendem a deslocar-se a pé ou com uso de transporte público, 

enquanto que pessoas de classe social mais alta tendem a deslocar-se com 

automóvel próprio. O estado civil interfere na mobilidade à medida que assumem 

novas responsabilidades em casa, como a necessidade de idas regulares ao 
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supermercado. O perfil de mobilidade de um casal com filhos também é diferente da 

necessidade de deslocamento de um casal sem filhos. 

Sob a perspectiva de características individuais e aspectos de mobilidade, 

Rapoport (1978 apud DACANAL, 2013) destaca o senso de localização. 

 

“O sexo também é um fator que diferencia a percepção ambiental. O 
homem, em relação à mulher, tem maior habilidade e senso de localização, 
sendo capaz de locomover-se sem se perder em um espaço desconhecido. 
A mulher tem o lar como ponto de referência e o espaço local é, para ela, 
mais amplo que para o homem. Os esquemas cognitivos femininos se 
relacionam ao concreto e os masculinos são mais abstratos, porém mais 
compreensivos” (Rapoport 1978 apud DACANAL, 2013, p.4) 

 

O perfil de mobilidade urbana da mulher diferencia-se do homem por utilizar 

uma quantidade maior de deslocamentos (viagens), em horários mais variados, e 

não se concentrando em uma viagem com único destino. Por exemplo: Em uma 

viagem a mulher leva os filhos para a escola, passa no supermercado e então se 

dirige ao trabalho. O perfil masculino é concentrado em horário de trabalho e em 

viagens com único destino, em geral casa-trabalho. Esse é um dos comportamentos 

que contribui para que a mobilidade urbana seja considerada predominantemente 

masculina (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007; KHOSLA, 2009). 

 

“Estudos têm demonstrado que as mulheres em todos os grupos de idade e 
renda fazem mais compras e viagens de negócios familiares, usando o 
transporte público. Por causa das responsabilidades domésticas complexas, 
às vezes são obrigadas a fazer várias viagens que aumentam suas 
despesas” (KHOSLA, 2009, p.17, tradução nossa) 

 

Mulheres, comparadas a homens, tendem a locomover-se mais a pé 

influenciadas pelo custo da mobilidade urbana. Outro comportamento diferenciado 

entre homens e mulheres refere-se à conveniência. Enquanto velocidade, 

pontualidade, baixo tempo de locomoção, previsibilidade e flexibilidade são alguns 

fatores valorizados pelos homens. Considerando que mulheres administram diversos 

papéis e funções (por exemplo: a mulher executiva, a mulher dona de casa, a 

mulher mãe), elas tendem a ter diversos objetivos em um trajeto de locomoção, 

valorizando a flexibilidade nos serviços, e a proximidade deles aos seus diversos 

destinos (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007). 

Quando as características de gênero não são consideradas, a mobilidade 

torna-se ineficiente (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007). Alguns trabalhos investigam 
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mobilidade sem ainda considerar características de gênero. Chaves, Steinmacher e 

Gerosa (2016) buscaram entender fatores pessoais e sociais, além de tempo, 

distância e custo, que podem interferir na escolha de um trajeto de mobilidade em 

sistemas de recomendação personalizada. Entre os fatores identificados, destacam-

se o motivo do deslocamento, o meio de transporte, os critérios para escolha do 

meio de transporte, a flexibilidade do trajeto, os critérios para escolha do caminho, a 

flexibilidade para conhecer-se os arredores, e as características importantes do 

trajeto. Identificaram-se variações quando se analisava trajetos rotineiros e não 

rotineiros. A pesquisa também constatou a ampla utilização do Waze® e do Google 

Maps® pelos participantes. 

 

2.4 IDENTIDADE E IDENTIDADE DE TI 

 

Identidade é um conceito complexo e não muito claro (FEARON, 1999). Pode 

ser definida como um grupo de valores, um processo de gerar significado, uma 

identidade contextual, ou mesmo um construto fundamental (COLLINS, 2001). Para 

Castells (2011, p.6), “identidade é fonte de significado e experiência das pessoas”. 

Giddens (1991) corrobora a visão de Castells e destaca que as identidades são 

construídas por meio de um processo de individualização. 

Deve diferenciar-se identidade do que se entende por papéis. Papéis são os 

resultados de definições oriundas de normas estruturadas pela sociedade. Seu 

poder e influência são determinados por negociações entre o indivíduo e os 

componentes da sociedade. Uma identidade é construída somente se ocorre o 

processo de internalização no indivíduo e se este é capaz de construir o seu 

significado em torno dessa internalização. Identidades são mais fortes que papéis 

porque são resultado de um processo de individualização e autoconstrução ao redor 

dos significados. Sob uma perspectiva simplista, pode dizer-se que identidade 

organiza significados, enquanto que papéis organizam funções (CASTELLS, 2011). 

O significado é organizado ao redor da identidade primária, ou seja, a identidade 

principal, a que é autossustentável no tempo e no espaço, e que se apropria de 

todas as outras (CASTELLS, 2011). 

Em uma perspectiva sociológica, toda identidade é construída. O processo de 

construção faz uso de diversas fontes de informação: “da história, da geografia, da 

biologia, das instituições produtivas e reprodutivas, da memória coletiva e das 
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fantasias pessoais, dos aparelhos de poder e das revelações religiosas” 

(CASTELLS, 2011, p. 7, tradução nossa). E, considerando que a construção sempre 

ocorre em um contexto de relação de poder, Castells (2011) apresenta três formas 

de construção de identidades coletivas: a identidade de legitimação, a identidade de 

resistência e a identidade de projeto. Entende-se por identidade de legitimação a 

identidade construída pelas instituições dominantes da sociedade que buscam 

estender e racionalizar, às vezes de maneira até conflituosa, a sua dominação na 

sociedade. A identidade de resistência diz respeito às identidades construídas por 

atores que estão em posição contrária à de dominação da sociedade, e que surgem 

como forma de sobrevivência e com base em princípios diferentes aos dominantes 

na sociedade, conduzindo à formação de comunidades. Este é considerado o tipo 

mais importante de construção de identidade, pois, contribui para a formação de 

resistência coletiva contra formas de opressão. Por fim, a identidade de projeto é o 

processo de construção de identidades de desejo dos indivíduos, de criar uma 

história pessoal, de dar sentido às experiências de sua vida. Esta é a identidade que 

provoca uma mudança na sua posição na sociedade e que, como consequência, 

promove uma transformação também da estrutura social existente. A dinâmica entre 

essas identidades demonstra que nenhuma identidade pode ser essência e, sem um 

contexto histórico, nenhuma identidade possui um valor progressivo. 

De acordo com Matteson (1977), o processo de formação de identidade 

recebe o efeito de três fatores: o momento em que os dados são coletados, uma vez 

que a formação de identidade é algo dinâmico e em constante mutação; as variáveis 

selecionadas para mapeamento das características das identidades; e o 

envolvimento e comprometimento dos pesquisados.  

A dinâmica entre os diferentes processos de formação de identidade é 

apresentada por Castells: 

 

Naturalmente, as identidades que começam como resistência podem induzir 
projetos e também, ao longo da história, tornam-se dominantes nas 
instituições da sociedade, buscando-se assim legitimar as identidades para 
racionalizar sua dominação. De fato, a dinâmica das identidades ao longo 
dessa sequência mostra que, do ponto de vista da teoria social, nenhuma 
identidade pode ser uma essência e nenhuma identidade tem, por si só, um 
valor progressivo ou regressivo fora do seu contexto histórico. Um assunto 
diferente e muito importante é o benefício de cada identidade para as 
pessoas que a pertencem. (CASTELLS, 2011, p. 8, tradução nossa) 
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Um indivíduo pode ter uma diversidade de identidades (CASTELLS, 2011, 

DUBAR, 1997). Identidade é uma forma de articulação entre igualdades e 

diferenças, portanto, algo dinâmico e em constante transformação. Uma forma de 

representar-se uma identidade é com a criação de um personagem (CIAMPA, 1987). 

No intuito de desenvolver um modelo conceitual de dimensões múltiplas da 

identidade, Jones e McEwen (2000) realizaram um estudo com dez mulheres com 

idade entre 20 e 24 anos, de variadas origens raciais e étnicas. O modelo conceitual 

proposto por eles busca capturar a complexidade do processo de desenvolvimento 

de identidade e considera a importância da influência do contexto no 

desenvolvimento de identidades, ou seja, a influência do contexto do passado na 

identidade atual, e os efeitos do contexto atual na construção de uma identidade 

(DEAUX, 1993). O estudo demonstra também a possibilidade de convivência de 

múltiplas identidades.  

Esse modelo, apresentado na Figura 4, o núcleo representa a identidade 

central, referenciada pelos autores como identidade pessoal. Ela é composta pelas 

características e atributos pessoais considerados de valor. Ao redor do núcleo estão 

as identidades externas, resultado de influências contextuais. Os pontos 

representam a importância daquele atributo para a identidade pessoal, de maneira 

que quanto mais próxima ao centro, mais representativa ela se apresentou. O 

contexto é representado pelo grande círculo, denotando a influência que ele exerce 

em todas as perspectivas de identidade. Os autores ressaltam que a influência de 

fatores contextuais não pode ser subestimada no entendimento de como se dá a 

construção e experimentação das diferentes identidades (JONES, McEWEN, 2000). 

Os achados de Jones e McEwen (2000) corroboram a visão de Deaux (1993), no 

qual o núcleo corresponde à identidade pessoal principal, apresentando-se a 

identidade como uma estrutura hierárquica com as diferentes identidades se 

relacionando às categorias de recursos ou atributos. As múltiplas identidades são 

conhecidas por identidade social. 
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Figura 4 - Modelo Conceitual de Múltiplas Dimensões da Identidade 

 

Fonte: Jones, McEwen, 2000, tradução nossa 

 

O processo de construção das diferentes identidades também pode ser visto 

sob outra perspectiva. Segundo Hall (2006), a concepção de identidade dá-se no 

relacionamento do indivíduo ao longo da sua história, e destaca três concepções: a 

concepção de identidade do sujeito do iluminismo; a concepção de identidade do 

sujeito sociológico; e a concepção da identidade do sujeito pós-moderno. A primeira 

– a identidade do sujeito do iluminismo - é centrada na consciência e na razão, na 

qual o indivíduo tem um núcleo interior e único que permanece com ele durante toda 

sua vida, não sofrendo alterações. A identidade do sujeito sociológico é construída a 

partir de um relacionamento com o mundo interno e externo, reconhecendo a 

complexidade do processo e a necessidade de interação. Não se exclui o seu 

núcleo, ou “essência interior”, mas se amplia o processo de concepção com a 

interação entre o “mundo interior” e o “mundo exterior”. Por fim, a terceira – 

identidade do sujeito pós-moderno - diz respeito a um processo de construção de 

uma identidade mutante, em constante transformação, formada e transformada 
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continuamente. Segundo o autor, as identidades surgem de maneira constante, 

como forma de expressão do indivíduo que está constantemente em transformação. 

A ideia de uma identidade fixa não é mais aceita, pois, como reflexo dos indivíduos, 

as identidades estão em constante transformação à medida que novos significados e 

representações culturais vão se multiplicando.  

As teorias de identidade buscam, de alguma maneira, refletir o contexto no 

qual estão inseridas. A teoria da identidade social (TAJFEL, 1981) desconsidera 

individualidades, pois o que é relevante é o grupo. Essa abordagem é utilizada 

quando se estuda relacionamento entre grupos. Diversas outras teorias tratam o 

indivíduo de forma única, como a teoria da identidade (STRYKER, 1980) e a teoria 

do papel (SARBIN, ALLEN, 1968).  

Segundo Berger e Luckmann (1967, p.195): 

 

A identidade é um fenômeno que emerge da dialética entre o indivíduo e a 
sociedade. Tipos de identidade, por outro lado, são produtos sociais tout 
court, elementos relativamente estáveis de uma realidade social objetiva (o 
grau da estabilidade sendo, claro, por sua vez, socialmente determinado) 
[...] Teorias sobre identidade estão sempre encaixadas em uma 
interpretação mais geral da realidade; elas estão “embutidas” em um 
universo simbólico e suas legitimações teóricas e variam de acordo com o 
caráter destas [...] Qualquer teorização sobre a identidade – e sobre tipos 
de identidades específicas – deve ocorrer dentro da estrutura de 
interpretações teóricas, na qual a identidade e as interpretações estão 
localizadas. 

 

A identidade de TI é construída em um contexto que engloba o 

desenvolvimento de estruturas sociais e de TI, de maneira a captar as relações entre 

a tecnologia e o contexto social. A expectativa dessas relações propicia a geração 

de novos conceitos sobre si mesmo, expostos em seu comportamento quando 

nesse ambiente. A identidade passa a refletir os significados dos relacionamentos 

por meio do comportamento (FLORIDI, 2010; STETS, BIGA, 2003).  

Carter e Grover (2015) argumentam que a definição de identidade pode ser 

diferente, dependendo do ponto a partir do qual se está teorizando. Uma identidade 

descreve quem o indivíduo é (VIGNOLES, SCHWARTZ, LUYCKX, 2011), enquanto 

que identidade de TI é definida pelos autores como representativa da percepção do 

uso de TI como parte integrante do seu “eu”, formando uma nova identidade.  

A tecnologia da informação pode ser vista como meio, como determinante e 

como consequência de uma identidade (CARTER, GROVER, 2015). O uso de TI, 

por vezes, é visto como um meio na formação da identidade promovendo a 
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confiança, apoiando a verificação de identidade e projetando o “eu” para outros. 

Alguns estudos entendem que a tecnologia tem papel determinante na formação da 

identidade do indivíduo. Exemplos que ilustram esses estudos incluem o aumento da 

mobilidade gerado pela tecnologia (D’MELLO, SAHAY 2007), ou a possibilidade do 

trabalho em casa proporcionado pela tecnologia (BROCKLEHURST, 2001). Outros 

estudos posicionam o uso da TI como consequência da identidade, como a 

identidade coletiva sendo influenciadora da colaboração virtual (SARKER, SAHAY 

2003) e o sentimento de conexão dos indivíduos com a Internet (KIM, JUNG, BALL-

ROKEACH, 2007). 

É pessoal o que motiva a construção de uma identidade de TI, e essa 

construção dá-se dentro dos limites do contexto do indivíduo. O contexto social e 

cultural fomentam a geração dos significados e a formação da identidade por meio 

do reflexo das expectativas que são criadas (BURKE, 2004). 

 

As identidades de pessoas são baseadas em qualidades, traços e 
expectativas culturalmente reconhecidas para o indivíduo em que são 
internalizadas, tornam-se parte da identidade da pessoal e servem como 
padrões orientadores do processo de verificação. A identidade da pessoa, 
portanto, consiste nos significados e expectativas que constituem não só a 
essência ou o núcleo da pessoa, mas também todos os significados que 
definem quem é a pessoa como pessoa. Esses significados são controlados 
e verificados através da sua interação com outros. (Burke, 2004, p. 9, 
tradução nossa) 

 

Entender a interação entre as dimensões é importante para compreender 

como se forma uma identidade de TI. Carter e Grover (2015) entendem a 

coexistência de diversas identidades de TI, uma vez que cada identidade se dá em 

um ambiente específico de tecnologia. E, como o uso da tecnologia não é isolado, 

as diferentes identidades interagem de maneira a reforçar significados 

compartilhados (STRYKER, BURKE, 2000). 

No modelo teórico de identidade de TI proposto por Carter e Grover (2015), a 

identidade de TI é um reflexo dos sentimentos em relação ao seu relacionamento 

com a tecnologia, de maneira que a energia emocional e a dependência com a 

tecnologia se encontram nela refletidas. A identidade de TI representa os 

sentimentos do quanto a tecnologia está integrada ao individuo. É a relação do 

“quem eu sou” com “o que eu faço” com a tecnologia (LAMB, DAVIDSON, 2005). A 

energia emocional demonstra o entusiasmo e a confiança no uso da tecnologia, e a 

dependência reflete o grau de conexão do indivíduo com a tecnologia. 
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O estudo da identidade de TI enriquece a ciência por propiciar maior 

conhecimento, compreensão e previsão de comportamentos individuais no ambiente 

específico selecionado para o estudo (CARTER, GROVER, 2015). 

 

2.5 IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 

 

O estudo de características individuais é algo complexo e que chama a 

atenção de pesquisadores. Diferenças individuais têm sido mensuradas por uma 

diversidade de dimensões dos indivíduos (ITO, GUZZO, 2002).  

Cheek e Briggs (1982) desenvolveram uma ferramenta (questionário) para 

capturar aspectos de diferenças individuais por meio de orientações de identidade. 

Estas se referem ao valor ou importância atribuídos às suas próprias características 

na construção de seu autoconhecimento (CHEEK, 1989). 

A evolução e amadurecimento da ferramenta são descritos pelos próprios 

autores2. Itens da lista de características de identidade de Sampson (1978) deram 

início ao Questionário de Aspectos de Identidade, criado inicialmente com as 

orientações de identidade pessoal e social (CHEEK, BRIGGS, 1982). Na busca pelo 

aprimoramento do questionário, reformularam-se alguns itens, eliminaram-se alguns 

e criaram-se outros, com o objetivo de aferir maior confiabilidade e validade às 

orientações de identidade mensuradas (CHEEK, 1982). Alguns itens categorizados 

na orientação de identidade social começaram a apresentar comportamento 

diferenciado, indicando a criação de uma nova orientação de identidade. Um 

exemplo desses itens foi o “Fazendo parte das muitas gerações de minha família”. 

Criou-se então a terceira orientação de identidade, a coletiva (CHEEK, 

UNDERWOOD, CUTLER, 1985). Por fim, identificou-se a ausência de orientação de 

identidade que representasse a valorização de relacionamentos íntimos com amigos 

ou parceiros românticos. Essa avaliação deu origem à criação da quarta orientação 

de identidade, que recebeu o nome de orientação de identidade relacional (CHEEK, 

SMITH, TROPP, 2002). 

A ferramenta, na sua versão atual, é composta por quarenta e cinco itens que 

devem ter sua importância avaliada em uma escala likert de cinco pontos, onde um 

                                                           
2 http://academics.wellesley.edu/Psychology/Cheek/identity.html 
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significa não importante, e cinco significa extremamente importante (CHEEK, 

SMITH, TROPP, 2002). 

As características individuais são agrupadas em quatro categorias distintas 

(Quadro 01). A primeira refere-se à orientação de identidade pessoal, que se 

destaca pela autopercepção e crença em si mesmo, com foco nas habilidades e 

particularidades psicológicas. Possui como base as aspirações e padrões pessoais. 

A segunda categoria de orientação de identidade é a relacional. Esta representa 

como a pessoa se percebe nas suas habilidades interpessoais, valorizando o 

relacionamento próximo com amigos e parceiros, com pessoas que se têm contato 

pessoal direto. Entre os valores desta orientação, destacam-se o respeito mútuo, o 

orgulho e validação dos outros mais próximos. O foco é no relacionamento. A 

terceira categoria é a orientada à identidade social, a qual está centrada em relações 

interpessoais e preza o sentido do pertencimento a grupos sociais. Tem foco na 

reputação, no reconhecimento público, no elogio de outros. Por fim, a quarta 

categoria é a orientação de identidade coletiva. Esta identidade consolida as 

diversas identidades de grupos de referência, como família e sociedade. Tem sua 

essência na busca pelo bem comum, com base no reconhecimento de fazer parte 

desses grupos sociais representativos. As orientações de identidade variam de um 

foco independente e individualista para o interdependente e coletivo (CHEEK, 

SMITH, TROPP, 2002).  

 

Quadro 1 - Categorias de Diferenças Individuais 

 

Fonte: Adaptado de Cheek, Smith e Tropp (2002) 
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As quarenta e cinco questões estão agrupadas da seguinte maneira: dez 

questões referem-se à orientação de identidade individual, sete questões referem-se 

à orientação de identidade social, oito questões referem-se à orientação de 

identidade coletiva, dez questões referem-se à orientação de identidade relacional, e 

dez questões são consideradas especiais e devem ser analisadas de forma isolada, 

pois apresentam informação adicional para enriquecimento na interpretação dos 

resultados. Os formulários com as questões que compõem os itens de mensuração 

encontram-se no Anexo 1, sendo este o documento utilizado para aplicação da 

ferramenta. As regras de atribuição de pontos aos itens, e a forma de agrupamento 

das questões nas respectivas orientações de identidade encontra-se detalhadas no 

anexo 2. 

 

2.6 REQUISITOS DE PESQUISAS DE GÊNERO 

 

Pesquisas de gênero são caracterizadas por focar em problemas e questões 

sociais relacionadas a homens e mulheres, e são apropriadas para aquelas 

situações onde homens e mulheres não podem desfrutar das mesmas 

oportunidades, ou quando suas vidas são afetadas de forma diferenciada (IBGE, 

2010a). Além de capturar informações de sexo, o processo de pesquisa deve estar 

atendo a quatro outros elementos (ONU, 2015). O primeiro é que deve estar 

relacionado a problemas sobre homens e mulheres na sociedade. Isso pode 

materializar-se pelo estudo onde homens e mulheres não possuem acesso às 

mesmas oportunidades, ou onde suas vidas são afetadas de forma diferenciada. 

Outra forma de materialização é por meio de estudos de grupos populacionais onde 

a desigualdade de gênero é acentuada, ou com alta probabilidade de ela estar 

presente. O segundo elemento é que os dados analisados devem refletir 

corretamente o status, papéis e a relação de gêneros na sociedade. O terceiro 

elemento é que se deve considerar a possibilidade de existência de viés na coleta 

de dados decorrente de fatores sociais e culturais. O quarto e último elemento é que 

a apresentação dos dados deve demonstrar as semelhanças e diferenças entre 

homens e mulheres. 

Para classificar uma pesquisa como sendo de gênero (ONU, 2015), faz-se 

necessário seguir alguns procedimentos operacionais, os quais incluem: a) coletar e 
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apresentar os dados segregados por sexo; b) coletar dados que reflitam a diferença 

entre homens e mulheres nos conceitos e definições vigentes, ou seja, investigar 

questões que afetam mais um dos sexos; c) poder identificar nos dados possíveis 

diferenças ou desigualdades de gênero; e d) considerar estereótipos, fatores sociais 

e culturais que podem induzir a qualquer tipo de viés relacionado a gênero no 

método de coleta de dados, isto é, o processo de coleta de dados deve preocupar-

se com preconceitos que possam existir, e ser estruturado para permitir que eles 

não interfiram no próprio processo de coleta de informações.  

Conduzir uma pesquisa com a abordagem de gênero significa incluir a 

dimensão de gênero em todas as etapas da pesquisa, da escolha do problema de 

pesquisa até a divulgação dos resultados. Segundo Leduc (2009), pesquisas que 

consideram gênero devem atender aos requisitos contidos no quadro seguinte 

(Quadro 2): 

 

Quadro 2 – Requisitos de Pesquisa de Gênero 

# Requisito Comentário 

1 Reconhecer o próprio viés de 

preconceito 

O pesquisador, seus valores e interesses interferem 

na escolha e abordagem do tema de pesquisa, como 

esse tema é trabalhado, e, até mesmo, no método de 

pesquisa escolhido. Seu posicionamento na 

sociedade (em termos de gênero, classe social, idade, 

etc.) pode influenciar a condução da pesquisa e o 

processo de análise e interpretação dos dados. Deve 

ter-se claro os vieses que o histórico sociocultural do 

pesquisador pode gerar e estar atento para a 

influência que eles podem gerar na pesquisa. 

2 Identificar os componentes 

humanos e sociais do objeto 

de pesquisa 

A inclusão da dimensão de gênero traz 

automaticamente uma dimensão social de análise. 

Fatores sociais incluem crenças, práticas e 

comportamentos. Em situações mais extremas, faz-se 

necessário mudar as perspectivas de pesquisa do 

objeto em si para os recursos humanos que se 

relacionam com o objeto (ONU, 2002). 

3 Definir uma solução 

conceitual que reflita as 

experiências de homens e 

A pesquisa deve evitar os vieses masculinos e 

assegurar que características femininas sejam 

consideradas em todos os aspectos da pesquisa. 
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mulheres 

4 Evitar o viés masculino, 

preconceitos e padrões 

duplos 

Se homens e mulheres têm diferentes experiências, é 

muito provável que tenham também diferentes visões 

e conceitos. Uma abordagem por gênero deve 

integrar essas duas perspectivas nos diferentes 

aspectos da pesquisa. Deve reconhecer-se a 

diversidade de experiências e dar igual importância a 

todas elas, sem julgamento prévio do que é real ou 

mais representativo. 

5 Desenvolver uma 

metodologia sensível ao 

gênero 

A metodologia não deve considerar somente as 

diferenças de gênero nas soluções conceituais e 

analíticas. Ela deve garantir que métodos e 

ferramentas utilizadas sejam participativas, 

respeitosas e principalmente responsáveis. A 

metodologia deve garantir que a questão de pesquisa 

considere a perspectiva de gênero. 

6 Construir uma equipe de 

pesquisa balanceada de 

ambos os gêneros 

A utilização de pesquisadoras mulheres pode motivar 

a participação de outras mulheres na pesquisa, 

principalmente em ambientes e/ou temas 

conservadores. Adicionalmente, a visão masculina e 

feminina na análise dos dados pode gerar resultados 

interessantes. 

7 Escolher uma amostra 

equilibrada de gêneros 

A qualidade, autenticidade e valor da informação 

coletada podem ser influenciados pela maneira como 

ela é coletada e analisada, bem como por quem a 

está coletando. Deve garantir-se que a amostra 

selecionada seja igualmente representada por 

homens e mulheres. 

8 Dar valor às experiências de 

homens e de mulheres 

Ferramentas, quando bem utilizadas, possibilitam 

reconhecer as experiências de ambos os sexos de 

forma igualitária. Mesmo que as experiências de um 

gênero sejam limitadas, e consequentemente suas 

opiniões sobre o assunto pesquisado também, é 

importante dar igual atenção a elas, de maneira a 

possibilitar identificar similaridades e diferenças. Pode 

considerar-se formular questões diferentes para 

homens e mulheres, considerando que as 

experiências sobre o mesmo tema são diferentes. 

9 Usar e produzir dados 

desagregados por sexo 

A simples documentação das diferenças dos gêneros 

sobre o tema estudado não caracteriza uma análise 
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por gênero. Ela deve explicar as diferenças nas 

experiências, nos pontos de vista e nas relações de 

poder relacionados aos gêneros. Corner (2003) 

argumenta que uma vez que as características de 

gênero podem ser mutáveis segundo a perspectiva de 

cada observador, ela deixa de ser uma categoria útil 

para reporte de informações, e passa-se a utilizar o 

sexo para demonstrar os dados. 

10 Realizar uma análise de 

gênero 

Uma análise por gênero deve gerar informação de 

como as perspectivas de homens e mulheres se 

relacionam, ou afetam uma a outra. É provável que 

fatores como status social, relações de poder, acesso 

a recursos, controle de recursos, funções e 

responsabilidades influenciem como homens e 

mulheres se relacionam com o tema pesquisado. Uma 

análise sobre gênero deve possibilitar a visualização 

de diferenças de função, diferenças de envolvimento, 

diferenças de experiências, diferenças de opinião e 

diferenças de necessidades. Ao realizar a análise, 

deve considerar-se a perspectiva de gênero em todo 

processo de análise e interpretação dos dados. A 

análise deve ser realizada com base nas informações 

coletadas e não em preconceitos de funções, 

capacidades e valores culturais. 

11 Usar linguagem de gênero Questões ou ferramentas de pesquisa não devem 

deixar os pesquisados em situação desconfortável. 

Por exemplo, alguns lugares ou horários podem ser 

adequados para um sexo, mas não para o outro. Na 

maioria das culturas a linguagem não é neutra e 

expressa valores de uma sociedade patriarcal. Nesse 

caso, termos genéricos devem ser utilizados para 

reportar situações, permitindo a correta visibilidade 

por ambos os gêneros. 

Fonte: Leduc (2009), tradução nossa 

 

A perspectiva de análise por gênero requer uma revisão em todos os 

aspectos da coleta de dados: a seleção do assunto, o questionário, a amostra, a 

coleta de dados no campo e a codificação, ou seja, todo e qualquer aspecto que 

possa inserir um viés de gênero. O processo de coleta de dados deve estar 
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desenhado de tal forma que seja possível captar a diversidade e as particularidades 

dos diversos grupos de homens e mulheres (IBGE, 2010a). Questões conceituais e 

de medição específicos de gênero devem estar refletidas na interação com o público 

analisado. A ONU (2015) recomenda que as questões relacionadas a cada um dos 

gêneros tenham a mesma importância e que, em momento algum, existam questões 

que excluam um dos sexos, como por exemplo, o uso do termo “dona de casa” que 

se refere exclusivamente a mulheres, ou “trabalhador” que se refere exclusivamente 

a homens. 

 

2.7 RESUMO 

 

Essa seção apresentou uma revisão dos conceitos da literatura na 

intersecção nas áreas de mobilidade, gênero e tecnologia da informação. Esta seção 

foi acrescida dos temas de identidade e identidade de TI, quando estes emergiram 

durante a fase de análise. Também se inclui nesta seção um breve relato acerca da 

ferramenta utilizada para capturar e interpretar orientações de identidade. 

 

Figura 5 – Temas do Domínio Substantivo e Posicionamento da Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

O termo mobilidade pode ser entendido como movimentação física, 

representando o deslocamento de um local a outro, ou como acessibilidade, por 

meio do acesso ao destino ou serviços (WACHS, 2010; KUNIEDA, GAUTHIER, 

2007, CARDOSO, 2008, HANSON, 2010). A mobilidade urbana posiciona esse 

conceito no deslocamento cotidiano das pessoas, intra e entre cidades. A tecnologia 

tem sido um forte aliado nesse contexto, como forma de facilitar a vida de seus 

usuários. Aplicativos de mobilidade urbana, como Waze®, Uber®, Google Maps®, 
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entre outros, têm se disseminado como ferramentas para obter-se informações que 

facilitem o próprio deslocamento (FRANÇOSO, DE MELLO, 2016; ALMEIDA et al., 

2016; CHAVES, STEINMACHER, VIEIRA, 2011). 

Há dificuldade de distinção entre sexo e gênero. Sexo refere-se a 

características físicas e imutáveis, enquanto que gênero é uma identidade 

socialmente construída e não absoluta (ONU, 2010, DE LAURETIS, 1994). Além 

disso, reconhece-se também a existência de diferenças não somente entre gêneros, 

mas intragêneros (FARAH, 2004; NICHOLSON, 1994). Essas diferenças refletem-se 

na forma como as pessoas se relacionam com a tecnologia da informação, muito 

embora isso seja um item pouco explorado (ASIEDU, 2012). Para Hanson (2010), 

gênero e mobilidade exercem e sofrem influência um do outro de maneira forte, 

porém, sutil. Aspectos de mobilidade podem trazer empoderamento para os 

gêneros, assim como reconhecer o perfil de mobilidade feminino pode alterar o 

contexto de mobilidade, o qual foi delineado em um cenário predominantemente 

masculino. 

Identidade é um conceito completo e não muito claro (FEARON, 1999). Há 

diversas perspectivas para analisar-se a construção de uma identidade (GIDDENS, 

1991; CASTELLS, 2011; HALL, 2006), porém todas a consideram um processo 

contínuo, interativo e relacionado a significados. Nesse contexto, Vignoles, Schwartz 

e Luyckx (2011) definem identidade de TI como resultado da percepção do uso de TI 

como parte integrante do seu “eu”. 

Diferenças individuais podem ser mensuradas por diversas formas (ITO, 

GUZZO, 2002). Esse estudo optou pela ferramenta AIQ-IV que, por meio de um 

questionário de quarenta e cinco itens, classifica as características individuais em 

quatro orientações de identidade: identidade pessoal, identidade relacional, 

identidade social e identidade coletiva. 

A ONU, estando na vanguarda de estudos de gênero, reconhece a 

necessidade de seguir alguns procedimentos operacionais adicionais para garantir 

neutralidade nos estudos (ONU, 2015). Por fim, a seção encerra-se com a 

apresentação da caracterização de uma pesquisa de gênero, apresentando os onze 

requisitos definidos por Leduc (2009), que incluem: 1) Reconhecer o próprio viés de 

preconceito; 2) Identificar os componentes humanos e sociais do objeto de pesquisa; 

3) Definir uma solução conceitual que reflita as experiências de homens e mulheres; 

4) Evitar o viés masculino, preconceitos e padrões duplos; 5) Desenvolver uma 
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metodologia sensível ao gênero; 6) Construir uma equipe de pesquisa balanceada 

de ambos os gêneros; 7) Escolher uma amostra equilibrada de gêneros; 8) Dar valor 

às experiências de homens e de mulheres; 9) Usar e produzir dados desagregados 

por sexo; 10) Realizar uma análise de gênero; e 11) Usar linguagem de gênero.  
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SEÇÃO 3 – CONTEXTO TEÓRICO 

 

 

As teorias servem como lente para os pesquisadores, por meio das quais 

diferentes aspectos do fenômeno estudado são ressaltados (REEVES et al., 2008), 

auxiliando-os no seu processo de descoberta e geração de conhecimento. O uso de 

teorias em pesquisas científicas é uma das formas potenciais de acrescentar 

qualidade aos estudos (LUCIANO, WIEDENHOFT, MACADAR, 2015), pois as 

teorias, quando devidamente utilizadas, melhoram potencialmente as explicações e 

o entendimento do fenômeno (BANNISTER, CONNOLLY, 2015), contribuem com a 

melhora da relevância científica e com procedimentos na prática (GREGOR, 2006; 

GILL e BHATTACHERJEE, 2009; HAUGH, 2012), e agregam legitimidade ao estudo 

(LUCIANO, WIEDENHOFT, MACADAR, 2015; GOLDKUHL, 2004). Em decorrência 

disso, dedicou-se essa seção a apresentar o contexto teórico no qual a pesquisa foi 

desenvolvida. A seção está dividida em duas partes. Na primeira parte, apresenta-se 

o processo de identificação das teorias utilizadas para o estudo de gênero e 

tecnologia e a justificativa da teoria escolhida. A segunda parte apresenta a Teoria 

das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação desenvolvida por 

Trauth, Quesenberry e Morgan (2004), escolhida como lente teórica para este 

estudo. 

 

3.1 PROCESSO DE ESCOLHA DA LENTE TEÓRICA 

 

Estudos que relacionam gênero à tecnologia da informação são recentes e 

subteorizados (ADAM, 2001, TRAUTH, QUESENBERRY, MORGAN, 2004). Em 

decorrência disso, optou-se inicialmente por investigar as teorias que estavam 

fundamentando os trabalhos de investigação acadêmica. O Quadro 3 apresenta o 

resultado dessa pesquisa, realizada na ferramenta Proquest ®, em junho de 2016 e 

selecionando somente dissertações e teses. 
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Quadro 3 - Pesquisa PROQUEST 

Critério 
Qtde Documentos 

Base Total 6 anos % 

ab(gender) AND ab(("information and communication 
technology" OR ICT)) 

118 44 37,3% 

ab(gender) AND ab("information technology") AND ab(theory) 46 16 34,8% 

ti(gender) AND ti(technology) AND su(technology) 74 19 25,7% 

Nota: (AB) – Resumo, (SU) – Assunto Principal e (TI) – Título do Documento 
Fonte: Elaboração Própria 
 

Os resultados selecionados para análise totalizaram setenta e nove estudos 

entre dissertações e teses. Considerou-se que a combinação dos três critérios era 

abrangente e selecionava de forma assertiva o universo que se buscava pesquisar. 

Em relação ao período de tempo de seis anos, considerou-se a subteorização do 

assunto analisado, e retrocedeu-se no tempo o suficiente para abranger um mínimo 

de 25% dos trabalhos em cada critério de busca. Constatou-se uma baixa 

sobreposição de conteúdo e, em uma análise de duplicidades, somente dois 

documentos foram retirados do universo de investigação, resultando em setenta e 

sete estudos. O passo seguinte foi identificar a lente teórica utilizada em cada um 

desses documentos. Toda informação disponível foi utilizada, englobando o resumo 

em inglês, as palavras chave, a visualização prévia e limitada do trabalho, e, em 

alguns poucos casos, o estudo completo que estava disponibilizado na ferramenta 

Proquest. Como resultado dessa análise se obteve uma lista das teorias mais 

utilizadas. Para trinta e três documentos não foi possível identificar a teoria utilizada, 

por limitações das informações disponíveis. O Quadro 4 abaixo representa as 

teorias, modelos e frameworks que suportaram as análises e a quantidade de 

documentos em que foram utilizadas.  

 

Quadro 4 - Suporte Teórico 

Teoria / Modelo / Framework Qtde 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Theory (UTAUT) 9 

Technology Acceptance Model (TAM) 7 

Diffusion of Innovation Theory 3 

Boundary Theory 2 

Learning Theory 2 

Planned Behavior Theory 2 

Social Cognitive Theory 2 

Activity Theory 1 

Adult Learning and Development Theory 1 
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Apparatus Theory 1 

Appropriation Model 1 

Assemblage Theory 1 

Biosocial Theory 1 

Change Model Theory 1 

Climate Change and Development Model (ICCD) 1 

Concern Theory 1 

Constructivism Theory 1 

Cyborg Theory 1 

Digital Citizenship Theory 1 

Excellence Theory of Public Relations 1 

Expectacy Value Model of Achievement-Related Choices 1 

Film Theory 1 

Gender and Development Theory (GAD) 1 

Gender and Information Technology Theory (IDTGIT) 1 

General Environment and Development Framework (GED) 1 

General Trait Theory (GTT) 1 

Grouded Theory 1 

Inoculation Theory 1 

Levels of Technology Implementation Framework (LoTi) 1 

Mentoring Theory 1 

Meritocratic Framework 1 

New Media Theory 1 

Psychological Contract Theory 1 

Queer Theory 1 

Rational Choice Theory 1 

Reasoned Action Theory 1 

Self-Efficacy Theory 1 

Social Capital Theory 1 

Social Constructivist Theory 1 

Social Shaping of Technology Theory 1 

Stigma Theory 1 

Turnover Theory 1 

Uses and Gratifications Theory 1 

Work-Life Border Theory 1 

World-Systems Theory 1 

Fonte: Elaboração Própria 
 

A escolha da teoria de estudo é uma atividade crítica na pesquisa, pois deve 

garantir um entendimento amplo, completo e correto da realidade estudada. Embora 

as teorias UTAUT e TAM tenham sido as mais utilizadas no universo analisado, a 

teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação foi 

escolhida por algumas razões. A primeira razão deve-se ao fato de a teoria ter sido 
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desenvolvida para tratar especificamente o relacionamento de gênero e o ambiente 

de tecnologia da informação (TI). A área de tecnologia é subteorizada e ela é a que 

mais se aproxima do problema de estudo deste trabalho. A segunda razão é que a 

teoria permite visualizar cada participante de forma individual e não considera 

gênero como sexo, generalizando percepções. Cada pessoa é considerada única, o 

que permite um estudo mais profundo de suas diferenças individuais – foco deste 

estudo – favorecendo a geração de grupos – perfis – mais concisos, com afinidades 

claras e bem definidas. A terceira razão diz respeito à teoria permitir o 

reconhecimento de que o indivíduo é formado por suas experiências e influências. 

Esse entendimento permite que a lente teórica capture informações que enriquecem 

a análise das diferenças individuais, propiciando o entendimento de fatores que 

influenciaram o indivíduo até o seu estado atual. Por fim, a quarta razão diz respeito 

ao fato de a teoria considerar o efeito de influências externas, aceitando o fato de 

que o indivíduo é resultado da interação com o meio em que ele vive, permitindo o 

entendimento e identificação dessas forças do ambiente. 

O estudo “Odd girl out: an individual differences perspective on women in the 

IT profession”, de 2002, é apontado como o primeiro a fazer uso dessa teoria, e foi 

conduzido por Trauth. A teoria atingiu seu ápice de publicações em 2006, bastante 

impulsionada por Trauth, Quesenberry e Morgan que estudavam a diversidade de 

gêneros no setor de tecnologia (TI), mais especificamente a baixa representatividade 

das mulheres e suas experiências nesse segmento de trabalho (TRAUTH, 

QUESENBERRY, 2006; TRAUTH, QUESENBERRY, HUANG, 2006; TRAUTH, 

HOWCROFT, 2006; TRAUTH, 2009; TRAUTH, 2006; QUESENBERRY, TRAUTH, 

MORGAN, 2006; QUESENBERRY, TRAUTH, 2006; QUESENBERRY, 2006a; 

QUESENBERRY, 2006b; MORGAN, TRAUTH, 2006; MORGAN, 2006). O uso dessa 

teoria voltou em destaque em 2012 e 2013, quando diversos outros artigos foram 

publicados com uma abordagem mais abrangente, aprofundando o nível de análise 

para outras áreas, como intersetorial, tomada de decisão, e ambiente educacional. O 

Gráfico 01 apresenta o volume de publicações de pesquisas com referência à teoria 

das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação. 
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Gráfico 1 - Publicações com uso da teoria de Diferenças  
Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando a mesma base de artigos selecionada, buscou-se explorar como 

se dava a aplicação da teoria. Definiu-se como data de corte os artigos a partir de 

2009, totalizando quarenta e sete artigos. Várias fontes foram consultadas, porém, 

destas, somente vinte e cinco estavam disponíveis para leitura. Desse total, três 

artigos são teóricos, enquanto que vinte e dois são empíricos. O próximo passo foi 

verificar a forma de aplicação da teoria utilizada nos estudos empíricos e identificar a 

predominância ou não de um perfil. O gráfico 02 demonstra que a maior parte dos 

trabalhos empíricos possui uma abordagem qualitativa e, em algumas vezes, 

acompanhado de uma avaliação conjunta com quantitativa. 

 

Gráfico 2 - Abordagem de Análise de Dados 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O detalhamento da abordagem da análise de dados utilizada em estudos com 

a teoria de diferenças individuais de gênero e TI, possibilitou um melhor 

entendimento do contexto de sua aplicação. A teoria foi utilizada em investigações 

teóricas, qualitativas, quantitativas, e conjuntas (qualitativas e quantitativas), 

demonstrando sua versatilidade e flexibilidade no uso. 

 

3.2 TEORIA DAS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS DE GÊNERO E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

A teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação 

(IDTGIT) foi desenvolvida por Trauth, Quesenberry e Morgan (2004) e possibilita a 

investigação de variações individuais em um mesmo gênero como resultado da 

combinação de características pessoais, influências pessoais e influências 

ambientais, com foco nas diferenças intragêneros e não entre gêneros (TRAUTH, 

2006). Essa teoria é “recente, emergente e uma lente teórica muito promissora para 

estudos de gênero e tecnologia” (JOHNS et al., 2016, p.3, tradução nossa). 

Teorias muito utilizadas para estudar gênero e tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) são a teoria do essencialismo e a teoria da construção social 

(BONINI, POZZOBON, 2016; TRAUTH, 2002; RICHARDS, BUSCH, 2013). 

A teoria do essencialismo tem como pilar que características biológicas, 

fisiológicas e psicológicas classificavam os indivíduos em homens e mulheres 

(ASIEDU, 2012). Diferenças inerentes entre homens e mulheres explicavam os 

diferentes relacionamentos com a área de TI (TRAUTH, 2002). Essa teoria não 

considera a influência do ambiente nos estudos de gênero (ASIEDU, 2015). Com 

essa visão, desenvolveram-se estudos considerando gênero como uma variável de 

análise. O estudo de Venkatesh e Morris (2000), por exemplo, ao estudar a adoção 

de tecnologia em um contexto individual, propôs uma extensão ao modelo TAM 

(Technology Acceptance Model) com a inclusão de algumas variáveis adicionais, 

sendo uma delas o gênero. O estudo identificou que homens e mulheres, como 

grupos independentes, decidiam sobre tecnologia, porém influenciados por razões 

diferentes: homens eram influenciados por uma percepção de usabilidade, enquanto 

mulheres eram influenciadas por uma percepção de facilidade de uso. Adam, 

Howcroft e Richardson (2001) complementam que os estudos somente focavam a 

perspectiva psicológica e não se importavam com o contexto no qual eles estavam 
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inseridos. A grande questão é que se reconheceram as diferentes experiências das 

mulheres, e o fato de elas estarem sendo agrupadas em uma única variável: a 

variável “mulher” (HARDING, 1986).  

Já a teoria do construtivismo social argumentava que os pilares da teoria do 

essencialismo não eram suficientes para explicar o relacionamento entre gênero e 

tecnologia da informação. A teoria defende que o uso de tecnologia e gêneros é 

construído pela sociedade em que se vive, portanto fatores socioculturais devem 

também ser incluídos nos estudos. O estudo de Wajcman (1991) representa essa 

abordagem ao argumentar que a construção na sociedade pode gerar uma 

percepção de masculinidade em uma sociedade, e feminina, ou mesmo neutra, em 

outra sociedade. Reforça ainda que a diferença continuava sempre existindo, mas 

que poderia ser apresentada de forma diferente em sociedades diferentes. Na 

abordagem essencialista, a explicação para que o ambiente de TI seja percebido 

como mais masculino se deve às diferenças inerentes entre homem e mulher. Na 

perspectiva do construtivismo social, isso se deve a um reflexo da construção da 

identidade feminina (TRAUTH, 2002). 

Lee et al. (2000) também analisaram esse cenário e argumentam que estudos 

de gênero em TI eram realizados sob três perspectivas. A primeira perspectiva, da 

psicologia diferencial, explicava o fenômeno sob a ótica sociocognitiva como forma 

de segregação de gênero. Dessa maneira, identificavam-se características de 

gênero na aceitação e uso de tecnologia. A segunda perspectiva considerava que o 

ambiente de TI era predominantemente masculino, de maneira que as mulheres 

tinham que se adaptar a esse ambiente para ter sucesso no campo de TI, pois eram 

submetidas a influências sociais diferenciadas. Por fim, a terceira perspectiva 

defendia que o relacionamento entre gêneros e TI era construído sócio e 

culturalmente de maneira individual, corroborando a perspectiva da existência de 

diferenças individuais no que se referia às capacidades de TI. Em paralelo a essa 

reflexão, constatava-se uma quantidade grande de oportunidades para profissionais 

de TI ao redor do mundo, porém esse segmento profissional estava passando por 

uma crise de falta de qualificação profissional (TRAUTH, 2002). Visualizava-se a 

baixa representação de mulheres no segmento de atuação de tecnologia da 

informação. 

Nascia assim, em 2002, a teoria das Diferenças Individuais de Gênero e 

Tecnologia da Informação como uma resposta a esse cenário, ao buscar-se 
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entender o desbalanceamento de gênero entre os profissionais do segmento de TI, 

por meio da análise das diferentes experiências das mulheres no campo de TI. Para 

essa teoria, ao analisar-se diferenças individuais, busca-se “identificar dimensões 

que são relevantes para todos, mas que possibilitam a diferenciação entre as 

pessoas” (MORGAN, 2006, p. 2830, tradução nossa). A teoria das Diferenças 

Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação foi então desenvolvida 

considerando que a realidade não era adequadamente teorizada, pois os conceitos 

de “feminino” e “masculino” variam conforme a cultura. 

 

O trabalho inicial sobre a Teoria das Diferenças Individuais de Gênero e TI 
resultou de uma análise deste hiato teórico e utilizou dados empíricos de um 
estudo de gênero e TI na Austrália e Nova Zelândia (Trauth, 2002; Trauth, 
Nielsen e Von Hellens, 2003) para argumentar que uma teoria alternativa 
ocupara o espaço entre teoria essencialista e teoria construcionista social 
[...] A Teoria das Diferenças Individuais de Gênero e TI aborda a 
subteorização de gênero e TI, oferecendo uma teoria alternativa que se 
concentra nas diferenças individuais entre as mulheres, e como elas se 
relacionam às suas características de trabalho de TI e com o local de 
trabalho de TI. Essa visão encontra as causas da baixa representação de 
gênero desde as variadas respostas individuais até as influências sociais 
generalizadas. Assim, representa o meio termo entre as teorias 
estruturalistas e essencialistas (TRAUTH, 2009, p.1155, 1156, tradução 
nossa). 

 

Entender as causas dessa situação fazia-se necessário para que políticas 

pudessem ser desenvolvidas de modo a serem atrativas para as mulheres e, 

consequentemente, pudessem balancear o segmento profissional de TI e reter as 

mulheres nesse segmento (TRAUTH, 2002). Gênero era raramente considerado um 

fator relevante em estudos da área (WAJCMAN, 2000) e, tanto gênero quanto TI, 

eram subteorizadas, ou seja, os estudos existentes preocupavam-se mais em 

analisar os dados do que em criar teorias que explicassem os dados (ADAM et al., 

2001, TRAUTH, QUESENBERRY, MORGAN, 2004; TRAUTH, QUESENBERRY, 

2007). Wajcman (2000) ainda ressalta que embora as relações de gênero e 

tecnologia sejam construídas socialmente, a ênfase dos trabalhos empíricos era em 

como a tecnologia influencia as relações de gênero, e poucas em como gênero 

molda as tecnologias. Estudos publicados no início do século 21 reportaram que, 

entre 1993 e 2002, somente 19 artigos que estudavam gênero foram publicados nas 

principais revistas acadêmicas de TI na Europa (ADAM, HOWCROFT, 

RICHARDSON, 2004), e, entre 1976 e 2004, somente 42 artigos nas principais 
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revistas acadêmicas de TI dos Estados Unidos (KVASNY, GREENHILL, TRAUTH, 

2005). 

A teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação foi 

criada analisando a relação entre a formação social de TI e a identidade dos 

gêneros, bem como a participação das mulheres no segmento de trabalho de 

tecnologia da informação. A teoria é sócio e culturalmente construída em âmbito 

individual (TRAUTH, 2002), e tem o suporte da teoria das diferenças individuais, a 

qual propicia o estudo de características individuais e influências do ambiente, neste 

caso, as variações individuais dentro de um mesmo grupo de gênero. A teoria 

explora as diferentes formas como o ambiente social, que molda gênero e TI, opera 

em âmbito individual (TRAUTH, 2002). A teoria das Diferenças Individuais de 

Gênero e Tecnologia da Informação tem como pressuposto que as diferenças estão 

também dentro de um mesmo gênero e não somente entre eles, pois entende que 

as diferentes características, habilidades e perfis de cada indivíduo faz com que 

cada indivíduo reaja de forma diferente às influências sociais e torne-se único 

(TRAUTH, QUESENBERRY, 2007; TRAUTH, QUESENBERRY, MORGAN, 2004). 

A versão inicial da teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia 

da Informação (TRAUTH, 2002) englobava dois pilares: características pessoais e 

influências socioculturais. Mas, foi somente em 2004 (TRAUTH, QUESENBERRY, 

MORGAN, 2004), que um refinamento na teoria resultou na inclusão de um terceiro 

pilar - o contexto ambiental - e a teoria começou a ser mais amplamente utilizada. 

Por fim, em 2009 (TRAUTH, 2009), o nome dos pilares foi alterado para melhor 

representar seu conteúdo: o pilar características pessoais passou a ser chamado de 

identidade individual; o pilar influências socioculturais passou a chamar-se influência 

individual; e o pilar contexto ambiental passou a ser referenciado por influência 

ambiental. Essa nomenclatura é utilizada atualmente, não tendo recebido novas 

alterações. A figura 6 apresenta os constructos da teoria. 

 

Figura 6 - Constructos da Teoria de Diferenças Individuais de Gênero e 

Tecnologia da Informação 
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Fonte: Adaptado de Trauth, Quesenberry e Morgan (2004), Trauth (2009) 

 

O primeiro pilar da teoria refere-se à influência individual e é definido como 

dados descritivos dos indivíduos, podendo ser representado por: a) dados 

demográficos - dados que representam o indivíduo em grupos da população; b) 

dados de estilos de vida - descrevem o tipo de vida do indivíduo, seu passado e seu 

futuro; e c) dados do ambiente de trabalho - referem-se às informações de carreira 

do indivíduo. O segundo pilar representa a influência individual, ou seja, refere-se às 

pessoas e experiências que influenciaram o indivíduo a ser quem ele é, a tomar as 

decisões que tomava, englobando características e influências pessoais. O terceiro 

pilar acrescentado à teoria foi o de influência ambiental, que contextualiza o 

indivíduo incluindo atitudes vinculadas à cultura e valores, dados geográficos, 

econômicos e políticos, provendo assim, informações socioculturais ao modelo 

(TRAUTH, QUESENBERRY, MORGAN, 2004).  

A teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação 

reconhece a existência de uma variedade maior de fatores de modelagem, os quais 

incluem características pessoais, influências sociais e influências ambientais 

(TRAUTH, QUESENBERRY, YEO, 2008), podendo melhor explicar a experiência 

das mulheres como indivíduos na interação com TI. Estudos (TRAUTH, 2006, 

TRAUTH, 2009) ressaltam que a combinação desses três pilares permite identificar 
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as diferenças entre os gêneros por meio de suas experiências e da forma como 

respondem às influências sociais sobre “homens” e “mulheres”. 

 

“[...] a teoria foca nas diferenças dentro ao invés de entre os gêneros por 
meio do entendimento de fatores de influência específicos [...] a teoria 
esforça-se para fornecer mais detalhes sobre a natureza dos fatores de 
influência” (TRAUTH, QUESENBERRY, YEO, 2008, p.26, tradução nossa) 

 

Diferenças pessoais são características únicas de um indivíduo e que têm 

papel relevante em influenciar e determinar seu comportamento, bem como seu 

desempenho (ALSEBAIE, 2015). A teoria das Diferenças Individuais de Gênero e 

Tecnologia da Informação, para estudar a relação de gênero e tecnologia da 

informação, é a única a considerar as diferenças pessoais (TRAUTH, 2002; 

TRAUTH, QUESENBERRY, MORGAN, 2004; TRAUTH, 2006). Dessa maneira, a 

maior contribuição da teoria está no fato de ela reconhecer que as mulheres não são 

iguais e, portanto, possuem diferentes influências e experiências socioculturais que 

delineiam a forma como elas interagem com TI (TRAUTH, 2002; ALSEBAIE, 2015). 

Como ressaltado por Trauth (2002, p.18): 

“A mensagem na perspectiva de diferenças individuais é que a forma sutil 
de gênero de indivíduos e tecnologia precisa ser abordada em âmbito 
individual. Em graus variados, através do reforço seletivo na cultura, no lar, 
na escola e no local de trabalho, as mulheres aprenderam que o mundo de 
TI é estranho para elas” (tradução nossa) 

 

A teoria de diferenças individuais de gênero e tecnologia da informação 

aprofunda nas diferenças dentro de um mesmo gênero, e não entre os gêneros.  

Interpreta o papel da mulher como um indivíduo com diferentes habilidades e 

experiências, que ajudam a moldar sua resposta a seu comportamento social de 

uma maneira única e diferenciada (TRAUTH, QUESENBERRY, 2007), e considera 

as características pessoais e influências do ambiente ao estudar a relação de 

gênero com tecnologia da informação (TRAUTH, 2002). 

A teoria de diferenças individuais de gênero e tecnologia da informação é 

atualmente utilizada por diversos pesquisadores em diversos contextos. Apresenta-

se a seguir, como exemplo, uma breve descrição de alguns trabalhos. 

Quesenberry e Trauth (2005) investigaram como a computação ubíqua é 

utilizada para manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, a partir das 

perspectivas das mulheres da força de trabalho da tecnologia da informação. Esse 

estudo fez uso da versão da teoria em 2002, quando ela era composta por somente 
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dois pilares. Seus resultados indicaram que o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho 

é influenciado pela computação ubíqua, mais especificamente em relação à 

comunicação assíncrona, relacionamentos de escritório, produtividade do trabalho e 

benefícios de vida pessoal. Esse trabalho fez uso da teoria em um contexto de 

equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. 

Cain e Trauth (2013) investigaram a existência e impacto de estereótipos 

sobre a escassez de homens negros na profissão de TI. Em um cenário de 

empregos lucrativos financeiramente na área de TI, homens negros representavam 

somente 1,6%. Nesse estudo, o pilar de identidade individual foi ampliado para 

contemplar informações familiares e de etnia. O foco do segundo pilar foi o de 

verificar a presença de mentores e modelos de referência para esse perfil de 

pessoas. E, o terceiro pilar examinou o clima social e organizacional de homens 

negros que buscavam formação em tecnologia. Os resultados demonstraram que 

homens negros sofrem impacto de estereótipos impostos pela sociedade e por eles 

mesmos. Destaca-se nesse trabalho o uso da teoria em homens, o ambiente no qual 

ele é utilizado e o volume de adaptações da teoria para contemplar a sua aplicação 

em um novo contexto. 

Richards e Busch (2013) exploraram, sob os aspectos de gênero e cultura 

étnica, a existência de percepção de diferenças do conhecimento tácito e a sua 

utilização no ambiente de trabalho de TI. Nesse estudo, a teoria de diferenças 

individuais de gênero e tecnologia da informação é utilizada na perspectiva de 

interpretação dos dados. Seus resultados apontaram que mulheres tendem a 

parecer mais passivas, menos individualistas, orientadas aos relacionamentos e 

altamente orientadas ao contexto. Homens já se demonstraram mais individualistas 

e orientados à realização, muito embora os homens anglo-americanos se 

aproximassem do perfil das mulheres no que se referia à orientação a 

relacionamentos e ao contexto. Esse trabalho destaca-se por utilizar a teoria em 

uma análise entre gêneros ao invés de intragênero, conceito no qual ela foi 

desenvolvida. 

 

3.3 RESUMO 

 

A teoria escolhida para este estudo foi a teoria das Diferenças Individuais de 

Gênero e Tecnologia da Informação, desenvolvida por Trauth, Quesenberry e 
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Morgan (2004). Segundo Johns et al. (2016), ela é uma teoria recente e propícia 

para o estudo de gêneros e tecnologia da informação. Ela vem sendo utilizada em 

diferentes contextos e para estudos intra e entre gêneros (QUESENBERRY, 

TRAUTH, 2005; CAIN, TRAUTH, 2013; RICHARDS, BUSCH, 2013). A teoria foi 

inicialmente desenhada para explicar a baixa participação de mulheres no segmento 

de trabalho de TI (TRAUTH, 2002). Ela considera o indivíduo de forma única, 

permitindo a análise e identificação de suas características pessoais. A 

implementação da teoria (Figura 7) dá-se por meio de seus três pilares: Identidade 

Individual, Influência Individual e Influência Ambiental (TRAUTH, QUESENBERRY, 

MORGAN, 2004; TRAUTH, 2009).  Dentre os motivos que justificam o uso da teoria 

para este estudo destacam-se a aderência aos estudos integrados de gênero e 

tecnologia da informação, à possibilidade de visualizar a pessoa de forma individual, 

possibilitando a investigação intragênero, e ao reconhecimento de impactos das 

influências individuais e de ambiente que moldam o indivíduo em seu estágio atual. 

 

Figura 7 - Pilares da Teoria das Diferenças Individuais  
de Gênero e Tecnologia da Informação 

 

Fonte: Adaptado de Trauth (2009) 
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SEÇÃO 4 - CONTEXTO METODOLÓGICO 

 

 

Uma pesquisa tem por objetivo encontrar resposta para questões, e realiza-se 

por meio da aplicação de procedimentos metodológicos (KOTHARI, 2004). Essa 

seção tem como finalidade, portanto, descrever os procedimentos metodológicos 

que foram aplicados a esta pesquisa. O conteúdo está organizado nos seguintes 

tópicos: método de pesquisa, procedimentos de coleta de dados, procedimento de 

análise de dados e critérios de validação. O modelo de pesquisa descreve a 

abordagem metodológica adotada no desenvolvimento do estudo. O procedimento 

de coleta de dados detalha os métodos utilizados no processo de coleta de dados, e 

apresenta como os métodos são utilizados segundo o desenho da pesquisa. O 

procedimento de análise de dados apresenta as etapas realizadas para 

entendimento e geração de conhecimento a partir dos dados coletados. A descrição 

dos critérios de validação aplicados a esta pesquisa encerram esta seção. 

 

4.1 MODELO DE PESQUISA 

 

A pesquisa adota uma perspectiva epistemológica interpretativa uma vez que 

tem o objetivo de entender como características pessoais, de modelagem e 

influência, e de contexto ambiental diferenciam usuárias de tecnologia em serviços 

de mobilidade urbana. Em uma perspectiva epistemológica interpretativa entende-se 

que o conhecimento da realidade é construído socialmente. 

“Pesquisa na área de sistemas de informação pode ser classificada como 
interpretativa se assumir que nosso conhecimento da realidade é obtido 
somente por meio de construções sociais, como linguagem, consciência, 
significados compartilhados, documentos, ferramentas e outros artefatos.” 
(KLEIN, MYERS, 1999, p.69, tradução nossa). 

 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa com utilização de métodos mistos. 

Entende-se como método misto a inclusão das dimensões quantitativa e qualitativa 

em um mesmo projeto de pesquisa. Segundo Tashakkori e Creswell (2007, p. 4), 

uma pesquisa de métodos mistos é uma “pesquisa em que o investigador coleta e 

analisa dados, integra os resultados e desenha relacionamentos usando abordagens 

ou métodos qualitativos e quantitativos em um único estudo”. 
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A abordagem da pesquisa adotada neste estudo é a mista, ou seja, são 

utilizados métodos qualitativos e quantitativos para gerar um melhor entendimento 

do fenômeno em estudo. Essa abordagem é assim definida: 

 

“Como um método, ele foca em coletar, analisar e combinar dados tanto 
quantitativos como qualitativos em um único estudo ou série de estudos. 
Sua premissa central é que o uso de abordagens quantitativas e 
qualitativas, em combinação, proporciona uma melhor compreensão dos 
problemas de pesquisa do que qualquer abordagem isolada” (CRESWELL, 
PLANO CLARK, 2007, p. 5) 

 

Pesquisas com métodos mistos são vistos como uma terceira metodologia, 

em uma tentativa de obter-se um entendimento mais amplo e completo do problema 

de pesquisa (DOYLE, BRADY, BYME, 2009; CRESWELL, PLANO CLARK, 2007). A 

utilização dessa abordagem é também defendida por Greene (2012, p. 757) ao 

reforçar que a sua utilização “oferece oportunidades dialógicas para gerar uma 

melhor compreensão de fenômenos sociais importantes, precisamente porque 

legitimam e respeitam múltiplas respostas a problemas críticos e convida ao diálogo 

entre eles”. 

Uma das dificuldades da utilização de abordagem de métodos mistos é a 

integração dos métodos quantitativo e qualitativo (DOYLE, BRADY, BYME, 2009; 

TASHAKKORI, CRESWELL, 2007). De acordo com Creswell et al. (2003), quatro 

decisões devem ser tomadas quando da utilização de métodos mistos em 

pesquisas: a) a sequência de implementação dos métodos qualitativos e 

quantitativos; b) a prioridade que será dedicada a cada uma das abordagens 

qualitativa e quantitativas; c) momento da pesquisa em que se dará a integração dos 

métodos qualitativos e quantitativos; e d) a utilização de uma perspectiva teórica no 

estudo. A matriz de decisão de implementação de métodos mistos encontra-se no 

Anexo 4. Para esta pesquisa, a sequência de implementação escolhida foi a 

concorrente e não sequencial, uma vez que os métodos qualitativos e quantitativos 

seriam utilizados de forma independente na pesquisa, sem dependência em suas 

aplicações. Em relação à prioridade dos métodos utilizados, entende-se que há 

prioridade quanto ao método qualitativo. Isso tem explicação na necessidade de a 

pesquisa entender as pessoas, seus comportamentos e o ambiente em que estão 

inseridas, e essa abordagem do problema exige uma ênfase maior na aplicação de 

métodos qualitativos. 
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O momento da integração ocorre na fase de análise dos dados. Os dados são 

integrados para que juntos possam passar por um processo de análise e então 

prover informações que servirão de subsídio para responder a pergunta de 

pesquisa. A última decisão a ser tomada foi em relação à perspectiva teórica. Nesta 

pesquisa, adotou-se a perspectiva explícita de utilização da lente teórica da teoria de 

diferenças individuais de gênero e tecnologia. A pesquisadora buscou evitar 

qualquer viés pessoal na coleta e interpretação dos resultados. Em procedimentos 

formais, essa teoria é utilizada para direcionar as questões de coleta de dados, bem 

como a perspectiva inicial de análise dos dados. A Figura 8 apresenta as decisões 

tomadas para este estudo.  

 

Figura 8 - Decisões de Implementação de Métodos Mistos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cabe ressaltar alguns aspectos da abordagem qualitativa priorizada na 

implementação dos métodos mistos. Quando Van Maanen (1979, p.520) apresenta 

que “mapa não é território”, o autor argumenta que, em uma avaliação qualitativa, 

criam-se representações da realidade em estudo. Isso significa que há a 

possibilidade de existência de outras maneiras de interpretar-se a realidade. 

Interpreta-se para chegar a um entendimento de uma realidade fixa. Interpreta-se a 

interpretação dos outros em relação à realidade. Trabalhar com uma abordagem 

qualitativa é articular símbolos linguísticos. “Os dados são símbolos, 

contextualmente incorporados, críticos e reflexivos, não representando nada tanto 

quanto a prontidão ou a teimosia para se renderem a uma interpretação e resposta 

de significados” (VAN MAANEN, 1979, p.521, tradução nossa). Myers (2013) 

complementa que uma pesquisa qualitativa busca entender pessoas e seus 

comportamentos, e que um dos maiores benefícios da abordagem qualitativa é 
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permitir a visualização e entendimento do ambiente no qual se dá o comportamento 

dos indivíduos. 

O modelo de aplicação dos métodos qualitativos e quantitativos nas etapas de 

desenvolvimento da pesquisa, com base nas decisões de implementação de 

métodos mistos, é apresentada na Figura 9. O processo de coleta de dados utiliza-

se de procedimentos qualitativos e quantitativos. O processo de análise de dados é 

realizado em etapas. Inicialmente, os dados coletados são analisados de forma 

independente, sendo os dados resultantes da coleta com procedimentos qualitativos 

analisados com o uso de procedimentos igualmente qualitativos. Da mesma forma, 

os dados coletados por meio de procedimentos quantitativos serão analisados por 

meio de procedimentos de análise quantitativa. Uma segunda etapa de análise dá-

se com a preparação dos dados qualitativos para a análise quantitativa. Nesse 

momento, os dados resultantes da análise qualitativa serão convertidos em variáveis 

quantitativas, possibilitando a integração desses dados com os resultantes da coleta 

por meio de procedimentos quantitativos. A fase de preparação é a responsável por 

adequar os dados de um tipo para outro: quantificar dados qualitativos ou qualificar 

dados quantitativos (CRESWELL, PLANO CLARK, 2007; TASHAKKORI, TEDDLIE, 

1998). A terceira etapa da análise de dados dá-se por uma avaliação quantitativa 

com a totalidade dos dados coletados. Finalizando, a interpretação dos resultados é 

feita sob a perspectiva mista, considerando os resultados da análise com 

abordagem qualitativa, bem como em conjunto com os resultados da análise com 

abordagem quantitativa. 

 

Figura 9 - Modelo de Aplicação dos Métodos Qualitativos e Quantitativos nas 
Etapas de Desenvolvimento da Pesquisa 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Segundo Maxwell (2010), há diversas vantagens em utilizar-se análise 

quantitativa em dados resultantes de análises qualitativas: a) contribui para a 

generalização interna dos itens encontrados na análise qualitativa; b) permite 

geração de evidências para os achados da análise qualitativa, eliminando possíveis 

vieses da análise qualitativa; c) permite a identificação de padrões de 

comportamento que não são facilmente identificados em uma análise qualitativa, 

auxiliando no entendimento mais profundo de um grupo ou categoria; e d) permite a 

geração de evidência por meio de números para suportar uma melhor interpretação 

dos resultados. O mesmo autor apresenta também algumas limitações quanto ao 

uso de métodos mistos: a) o volume de dados analisados pode não ser 

representativo estatisticamente; b) os resultados quantitativos não devem ser 

considerados como análise principal, mas como dados complementares à análise; e 

c) os dados quantitativos devem ser usados como forma de precisão e rigor, mas 

não devem limitar a análise qualitativa. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

“Dados qualitativos são, na maior parte das vezes, um registro do que as 

pessoas disseram”. (MYERS, 2013, p. 8). Observação, entrevista, questionário e 

textos já existentes são utilizados com frequência como fonte de dados em 

pesquisas qualitativas (MYERS, 2013). 

O processo de coleta de dados ocorreu nas cidades de Curitiba e São Paulo. 

As duas cidades foram escolhidas por razões distintas. São Paulo por ser a cidade 

mais populosa do Brasil, “terceira entre as mais populosas da América Latina e 

segunda dentro do hemisfério sul” (DE AZEVEDO, 2017). A mobilidade é uma 

questão crítica em São Paulo. A cidade possui mais de 14 mil ônibus, responsáveis 

por cerca de 195 mil viagens diárias e o transporte de mais de 2,4 bilhões de 

passageiros por ano (NESPOLI, 2015). A cidade ainda conta com seis linhas de 

metrô que transporta mais de quatro milhões de passageiros por dia (METRÔ, 

2018); quase 34 mil táxis registrados, segundo a Associação das Empresas de Táxi 

do Município de São Paulo (ADETAX, 2015), e mais de seis milhões de carros 

cadastrados (DETRAN-SP, 2017). Curitiba foi escolhida por ter suas soluções 

urbanas diferenciadas e indicadores de qualidade de vida que se destacam entre as 
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capitais brasileiras. Segundo o IBGE (2010b), Curitiba está entre as cinco capitais do 

país com melhor índice de desenvolvimento humano no país. A cidade destaca-se 

também por seu protagonismo em soluções de mobilidade. Curitiba é mundialmente 

reconhecida pela qualidade de seu sistema integrado de transporte de massa, 

impulsionador do desenvolvimento urbanístico desde a década de 70 (BUGS, 2009). 

O contexto ambiental variou pouco nessas cidades, tendo menos importância do que 

se mulheres de países diferentes ou de regiões urbanas e rurais tivessem sido 

entrevistadas. 

O processo de coleta de dados deu-se em três fases (Figura 10). Para cada 

participante houve a realização de uma entrevista (Apêndice 1), como a aplicação de 

um questionário (Anexo 1) e a demonstração pela participante do uso dos aplicativos 

em seu celular. A coleta de dados ocorreu em um único momento de interação com 

cada participante, entre os meses de junho e julho de 2017. Iniciava-se o processo 

apresentando a pesquisa e a pesquisadora. Solicitava-se que a participante 

assinasse o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 4), o qual 

apresenta informações da pesquisa, o comprometimento da pesquisadora em 

garantir a confidencialidade da identidade dos participantes, e a ausência de 

benefícios diretos das participantes com a pesquisa. O documento contém ainda a 

autorização de participação e o consentimento para gravação da entrevista que 

ocorre na sequência. Logo após a assinatura do termo procedia-se à entrevista 

semiestruturada, e então se solicitava o preenchimento de um questionário que 

capturava características individuais de cada participante. Por fim, solicitava-se à 

participante demonstrar em seu celular como ela fazia uso dos aplicativos de 

mobilidade urbana.  

 

Figura 10 – Fases do Procedimento de Coleta de Dados 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

O uso de entrevista tinha por objetivo identificar e entender como se dá a 

percepção do uso de tecnologia em serviços de mobilidade urbana na rotina diária 

das participantes, e quais as influências exercidas sobre esse comportamento. 

Utilizou-se para isso um roteiro de perguntas semiestruturadas elaboradas com base 
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na teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação de 

Trauth, Quesenberry e Morgan (2004). Os blocos da entrevista eram fatores 

pessoais, fatores de modelagem e influência, e contexto ambiental (Anexo 3). As 

questões do bloco de fatores pessoais incluíam questões sobre antecedentes 

pessoais e características demográficas. As perguntas do bloco de fatores de 

modelagem e influência eram relacionadas às experiências das participantes sobre 

os aplicativos de mobilidade e com a tecnologia, bem como às suas decisões de 

mobilidade. Por fim, as questões do bloco de contexto ambiental capturavam 

informações de posicionamento das participantes em relação à tecnologia e aos 

serviços de mobilidade urbana. A elaboração das questões teve inspiração na 

pesquisa de Morgan (2008) intitulado “Análise da Influência das Diferenças 

Individuais Humanas sobre o Comportamento da Pesquisa da Web entre Pretos e 

Brancos: Um Caso de Pesquisa de Informação de Saúde”, que também utilizou essa 

teoria, e foi orientada por Eileen M. Trauth, uma das criadoras da teoria. 

Após a entrevista, foi solicitado à participante o preenchimento do formulário 

de orientação de identidade - AIQ IV (CHEEK, SMITH, TROPP, 2002). O formulário 

era entregue impresso, com a relação de 45 itens, os quais a entrevistada deveria 

avaliar a intensidade daquela afirmação para ela em uma escala likert que variava 

de 1 (não importante) a 5 (extremamente importante). A interpretação dos itens fazia 

parte do processo de coleta de dados, de maneira que a entrevistadora não 

interferia no entendimento e interpretação dos itens. Quatro das trinta de quatro 

participantes não preencheram pelo menos uma questão do questionário, o que 

demandou uma interação adicional e posterior com essas participantes para 

preenchimento dos itens faltantes. Ao serem questionadas o porquê de deixarem 

sem preencher, se tinham algum motivo, indecisão ou dúvida quanto à resposta, as 

quatros responderam que deixaram para responder depois e esqueceram-se. Cabe 

ressaltar que, embora o formulário fosse extenso, não foi registrada desistência, 

tampouco identificado resistência ao seu preenchimento. Acredita-se que isso se 

deva ao fato de o questionário estar sendo utilizado e aprimorado a cada nova 

versão, e tenha, assim, atingido um grau de maturidade que permite capturar as 

informações do respondente sem necessariamente gerar a percepção de cansaço 

ou intenção de desistência. 

A última fase de coleta de dados foi a de demonstração. A participante era 

orientada a, usando seu próprio celular, acessar os aplicativos de mobilidade urbana 
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instalados e descrever o seu comportamento de uso do aplicativo. Solicitou-se à 

participante descrever o seu processo de uso em voz alta, de maneira a ser possível 

identificar características como quais as escolhas feitas, quais as configurações 

realizadas, onde se encontra o aplicativo no celular. Queria-se compreender como a 

participante, por meio do seu celular, fazia uso de aplicativos de mobilidade, 

identificando quais aplicativos eram utilizados, quais funcionalidades desses 

aplicativos e como essas funcionalidades eram exploradas. Interrupções eram feitas 

somente com o objetivo de esclarecimento do processo de uso e das decisões 

tomadas. 

A Figura 11 apresenta, de forma gráfica, as fases do procedimento de coleta 

de dados, e as orientações dos métodos utilizados.  

 

Figura 11 - Orientação das Fases do Procedimento de Coleta de Dados 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

A seleção inicial das participantes para essa pesquisa foi feita a partir de 

elementos circunstanciais relacionados à pesquisa: cidade, sexo, possuir celular 

com acesso a dados, e uso de aplicativos de mobilidade urbana. Uma seleção 

preliminar foi de quinze participantes mulheres em cada uma das cidades 

selecionadas, encerrando-se quando da proximidade do ponto de saturação teórica. 

A conclusão do processo deu-se com um total de trinta e quatro participantes, o que 

gerou um total de 1.159 minutos de gravação e 817 páginas de transcrição. A 

quantidade de participantes de uma pesquisa qualitativa é uma decisão importante 

para o pesquisador, pois não se trata da quantidade em si de participantes, mas de 

abranger a quantidade suficiente de pessoas para obter-se a extensão necessária 

de detalhes que permita esclarecer o fenômeno em estudo (CRESWELL, 2013; 

PINNEGAR, DAYNES, 2006).  
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4.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A coleta de dados gerou um total de 1.159 minutos de gravação que 

contemplam as entrevistas e a demonstração. Todo esse material foi transcrito na 

íntegra para inicio do procedimento de análise. 

As transcrições foram lidas a primeira vez como forma de aproximação dos 

dados. Em decorrência do volume de informações contidas nas transcrições, um 

segundo ciclo de leitura fez-se necessário como forma de fixação das informações. 

Por tratar-se de uma análise qualitativa, e pela riqueza dos dados coletados, a 

pesquisadora optou por montar mentalmente uma memória visual das entrevistas 

que pudesse auxiliá-la no processo de análise e interpretação das informações. 

A análise teve como objetivo mapear as características de uso de aplicativos 

de mobilidade pelas mulheres participantes da pesquisa. Os procedimentos de 

análise foram feitos em três ciclos, sendo o primeiro nas informações originais de 

cada mecanismo de coleta de dados: entrevista, questionário e demonstração. O 

segundo ciclo deu-se quando se integraram os dados qualitativos transcritos das 

entrevistas e das demonstrações. Finalizando, o terceiro nível de análise ocorreu na 

integração de todas as informações, entrevistas, demonstrações e questionários, 

permitindo-se então traçar os perfis de mulheres em relação às diferenças 

individuais no comportamento do uso de tecnologia em serviços – aplicativos - de 

mobilidade urbana. 

A análise dos dados do questionário seguiu as orientações de Cheek, Smith e 

Tropp (2002), na qual se atribuía uma quantidade de pontos para cada resposta, 

variando de 1 a 5, sendo que o valor 1 foi atribuído à resposta “não importante” e o 

valor 5 à resposta “extremamente importante” (Anexo 2). Após a atribuição de valor 

para as resposta agrupava-se a pontuação por categoria de orientação de 

identidade. Uma lista de quais questões se referiam a qual categoria de orientação 

de identidade encontra-se detalhada no Anexo 2, uma vez que as questões se 

encontravam embaralhadas no questionário de maneira a não sugestionar ou induzir 

comportamento das participantes. A categoria, ou categorias, com maior pontuação 

por parte de cada participante indicava a sua orientação de identidade. 

As análises das informações oriundas das entrevistas e das demonstrações 

fizeram uso da ferramenta Atlas TI® para organização das informações. O processo 

de codificação considerou as categorias sugeridas pela teoria das Diferenças 
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Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação, porém não se limitou a elas. 

Quotations foram sendo associadas à medida que o processo de análise avançava. 

Novas categorias foram surgindo com o avanço da análise, de maneira que as 

categorias iniciais oriundas da teoria foram posteriormente classificadas como 

metacategorias. Um novo ciclo de análise fez-se necessário para aprofundamento 

da análise. Cada metacategoria foi analisada de forma independente e suas 

quotations foram relidas e reclassificadas em categorias mais detalhadas, e que 

melhor representassem a fala das participantes. Após o tratamento de todas as 

informações foi elaborada uma rede para auxiliar na visualização gráfica das 

informações. Um ciclo de análise foi dedicado à condensação de dados. Miles, 

Huberman e Saldaña (2014) definem essa etapa como algo que ocorre em todo 

processo de análise qualitativa, pois ela se refere ao processo de abstração e 

simplificação dos dados. Essa etapa da análise teve como objetivo consolidar as 

informações em uma quantidade menor de categorias que pudessem, ao mesmo 

tempo, representar a realidade e permitir um agrupamento das percepções das 

participantes. Após o ciclo de condensação dos dados, criou-se um modelo, ou rede, 

com todas as categorias, integrando as categorias da entrevista, do questionário e 

da demonstração (Apêndice 3). 

O ciclo de condensação dos dados contemplou o processo de preparação dos 

dados qualitativos para a análise quantitativa. Esse processo de preparação foi 

necessário para permitir a integração dos dados das entrevistas e demonstrações 

com as características individuais capturadas pelo questionário. Transcreveram-se 

para uma matriz em Excel® as categorias mapeadas na etapa de análise qualitativa, 

bem como cada opção de resposta. O preenchimento dos dados para cada 

participante deu-se com base em algumas convenções:  

 Categorias que representavam variáveis contínuas - como idade -, e 

variáveis discretas - como quantidade de filhos ou filhas -, tiveram seu 

conteúdo transcrito na íntegra; 

 Para as variáveis do Excel® que representavam as categorias e tinham 

uma única opção de resposta – exemplo religião – criou-se uma regra 

no Excel® para atribuir uma numeração sequencial para cada opção 

de resposta. Exemplo: atribuiu-se o valor 1 para religião católica, 2 

para luterana, 3 para ateia, e assim por diante. Considerou-se aqui as 
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variáveis raça, religião, estado civil, educação, faixa de renda, e 

orientação de identidade; 

 Para as variáveis de categorias que poderiam ser de múltipla escolha 

para a participante, criou-se uma coluna para cada opção. Cada coluna 

foi preenchida de forma dicotômica, ou seja, atribuiu-se a ela o 

conteúdo 0 ou 1, conforme o relato daquela participante em específico. 

Um exemplo desse tipo de variável são os motivos que influenciam as 

usuárias no escolha de um trajeto. Para cada motivo foi criado uma 

coluna no Excel® e o conteúdo 1 era atribuído caso o entendimento 

era que aquele motivo tinha sido comentado pela participante. De 

maneira similar, o conteúdo 0 (zero) era atribuído quando se entendia 

que aquele não era um motivo comentado pela participante. 

 

A matriz em Excel® foi enriquecida com os dados resultantes da análise de 

orientação de identidade identificados pelo questionário aplicado. A quantificação de 

dados qualitativos é uma forma de reconhecimento de padrões de comportamento, 

de extrair significado de dados qualitativos ou mesmo de verificar interpretações 

(SANDELOWSKI, VOILS, KNAFL, 2009). A matriz foi finalizada com duzentas e 

dezenove colunas de informação e uma imagem parcial é apresentada na Figura 12. 

Para ilustrar, foram utilizadas cores para diferenciar os tipos de variáveis. 

 

  



79 
 

 

Figura 12 – Imagem Parcial da Matriz Consolidadora dos Dados para Análise 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Uma vez concluída a etapa de integração dos dados qualitativos e 

quantitativos em uma única matriz Excel®, iniciou-se a última etapa de análise dos 

dados. Como forma de inspiração para a geração dos perfis, técnicas estatísticas 

foram aplicadas aos dados, com o auxílio do Minitab®. Utilizou-se a técnica de 

análise multivariada com geração de clusters (Figura 13) como forma inicial de 

definição de perfis. Para cada uma das duzentas e dezenove variáveis foram 

executadas as estatísticas básicas descritivas com geração de gráfico boxplot com o 

objetivo de dar suporte para a melhor definição dos perfis.  
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Figura 13 – Dendograma para Inspiração de Geração de Perfis 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Inicialmente, realizou-se uma análise que sugeria a existência de três clusters 

– o que equivaleria a três perfis -. Porém, no momento de interpretação e validação 

dos perfis, verificou-se que eles não segregavam as participantes de forma 

adequada. Optou-se por novo ciclo de análise estatística com a geração da 

sugestão de cinco perfis de comportamento. A opção pelo uso de cinco perfis deu-se 

pelo entendimento de que a definição de cada perfil representava, de forma mais 

fidedigna, o perfil das participantes ali agrupados. Assim, o processo concluiu-se 

com a indicação de cinco perfis de comportamento de usuárias de tecnologia em 

serviços de mobilidade urbana. Detalhes da análise dos agrupamentos estão no 

Apêndice 5. 

Para a validação e análise preliminar de cada perfil sugerido pela abordagem 

quantitativa, os resultados da regressão foram transcritos para a matriz Excel® e 

então foi realizada uma interpretação conjunta dos dados qualitativos e quantitativos 

(Figura 14). Após a validação, procedeu-se a descrição textual dos perfis de 

comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana. A 

tabela completa encontra-se disponível no Apêndice 2. 
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Figura 14 – Imagem Parcial da Matriz de Análise Preliminar de Perfis 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

  

idade: 36 a 45 anos idade: 30 a 35 anos

qtde filhos: 2

religião: predominância católica religião: predominância católica

estado civil: predom solteira estado civil: predom casada

educação: predominância superior completo educação: superior completo

renda: de F$ 3.152,01 a R$ 15.760,00 De R$ 7.880,01 a R$ 15.760,00

perfil: CI e CR perfil: CI

Q1: As coisas que eu possuo, minhas posses são 

importantes

Q1: As coisas que eu possuo, minhas posses são 

importantes não são tão importantes

Q19: Meu sexo é importante com tendência a perder 

importância
Q19: Meu sexo é importante

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são muito importantes

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são extremamente importantes

Q40: Minha capacidade acadêmica e desempenho, tais 

como as notas e comentários que eu recebo de 

professores são muito importantes

Q40: Minha capacidade acadêmica e desempenho, tais 

como as notas e comentários que eu recebo de 

professores são extremamente importantes

 Q44: O meu papel na sociedade é importante
 Q44: O meu papel na sociedade é importante, muito 

importante, extremamente.

Q45: Minha orientação sexual é importante Q45: Minha orientação sexual é importante

visão do futuro e dinâmica dinâmica

se localiza bem

mobilidade escolhida: sempre o mesmo e tende a mudar 

a noite

mobilidade escolhida: sempre o mesmo e tende a mudar 

no final de semana

motivo mobilidade: baixo custo e facilidade motivo mobilidade: conveniencia, facilidade, segurança

motivo mudança mobilidade: custo e segurança
motivo mudança mobilidade: dificuldade de uso e 

indisponibilidade

muda serviço se não é trajeto normal: sim e depende muda serviço se não é trajeto normal: sim e não

o que ando menos barato, rapido, seguro

dependente (rota alternativa) + consequencia (custo x 

beneficio)

meio (evitar caminho errado ou longo e informação errada 

de tempo, motorista, onibus)

ligada me viro bem com o basico

essencial gosto, é legal (entretenimento)

sim sim

aprendeu a usar sozinha e indícios de "com amigos"
aprendeu a usar sozinha e indícios de vendo outros 

usarem

situação específica, midia e amigos veio no celular, foi natural, todos comentavam, midia

avaliação: tendência a sim, mesmo sem pedir

uso comum amigos

diz que sim e interage não interage

faz de tudo

motivo: facilidade + organizar e me planejar + dar 

informação

me localizar, saber chegar + dar informação + segurança e 

facilidade

evitar transito + conhecer a região + autonomia evitar trânsito + autonomia

1º página 1º página

pasta: criou pasta: criou e veio com o google

 
privacidade: só o básico e porque facilita de alguma 

maneira

endereço e nome endereço

simples e confusa simples

padrão, tudo e quando viajo padrão, pouca coisa, nem sabia que dava para configurar

favoritos: diversos favoritos: diversos

INFORMAÇÃO DE MOBILIDADE

INFORMAÇÃO DE TECNOLOGIA

PERFIL MULHERES

motivo uso: se locomover melhor

indica para outros os apps: sim

aprendeu a usar sozinha

tomou conhecimento: indicação

INFORMAÇÃO DA PESSOA
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4.4 CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DE QUALIDADE DE PESQUISA 

 

Diversos autores discutem a importância de avaliar-se a confiabilidade de 

uma pesquisa científica como forma de atribuição de valor a ela (LINCOLN, GUBA, 

1985; KLEIN, MYERS, 1999). Embora não exista um método único, alguns critérios 

são utilizados de forma mais frequente para atribuição desse valor. Neste trabalho 

foram aplicadas duas avaliações de validação de confiabilidade de pesquisa, sendo 

uma delas com foco em sistemas de informação e a outra em pesquisas de gênero. 

Um estudo sobre avaliação de pesquisas interpretativas especificamente para 

a área de sistemas de informação foi realizado por Klein e Myers (1999), resultando 

na sugestão de aplicação de sete princípios para validação da pesquisa: o princípio 

do círculo hermenêutico, o princípio da contextualização, o princípio da interação 

entre os pesquisadores e o assunto, o princípio da abstração e generalização, o 

princípio do raciocínio dialógico, o princípio das interpretações múltiplas, e o 

princípio da suspeita. 

O princípio do círculo hermenêutico diz respeito ao desenvolvimento do 

entendimento do assunto. Esse princípio sugere que “o entendimento humano é 

alcançado através da interação entre o significado interdependente das partes e o 

todo que elas formam” (KLEIN, MYERS, 1999, p.72), ou seja, fazem-se necessários 

diversos ciclos de análise que possibilitem o entendimento do texto em seu ambiente 

contextual. Esse princípio da compreensão é considerado um metaprincípio e é 

fundamental para todos os outros princípios. A conformidade da pesquisa com esse 

princípio pode ser visualizada no desenho do modelo de pesquisa, materializada em 

seu processo de análise, com múltiplas interações com os dados, permitindo o seu 

entendimento, compreensão e interpretação no âmbito individual e também coletivo. 

Dessa maneira, buscou-se manter o significado individual e coletivo na interpretação 

dos resultados finais da pesquisa. 

O princípio da contextualização reconhece a necessidade de mapeamento do 

contexto no qual a participante está inserida, como forma de minimizar a diferença 

de interpretação entre a pesquisadora e a participante. Esse princípio “requer 

reflexão crítica do contexto social e histórico do cenário de pesquisa, de modo que 

se possa ver como a situação atual emergiu na investigação” (KLEIN, MYERS, 

1999, p.73). Em relação a esse princípio, a conformidade da pesquisa pode ser 

encontrada em diversas partes da pesquisa, as quais se destacam: a introdução, 
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onde o contexto do problema em estudo é apresentado; a escolha da teoria de 

diferenças individuais de gênero e tecnologia da informação como lente de análise, 

que contempla aspectos de influência pessoal e ambiental; bem como a elaboração 

e aplicação do roteiro de entrevista que, por meio de perguntas semiestruturadas, 

deu oportunidade às participantes contextualizarem suas respostas. 

O princípio da interação entre os pesquisadores e o assunto coloca ambos 

em uma perspectiva histórica. Esse princípio requer uma reflexão crítica sobre 

“como as informações coletadas da pesquisa foram socialmente construídas por 

meio da interação entre pesquisadores e participantes” (KLEIN, MYERS, 1999, 

p.72). Segundo seus autores, esse princípio parte do pressuposto de que a 

realidade é resultado da interação entre a pesquisadora e as participantes, sendo 

construída como parte da interação entre elas. Isso se deve ao fato de que tanto a 

pesquisadora como as participantes são vistas no processo como geradoras de 

interpretações: a pesquisadora elabora as entrevistas conforme sua interpretação do 

assunto, e as participantes também respondem conforme suas interpretações. 

Nesse princípio, a conformidade da pesquisa leva em consideração que a 

pesquisadora é mulher e usuária de tecnologia em serviços de mobilidade urbana, 

como todas as participantes de sua pesquisa. A pesquisadora pode fazer uso de seu 

conhecimento e experiência para se aproximar do tema em estudo. A interação pode 

ser visualizada no contexto metodológico, onde a maneira como as interpretações 

foram construídas estão registradas de forma detalhada. Reflexões sobre as 

situações são mencionadas na seção de análise e discussão de resultados. Pode 

considerar-se também o uso da lente teórica como forma de direcionar a maneira de 

analisar-se o fenômeno, buscando minimizar vieses que poderiam ser incluídos, 

caso, por exemplo, a pesquisadora tivesse optado pela utilização da teoria 

grounded. 

O princípio da abstração e generalização “requer os detalhes ideográficos 

revelados pela interpretação dos dados através da aplicação dos princípios um e 

dois aos conceitos teóricos e gerais que descrevem a natureza do entendimento 

humano e da ação social” (KLEIN, MYERS, 1999, p.72). Esse princípio busca não 

somente a abstração e generalização dos resultados, como também ressalta a 

importância de relacioná-los aos detalhes do trabalho empírico, pois é por meio 

desse processo que os leitores serão conduzidos a compartilhar as mesmas 

conclusões teóricas que a autora. Dessa forma, a conformidade da pesquisa, em 
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relação a esse princípio, é evidenciada por meio da existência dos diversos ciclos de 

análise dos dados, propiciando detalhes que suportam a abstração e generalização 

do conhecimento, inclusive na avaliação de diferenças e similaridades dos 

comportamentos identificados, e no estabelecimento de padrões e perfis. Uma rica 

descrição dos resultados colabora com esse princípio, garantindo que a geração do 

conhecimento esteja devidamente documentada e possa ser compartilhada com 

futuros leitores. 

O princípio do raciocínio dialógico requer “sensibilidade a possíveis 

contradições entre os conceitos teóricos que orientam o projeto de pesquisa e os 

achados atuais - "a história que os dados contam" - com ciclos subsequentes de 

revisão” (KLEIN, MYERS, 1999, p.72). A principal preocupação desse princípio é 

com a transparência da construção intelectual. A discussão, no corpo do trabalho, do 

alinhamento dos dados ao que indica a teoria das Diferenças Individuais de Gênero 

e Tecnologia da Informação, bem como o destaque às observações, onde dados se 

contrapõem à teoria, atribuem conformidade à pesquisa no que tange a esse 

princípio. Os ciclos de revisão estão descritos no contexto metodológico da 

pesquisa, e evidências de todo o processo podem ser vistas em figuras, tabelas e 

apêndices incorporados no estudo. 

Em relação ao princípio das interpretações múltiplas, requere-se 

“sensibilidade a possíveis diferenças de interpretação entre os participantes, pois 

normalmente são expressas em múltiplas narrativas ou histórias da mesma 

sequência de eventos em estudo” (KLEIN, MYERS, 1999, p.72). Esse princípio foi 

atendido pela captura de informações no processo da entrevista e na fase de 

demonstração, permitindo assim o registro de múltiplas interpretações de uma 

mesma participante. Adicionalmente, a análise individual de cada participante 

permitiu manter a multiplicidade de interpretações entre elas. 

Por fim, o princípio da suspeita ressalta a sensibilidade da pesquisadora no 

que se refere à existência de possíveis "vieses” e "distorções" nas narrativas das 

participantes durante os procedimentos de coleta de dados (KLEIN, MYERS, 1999). 

Segundo os autores, esse princípio exerce grande influência na interpretação dos 

dados coletados. A conformidade desse princípio dá-se principalmente na estratégia 

de coleta de dados adotada, com a utilização de múltiplas fases de coleta de dados, 

e com a participação da pesquisadora, o que permitiu que a pesquisadora pudesse, 

no ato da coleta das informações, esclarecer qualquer informação que parecesse 
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dúbia. O papel da pesquisadora foi muito importante no atendimento a esse 

princípio.  

Em relação à avaliação da pesquisa segundo os requisitos de gênero 

apontados por Leduc (2009) e ONU (2002), os quais ressaltam que a abordagem de 

gênero deve estar incluída em todas as dimensões e etapas do trabalho, consolidou-

se no Quadro 6 os comentários para cada requisito. Os critérios de validação da 

pesquisa segundo requisitos de gênero (LEDUC, 2009) foram aplicados a esta 

pesquisa por considerar que os diferentes papéis exercidos pelas mulheres 

impactam de forma diferenciada as perspectivas de análise do assunto. Dessa 

forma, a pesquisadora considera esta pesquisa um estudo sensível ao gênero. A 

avaliação (Quadro 5) dos requisitos foi adaptada ao objeto em estudo da pesquisa, 

visto não ser um estudo entre gêneros, mas intragênero, porém merecendo os 

mesmos cuidados. 

 

Quadro 5 - Critérios de Validação da Pesquisa segundo Requisitos de Gênero  

Requisito 

Definição Leduc (2009) Comentário 

1. Reconhecer o próprio viés de preconceito 

O pesquisador, seus valores e interesses 

interferem na escolha e abordagem do tema 

de pesquisa, como esse tema é trabalhado, e, 

até mesmo, no método de pesquisa escolhido. 

Seu posicionamento na sociedade (em termos 

de gênero, classe social, idade, etc.) pode 

influenciar a condução da pesquisa e o 

processo de análise e interpretação dos 

dados. Deve-se ter claro o viés que o histórico 

sociocultural da pesquisadora pode gerar e 

estar atento para a influência que eles podem 

gerar na pesquisa. 

A pesquisadora posiciona-se socialmente como 

uma mulher de 49 anos com formação superior 

completa, classe social A e usuária de tecnologia 

em serviços de mobilidade urbana. 

Foram utilizados métodos mistos de coleta de 

dados. Um dos benefícios da utilização de 

métodos qualitativos e quantitativos de forma 

combinada é a possibilidade de minimizar 

possíveis vieses, uma vez que o fenômeno é 

analisado sob diferentes perspectivas. 

2. Identificar os componentes humanos e sociais do objeto de pesquisa 

A inclusão da dimensão de gênero traz 

automaticamente uma dimensão social de 

análise. Fatores sociais incluem crenças, 

práticas e comportamentos.  

A dimensão social foi abordada na pesquisa: 

informações de crenças, práticas, 

comportamentos e experiências foram incluídas 

nos procedimentos de coleta de dados.  
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3. Definir uma solução conceitual que reflita as experiências de homens e mulheres 

A pesquisa deve evitar os vieses masculinos e 

assegurar que características femininas sejam 

consideradas em todos os aspectos da 

pesquisa. 

O planejamento da pesquisa teve esse cuidado. 

Todo o roteiro de interação foi analisado em 

detalhes e assegurou-se que características de 

gênero foram consideradas.  

4. Evitar o viés masculino, preconceitos e padrões duplos 

Se homens e mulheres têm diferentes 

experiências, é muito provável que tenham 

também diferentes visões e conceitos. Uma 

abordagem por gênero deve integrar essas 

duas perspectivas nos diferentes aspectos da 

pesquisa. Deve-se reconhecer a diversidade 

de experiências e dar igual importância a 

todas elas, sem julgamento prévio do que é 

real ou mais representativo. 

A integração entre as diversas perspectivas 

intragênero deu-se no modelo que representa o 

comportamento das usuárias de tecnologia em 

serviços de mobilidade urbana. Este serviu de 

base para a análise de perfil e todo o processo de 

reflexão que suportou este trabalho. A 

generalização de termos deu-se com ênfase no 

aspecto feminino; por exemplo, utilizou-se o 

termo usuárias de tecnologia e não usuários de 

tecnologia. Adicionalmente, sem julgamento 

prévio de realidade ou representatividade, todas 

as categorias e dimensões que emergiram da 

análise foram consideradas nos resultados da 

pesquisa. 

5. Desenvolver uma metodologia sensível ao gênero 

A metodologia não deve considerar somente 

as diferenças de gênero nas soluções 

conceituais e analíticas. Ela deve garantir que 

métodos e ferramentas utilizadas sejam 

participativas, respeitosas e principalmente 

responsáveis. A metodologia deve garantir 

que a questão de pesquisa considere a 

perspectiva de gênero. 

A questão de pesquisa considera características 

de gênero. Diferentes métodos foram usados, 

inclusive com demonstração, onde cada usuária 

apresentava a sua realidade de uso dos 

aplicativos de mobilidade. 

6. Construir uma equipe de pesquisa balanceada de ambos os gêneros 

A utilização de pesquisadoras mulheres pode 

motivar a participação de outras mulheres na 

pesquisa, principalmente em ambientes e/ou 

temas conservadores. Adicionalmente, a visão 

masculina e feminina na análise dos dados 

pode gerar resultados interessantes. 

Este requisito demandou adequação. Sendo uma 

pesquisa intragênero, a equipe foi composta 

exclusivamente por mulheres: a pesquisadora e 

sua orientadora. 

7. Escolher uma amostra equilibrada de gêneros 
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A qualidade, autenticidade e valor da 

informação coletada podem ser influenciados 

pela maneira como ela é coletada e analisada, 

bem como por quem a está coletando. Deve-

se garantir que a amostra selecionada seja 

igualmente representada por homens e 

mulheres. 

A amostra apresenta diversidade intragênero e foi 

coletada por pesquisadora mulher. Este requisito 

foi adaptado para o escopo intragênero da 

pesquisa, onde se considerou a 

representatividade da diversidade intragênero por 

meio de diferentes variáveis sociais. 

8. Dar valor às experiências de homens e de mulheres 

Ferramentas, quando bem utilizadas, 

possibilitam reconhecer as experiências de 

ambos os sexos de forma igualitária. Mesmo 

que as experiências de um gênero sejam 

limitadas, e consequentemente suas opiniões 

sobre o assunto pesquisado também, é 

importante dar igual atenção a elas, de 

maneira a possibilitar identificar similaridades 

e diferenças. Pode-se considerar formular 

questões diferentes para homens e mulheres, 

considerando que suas experiências sobre o 

mesmo tema são diferentes. 

Por tratar-se de uma pesquisa intragênero este 

requisito foi bastante minimizado. De igual 

maneira, as questões foram semiestruturadas 

permitindo às participantes apresentarem suas 

experiências por completo. 

9. Usar e produzir dados desagregados por sexo 

A simples documentação das diferenças dos 

gêneros sobre o tema estudado não 

caracteriza uma análise por gênero. Ela deve 

explicar as diferenças nas experiências, nos 

pontos de vista e nas relações de poder 

relacionados aos gêneros.  

A pesquisadora concorda com as considerações 

de Corner (2003), de que características de 

gênero podem ser mutáveis, e que o reporte do 

trabalho deve ser por sexo. Por tratar-se de uma 

pesquisa intragênero, onde todas as participantes 

são do mesmo sexo, este requisito foi 

considerado não aplicável. Mesmo assim, 

entende-se que diferenças foram categorizadas 

de forma separada, e toda categoria apresentou 

uma quotation como forma de exemplificar e 

aprimorar a explicação das diferenças 

encontradas. 

10. Realizar uma análise de gênero 

Uma análise de gênero deve gerar informação 

de como as perspectivas de homens e 

mulheres se relacionam, ou afetam uma a 

A análise de gênero é aplicada em todas as 

etapas do trabalho, sendo a análise realizada em 

diversos ciclos. Um dos objetivos dos ciclos de 



88 
 

 

outra. É provável que fatores como status 

social, relações de poder, acesso a recursos, 

controle de recursos, funções e 

responsabilidades influenciem como homens e 

mulheres se relacionam com o tema 

pesquisado. Uma análise de gênero deve 

possibilitar a visualização de diferenças de 

função, diferenças de envolvimento, 

diferenças de experiências, diferenças de 

opinião e diferenças de necessidades. Ao 

realizar a análise, deve considerar-se a 

perspectiva de gênero em todo o processo de 

análise e interpretação dos dados. A análise 

deve ser realizada com base nas informações 

coletadas e não em preconceitos de funções, 

capacidades e valores culturais. 

análise é refinar e enriquecer as perspectivas de 

gênero nas conclusões obtidas. 

As diferenças identificadas intragênero foram 

apresentadas na forma de perfis de 

comportamento de uso de tecnologia em serviços 

de mobilidade urbana. 

11. Usar linguagem de gênero 

Questões ou ferramentas de pesquisa não 

devem deixar os pesquisados em situação 

desconfortável. Por exemplo, alguns lugares 

ou horários podem ser adequados para um 

sexo, mas não para o outro. Na maioria das 

culturas a linguagem não é neutra e expressa 

valores de uma sociedade patriarcal. Nesse 

caso, termos genéricos devem ser utilizados 

para reportar situações, permitindo a correta 

visibilidade por ambos os gêneros. 

A importância deste requisito é minimizada, pois 

esta pesquisa foi intragênero. De igual maneira, 

deixou-se por conta das participantes a escolha e 

indicação do lugar e horário da coleta de dados. 

Fonte: Elaboração própria 

Entende-se, assim, que a pesquisa atendeu aos requisitos de qualidade de 

uma pesquisa da área de tecnologia da informação e de gênero, tendo sido aferido o 

grau de qualidade desejado para esta pesquisa. 

 

4.5 RESUMO 

 

A pesquisa ocorreu nas cidades de Curitiba e São Paulo e adotou uma 

abordagem mista, com utilização de métodos qualitativos e quantitativos. A coleta de 

dados deu-se por meio de três instrumentos. Em única interação com cada 



89 
 

 

participante da pesquisa, realizou-se uma entrevista semiestruturada para coleta de 

informações sobre a utilização de aplicativos de mobilidade urbana, elaborada com 

base na lente teórica escolhida para a pesquisa; aplicou-se um questionário para 

mapeamento de orientação de identidade, como forma de enriquecimento de 

características de diferenças individuais; e solicitou-se a demonstração da forma de 

uso dos aplicativos de mobilidade urbana em seu próprio celular.  

As informações da entrevista e da demonstração foram analisadas de forma 

qualitativa na ferramenta Atlas TI®, com a geração de categorias de análise, 

enquanto que os dados do questionário foram analisados de forma quantitativa. As 

categorias de análise iniciaram-se com as sugeridas pela teoria, e depois se 

expandiram para contemplar com mais clareza a intenção de cada participante. Os 

dados qualitativos passaram por um processo de transformação para dados 

qualitativos, para que pudesse, junto com as informações de orientação de 

identidade, compor uma matriz de análise em Excel®. A ferramenta Minitab® foi 

então utilizada para execução de técnicas de regressão estatísticas, com o objetivo 

de geração de grupos de afinidade, que serviram de inspiração para interpretação e 

análise na geração de perfis de comportamento de usuárias de tecnologia em 

serviços de mobilidade urbana. O resumo dos procedimentos metodológicos está 

apresentado na Figura 15. 

 

Figura 15 - Resumo da Metodologia 

Fonte: Elaboração própria 
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A seção finaliza com a verificação satisfatória dos critérios de validação de 

qualidade em pesquisa específicos para a área de sistemas de informação, e para 

pesquisas de gênero. O primeiro refere-se a princípios de qualidade mais 

frequentemente encontrados em pesquisas na área de tecnologia (KLEIN, MYERS, 

1999). A segunda verificação de qualidade foi realizada com os requisitos de 

pesquisa de gênero proposto por Leduc (2009). Embora os requisitos sejam para 

pesquisa entre gêneros, a pesquisadora entendeu que a pesquisa intragênero 

carece dos mesmos cuidados que uma pesquisa entre gêneros. Em decorrência 

disso, a aplicação requereu uma interpretação e adaptação por parte da autora para 

aplicação desses requisitos. Esses princípios e requisitos encontram-se 

relacionados na Figura 16. 

 

Figura 16 – Critérios de Validação de Qualidade aplicados à Pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 
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SEÇÃO 5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Esta seção apresenta o resultado da análise dos dados, o qual teve por 

objetivo identificar como diferenças individuais influenciam o comportamento de 

usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana. A seção inicia 

apresentando o perfil das participantes da pesquisa. Segue com a apresentação da 

orientação de identidade das participantes, capturado por meio de questionário. 

Como terceiro item é apresentado o modelo de uso de aplicativos de mobilidade 

urbana por mulheres. Apresenta-se, na sequência, o mapeamento dos perfis de 

comportamento das usuárias. Por fim, desenvolve-se a discussão dos resultados. 

 

5.1 PERFIL DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A quantidade total de participantes da pesquisa foi de trinta e quatro 

mulheres, sendo dezenove participantes da cidade de Curitiba e quinze da cidade de 

São Paulo. A idade variou entre dezessete e cinquenta e três anos de idade, com 

concentrações nas faixas de dezoito a vinte anos e de trinta e três a trinta e sete 

anos. A idade média das participantes foi de trinta e um anos. Em relação à raça 

declarada pelas participantes, setenta e seis por cento declarou-se branca, nove por 

cento, parda, cinco por cento, caucasiana, cinco por cento, negra, e uma declarou 

sua raça ser uma mistura de diversas outras. Em relação à religião, também 

declarada pelas participantes, identificou-se uma concentração de quarenta e sete 

por cento na religião católica e trinta e três por cento declarou-se ateia. Participantes 

da religião espírita representaram nove por cento, da religião evangélica 

corresponderam a três por cento, e este mesmo percentual foi declarado para a 

religião luterana. Um total de cinco por cento não declarou sua religião. Em relação à 

renda familiar, as participantes foram agrupadas por faixa de salários mínimos. Dez 

por cento das participantes possuem renda familiar de até quatro salários mínimos, 

trinta e três por cento possui renda familiar que varia de quatro a dez salários 

mínimos, vinte e um por cento possuem entre dez e vinte salários mínimos, e trinta e 

seis por cento possuem acima de vinte salários mínimos. No que se refere à 

educação ou grau de instrução, três participantes possuem segundo grau completo, 



92 
 

 

doze possuem superior incompleto e dezenove possuem grau de instrução superior 

completo. 

O perfil das participantes, em relação a seus dados demográficos, é 

apresentado no Quadro 6: 

 

       Quadro 6 - Dados Demográficos das Participantes 
 # participantes % participantes 

Cidade   

Curitiba 
São Paulo 

19 
15 

56% 
44% 

Idade 

até 20 anos 
21 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
acima de 50 anos 

10 
6 

12 
4 
2 

29% 
18% 
35% 
12% 
06% 

Raça (declarada) 

Branca 
Caucasiana 
Negra 
Parda 
Mistura 

26 
2 
2 
3 
1 

76% 
5% 
5% 
9% 
3% 

Religião 

Ateia 
Católica 
Espírita 
Evangélica 
Luterana 
Não informado 

11 
16 
3 
1 
1 
2 

33% 
47% 
9% 
3% 
3% 
5% 

Renda Familiar 

Até 2 Salários Mínimos  
De 2 a 4 Salários Mínimos  
De 4 a 10 Salários Mínimos 
De 10 a 20 Salários Mínimos 
Acima de 20 Salários Mínimos 

2 
2 

11 
7 

12 

5% 
5% 

33% 
21% 
36% 

Educação/Grau de Instrução 

Segundo Grau Completo 
Superior Incompleto  
Superior Completo 

3 
12 
19 

9% 
36% 
55% 

       Fonte: Elaboração própria 

 

O perfil das participantes, à primeira vista, sugere a existência de alguns 

vieses, como, por exemplo, de idade, de renda familiar e educação/grau de 

instrução. Porém, esse é um aspecto relacionado ao uso de celulares com internet 

no Brasil, refletido no perfil de usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade 

urbana. Segundo a pesquisa TIC Domicílios (CGI, 2017, p.143), “o percentual de 

usuários de Internet pelo celular aumenta de acordo com a classe socioeconômica” 

sendo que esse uso é superior a noventa por centro entre indivíduos da classe A, 
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enquanto que nas classes D e E ele não atinge metade da sua população. Essa 

mesma pesquisa identificou que “indivíduos de maior escolaridade e renda tendem a 

ter acesso a múltiplas plataformas de conexão: apenas 11% dos usuários da classe 

A utilizaram somente o telefone celular para se conectar a Internet” (CGI, 2017, 

p.137), e que a “faixa etária é um fator que influencia o uso do computador e do 

telefone celular para acesso à Internet” (p.139). Os resultados contidos na 

publicação da TIC Domicílios (CGI, 2017) demonstram desigualdades no uso da 

Internet a partir do celular, as quais se refletiram na montagem dos grupos de 

participantes.  

A pesquisadora fez diversas tentativas de contato com mulheres de renda 

mais baixa, porém estas reportaram não possuir celulares que suportavam a 

instalação de aplicativos e, quando possuíam, não utilizavam aplicativos de 

mobilidade urbana, e nem outros, por não terem acesso a pacote de dados para 

celular em decorrência do custo por ele gerado. De acordo com a pesquisa TIC 

Domicílios (CGI, 2017, p.145), “o percentual de usuários de Internet pelo celular que 

usam tanto WiFi quanto 3G ou 4G diminui com a classe e a renda familiar dos 

indivíduos”. Essa pesquisa também destaca que as atividades realizadas por meio 

do celular é menor quanto mais baixa for a classe social do usuário, o que estaria 

associado à necessidade de maior velocidade e ao consumo de dados demandados 

pelo uso de aplicativos. 

 

5.2 ORIENTAÇÃO DE IDENTIDADE 

 

Analisou-se a orientação de identidade mapeada por meio do questionário 

aplicado. A orientação de identidade captura características individuais das 

participantes. Não é incomum aparecer para a pessoa mais de uma orientação de 

identidade. Isso ocorre quando a quantidade máxima de pontos de uma pessoa é 

alcançada por mais de uma orientação de identidade.  

Das trinta e quatro mulheres participantes da pesquisa, dezessete possuem 

orientação de identidade voltada à identidade pessoal, onze possuem orientação de 

identidade voltada à identidade relacional, e seis possuem duas orientações de 

identidade: a identidade pessoal e a identidade relacional. O Quadro 7 apresenta a 

orientação de identidade das mulheres participantes do estudo.  
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Quadro 7 - Orientação de Identidade 

Orientação de Identidade # participantes % participantes 

Identidade Pessoal 17 50% 

Identidade Pessoal e Relacional 6 18% 

Identidade Relacional 11 32% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mapeou-se a orientação de identidade com base nas características 

demográficas das participantes. O resultado é consolidado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Detalhes da Orientação de Identidade 
 

Identidade 
Pessoal 

Identidade 
Pessoal e 
Relacional 

Identidade 
Relacional 

Cidade 

Curitiba 
São Paulo 

11 
6 

3 
3 

5 
6 

Idade 

até 20 anos 
21 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
acima de 50 anos 

5 
3 
8 
1 
- 

3 
- 
2 
1 
- 

2 
3 
2 
2 
2 

Raça (declarada) 

Branca 
Caucasiana 
Negra 
Parda 
Mistura 

13 
2 
- 
2 
- 

4 
- 
1 
1 
- 

9 
- 
1 
- 
1 

Religião 

Ateia 
Católica 
Espírita 
Evangélica 
Luterana 
Não informado 

7 
8 
1 
1 
- 
- 

2 
2 
1 
- 
- 
1 

2 
6 
1 
- 
1 
1 

Renda Familiar 

Até 2 Salários Mínimos  
De 2 a 4 Salários Mínimos  
De 4 a 10 Salários Mínimos 
De 10 a 20 Salários Mínimos 
Acima de 20 Salários Mínimos 

2 
- 
7 
3 
5 

- 
1 
3 
- 
2 

- 
1 
1 
4 
5 

Educação/Grau de Instrução 

Segundo Grau Completo 
Superior Incompleto  
Superior Completo 

- 
6 
11 

2 
2 
2 

1 
4 
6 

Fonte: Elaboração própria 
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Embora nenhuma das entrevistadas tenha apresentado orientação de 

identidade com foco na identidade social ou identidade coletiva, constatou-se, no 

Quadro 9, que as três orientações de identidade estão presentes em todas as 

variáveis demográficas. Segundo Sedikides et al. (2013), a orientação de identidade 

pode ser influenciada por características da cultura de cada país, citando, como 

exemplo, Austrália e Estados Unidos como culturas que favorecem a orientação de 

identidade individualista, e México e Filipinas como culturas que favorecem a 

orientação coletiva. 

 

5.3 MODELO DE USO DE APLICATIVOS DE MOBILIDADE POR 

MULHERES 

 

Este modelo permite a análise da percepção das mulheres no que tange ao 

seu uso de aplicativos de mobilidade urbana. As informações são apresentadas 

alinhadas ao framework teórico escolhido, a teoria das Diferenças Individuais de 

Gênero e Tecnologia da Informação nos seus três pilares: identidade individual, 

influência individual e influência ambiental. As informações apresentadas 

representam as categorias de análise que emergiram dos dados de forma indutiva. 

Essas categorias são ilustradas com quotations que reproduzem a voz das 

participantes no estudo (CRESWELL, 2013), e que, além de evidenciar as diversas 

perspectivas das categorias identificadas, permitem evidenciar o uso correto dos 

dados como suporte às categorias mapeadas. 

Várias das categorias que emergiram da análise dos dados encontram 

sustentação em pesquisas anteriores (CARTER, GROVE, 2015; CHEN et al., 2015; 

CHANT, 2013; FRANÇOZO, DE MELLO, 2016; ALMEIDA et al., 2016; KUNIEDA, 

GALTIER, 2007; KHOSLA, 2009; BOHMER, 2013; RAPOPORT, 1978; DACANAL, 

2013; DA SILVA, URSSI, 2015; CHAVES, STEINMACHER, GEROSA, 2016; HSING, 

2016, VASCONCELLOS, 2016; CARDOSO, 2008, MELO DE ARAUJO et al, 2011; 

KOBAYASHI, BACKES, 2016), as quais corroboram a análise indutiva de criação 

das categorias com base na avaliação do conteúdo das entrevistas e das 

demonstrações das participantes, e atribuem, dessa forma, confiabilidade ao modelo 

gerado. 

Para cada categoria criou-se um quadro com suas subcategorias e 

quotations, as quais ilustram seu significado e abrangência, enriquecendo e 
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ampliando a compreensão sobre ela. Para facilitar o entendimento, encontra-se no 

Apêndice 3 a imagem da rede de relacionamento entre as categorias. 

Em relação às características pessoais, conforme já apresentado, listam-se 

informações de idade, raça/etnia, religião, nacionalidade, estado civil, quantidade de 

filhos, educação/grau de instrução, faixa de renda e cidade onde mora. Agrega-se 

aqui a categoria de orientação de identidade. O Quadro 9 apresenta as categorias 

que representam as características pessoais. 

 

Quadro 9 - Categorias que Representam Características Pessoais 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação à categoria autodescrição, ela representa como as mulheres se 

veem em relação às suas decisões de mobilidade (Quadro 10). As mulheres 

descreveram-se como mulheres com visão do futuro, mente aberta ou dinâmicas. 

Mulheres com visão do futuro são pessoas que defendem um ideal, atentas ao que 

está acontecendo, preocupam-se com o meio ambiente e sentem-se responsáveis 

pelo mundo. Mulheres de mente aberta são as mulheres que se sentem inteligentes, 

sociáveis e flexíveis, e que diversificam sua forma de mobilidade. Mulheres 

dinâmicas representam as mulheres que se veem práticas e objetivas, 

independentes e que valorizam a facilidade e a agilidade.  

 
Quadro 10 - Categoria Autodescrição 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Autodescrição Dinâmica 

"Olha, são pessoas que de fato 
precisam ter esta agilidade. Vai pegar 
um filho, vai ir no mercado, vai resolver 
algum problema. São pessoas que 
precisar ter a disposição o veículo. Eu 
acho que se você tem uma rotina 

20 
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menos agitada, talvez até seja uma 
opção ter, só depender do serviço de 
táxi. Mas são pessoas que ainda estão 
na batalha. Trabalham, tem que 
resolver um monte de coisas. São 
pessoas parecidas comigo, né?” 
(Participante P1T1) 

 Mente Aberta 

“São pessoas que tem condição de 
pagar um UBER, tal. Mas não se 
limitam a essa opção, mas buscam 
métodos mais econômicos, buscam 
conhecer a cidade melhor e sair dessa 
bolha. Ir pro modo prático, sabe, não 
fica nesse mundo: ah, meu carro 
particular, com meia hora. Tem mais 
contato com a cidade. Vive de modo 
mais prático. Sei lá, tem um cotidiano 
um pouco mais amplo, assim.” 
(Participante P9T28) 

19 

 Visão de Futuro 

"Eu acho que elas são mais 
responsáveis com o mundo, primeiro 
de tudo. [...] Eu acho que, por exemplo, 
ter carro, é uma coisa muito boa. Me 
ajudaria muito. Meu tempo, por 
exemplo. [...] Mas eu acho que estou 
fazendo um bem utilizando um 
transporte público, sabe. Pro meu bolso 
e pro meio ambiente." (Participante 
P19T47) 

9 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria mobilidade rotineira representa como as mulheres se 

locomovem de modo rotineiro no ambiente urbano (Quadro 11). Esse perfil pode 

mudar no final de semana, à noite, ou simplesmente ser o mesmo independente das 

circunstâncias. Estudos de Kunieda e Gauthier (2007) identificaram que, no período 

da noite, mulheres em Montreal usam menos o transporte público. 

 

Quadro 11 - Categoria Mobilidade Rotineira 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Mobilidade  
Rotineira 

Muda à Noite 

“[...] durante o dia eu opto pelo ônibus e 
muito raramente pelo metrô, porque é 
perto de onde eu moro. [...] Eu uso 
bastante ônibus. Mas aí, pra sair à 
noite, assim, eu acabo optando pelo 
táxi e pelo UBER, por uma questão 
óbvia de bebida, tudo mais” 
(Participante P23T52) 

9 
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Muda no Final de 
Semana 

“[...] quando eu preciso é de carro... eu 
não gosto muito de dirigir, então prefiro 
ir de uber ou transporte público no final 
de semana” (Participante P30T65) 

16 

Sempre o Mesmo 
“A minha rotina é utilizar o carro [...]” 
(Participante P5T19) 

56 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria perfil de locomoção representa se as mulheres utilizam o 

mesmo trajeto ou se costumam variar o trajeto quando se deslocam para um mesmo 

lugar de forma rotineira (Quadro 12). A flexibilidade do trajeto é analisada também 

por Chaves, Steinmacher e Gerosa (2016) nas perspectivas de trajetos rotineiros e 

não rotineiros. 

 

Quadro 12 - Categoria Perfil Locomoção 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Perfil Locomoção 

Sempre Mesmo 
Caminho 

“Eu não vejo muito o caminho. Ah, eu 
vou fazer outro caminho. Não, eu não 
costumo consultar, porque eu faço 
sempre o mesmo caminho” 
(Participante P10T3) 

19 

Gosta Mudar Caminho 

“Eu não vou nunca pros lugares pelo 
mesmo lugar. Me disseram uma vez 
que é bom pra treinar o cérebro. Eu 
fiquei com isto na cabeça e agora eu 
mudo sempre”  (Participante P1T1) 

11 

Fonte: Elaboração própria 

 

Emergiu da análise dos dados a categoria senso de localização das 

mulheres. O senso de localização representa a noção de espaço e de direção. A 

existência de diferença de percepção ambiental entre gêneros já foi discutida em 

estudo de Rapoport (1978 apud DACANAL, 2013), o qual destaca que a noção de 

direção pode comprometer a locomoção feminina. Esse aspecto foi identificado 

como importante pelas entrevistadas que reconheceram ter dificuldade de 

localização, enquanto outras se consideram com bom senso de localização (Quadro 

13). 

 

Quadro 13 - Categoria Senso de Localização 
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Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Senso de 
Localização 

Localiza-se bem 
“Então, eu tenho uma boa localização, 
onde eu moro, na cidade eu sei os 
caminhos” (Participante P1T1) 

13 

Não se localiza bem 

“[...] eu não sou uma pessoa muito boa 
em localização. [...] Eu não sei como 
fala, mas eu não tenho essa facilidade. 
Eu ainda me perco. Se eu tiver que sair 
da minha zona de conforto eu me 
perco” (Participante P28T61) 

14 

Fonte: Elaboração própria 

 

A rotina de mobilidade representa a forma habitual de deslocamento das 

mulheres. Essa categoria captura se a rotina é binária e simples, entre dois pontos 

de deslocamento, ou se os deslocamentos são com diversos pontos de parada, 

independentemente de quais sejam (Quadro 14). As subcategorias identificadas 

alinham-se com as investigações de Wachs (2010), Kunieda e Gauthier (2007) e 

Khosla (2009) ao destacarem a rotina de locomoção das mulheres e das mulheres 

com filhos. 

 

Quadro 14 - Categoria Rotina Mobilidade 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Rotina Mobilidade 

Rotina Casa, Trabalho 

"A minha locomoção, a minha rotina 
realmente é Casa-Trabalho, Trabalho-
Casa.  E finais de semana, geralmente, 
salão, loja, visitar, de vez em quando, 
algum amigo. Mas a rotina mesmo é 
Casa-Trabalho, Trabalho-Casa." 
(Participante P5T19) 

23 

Rotina Casa, Trabalho 
e Diversos 

"Sim, eu faço um vai e vem bem 
grande. Mãe turista que chama, né. 
Praticamente, a mãe turismo." 
(Participante P26T57) 

22 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria motivo da mobilidade rotineira representa os principais fatores 

considerados na decisão do uso de uma forma de locomoção ou outra. Os principais 

itens variam entre baixo custo, conveniência, facilidade, liberdade, segurança e 

tempo. O Quadro 15 acrescenta mais detalhes que possibilitam aprofundar o 
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conhecimento desta categoria. No item segurança, o relato da participante P15T39 

destacou-se pelas referências utilizadas, e o paralelo com coisas da infância, onde 

questões de segurança são bastante destacadas. 

 

“o UBER é uma coisa que as nossas mães falaram para nunca fazer: pegar 

carona com estranhas e aceitar balinha (risos). [...] Dá um pouco de 

segurança, porque quando eu chamo o UBER aparece a foto do motorista 

com o carro e dá para ver os comentários que tem sobre ele”. 

 

Quadro 15 - Categoria Motivo Mobilidade Rotineira 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Motivo Mobilidade 
Rotineira 

Baixo Custo 

“[...] primeiro, sempre dinheiro, a não 
ser que seja de tarde. Aí segurança. 
[...] Principalmente preço, mas 
dependendo do horário a segurança 
em primeiro” (Participante P6T22) 

10 

“[...] custo, em primeiro lugar. É... deixa 
eu ver. Custo, segurança, em segundo 
lugar. Depois conforto”  (Participante 
P17T43) 

Conveniência 

“Sair da minha casa, quando está 
chovendo, seca. Chegar no trabalho 
seca. Não precisar ir a pé, ir em pé no 
ônibus. Não ficar esperando o horário 
de passar. De poder sair do trabalho e 
fazer alguma coisa no caminho para 
minha casa. Questão de conforto”  
(Participante P24T54) 

9 

Facilidade 

“Neste caso foi, neste caso é, porque o 
ônibus seria melhor pra mim, mas 
como eu fui assaltada do lado de casa 
eu optei pelo carro, porque eu não 
posso andar a noite a pé, ali por 
exemplo. É, a minha opção do carro é 
a segurança e a facilidade, porque eu 
tenho que fazer tudo sozinha, eu não 
tenho ninguém pra fazer pra mim” 
(Participante P10T3) 

7 

“Do lugar que eu moro. Até eu chegar 
no ponto de ônibus seria um pouquinho 
longe. Então é melhor pegar o carro e... 
facilidade, assim, no meu... na minha 
concepção, o que prevalece é a 
facilidade”  (Participante P5T21) 

Liberdade “Então eu gosto bastante de pegar 
ônibus, porque eu acho que me dá uma 

2 
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liberdade de, por exemplo, ler um livro, 
que no carro você não tem esta 
liberdade. E também de observar a 
cidade”  (Participante P3T14) 

Segurança 

"A principal razão é a segurança. 
Segurança que com o motorista eu 
esteja melhor do que eu estaria se eu 
estivesse dirigindo. Porque, às vezes, 
você vai num restaurante que não tem 
estacionamento próprio. Você tem que 
parar uma quadra longe. E aquela 
quadra pode ser fatal, né, dependendo 
das circunstâncias. Ou você vai tomar 
um vinho com as amigas, dirigindo, 
também pode ser fatal. Então, eu acho, 
que é a segurança. Essa é a opção de 
usar estes aplicativos." (Participante 
P1T1) 

11 

Tempo 

"Carro todo dia porque onde eu moro é 
mais prático para vir todo dia. Mas, 
assim, não é que eu gosto muito de 
dirigir, então quando eu tenho um 
pouco mais de tempo eu uso outros 
meios de transporte." (Participante 
P30T65) 

4 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria motivo da mudança da mobilidade rotineira representa os 

motivos que levariam as participantes a mudar a forma de mobilidade escolhida para 

uso rotineiro. Entre os motivos listados, destacam-se a indisponibilidade, as 

alterações na rotina, a comodidade, a segurança, a dificuldade de uso, e o custo 

(Quadro 16). 

 

Quadro 16 - Categoria Motivo Mudança Mobilidade Rotineira 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Motivo da 
Mudança da 
Mobilidade 
Rotineira 

Alteração na Rotina 

“[...] assim, esporadicamente, quando 
eu não posso me locomover com o 
carro. Ah, por exemplo, eu viajei, eu 
precisei... não ter onde deixar o carro, 
então eu precisei pegar o 99, por 
exemplo. Então, eu uso assim, quando 
eu não posso levar, não posso ir de 
carro, então eu uso o 99”  (Participante 
P10T3) 

16 

Comodidade 

“Então, horário, porque, infelizmente, 
fica muito escuro perto do ponto de 
ônibus, perto da minha casa, e não tem 
ninguém pra me buscar no ponto. É 

13 
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muito perigoso pra mim voltar andando. 
Então, quando está muito escuro e não 
é horário de verão, eu volto de UBER, 
e também quando chove, aí é mais por 
questão de comodidade”  (Participante 
P12T32) 

Custo 

“Olha, pra eu mudar hoje em dia, só se 
os meus filhos não precisassem mais 
que eu ficasse pra lá e pra cá. Talvez 
fosse uma opção. Lógico, se eu tivesse 
algum problema em dirigir. Eu sou 
super míope, se isto me atrapalhasse 
de alguma forma. E talvez se o método 
que eu escolhi hoje fosse muito 
oneroso, né?”  (Participante P1T1) 

11 

Dificuldade de Uso 

"Pra rodoviária, porque minha irmã 
mora em Florianópolis, e eu acabo indo 
muito de ônibus, por uma questão que 
lá é difícil estacionar no prédio dela, aí 
a facilidade de ir de ônibus." 
(Participante P22T51) 

12 

Indisponibilidade 

“As vezes, se eu tiver com o meu carro 
na oficina, por exemplo. Se emprestar 
o carro pra alguém ou estiver sem 
carro” (Participante P1T1) 

17 

Segurança 

"É, eu tenho carro e eu uso ele para 
tudo. É com ele que eu vou trabalhar, é 
com ele que eu pego meus filhos na 
escola. Apenas quando eu tenho algum 
evento social, alguma coisa que eu vá 
consumir bebida alcoólica ou que eu vá 
chegar muito tarde, por questão de 
segurança, eu utilizo daí o táxi, UBER, 
a escolha que estiver à mão." 
(Participante P1T1) 

12 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria conhecimento sobre direitos e deveres em relação à 

mobilidade na cidade diz respeito a quanto as participantes conhecem das leis de 

mobilidade e do uso de aplicativos de mobilidade urbana (Quadro 17).  

 

Quadro 17 - Categoria Conhecimento Direitos e Deveres 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Conhecimento 
Direitos e Deveres 

Não Tenho 
Conhecimento de 
Direitos e Deveres 

"Não. Sei leis de trânsito, apesar de 
não dirigir eu tenho carteira de 
motorista. E ando, né, junto com 
pessoas e tal. Então, assim, sei regras 
de trânsito. Mas direitos e deveres com 

27 
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relação a mobilidade urbana é uma 
coisa bem específica. Eu acho que não 
sei”  (Participante P2T11) 

Noção de 
Conhecimento de 
Direitos e Deveres 

“Todos não. A gente sabe de algumas 
coisas, mas acaba... entra naquele 
ciclo do dia a dia e acaba não se 
envolvendo muito. Não sabendo de 
todos os seus direitos”  (Participante 
P5T21) 

16 

“Ah, tem que existir. E melhor do que 
atualmente. Acho que mobilidade é 
essencial. Imagina se o Estado 
oferecesse tanta coisa e a pessoa não 
conseguisse acessar? Isso é absurdo e 
eu acho que tem muita coisa que 
funciona assim. E eu acho que 
mobilidade não é só caminhar de um 
lugar pro outro, é ter a possibilidade de 
fazer isso de vários jeitos. Tipo, tem 
Jen Jacobs, que é famosa, isso é, eu 
ouvi uma pessoa dizer isso, não tenho 
certeza da informação, mas ela fala 
que um dos fatores importantes de uma 
cidade é ter muitos quarteirões, porque 
a pessoa consegue fazer vários 
arranjos de caminhos. E mobilidade 
acho que é isso. É você ter a 
possibilidade de fazer vários caminhos, 
eu acho que é um direito, assim. Seja 
por tempo, seja por bel prazer” 
(Participante P21T5) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Há mulheres que escolhem uma rota e utilizam serviços que estão neste 

trajeto. Outras preferem escolher o serviço, não importa qual a rota. Categorizou-se 

a possibilidade de mudança do serviço caso este não estivesse no trajeto de 

rotina das mulheres (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007). O Quadro 18 consolida as 

subcategorias e exemplos de quotations para essa categoria. 

 

Quadro 18 - Categoria Possibilidade Mudança Serviço 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Possibilidade de 
Mudança de 
Serviço 

Depende do Serviço 

“Depende do tipo de coisa que eu vou 
fazer. Por exemplo, um médico não é o 
primeiro fator de decisão. Mas um 
salão de cabeleireiro. Vai ser um dos 
primeiros fatores de decisão” 
(Participante P17T43). 

11 
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Não Muda o Serviço 

“Não, é irrelevante. Se eu quero ir 
naquele médico, não importa se é 
longe ou se o caminho está lento. Se 
eu escolher aquele médico isso não 
importa. É irrelevante” (Participante 
P20T49). 

13 

Muda o Serviço 

“Ah, eu levo em consideração pra não 
sair muito, às vezes, da rota que já 
estou acostumada a praticar. Tirando 
alguns médicos que são, são 
essenciais, do tipo ginecologista, 
embora não seja no meu caminho de 
rotina, é do outro lado da cidade, ela é 
uma médica de confiança. Eu gosto 
dela, pra onde ela for eu vou atrás dela, 
né (risos)? Tirando isso, quando é um 
médico mais rotineiro, vai pelo caminho 
mesmo, pelo caminho que você está 
acostumado a fazer, pela proximidade 
mesmo” (Participante P34T9). 

20 

Fonte: Elaboração própria 

 

O critério de escolha do trajeto varia entre as participantes. Essa categoria 

captura o que é considerado pelas participantes na tomada de decisão de qual 

caminho escolher entre as diversas opções (Quadro 19). Dentre as opções, 

destacam-se o caminho mais bonito, o caminho mais rápido e o gostar de variar. 

Essa categoria corrobora os estudos de Chen et al. (2015) que apresenta que, além 

das restrições do local de destino e do tempo que se tem para o deslocamento, é 

levado em consideração também a perspectiva das preferências das usuárias ao 

escolher um trajeto para seu deslocamento. Diversas subcategorias identificadas na 

análise dos dados foram também objeto de estudos de Chaves, Steinmacher, 

Gerosa (2016) na análise de interesses pessoais na escolha de um trajeto urbano.  

É importante destacar que, para as participantes desta pesquisa, os termos ”o 

mais rápido”, “o mais perto” e “o mais barato” confundiram-se em diversas situações. 

Em diversas falas, esses termos eram utilizados como sinônimos. O trajeto mais 

rápido nem sempre é o trajeto mais curto ou mais barato, pois se pode optar por um 

trajeto mais longo, mas que propicie a chegada mais rápida. O trajeto mais curto 

nem sempre é o mais rápido ou mais barato. O trajeto mais curto pode apresentar 

problemas de trânsito, gerando um tempo de deslocamento maior e, como 

consequência, um custo maior. E, por fim, o trajeto mais barato nem sempre é o 

mais rápido ou mais curto. Nos casos em que eram utilizados como sinônimos pelas 
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participantes, a pesquisadora interferiu e esclareceu o correto sentido que a 

participante queria registrar. 

Destaca-se também o fato de as mulheres gostarem de variar o seu trajeto 

rotineiro, para terem a oportunidade para conhecer melhor o bairro, e suas lojas. 

Mas elas só variam realmente o trajeto quando conhecem o caminho a ser adotado. 

Somente caminhos conhecidos são escolhidos para “não correr o risco de se perder” 

(Participante P8T26).   

 

Quadro 19 - Categoria Critério de Escolha do Trajeto 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Critério de Escolha 
do Trajeto 

Escolho Atender 
Necessidades 

“Eu tenho que chegar em determinado 
lugar, mas eu tenho outras coisas para 
fazer. Aí eu olho como eu tenho que 
chegar lá. Aí eu vejo no aplicativo onde 
eu tenho que ir, mais ou menos no 
meio do caminho. Aí eu vou fazendo a 
outra rota e deixo ele recalcular.”  
(Participante P22T51) 

6 

Escolho com Menos 
Trânsito 

“Às vezes ele é até mais lento, com 
trânsito lento, mas se for o caminho 
mais rápido e com menos trânsito, eu 
vou no outro. Eu prefiro mais 
demorado, mas com menos trânsito”  
(Participante P20T49) 

16 

Escolho o Mais Barato 

"O critério é ser mais barato. 
Normalmente, quando eles são mais 
rápidos eles ficam mais baratos. Mas o 
meu fator de decisão é o preço." 
(Participante P17T43) 

7 

Escolho o Mais Bonito 

“Já aconteceu do Waze me oferecer 
um caminho e eu escolher outro por 
achar mais bonito. Querer ver uma 
coisa diferente, sabe, mas aí é quando 
não se está com pressa. Normalmente 
quando está passeando final de 
semana, porque durante a semana não 
dá pra fazer isso não”  (Participante 
P26T57) 

3 

Escolho o Mais Rápido 

“Na verdade, o que eu faço não é nem 
o caminho mais curto. É o mais longo, 
porém é o mais rápido” (Participante 
P4T17) 

45 

Escolho o Mais Seguro 

“Eu levo bastante [em consideração] à 
questão de segurança. Se eu faço a 
pesquisa e vejo no mapa que não é 
uma região bacana, [...] Mesmo que eu 

45 



106 
 

 

tenha que fazer um desvio de uma 
quadra, duas quadras, eu faço por uma 
questão de segurança mesmo”  
(Participante P3T14) 

Escolho o que Ando 
Menos 

"Eu escolho sempre o mais fácil, o que 
fica mais próximo para mim. O ônibus 
que fica mais fácil para eu pegar. O 
Terminal que eu vou que é mais 
próximo da minha casa. Eu escolho 
sempre o mais fácil. [...] O ônibus que 
passa mais próximo, então eu escolho 
esse." (Participante P27T59) 

11 

Gosto de Alternar 

“Eu procuro alternar bem os caminhos, 
pra não ficar viciada em apenas um, 
sabe? Por isto até que eu uso o Waze”  
(Participante P1T1) 

17 

Fonte: Elaboração própria 

 

O motivo de uso dos aplicativos de mobilidade urbana também pode variar 

bastante ente as usuárias (Quadro 20). Entre as respostas mais frequentes, lista-se: 

a segurança que o serviço com o aplicativo fornece; a oportunidade de escolher um 

caminho onde se possa evitar um trânsito mais intenso; o uso do aplicativo para 

conhecer a região onde se encontra e se deseja ir; para obter informações de como 

chegar lá, incluindo opções de mobilidade, horários, custos, etc; a autonomia 

atribuída ao uso do aplicativo, uma vez que a usuária pode deslocar-se para 

qualquer lugar de forma independente, consultando somente o aplicativo; a 

facilidade e a comodidade que o uso do aplicativo confere às suas usuárias; 

propiciar a oportunidade de organizar-se e planejar-se, uma vez que o aplicativo 

disponibiliza informações de tempo estimado de deslocamento e horários de saída, 

quando essas são predeterminadas; além do fato de permitir à usuária deslocar-se e 

chegar ao ponto onde deseja, seja confirmando um trajeto ou indicando um trajeto 

de como se deslocar. Essa categoria de análise confirma e avança os estudos de Da 

Silva e Urssi (2015) - o qual reporta como os aplicativos auxiliam na locomoção das 

pessoas e trazem diversos benefícios - ao apresentar mais detalhes de 

subcategorias. Na subcategoria de planejamento e organização, destaca-se o forte 

apelo por parte das mulheres na redução de custos de mobilidade no uso da 

tecnologia em serviços de mobilidade urbana. As mulheres utilizam o aplicativo 

também para controlar seus gastos. Um dos principais motivos de as mulheres 
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consultarem as rotas já realizadas em aplicativos de mobilidade urbana é conferir os 

custos a eles relativos.  

A facilidade e praticidade de poder utilizar o mesmo aplicativo estando fora do 

país é um grande atrativo para as mulheres, de maneira a tornar aplicativos como 

Uber® e Google Maps® padrões de uso para elas.  

 

Quadro 20 - Categoria Motivo Uso Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Motivo Uso Apps 

Autonomia 

"[...] e não precisar ficar ligando para os 
outros, dependendo dos outros. 
Depende de mim. Ir ali, entrar, pedir, 
ordenar. Não precisa ligar para uma 
central. Não preciso ficar na 
dependência de alguém. Essa pessoa 
ainda ligar para um táxi para me 
mandar. É tudo eu e direto" 
(Participante P24T54). 

28 

Dar Informação 

“[...] uso ele pra saber qual ônibus 
pegar. Realmente, eu uso quando eu 
não conheço o que eu vou fazer, o 
lugar que eu vou. Daí eu uso, tipo, para 
saber como chegar até lá [...] 
Geralmente eu uso quando eu não 
conheço o lugar” (Participante P6T22). 

119 

Planejar-se e 
Organizar-se 

"[...] você pede e ele diz assim: em um 
minuto o táxi está aí, em dois minutos, 
em dez minutos. Não localizou. Isto eu 
acho bem positivo. A organização da 
mulher é super no tempo, né? A gente 
tem sempre o tempo contadinho, então 
acho que contribui muito para a 
organização pessoal" (Participante 
P1T1). 

63 

Conhecer a Região 

"Ele é um mapa, onde tem tudo que 
você precisa de restaurante, compras e 
também você consegue também fazer 
um mapa não só de carro, mas de 
ônibus" (Participante P3T14). 

40 

Evitar Trânsito 

“Eu prefiro o com menos movimento. 
[...] Menos movimento pode ser mais 
longo, mas eu prefiro. Às vezes ele é 
até mais lento, com trânsito lento, mas 
se for o caminho com menos trânsito 
[...]. Eu prefiro mais demorado, mas 
com menos trânsito” (Participante 
P20T49). 

19 

Facilidade e 
"Acho que a facilidade de usar o 
aplicativo. Pra mim é a facilidade. Ah, 

80 
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Comodidade eu quero ir em tal lugar. Pego ali o 
aplicativo, já vejo. Ah, vou ter que ir em 
tal lugar. Tem a visão geral. É a 
agilidade. Você chega no teu destino, 
quer resolver as coisas" (Participante 
P5T21). 

Localizar-se e Saber 
Chegar 

“Se eu vou pra algum outro lugar que 
eu não conheça e sair da minha rotina 
Casa-Trabalho. Se eu for pra algum 
lugar e não estou me localizando 
direito, muito bem. Ou até se tenho que 
ir pra alguma outro lugar, eu coloco no 
mapa até pra ver o caminho que ele 
faz. Pra entender mais ou menos a 
proximidade, onde... perto de um ponto 
de referência, assim. Tem algum ponto 
de referência de onde eu tenho que ir, 
pra mim localizar. Acabo usando mais 
pra isso”  (Participante P4T17). 

131 

Ter Segurança 
“O Google Maps acha. Te diz onde 
você está, independente de onde seja”  
(Participante P22T51) 

7 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria seguinte representa como as mulheres tomaram conhecimento 

dos aplicativos de mobilidade (Quadro 21). Demonstra a percepção delas em 

relação a como elas tomaram conhecimento da existência do aplicativo.  

 
Quadro 21 - Categoria Como Tomou Conhecimento dos Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Como Tomou 
Conhecimento dos 
Apps 

Em Situação Específica 
(Viagem, Trabalho, 
outros) 

“O Google Maps eu acho que já vem 
com o celular, não sei. Daí você vai 
aprendendo usando. Não me lembro. 
Não teve ninguém que sentou comigo, 
me explicou como fazer, assim. O 
Waze foi uma vez que a gente estava 
em algum feriado, mas isso já faz anos. 
Em algum feriado a gente estava 
parada na estrada, daí a gente pensou: 
meu, será que não tem outro caminho. 
Daí eu tinha me lembrado de que 
alguém, não lembro quem agora, tinha 
me falado desse Waze. Daí eu baixei. 
E aí a gente ia pegando rotas 
alternativas”  (Participante P19T47) 

14 

Loja Online 

“[...] procurando na Play Store mesmo. 
Tipo aplicativo de ônibus e tipo 
apareceu. Aí eu baixei”  (Participante 
P8T26) 

8 
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“Eu, na real, que eu só procurei, assim, 
na Store. Tipo, aplicativos para ônibus. 
E aí, porque eu queria achar algum 
aplicativo que mostrasse onde o ônibus 
está. Eu fui meio que deduzindo quais 
aplicativos poderiam me mostrar onde 
meu ônibus está, me mostrar qual 
ônibus eu pego, essas coisas. Aí eu 
procurei aplicativos de ônibus e achei 
na lista” (Participante P9T28) 

Mídia (Facebook, 
Internet, Site, TV) 

“Eu sigo a Prefeitura no Facebook. E aí 
teve um dia que ia ter greve de ônibus, 
e tal, daí eles falaram: olha, pessoal, 
pra não perder muito tempo, e tal, 
vejam esse aplicativo. E eu achei 
superbacana e comecei a usar, assim”  
(Participante P19T47) 

12 

“O Waze pela televisão, na RPC. De 
manhã eles apresentavam bastante o 
Waze, assim, né. Aí eu nem conhecia. 
Aí eles começaram a apresentar no 
jornal, alguma coisa assim, e me 
chamou a atenção”  (Participante 
P24T54) 

Nem Sei, Foi Natural 

“O Google eu nem sei de onde surgiu 
na minha vida. [...] Em algum momento 
da vida comecei a pesquisar no Google 
e daí você começa a utilizar todas as 
plataformas dele, né? Você usa o e-
mail do Google, você usa pra pesquisa, 
você usa o Mapa, você usa tudo que 
ele te dá direito, né? Não sei em que 
momento foi”  (Participante P34T9) 

10 “O uber popularizou de uma forma, 
assim, você acaba que nem sabe 
direito como ficou sabendo” 
(Participante P4T17) 

“O uber estava todo mundo 
comentando, falando da praticidade. 
Amigos, primos, enfim, e eu tomei a 
iniciativa de baixar o aplicativo e me 
cadastrei. E aí comecei a usar”  
(Participante P31T67) 

Por Indicação 

"Eu acho que foi pelo meu marido [...] E 
ele quem me indicou e ensinou a usar" 
(Participante P5T19) 

59 
"não lembro se foi minha prima ou se 
foi uma amiga minha. Elas começaram 
a falar sobre o aplicativo para mim" 
(Participante P15T39) 



110 
 

 

Veio Instalado no 
Celular 

“O Google Maps já veio instalado no 
meu celular, então a gente usa 
bastante. Usa bastante quando tem 
alguma dúvida e quer ir pra algum lugar 
e não conhece, então eu já pesquiso, 
que eu acho mais confiável o Google 
Maps” (Participante P10T3) 

17 

“Já veio no celular, assim. Só assim 
mesmo”  (Participante P11T30) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como forma de agilidade na busca por endereços no uso de aplicativos de 

mobilidade, muitos deles possibilitam a criação de alias (apelido) para endereços, 

os quais já ficam cadastrados (Quadro 22). Usuárias tendem a fazer uso dessa 

funcionalidade quando utilizam muito um determinado local, como “casa” ou 

“trabalho”, ou mesmo como forma de armazenar endereços que quase não são 

utilizados.  

 

Quadro 22 - Categoria Criação de Alias 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Criação de Alias 

Diversos Alias 
“[...] uma coisa que eu acho vantagem 
que eu consigo marcar os meus 
lugares favoritos”  (Participante P3T14) 

41 

Não Tenho Alias 

"Eu nunca fui muito além disso, pra ser 
bem sincera. Eu acho que não tenho 
nem foto aqui. Mas basicamente é isso. 
Eu não configurei... ah, não, tenho foto 
sim. Não configurei endereço de casa, 
do trabalho, nem nada." (Participante 
P14T38) 

17 

De Alias Só Minha 
Casa 

"De casa, né. Já deixei habilitado lá. 
Daí ele já localiza normal quando eu 
quero ir é só colocar ali e já vai 
tranquilo. E do trabalho eu não quis 
fazer isso, que eu acho que é um 
pouco demais. Nunca se sabe o dia de 
amanhã." (Participante P3T16) 

9 

Fonte: Elaboração própria 

 

O perfil de uso de tecnologia foi categorizado considerando três níveis de 

resposta (Quadro 23). A primeira é o uso padrão, representando que elas não fazem 

adaptação ou configuração nos aplicativos que utilizam no celular e usam somente 
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as funções básicas. A segunda opção de resposta é a de utilização da tecnologia de 

forma moderada, demonstrando que as usuárias conhecem grande parte das 

funcionalidades e customizam seus aplicativos, porém de forma discreta e reduzida. 

A terceira opção identificada foi a do uso mais intenso de tecnologia, onde as 

usuárias conhecem e utilizam grande parte das funcionalidades dos aplicativos.  

 

Quadro 23 - Categoria Perfil Uso Tecnologia 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Perfil Uso 
Tecnologia 

Uso Configuração 
Padrão 

“É uma forma que pra mim é suficiente. 
Não é demais, nem de menos. Eu acho 
que, pra mim, é suficiente. Eu não sou 
tão viciada, por exemplo, eu não vivo 
no celular 24 horas como as pessoas. 
Eu consigo... eu esqueço em casa e 
não fico desesperada. Eu sinto falta, 
bastante falta. Mas eu não fico, assim, 
desesperada, que eu tenha que voltar 
pra buscar o celular. Não, eu não volto. 
E eu me desligo um pouco, assim. Não 
sou tão viciada em tecnologia, não”  
(Participante P10T3) 

17 

Viro-me Bem com o 
Básico 

“Eu até me viro bem. De vez em 
quando eu experimento para ver se 
tem alguma coisa nova, por aí”  
(Participante P17T43) 

17 

Sou Ligada 

“[...] eu uso bastante aplicativos de 
mobilidade, porque eu sou muito 
perdida. Eu uso bastante esses. Uso 
uns mais, de ferramentas, para ver os 
trabalhos. Tipo, Drive, que aí tem todas 
as planilhas, [...] redes sociais” 
(Participante P30T65) 

31 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria papel da tecnologia na vida representa como as mulheres 

percebem que a tecnologia está integrada na sua rotina de vida. Analisa a 

percepção e não necessariamente as ações de uso da tecnologia. As respostas 

variam entre essencial, importante e gosto de tecnologia (Quadro 24). Essa 

categoria pode estar relacionada com as diferentes definições de identidade e 

identidade de TI. Ao posicionar o papel da tecnologia na sua vida, a participante 

passa a dar significado ao seu comportamento em relação ao uso de TI, 

corroborando assim Floridi (2010) e Stets e Biga (2003). Algumas subcategorias 
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também refletem a visão de Carter e Grove (2015) no que se relaciona à tecnologia 

como parte integrante do seu “eu”. 

 

Quadro 24 - Categoria Papel Tecnologia na Vida 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Papel Tecnologia 
na Vida 

Essencial 

“[...] é fundamental, porque é... eu 
trabalho em casa duas vezes por 
semana e só é possível por causa da 
tecnologia. Os processos, muitos deles 
são digitais, hoje em dia, e eu consigo 
trabalhar em casa. Fora isto a gente 
tem a vida no telefone. Fora o Waze, 
eu faço compra online, eu faço compra 
online de roupa. Eu faço tudo online. 
Então a tecnologia... olha, ia ser muito 
difícil pra mim voltar uns anos atrás, em 
que não tinha toda esta possibilidade. 
[...]”  (Participante P1T1) 

11 

“A tecnologia faz tudo. Você não vive 
sem a tecnologia, sem celular. Não faz 
mais nada praticamente. Até em 
questão de rota, de saber telefone das 
pessoas, está tudo gravado ali na 
tecnologia”  (Participante P24T54) 

“Eu acho que sem a tecnologia a gente 
não vive mais. Acho que tudo, tudo. 
Todo dia. Como diz o meu marido, eu 
chego a tremer se eu não tenho, se eu 
fico sem”  (Participante P26T57) 

Gosto, É Legal 

“Gosto. Algumas coisas eu tenho 
preguiça, mas algumas coisas eu, 
quando eu sei que vai facilitar minha 
vida, eu uso e aproveito. Eu gosto. Eu 
tento, assim. Coisas novas” 
(Participante P19T47) 

35 
“Só que é um papel, não é um papel 
muito importante. Se eu for dar uma 
escala de 0 a 10, seria 6, 7 talvez. Tem 
gente que é 10. Que eu vejo assim que 
tudo é no aplicativo: Quantos copos de 
água eu bebi? Está no aplicativo” 
(Participante P2T11) 

Importante 

“Está muito presente. Faz tudo ficar 
muito mais prático. Capacidade de 
garantir que eu consiga buscar 
informações de maneira rápida.”  
(Participante P12T32) 

29 

Fonte: Elaboração própria 
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A descrição das experiências positivas e negativas foi analisada segundo a 

proposta de Carter e Grover (2015), onde a tecnologia pode ser entendida como 

diferentes formas de expressão da identidade, podendo ser um meio, um 

determinante ou uma consequência da identidade (Quadro 25). Na primeira opção, 

tecnologia como um meio, sua função é de incentivar a confiança como forma de 

verificação da identidade e projetando o eu para os outros. Na segunda opção, 

tecnologia como um determinante, “a TI pode influenciar a identidade dos indivíduos 

nas posições sociais que ocupam” (p. 938). Por fim, a tecnologia como uma 

consequência representa o envolvimento de TI nas percepções de continuidade.  

 

Quadro 25 - Categoria Formas Expressão Identidade 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Formas Expressão 
Identidade 

Tecnologia como 
Determinante 

“[...] quando eu não estou num lugar no 
horário, determinado horário, que vai 
ter o último ônibus e eu não estou em 
casa, ele me avisa... ele me sugere, na 
verdade, que eu vá pegar o ônibus pra 
ir pra casa, né? Aí ele faz isso dizendo 
qual o último horário que o ônibus vai 
sair como um alerta, então essa é uma 
notificação que eu não coloquei, já veio 
de padrão, mas eu deixo porque eu até 
curtir assim, tipo, o Google manda em 
mim” (Participante P3T16) 

62 

Tecnologia como 
Consequência 

"Segurança que com o motorista eu 
esteja melhor do que eu estaria se eu 
estivesse dirigindo. Porque, às vezes, 
você vai num restaurante que não tem 
estacionamento próprio. Você tem que 
parar uma quadra longe. E aquela 
quadra pode ser fatal, né, dependendo 
das circunstâncias. Ou você vai tomar 
um vinho com as amigas, dirigindo, 
também pode ser fatal. Então, eu acho, 
que é a segurança. Essa é a opção de 
usar estes aplicativos" (Participante 
P1T1) 

58 

Tecnologia como Meio 

“[...] sempre chego onde quero chegar. 
Às vezes eu mesmo passo, não vejo o 
número da casa. Ele diz você chegou 
no seu destino e eu passo. Isso 
acontece, mas eu estou na mesma rua, 
dá uma ré. Pronto, estaciona, vai a pé. 
Mas na maioria das vezes eu chego 
com sucesso. Eu continuo usando 
porque, do meu jeito, eu me encontro”  
(Participante P28T61) 

93 
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“Uma vez eu estava perdida (risos). E 
eu tinha que achar, tipo, o local mais 
próximo, e tinha... às vezes, quando 
me perdia, eu ligava pra minha mãe. 
Falava: mãe, estou na rua tal e perdi o 
ponto. E ela que procurava e me 
avisava. Aí procurava na Internet. Com 
o aplicativo eu consegui colocar onde 
eu queria ir e descobri que não estava 
tão longe assim. Só tinha descido uns 
dois pra trás. Mas como eu não 
conhecia, parecia que estava em outro 
mundo. Mas aí, andando uns 15 
minutos com o aplicativo orientando eu 
cheguei. Porque ele também fala de 
trajeto a pé” (Participante P8T26) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria interface representa a percepção do uso dos aplicativos por parte 

das mulheres (Quadro 26). Uma interface simples é uma interface com poucas 

informações e de uso intuitivo, no qual as usuárias demonstram facilidade de uso. 

Uma interface confusa demonstra uma interface com muitas informações, onde as 

usuárias nem sempre sabem onde as funcionalidades estão localizadas e/ou se 

perdem com a quantidade de informações disponibilizadas pelo aplicativo.  

 

Quadro 26 - Categoria Interface Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Interface Apps 

Interface Confusa 

“Eu não sei como funciona direito, é 
meio confuso. Eu acho confuso”  
(Participante P21T6) 

59 
“[...] eu fiquei bastante tempo sem usar 
o uber, faz um tempo eu voltei a usar e 
na primeira vez eu voltei aplicativo eu 
não estava entendendo mais como 
funcionavam as coisas. A atualização 
me confundiu um pouco”  (Participante 
P23T52) 

Interface Simples 

“Eu acho ele bem tranquilo, acho ele 
bem intuitivo, na verdade. Bem 
simples, para mim. Ponto A, ponto B e 
não tem dificuldade de usar. Acho bem 
tranquilo”  (Participante P17T43) 

75 

“Mas ele não tem muito segredo 
também. Só clicar, colocar o lugar e 
escolher o carro qual você quer e 
confirmar”  (Participante P4T18) 
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“É muito simples de usar, sabe? Essa 
coisa, tipo, de estar segura de mexer 
num aplicativo que alguém não me 
ensinou, acho que também é um fator. 
E aí eu acho que é um fator pra mim 
explicar. Tipo, se eu sei que a pessoa 
se virar ela, tipo, da minha idade, ela 
não vai conseguir se virar”  
(Participante P21T5) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outra questão levantada pelas usuárias e categorizada foi o 

compartilhamento de informações pessoais - ou simplesmente privacidade - em 

aplicativos de mobilidade urbana (Quadro 27). Há diversas razões pelas quais as 

usuárias informam seus dados ou se negam a informar, mantendo um cadastro 

somente com as informações básicas. Estudos de Hsing (2016) exploram essa 

perspectiva ao analisar a influência da coleta de informações sensíveis na escolha 

de aplicativos móveis. As subcategorias sugerem motivações para o 

compartilhamento ou não de informações pessoais pelas participantes. 

 

Quadro 27 - Categoria Privacidade e Informação Pessoal em Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Privacidade e 
Informação 
Pessoal em Apps 

Não Compartilho 
Informação 

“Eu tenho cadastro, mas básicos assim: 
e-mail, nome. Nada de muita 
informação, tipo assim. Informações 
básicas para o aplicativo funcionar” 
(Participante P4T18) 

17 
“Sempre que existe a possibilidade de 
não fornecer informações pessoais a 
ele eu prefiro. [...] ele vai vendo as 
nossas informações, mais cedo ou 
mais tarde. Sei que ele vai fazer isso 
para nossa conveniência, mas eu gosto 
de ter essa ilusão de que os meus 
dados pessoais são meus”  
(Participante P17T43) 

Compartilho 
Informação 

“[...] eu gosto de dar informações, 
porque eu uso essas informações. 
Quando eu vou procurar um lugar pra ir 
eu vou lá e busco o que as pessoas 
acharam desse lugar. E ainda vejo se 
tem gente conhecida minha que 
avaliou” (Participante P2T13) 

29 

“Sempre rola aquela pulga atrás da 
orelha, porque você sabe que se essas 
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coisas acontecem é o Grande Irmão, 
né. Está lá te monitorando de algum 
jeito. Mas, enfim, eu preso muito a 
minha privacidade, mas a praticidade 
vem antes. Então, às vezes, eu vou 
abrir mão da privacidade em nome 
dela” (Participante P17T44) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Emergiu das entrevistas a categoria Localizador em Apps. Essa categoria 

representa o comportamento da função de localização disponível nos celulares, a 

qual captura as coordenadas de GPS onde a pessoa se encontra, alimentando os 

aplicativos de forma online (Quadro 28).  

 

Quadro 28 - Categoria Localizador em Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Localizador em 
Apps 

Localizador Não 
"O localizador fica ligado quando o 
aplicativo está em uso. Só. Se não, não 
fica ligado não." (Participante P24T55) 

4 

Localizador Sim 
"Então eu estou abrindo o aplicativo. Aí 
ele já localizou aonde a gente está." 
(Participante P31T69) 

13 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria Indicação Apps representa o posicionamento das mulheres 

quanto à possibilidade de elas indicarem para outras pessoas os aplicativos de 

mobilidade que usam (Quadro 29). 

 

Quadro 29 - Categoria Indicação Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Indicação Apps 

Não Indico 

“Eu não indiquei o uso dele pra 
ninguém [...] porque nunca ninguém me 
perguntou daí eu acabei não indicando”  
(Participante P27T59) 

17 

Indico 

“Então, esse do ônibus eu já indiquei. 
Quando eu sei eu divulgo geral, para 
todo mundo que eu acho que pode 
gostar”  (Participante P19T47) 

34 

Indico, Baixo e Ensino 
Usar 

“Já cheguei a mostrar como usar. 
Assim, como instalar, dizendo o que 
tem ali no aplicativo. Dizendo onde 

14 
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você pode localizar e tal” (Participante 
P5T21) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A intensidade ou frequência de uso dos aplicativos é consolidada na categoria 

Intensidade Uso Apps. Ela demonstra se o aplicativo é utilizado rotineiramente ou 

esporadicamente pelas usuárias (Quadro 30). Esse comportamento reflete-se no 

uso para trajetos conhecidos ou para trajetos desconhecidos.  

 

Quadro 30 - Categoria Intensidade Uso Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Intensidade Uso 
Apps 

Esporadicamente 

"Porque as vezes ele é desnecessário. 
Se eu conheço o caminho ou se é uma 
rota que eu estou acostumada. Ou se 
eu mesmo decido por qual caminho eu 
vou, eu acho que ele é desnecessário." 
(Participante P14T37) 

11 

Todo Dia 

"Eu uso regularmente. Eu não gosto de 
ficar esperando no ponto e daí, nesse 
ponto que eu fico, é o ponto que só 
passa um ônibus. E só passa a cada 
meia hora. Então eu tenho que usar ele 
sempre, se não eu fico lá esperando de 
boba, né." (Participante P19T47) 

15 

Fonte: Elaboração própria 

 

O registro de elogio, sugestões e reclamações, bom como a consulta de 

informações nos aplicativos foi consolidada na categoria Interação com Apps. Ela 

representa uma das formas de uso dos aplicativos de mobilidade urbana, 

capturando informações se a pessoa usa os aplicativos ou se os alimenta com 

algum tipo de informação, seja um elogio, sugestão ou mesmo reclamação (Quadro 

31).  

 

Quadro 31 - Categoria Interação com Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Interação com 
Apps 

Não tenho Interação 

"Eu não costumo dá sugestão, criticar 
não. Acho que uma vez eu critiquei 
porque foi uma coisa tipo muito 
absurda, horrível, mas eu não costumo 
falar." (Participante P32T7) 

34 
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Tem Interação 

“Mas o Waze eu, tipo, não alimento 
muito. Só, às vezes, quando eu fico 
irritada que ele me manda por um 
caminho e ele não vê trânsito. E aqui 
tem trânsito. Aí eu marco lá, tipo, de 
bode, sabe”  (Participante P13T34) 

46 

Faço Elogio 

"Mas eu gosto de dar minha opinião, 
principalmente quando a gente é bem 
atendido, porque quando é mal 
atendido todo mundo grita, todo mundo 
fala, você sempre acaba lembrando do 
lado negativo do que do lado positivo. 
Eu gosto de ser mais positiva. Quando 
eu sou bem atendida é quando mais eu 
faço comentários, né?”  (Participante 
P34T9) 

9 

Pego Informação 

"Eu gosto de colocar. Porque, às 
vezes, está, tipo, cheio, mas, às vezes, 
está lotado. Tem dia que tem um 
acidente, tipo está vazio. Tem também, 
tipo, questão da limpeza, avaliar o 
motorista. Se o ônibus parou, se não 
parou. Se passou, não passou. Mais 
lotação e limpeza, porque os outros 
não acontecem muito de não parar e 
de atrasar. Pelo menos nas que eu 
pego. No começo eu não colocava as 
informações, mais agora que eu estou 
pegando a semana inteira. 
Praticamente seis dias na semana, aí 
eu estou colocando as informações. 
Quando eu vinha só uma vez por 
semana eu não colocava." (Participante 
P8T26) 

16 

Registro Reclamação 

"Reclamação eu só faço quando eu 
tenho problema na corrida. Já 
aconteceu algumas vezes. E em todas 
as vezes que eu precisei reclamar eles 
me atenderam satisfatoriamente." 
(Participante P17T43) 

14 

Registro Sugestão 

“Sugestão, eu mandei pro Uber antes 
do Cabify existir, eu tinha mandado pro 
uber uma sugestão de colocar a cor do 
carro. No campo ali no aplicativo, né, 
inserir mais um campo com a cor do 
carro. Isso eu acharia interessante” 
(Participante P2T11) 

7 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria Gestão de Pagamento Apps consolida as diversas percepções 

das usuárias de aplicativos de mobilidade urbana em relação ao processo completo 

de pagamento, incluindo preferências na forma de pagamento, regularidade na 
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conferência dos gastos, flexibilidade para compartilhamento de contas, volume de 

problemas relacionados a pagamentos, entre outros (Quadro 32).  

 

Quadro 32 - Categoria Gestão Pagamento Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Gestão de 
Pagamento Apps 

Pagamento Cartão 
Crédito 

"Eu tenho a opção de deixar pra pagar 
sempre pelo aplicativo, que vai sempre 
pro cartão de crédito." (Participante 
P34T10) 

24 

Conferência Gastos 

"Tem um Menu escrito 'Suas Viagens', 
que aparece todas as viagens que você 
fez, quando que você fez, o caminho 
que você fez, o valor que você pagou. 
[...] Olho, sempre olho. Pra ver... sei lá, 
às vezes eu olho pra saber quanto eu 
já gastei " (Participante P15T40) 

16 

Facilidade de 
Pagamento 

"Então como a gente descobriu o 
UBER, foi, acho que... tem um tempo, 
uma atualização do sistema em que 
você podia dividir trechos e dividir a 
conta entre as pessoas que estavam 
presentes no carro, se todas elas 
tiverem o aplicativo, você consegue 
marcar eles e já divide 
automaticamente pras três pessoas e 
cobra em três cartões de crédito 
diferente. Quando a gente descobriu 
isso, pensou porque não? Então a 
gente racha as corridas. A gente 
registra os caminhos que irão ser feitos 
e depois o aplicativo mesmo já divide." 
(Participante P34T9) 

19 

Escolhe Forma 
Pagamento na Hora 

"E uma opção que eu também gosto 
deste 99 é que eu não preciso 
cadastrar um cartão de crédito." 
(Participante P10T4) 

13 

Gosta de Promoções 
"[...] uma coisa que me chama atenção 
no aplicativo é a promoção, os 
descontos (risos)." (Participante P2T11) 

23 

Problemas com 
Pagamentos 

"Tem uma malandragem que eles 
fizeram agora, que a gente tem o 
cupom de desconto, só que cada vez 
que eu vou usar eu tenho que inserir. 
Ele não fica lá armazenado, que nem o 
Cabify e o UBER. Eu tenho que inserir 
hoje pra usar hoje" (Participante 
P2T12) 

17 

Fonte: Elaboração própria 
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O comportamento de uso também foi registrado na forma de organizar os 

aplicativos no celular (BOHMER, 2013): se estavam soltos, se estavam organizados 

em pastas e por qual assunto, ou se tinham vindo já organizados em pastas quando 

o celular foi comprado. A investigação de Bohmer (2013) identificou que as mulheres 

se preocupam mais com a aparência do celular se comparadas aos homens, mas 

não analisou as diferenças entre as mulheres. A essa categoria atribuiu-se o nome 

de Organização Apps no Celular, e seus detalhes são apresentados no Quadro 

33.  

 

Quadro 33 - Categoria Organização Apps no Celular 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Organização Apps 
no Celular 

Cria Pasta 

“Os meus aplicativos de transporte 
estão num grupinho chamado 
Transporte, que fica na primeira 
página, não naqueles ícones fixos. É 
no canto inferior esquerdo, então logo 
que eu desbloqueio o telefone é o mais 
fácil de apertar com o dedão”  
(Participante P17T44) 

18 

Não Cria Pasta 

"O Google Maps e o UBER estão na 
primeira página. [...] O UBER está 
próximo aos Ajustes. Está na minha 
última linha de aplicativos. Está do lado 
dos Ajustes e do Facetime. [...] O 
Google Maps está na terceira linha, 
perto do WhatsApp e do Google. [...] 
Eu tenho o Waze, mas está na minha 
segunda página [...] e na terceira 
página tem o 99TAXI." (Participante 
P31T69) 

17 

Pasta Veio com o 
Celular 

“Como ele é do Google, ele já veio. O 
Motorola já veio com os negócios do 
Google, então ele já veio junto. E eu 
acabo utilizando por ali, pelo caminho 
rápido dele”  (Participante P4T18) 

16 

Fonte: Elaboração própria 

 

Um fator relevante na análise é como ela aprendeu a usar os aplicativos de 

mobilidade urbana: se aprendeu sozinha, se foi influenciada/ensinada por familiares 

ou mesmo por pessoas do seu círculo de amizade. Essa categoria recebeu o nome 

de como aprendeu a usar aplicativos (Quadro 34). A existência dessa categoria 
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reforça a modelagem de Trauth, Quesenberry e Morgan (2004), ao incluir no modelo 

aspectos de influência pessoal e o papel de mentores. 

 

Quadro 34 - Categoria Como Aprendeu a Usar Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Como Aprendeu a 
Usar Apps 

Aprendeu com Amigos 

“Eu tenho uma amiga que é toda 
tecnológica. Ela veio, baixou no meu 
celular. Ela falou agora você põe aí teu 
cartão de crédito, tua foto, teu perfil, vai 
fazendo assim. Ela foi me ensinando”  
(Participante P2T11) 

10 

Aprendeu com 
Familiares 

“Quem está me ensinando é meu 
irmão”  (Participante P33T71) 

18 

Aprendeu Sozinha 

“Fui usando, fui usando e depois não 
parei mais, assim. Virou um... é quase 
um vício, assim. Tudo que eu vou fazer 
eu olho no aplicativo no Google Maps”  
(Participante P3T14) 

43 

“Eu tive que aprender na raça”  
(Participante P11T30) 

Aprendeu Vendo 
Outros Usarem 

“[...] acho que sozinha não. Eu já vi 
outras pessoas usando, então eu 
consigo me localizar por isso, assim. 
Meu namorado usava bastante”  
(Participante P10T3) 

2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Alguns aplicativos de mobilidade urbana permitem o registro de avaliação do 

serviço após o uso (Quadro 35). Essa categoria consolida informações de registro 

ou não de avaliação, se fazem mesmo sem pedir ou se só realizam quando era 

obrigatório no sistema.  

 

Quadro 35 - Categoria Registro de Avaliação Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Registro de 
Avaliação Apps 

Faço Avaliação 

“Nunca pensei em fazer isso. Acho que 
é o tipo de informação... do uber eu 
faço porque vem. Já é automático. Na 
hora que eu estou saindo no carro, já 
está ali, está na mão, então é mais 
fácil. Qualquer coisa que eu tenha que 
pesquisar para fazer depois cai no 
esquecimento”  (Participante P20T50) 

50 
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“Eu acho que do aplicativo, se eles 
querem a avaliação mesmo, tem que 
ser na hora. Do táxi eu faço. Eu faço 
sempre, porque está na tela antes de 
eu encerrar. Me dá ali, facinho. Só clico 
as estrelinhas e fecho”  (Participante 
P26T58) 

Não Faço Avaliação 

“Quando era obrigado eu avaliava. 
Agora não”  (Participante P32T8) 

8 
“[...] eu quase nunca avalio, porque 
depois que mudou o layout não ficou 
tão claro para avaliar, então geralmente 
eu entro e já estou apressada para 
chamar outro, então eu nunca avalio o 
anterior”  (Participante P16T41) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria Manutenção de Apps representa o comportamento das usuárias 

no que tange às atividades de manutenção de seus aplicativos instalados (Quadro 

36). Essa categoria captura comportamentos como habilitar a atualização 

automática ou deixar para atualizar no momento de uso, a prática de desinstalar 

aplicativos que não utilizam mais e se o fazem motivadas por falta de espaço. Esse 

tópico surgiu espontaneamente pelas participantes e enriquece a forma de 

integração da tecnologia na vida das pessoas por meio da atribuição de significados 

em relação aos seus comportamentos (FLORIDI, 2010; STETS, BIGA, 2003). 

 

Quadro 36 - Categoria Manutenção de Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Manutenção de 
Apps 

Atualização Automática 

"Porque vem automático. Daí eu deixo 
nas atualizações automáticas. Quando 
eu vejo, já mudou alguma coisa." 
(Participante P1T2) 

3 

Não Faço Limpeza de 
Apps 

"O 99TAXI eu baixei aqui, mas eu nem 
nunca mexi nele." (Participante P1T2) 

8 

Faço Limpeza de Apps 
"[...]os que eu não uso eu já 
desinstalei" (Participante P10T4) 

9 

Limpeza Só por Falta 
de Espaço 

"E eu apaguei porque eu estava sem 
espaço" (Participante P32T8) 

3 

Fonte: Elaboração própria 
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A categoria configuração de aplicativo registra o conhecimento das 

usuárias no que tange às configurações do aplicativo, e o quanto de funções e 

configurações são por elas utilizadas em seus aplicativos de mobilidade (Quadro 

37). O conhecimento dos aplicativos é limitado ao seu perfil de uso. Era comum, 

durante a fase de demonstração, as participantes depararem-se com funções que 

não sabiam que o aplicativo possuía.  

 

Quadro 37 - Categoria Configuração de Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Configuração de 
Apps 

Configuração Padrão 
"Eu nunca fiz nenhuma configuração 
ali, nada. No máximo atualizar ele." 
(Participante P4T18) 

18 

Configurei Pouca Coisa 

“Olha, fiz configuração de voz, quando 
você pede pra ele te direcionar. Acho 
que foi a única coisa que eu fiz”  
(Participante P10T4) 

15 
"Aí uma vez um motorista me disse que 
eu tinha a opção de colocar nas 
preferências música ligada e qual era a 
rádio que você queria que estivesse 
ligado. Desde então eu uso assim. Aí 
nunca mais precisei escutar pagode no 
carro" (Participante P17T44) 

Configuro Tudo 

“Eu não tenho nada que eu não 
conheça nele. Eu já mexi em tudo. Em 
todas as configurações, em tudo”  
(Participante P1T2) 

6 

Configuro Quando 
Viajo 

" É questão mais de atualização. Eu fiz 
isso muito quando eu viajei pra fora do 
país." (Participante P34T10) 

2 

Ele Configura Sozinho 

“Acho que tem, tipo, no Google, mas 
acho que é porque o Google fez 
sozinho”  (Participante P7T25) 

4 

“Ele sozinho registra, ele sabe que aqui 
é o meu trabalho, mesmo eu não tendo 
registrado. E sabe onde eu moro, 
mesmo eu tendo não registrado. Até 
mesmo porque tem dias que eu não 
estou em casa, e como ele sabe que 
eu pego ônibus, ele manda uma aviso 
pra mim”  (Participante P3T14) 

Nem Sabia Que Dava 
Para Configurar 

"[...] as outras funções eu nunca tinha 
usado. Os locais aqui próximos eu 
nunca tinha pensado em usar isso aqui. 
Porque eu tenho um outro pra isso. Eu 

9 
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nunca tinha utilizado. Nem sabia que 
tinha isso aqui." (Participante P4T18) 

"[...] porque a localização dele não é 
boa. Sei lá, não mostra bem isso. A 
minha localização e a localização dos 
ônibus, meio fora. [...] Tipo, mais 
usados. Oh, não sabia que eu tinha 
isso aqui!" (Participante P21T6) 

Fonte: Elaboração própria 

 

O círculo de pessoas que também faz uso dos aplicativos comentados pelas 

entrevistadas é registrado na categoria Quem Usa Apps Também. Ela evidencia 

quão familiar é o uso daquele aplicativo para as pessoas mais próximas das 

entrevistadas. Detalhes de subcategorias e exemplos de quotations são 

apresentados no Quadro 38. Essa categoria pode indicar a existência de mentores 

informais que influenciam o uso dos aplicativos pela participante. 

 

Quadro 38 - Categoria Quem Usa Apps Também 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Quem Usa Apps 
Também 

Amigos 

"Nossa, todos os amigos meus. Nossa, 
de verdade, eu acho que todo mundo 
da minha sala usa, pelo menos, o 
Moovit. Cadê Meu Ônibus menos." 
(Participante P21T5) 

22 

Familiares 
"Meu pai usa bastante o Google Maps 
e minha mãe não, minha mãe usa mais 
o Waze mesmo." (Participante P11T30) 

16 

Uso Comum 
"Várias pessoas. Minha irmã, minhas 
amigas. Várias pessoas. Bem comum." 
(Participante P28T61) 

12 

Fonte: Elaboração própria 

 

A percepção do tempo de uso dos aplicativos emergiu da análise dos dados. 

Por ser considerada relevante pelas participantes do estudo, foi consolidada na 

categoria “Tempo Uso Apps”. Essa categoria descreve a percepção de há quanto 

tempo a participante faz uso de aplicativos de mobilidade urbana (Quadro 39).  

 

Quadro 39 - Categoria Tempo Uso Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 
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Tempo Uso App 

Muito Tempo 
"[o Waze] faz uns 10 anos que eu uso. 
Não é recente [...]" (Participante P1T1) 

6 

Pouco Tempo 
"Não é que eu não goste. Eu comecei a 
usar faz pouco tempo" (Participante 
P10T3) 

1 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria Endereço Salvo em Apps consolida os tipos de endereços 

salvos pelas usuárias nos aplicativos, os quais podem ser os endereços mais 

utilizados, como uma forma de facilitar e agilizar o acesso, ou os endereços menos 

utilizados, como uma forma de registro e guarda da informação (Quadro 40).  

 

Quadro 40 - Categoria Endereço Salvo em Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Endereço Salvo 
em Apps 

Os Que Mais Uso 

"No UBER, geralmente, como eu peço 
bastante, ele já sugere. Eu acho isso 
bizarro. Eu, quando estou no trabalho, 
e foi numa semana que eu usei muito o 
UBER, ele já sugere para onde é minha 
casa." (Participante P12T32) 

17 

Os Que Menos Uso 
"[...] eu salvo os que eu não uso 
sempre, porque os outros a gente sabe 
de cor, né?" (Participante P3T16) 

4 

Fonte: Elaboração própria 

 

A categoria Dispositivo Apps representa o equipamento utilizado para uso 

do aplicativo de mobilidade (Quadro 41). Alguns aplicativos estão disponíveis tanto 

na plataforma mobile quanto na plataforma desktop, podendo gerar comportamentos 

diferentes se utilizados em cada uma dessas plataformas. Em geral, os aplicativos 

são utilizados em smartphones, porém algumas participantes comentaram o fato de 

acessar aplicativos como Google Maps® no desktop. Esse comportamento explica a 

baixa frequência de quotations para essa categoria. 

 

Quadro 41 - Categoria Dispositivo Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Dispositivo Apps Uso no Computador 
"É que eu lembrei agora porque eu uso 
o Google Maps. Porque eu fui viajar e 
eu e minha prima montamos, tipo, no 

5 
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computador, o mapa no Google Maps." 
(Participante P21T6) 

Uso no Celular 
"[...] eu entro no meu celular" 
(Participante P33T71) 

14 

Fonte: Elaboração própria 

 

A importância desses aplicativos de mobilidade na rotina das mulheres 

também pode ser percebida pela tela na qual eles estão localizados nos celulares. 

Algumas mulheres colocam os aplicativos mais usados na primeira página, como 

forma de facilitar o seu acesso. Essa categoria foi chamada de Página Apps no 

Celular. Bohmer (2013), em seu estudo sobre como se organizavam os aplicativos 

na tela no celular, identificou que uma das formas de organização é a concentração 

na primeira página dos aplicativos com maior frequência de uso. Detalhes de 

subcategorias e exemplos de quotations são apresentados no Quadro 42. 

 

Quadro 42 - Categoria Página Apps no Celular 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Página Apps no 
Celular 

Primeira Página 

“E daí, o Waze e o Google, eu tenho 
uma página do celular que é dos... aí, 
eu não sei se chama widgates, é como 
se fosse uma página de favoritos. Eu 
abro o celular, aí tem lá minha agenda, 
o Tempo. E no mesmo que eu tenho o 
Tempo eu tenho o Google Maps e eu 
tenho o Waze, na primeira página” 
(Participante P28T62) 

24 

Outras Páginas 

"Eu tenho uma pasta que chama Táxi. 
[...] E daí dentro desta pasta Táxi eu 
tenho o TAXI62, [...] E tenho o 99TAXI. 
Eu tenho o UBER também. [...] Eu fiz 
uma pastinha. Fica na segunda página, 
assim, do smartphone, sabe?" 
(Participante P1T2) 

10 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A forma de busca do melhor trajeto para deslocamento entre dois pontos 

pode ser feita por endereço ou por nome do destino (Quadro 43). Essa característica 

de uso também foi considerada como uma categoria no modelo de uso de tecnologia 
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em serviços de mobilidade urbana por mulheres. Em geral as entrevistadas utilizam 

as duas formas de busca, mas possuem preferência por uma delas. 

 

Quadro 43 - Categoria Forma de Busca em Apps 

Categoria Subcategorias Exemplo de Quotation Frequência 

Forma de Busca 
em Apps 

Busca por Endereço 

“Se eu tenho o endereço eu coloco o 
endereço. Se eu não tenho eu tento me 
localizar pelo nome do local. Se é um 
restaurante eu coloco o nome do 
restaurante” (Participante P5T20) 

39 

Busca por Nome 

“Se eu sei o nome do lugar, geralmente 
é o nome do lugar. Mas se é pra visitar 
alguém ou ir para algum médico, que 
eu tenho o endereço, aí eu vou pelo 
endereço”  (Participante P24T55) 

27 

Fonte: Elaboração própria 

 

No processo de análise, que ora aproxima e aprofunda nos dados, ora afasta 

e busca a generalização e estabelecimento de padrões, foi estimulada a geração de 

percepções da pesquisadora sobre o comportamento das participantes no que se 

refere à mobilidade e ao comportamento no uso de tecnologia em serviços de 

mobilidade. Alguns desses insights merecem relato, mesmo não tendo gerado 

categorias analíticas. 

As mulheres possuem instalados e usam diversos aplicativos de mobilidade 

urbana, mesmo tendo preferência por algum ou alguns deles. Diversos aplicativos 

traçam rotas de mobilidade a pé, de carro, de ônibus e de metrô, bastando para isso 

escolher a forma de locomoção desejada. No entanto, percebeu-se que grande parte 

das entrevistadas prefere utilizar diferentes aplicativos para diferentes formas de 

locomoção. Esse comportamento sugere a existência de influência externa na 

escolha de um ou outro aplicativo.  

O uso dos aplicativos para as entrevistadas segue uma lógica: tende a iniciar-

se por um aplicativo genérico e depois complementa as informações com aplicativos 

específicos de mobilidade. Por exemplo, a usuária utiliza o Google Maps® para 

verificar informações de ônibus e não necessariamente o aplicativo da empresa de 

ônibus. Como esse aplicativo não contempla todas as informações de interesse da 

participante, ela, na sequência, acessa o aplicativo da empresa de ônibus para 

complementar as informações de que precisa. A princípio, esse comportamento 
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sugere maior familiaridade e integração das atividades diárias como Google Maps®, 

ou seja, com aplicativos do Google®. Essa generalização ganha evidência também 

com outro comportamento identificado: a utilização de um aplicativo para decidir 

sobre o uso de outro. No caso, a participante P14T37 costuma acessar o Google 

Maps® para decidir se vai ou não ligar o Waze®. 

Para as participantes desta pesquisa, serviços como o Uber® e táxi que 

possuem interface digital, e com os quais se interage exclusivamente por meio de 

aplicativo, o serviço de mobilidade e o aplicativo confundem-se de tal maneira que o 

aplicativo tornou-se invisível para elas. Ao serem questionadas sobre o aplicativo, as 

participantes comentam sobre o serviço. Ao serem solicitadas para descrever suas 

experiências com o aplicativo, descrevem suas experiências com o serviço prestado 

de locomoção e não com o uso do aplicativo. Na maioria das vezes, o aplicativo não 

é sequer incluído nos comentários do relato feito. Outro exemplo que corrobora o 

fato de a tecnologia ser invisível para as participantes, e o foco localizar-se no 

serviço prestado pelo aplicativo, foi o relatado pela participante P13T34. Esta, 

quando solicitada a descrever a experiência com o uso de aplicativos móveis 

(pergunta 5 do bloco de entrevista de fatores de modelagem e influência), relatou o 

fato de seguir uma rota indicada pelo aplicativo e, em determinado momento, não 

poder ir em frente em razão de um carro mal estacionado estar bloqueando a rua, e 

ela atribuiu a responsabilidade de não poder seguir a rota indicada ao aplicativo, o 

qual deveria ter identificado essas situações e indicar outra rota a ser seguida. 

Identificou-se também um descompasso da percepção em relação ao uso de 

tecnologia. A participante P16T41 bem expressou essa divergência ao comentar que 

tecnologia é essencial, “não consigo imaginar ficar sem”, mas quando se avaliou a 

sua forma de utilização, constatou-se que ela somente utiliza a configuração e 

funções padrões dos aplicativos. Outro exemplo relatado pela mesma participante é 

o fato de fazer uso de um aplicativo de mobilidade para identificar qual ônibus pegar, 

mas não para saber os horários que ele passa em determinado local, ou se ele já 

está a caminho (Participante P16T41). Outro descompasso foi relatado pela 

participante P28T61, a qual relatou o início do uso dos aplicativos em decorrência de 

eles terem vindo instalados no celular, complementando com “só assim mesmo...”, 

mas, durante a demonstração de uso, relatou a sua necessidade em relação ao uso 

do aplicativo com a frase “eu precisava desse aplicativo”. 
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O Google® é reconhecido pelas participantes como quem sabe de tudo sobre 

você e que se preocupa com você, sendo rotulado como “o grande irmão” pela 

participante P17T43. Complementando esse entendimento, a participante P2T12 

relata que “às vezes nem os meus amigos sabem, mas o google sabe. Então, pra 

mim é ele que passa a informação pra todo mundo”. A participante P3T14 fez 

menção aos alertas do Google® mencionando como o ele controla a sua vida, 

destacando o fato de que ele “se preocupa que eu volte pra casa”. As figuras abaixo 

representam, na visão da Participante P3T16, uma forma de controle do Google® 

sobre sua vida, e uma forma de, em suas palavras, “como o google manda em mim”, 

ao disparar alguns alertas não programados por ela, informando-a que ela não se 

encontrava em sua residência e, como o ônibus é o seu meio de locomoção 

habitual, alertava-a que em determinado tempo ela deveria estar no ponto de ônibus 

específico para pegar o último ônibus para se dirigir à sua casa (Figura 17 e 18). 

 

Figura 17 - Alertas do Google 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 18 - Alertas de Mobilidade 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Corroborando, a participante P3T14 ressalta o nível de integração do 

Google® em sua vida e destaca uma possível inversão de papéis, ao relatar que 

acredita “que o aplicativo que me usa, não eu que uso ele”, ao ter conhecimento que 

o aplicativo captura diversas informações sobre sua rotina e utiliza isso para 

diversos fins. 

Destaca-se também que grande parte das mulheres participantes da pesquisa 

demonstrou preocupação com a geração de dependência do uso da tecnologia para 

mobilidade, do impacto que isso pode gerar ao seu senso de localização, e na perda 

de referências que o uso exclusivo da tecnologia pode gerar. 

 

“Eu vou de te falar do meu medo de emburrecer [...] Eu tenho medo de 

daqui algum tempo eu não saber pra que lado ficam as coisas na minha 

cidade, porque eu estou tão acostumada a depender da tecnologia, nesse 

sentido, de perder a referência das coisas. E, de repente, se você não tiver 

o celular, não saber para que lado seguir. [...] Isso é uma preocupação das 

escolas com as crianças nesse sentido, também. De elas ficarem tão 

dependentes dos aplicativos, de não saberem se localizar no espaço” 

(Participante P31T70) 
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Os achados acima relatados contribuem para a análise de como diferenças 

individuais influenciam o comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de 

mobilidade urbana, por meio do enriquecimento do entendimento do contexto e do 

comportamento comum entre as mulheres. 

 

5.4 O MAPEAMENTO DE PERFIS 

 

O tratamento das entrevistas, dos questionários e das demonstrações 

realizadas pelas participantes permitiu a identificação de diferenças de 

comportamento no uso dos aplicativos. Como já apresentado, foram geradas 

duzentas e dezenove variáveis que descrevem como mulheres usam aplicativos 

para mobilidade. Durante a análise, identificaram-se três conjuntos de categorias 

importantes: o primeiro que diz respeito à identidade da mulher; o segundo sobre o 

contexto de mobilidade, a maneira como a mulher se desloca; e o terceiro referente 

à sua identidade tecnológica. Essas características, em conjunto, vão descrever os 

cinco perfis de mulheres identificados neste estudo. Os perfis descrevem as 

diferenças individuais no comportamento de uso de tecnologia em serviços de 

mobilidade urbana. 

 

5.4.1 Modelo de Diferenças Individuais no Comportamento de Usuárias de 

Tecnologia em Serviços de Mobilidade Urbana 

 

Durante a análise e as tentativas preliminares de geração dos perfis, o 

modelo de uso de aplicativo de mobilidade por mulheres não apresentava completa 

aderência à lente teórica utilizada - teoria das Diferenças Individuais de Gênero e 

Tecnologia da Informação -, pois informações relevantes para a definição do perfil 

das mulheres estavam sendo desconsideradas. Havia um número de diferenças 

individuais não representadas pela lente teórica escolhida, que dizem respeito à 

forma como as usuárias dão significado à tecnologia e à forma como as usuárias se 

relacionam com o contexto de mobilidade urbana.  

Sendo a identidade um grupo de valores, um processo de gerar significado, 

uma identidade contextual, ou mesmo um construto fundamental (COLLINS, 2001), 

a análise dos dados sugere a existência de uma identidade de tecnologia e uma 
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identidade de contexto de mobilidade urbana no modelo de entendimento do 

fenômeno, como pode ser visto na Figura 19.  

 

Figura 19 - Modelo de Diferenças Individuais no Comportamento de Usuárias 
de Tecnologia em Serviços de Mobilidade Urbana 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Identidade Pessoal é responsável por capturar as características 

individuais considerando sua identidade individual, e as influências individuais e 

ambientais que moldam sua identidade. Essa perspectiva é capturada pela teoria 

das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação (TRAUTH, 

QUESENBERRY, MORGAN, 2004). A Identidade de Contexto representa as 

características dos indivíduos em um contexto de estudo. Essa identidade contém 

características que dependem e outras que independem da identidade pessoal. No 

caso desta pesquisa, o contexto foi de mobilidade urbana. Características de 

identidade de contexto são encontradas nas pesquisas de Vasconcelos (2016), 

Françozo e De Mello (2016) e Castro e Tedesco (2014). Pode ser exemplificado 

como variáveis de identidade de contexto, a intensidade de uso de aplicativos, bem 

como os motivos de uso de aplicativos de mobilidade. A identidade de TI representa 

o posicionamento do indivíduo em relação à tecnologia, a forma como a pessoa dá 

significado à tecnologia (CARTER, GROVER, 2015).  

A Figura 20 apresenta as variáveis que descrevem as identidades e que 

foram identificadas neste estudo. As variáveis representam as categorias do modelo 

de uso de aplicativos de mobilidade por mulheres. A distribuição das variáveis deu-

se por afinidade às identidades do modelo de comportamento de usuárias de 
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tecnologia em mobilidade urbana. Clarifica-se a existência de variáveis com 

significado compartilhado, como a variável “rotina de mobilidade” que é uma variável 

da identidade de contexto, mas influenciada pela identidade pessoal, por meio da 

variável idade, como já verificado também por Vasconcellos (2016). 
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Figura 20 - Modelo Detalhado de Comportamento de Usuárias de Tecnologia 
em Mobilidade Urbana 

  

Fonte: Elaboração própria 
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5.4.2 Mapeamento dos Perfis a partir do Modelo de Diferenças Individuais no 

Comportamento de Usuárias de Tecnologia em Serviços de Mobilidade Urbana 

 

Com a definição do modelo de diferenças individuais no comportamento de 

usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana, passou-se à definição dos 

perfis. Foram identificados cinco perfis de mulheres: 1) segura e tecnológica; 2) 

discreta e básica; 3) em autodescoberta; 4) prática e decidida; e 5) livre e 

independente. 

 

Perfil 1 – Segura e tecnológica 

 

A mulher deste perfil está na idade entre 36 e 45 anos, predominantemente 

solteira, mas, quando casada, já possui filhos. Ela declara-se predominantemente 

católica e com curso superior completo. Sua renda familiar varia entre quatro e vinte 

salários mínimos. A orientação de perfil de identidade varia entre a identidade 

pessoal e a identidade relacional, ou seja, varia entre seus interesses e objetivos 

pessoais e entre o desenvolvimento e manutenção de seus relacionamentos com 

outras pessoas. Propriedades e bens são importantes para ela. O fato de ser mulher 

é importante em seu posicionamento, mas há uma tendência de queda dessa 

importância e seu posicionamento passa a ser motivado por outras razões. Decisões 

relacionadas ao trabalho e à carreira profissional são muito importantes. De igual 

maneira, as orientações de seus mentores são de bastante relevância. Seu papel na 

sociedade é importante. Autodescreve-se como uma mulher dinâmica e com visão 

do futuro. Essa mulher tem uma boa noção de espaço e direção, localizando-se bem 

no que tange à mobilidade. Sua opção por forma de mobilidade é constante, mas 

pode variar no período da noite. Baixo custo e facilidade são norteadores de suas 

decisões de mobilidade. Custo e segurança são os fatores que se destacam entre os 

motivos que a fariam mudar a sua mobilidade rotineira. Na escolha entre os vários 

trajetos para um destino, privilegia o que menos a fará andar a pé. A mobilidade é 

importante na escolha de um serviço que necessita, mas nem sempre é o fator 

imperativo. Dependendo do serviço, prioriza este em detrimento ao seu trajeto 
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rotineiro. Essa é uma mulher para a qual a tecnologia desempenha um papel 

essencial em sua vida. Está constantemente conectada a tudo que se refere à 

tecnologia. Sua experiência demonstra o uso como uma consequência, gerando 

dependência da tecnologia. Demonstra confiança no uso da tecnologia: possui 

diversos endereços favoritos, configura “tudo” quando viaja, cria pastas para 

organizar os aplicativos e deixa na primeira página do celular os aplicativos que mais 

utiliza. Em relação à interface dos aplicativos de mobilidade, acha-a por vezes 

simples, por vezes confusa, mas faz consultas por endereço e por nome de lugares, 

não se retraindo. Interage bastante com os aplicativos e sabe disso: cadastra 

reclamações, elogios e sugestões, bem como costuma consultar as informações 

cadastradas. Registra sua avaliação do serviço mesmo sem o aplicativo solicitar. 

Acredita serem de uso comum os aplicativos que costuma utilizar, os quais 

aprendeu sozinha a usá-los. Para essa mulher destacam-se como motivos que 

estimulam usar aplicativos de mobilidade: a facilidade de uso, a contribuição na 

organização e planejamento pessoal, e o fato de agregarem informações 

necessárias a ela. Indica o uso dos aplicativos para outras pessoas. 

 

Perfil 2 – Discreta e básica 

 

Essa mulher tem entre 30 e 35 anos, predominantemente casada e com 

religião declarada, em sua maioria, católica. Possui instrução superior completa e 

renda familiar entre dez e vinte salários mínimos. Sua orientação de identidade é 

pessoal, ou seja, tem foco em si mesma, nas suas necessidades e nos seus 

objetivos. As coisas que possui, seus bens e posses não são tão importantes para 

ela. Tanto seu sexo quanto sua orientação sexual lhe são importantes. Suas 

escolhas de trabalho e carreira profissional são extremamente importantes, e 

possuem igual importância o feedback que recebe de seus mentores. Autodescreve-

se como uma mulher dinâmica. Considera importante o seu papel na sociedade. No 

que tange à mobilidade, essa mulher é conservadora e varia pouco sua forma de 

mobilidade, tendendo a mudar somente nos finais de semana. As questões mais 

consideradas na escolha da sua mobilidade são: conveniência, facilidade e 

segurança. Somente duas coisas fariam essa mulher mudar a forma como se move 

em ambiente urbano: a indisponibilidade ou a dificuldade de uso. A mobilidade é 

considerada na escolha de um serviço, mas não é, de maneira alguma, um limitador. 
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Ao escolher um caminho preza pelo custo do deslocamento, pela rapidez de 

chegada e pela segurança. Essa mulher não é muito conectada à tecnologia, e o 

básico lhe é suficiente. Percebe a tecnologia como um meio para atingir seus 

objetivos. A maioria dos aplicativos de mobilidade que usa já estava instalada 

quando o celular foi adquirido, e começar a usá-los foi algo natural. Estavam na 

mídia, e todos comentavam. Seus amigos também os usam. Aprendeu a usá-los 

sozinha embora haja indícios de que também aprendeu observando outros. De uma 

maneira geral, não interage com os aplicativos: não registra reclamações, sugestões 

ou mesmo elogios. Seu uso é focado na sua necessidade. O uso dos aplicativos de 

mobilidade a ajuda a se localizar, a descobrir como chegar onde quer, a obter 

informações sobre o que precisa e a ter segurança. Não é possível dizer que o 

aplicativo não é fácil, tampouco que não é simples. Configura pouca coisa e, em 

muitas situações, nem sabe que seria possível alterar a configuração. Preocupa-se 

com a privacidade de suas informações pessoais, por isso registra somente o básico 

para que os aplicativos possam funcionar. 

 

Perfil 3 – Em autodescoberta 

 

Essa mulher é jovem, com menos de 23 anos, solteira e renda variada. 

Declara-se sem religião e com curso superior incompleto. Sua orientação de 

personalidade tem foco nos seus objetivos e necessidades. A classe social e o 

grupo econômico a que pertencem é importante para ela, bem como as coisas que 

possui. Carreira profissional e trabalho são questões de extrema importância, bem 

como o reconhecimento acadêmico de professores. Seu papel na sociedade é muito 

importante em seu posicionamento, e autodescreve-se como uma pessoa de mente 

aberta. Questões de sexo e orientação sexual não são importantes. Essa mulher 

não tem bom senso de localização, noção de espaço e noção de direção. Usa 

sempre a mesma opção de mobilidade, tendendo a mudar somente à noite. A 

escolha da forma de mobilidade dá-se por questões de tempo, baixo custo e 

segurança pessoal. Há indícios de que a comodidade seria capaz de gerar uma 

mudança na opção de mobilidade. Na escolha do caminho, privilegia questões de 

segurança e rapidez. Essa mulher é indiferente ao uso de tecnologia. Não apresenta 

resistência ao uso, mas também não identifica nele grandes benefícios. Utiliza a 

tecnologia simplesmente como um meio para obter o que está buscando. Tomou 
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conhecimento dos aplicativos por meio de indicação, e aprendeu a usar sozinha, 

embora haja alguns indícios de que amigos a tenham ajudado. Acredita que os 

aplicativos que usa são de uso comum e que todos fazem uso deles. Mesmo sem 

perceber, seu perfil de utilização dos aplicativos vem se intensificando: já registra 

elogios, já configura os aplicativos, mesmo que pouca coisa, e já cria favoritos. 

Mesmo assim, considera a interface dos aplicativos confusa. A pesquisa nos 

aplicativos de mobilidade dá-se por endereço e por nome do local onde deseja ir. 

Dentre os principais motivos de uso de aplicativos de mobilidade estão a 

possibilidade de se localizar, saber chegar onde deseja, e obter informações de 

deslocamento. 

 

Perfil 4 – Prática e decidida 

 

Essa mulher tem idade acima dos 45 anos, é católica e predominantemente 

com curso superior completo. Possui renda acima de 20 salários mínimos. Possui 

uma orientação de perfil de identidade com foco em manutenção dos 

relacionamentos. Embora seu sexo e sua orientação sexual sejam importantes nos 

seus posicionamentos, percebe-se uma tendência de perda de importância dessa 

característica. Escolhas de trabalho e carreira profissional ainda são extremamente 

importantes para ela. Autodescreve-se como uma mulher dinâmica. No que tange ao 

perfil de mobilidade, foca na conveniência, facilidade e segurança, e tende a mudar 

o perfil de mobilidade no final de semana. Na escolha do caminho a seguir, tempo e 

distância são os fatores mais importantes, e gosta de variar o caminho de rotina. Em 

geral prioriza caminhos com menos trânsito. Custo de mobilidade não é relevante. 

Há indícios de que muda os serviços que utiliza de acordo com a conveniência de 

mobilidade, ou seja, se o serviço de que precisa ou deseja não está no seu trajeto 

normal, facilmente se adapta e muda para outros serviços que estejam no seu 

trajeto de rotina. O perfil tecnológico dessa mulher é conservador. Ela tomou 

conhecimento dos aplicativos de mobilidade por indicação e aprendeu a usar 

sozinha ou com alguma ajuda de familiares. Considera a tecnologia importante na 

sua vida, embora não tenha o perfil de registrar elogios, reclamações ou mesmo 

sugestões quando faz uso de aplicativos. O principal motivo de usar os aplicativos 

de mobilidade é para obter informação, e em geral é para conhecer a região para 

onde está indo. Embora possua diversos "alias" para os endereços que geralmente 
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usa nos aplicativos, utiliza a configuração padrão nesses aplicativos, e não se 

preocupa em buscar melhor adequação para seu uso, quiçá nem saiba dessa 

possibilidade. A interface com esses aplicativos de mobilidade lhe é indiferente, ou 

seja, nem simples nem confusa. Suas consultas por mobilidade são específicas, 

direcionadas pelo endereço e não pelo nome dos lugares para onde vai. Em geral, 

os aplicativos de mobilidade não estão agrupados em seus celulares. Seu 

posicionamento parece ser “viver as coisas belas da vida” sem se preocupar muito 

com as coisas 

 

Perfil 5 – Livre e independente 

 

Essa mulher é branca, com idade entre 24 e 30 anos, e predominantemente 

solteira. Declara-se sem religião. Possui uma predominância de curso superior 

completo e renda familiar entre dez e vinte salários mínimos. Sua orientação de 

personalidade está focada nela mesma, nos seus pensamentos e emoções, em 

seus objetivos. Suas posses são muito importantes para ela. No momento, seu 

papel na sociedade não é importante, tampouco sua classe social ou grupo 

econômico a que pertence. Em suas decisões, seu sexo é importante, mas sua 

orientação sexual não. Autodeclara-se uma pessoa segura e dinâmica. Suas 

escolhas de trabalho e carreira profissional são muito importantes em seu 

posicionamento. Essa mulher é constante em suas opções de mobilidade. A 

mobilidade escolhida costuma ser sempre a mesma, não se alterando à noite nem 

nos finais de semana. A escolha dessa forma de mobilidade faz-se por questões de 

tempo, deslocamento, baixo custo, percepção de segurança e sensação de 

liberdade. A única coisa que a faria mudar a opção de mobilidade rotineira é uma 

mudança na sua rotina que impactasse essa sua escolha. Em relação à escolha do 

trajeto, ela se dá por trânsito reduzido, rapidez no deslocamento e segurança. Para 

essa mulher, o uso de tecnologia é quase um mal necessário. A tecnologia é 

essencial e importante para ela, principalmente para seu trabalho, por isso se 

preocupa com a tecnologia, senão seria uma usuária pouco presente. Tomou 

conhecimento dos aplicativos por meio de amigos e familiares, e aprendeu a usar 

sozinha. Não indica para outras pessoas. Não avalia os serviços de mobilidade e, se 

o faz, é porque foi obrigada. Sua interação é maior do que a percebida por ela, pois 

embora reporte que não registra informações de serviços, elogios nem sugestões, 
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eventualmente faz reclamações. Seus aplicativos são espalhados nas telas de seu 

celular, e os aplicativos são considerados alguns simples, outros confusos. A 

pesquisa em aplicativos de mobilidade dá-se exclusivamente por endereço. Sua 

principal motivação no uso de aplicativos de serviços de mobilidade urbana é 

localizar-se e saber como chegar ao endereço onde deseja ir. 

 

5.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A junção das áreas de Gênero e Tecnologia da Informação é pouco teorizada 

(TRAUTH, 2002). Não se identificou uma lente teórica específica para a análise 

desse fenômeno. O problema de pesquisa investiga diferenças individuais nos 

temas de gênero e tecnologia em um contexto de mobilidade urbana. A teoria que 

mais se aproxima do fenômeno é a teoria de diferenças individuais de gênero e 

tecnologia (TRAUTH, 2009), por abordar dois dos temas. Muito embora a teoria 

tenha sido criada para estudar a baixa representatividade de mulheres na carreira de 

tecnologia da informação, ela foi aqui aplicada em um contexto que se pode 

considerar similar, pois a mobilidade urbana é um ambiente que não considera 

gênero, tendo sido desenhado exclusivamente para padrões de comportamentos 

masculinos (KUNIEDA, GAUTHIER, 2007, CHANT, 2013). 

Os resultados sugerem que há diferenças individuais que exercem influência 

no comportamento das usuárias de tecnologia em relação ao uso de serviços de 

mobilidade urbana, propiciando a identificação e definição de cinco perfis distintos 

de mulheres. Esse resultado corrobora estudos anteriores quando se analisa esse 

fator de forma segregada: a análise de fatores individuais no processo de adoção de 

tecnologia, e a influência de fatores individuais em decisões de mobilidade urbana. 

Isso pode ser exemplificado pela variável idade. Venkatesh et al. (2003) já 

considerava idade como um fator influenciador ao definir o modelo de aceitação e 

uso de tecnologia. Estudos recentes continuam a demonstrar essa influência, como 

Kim (2016), ao constatar que tanto a idade quanto o gênero geraram diferenças nas 

preferências nas funções de um aplicativo de hotel em tablet, e Harris et al. (2016), 

ao confirmar a diferença em relação à idade no que tange à adoção de tecnologia e, 

consequentemente, sistemas e/ou aplicativos tecnológicos. A idade também aparece 
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em estudos de Vasconcellos (2016), ao analisar a interferência de fatores pessoais 

em decisões de mobilidade urbana. 

Os motivos do uso de aplicativos para mobilidade urbana identificados neste 

estudo divergem dos apresentados no estudo de Françozo e De Mello (2016). 

Enquanto neste trabalho se encontrou evidências de que mulheres usam aplicativos 

de mobilidade para ter segurança, planejar-se e organizar-se, localizar-se, evitar 

trânsito, obter informações, conhecer a região, ter autonomia, e pela própria 

facilidade e comodidade propiciada pelo uso; os estudos de Françozo e De Mello 

listam motivos como a busca por trajetos onde a velocidade pode ser maior e 

recebimento de alerta de acidentes e radares, segurança e previsão de tempo de 

chegada. Entende-se que isso se deve ao perfil dos participantes de cada estudo: 

enquanto este trabalho é focado somente em mulheres, acredita-se que o perfil da 

outra pesquisa foi misto (o estudo não apresenta um detalhamento quanto ao sexo 

dos participantes). A intensidade de uso dos aplicativos é outro exemplo de variável 

que apareceu em ambas as pesquisas, porém, neste caso, com comportamento 

similar: uso em trajetos de rotina e uso em trajetos desconhecidos. A interface dos 

aplicativos é uma preocupação de todos os usuários (CASTRO, TEDESCO, 2014). 

No contexto brasileiro, aspectos de segurança podem ter uma importância diferente 

se comparada a outros países. 

Existe um comportamento que, aparentemente, independe de tecnologia e de 

características pessoais: o uso de mais de um aplicativo de mobilidade. Esta 

pesquisa, que compreende somente mulheres, identificou o comportamento do uso 

predominante de mais de um aplicativo pelas participantes. Esse mesmo 

comportamento foi identificado no estudo de Françozo e De Mello (2016). 

Para além da identidade pessoal, a análise dos dados sugere a existência de 

uma identidade de tecnologia e uma identidade de mobilidade no modelo de 

entendimento do fenômeno, como pode ser visto no modelo de diferenças 

individuais no comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade 

urbana (Figura 19). Variando o contexto, outras variáveis de contexto poderão surgir, 

mas se defende a hipótese de que sempre haverá um conjunto de variáveis 

individuais de contexto em um Modelo de Comportamento de Uso de Tecnologia 

(Figura 21). 
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Figura 21 - Modelo de Diferenças Individuais no  
Comportamento de Uso de Tecnologia 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo encontra seu equilíbrio no argumento de que diferentes identidades 

interagem de forma harmônica reforçando significados que são compartilhados 

(STRYKE, BURKE, 2000; CARTER, GROVER, 2015; CASTELLS, 2011, DUBAR, 

1997). Dessa forma, as diferentes identidades compartilham significados comuns 

estabelecendo perfis de comportamento entre as áreas. 

 

5.6 RESUMO  

 

A seção apresentou os resultados do estudo. O perfil das participantes da 

pesquisa foi apresentado pelas variáveis demográficas: cidade, idade, raça 

declarada, religião, renda familiar e educação/grau de instrução. Embora, à primeira 

vista, o perfil das participantes sugira a existência de vieses, identificou-se que ele 

reflete um aspecto relacionado ao perfil de uso de celulares com internet no Brasil, 

onde há concentração em classes econômicas mais altas, escolaridade e renda 

(CGI, 2017). A orientação de identidade capturada pelo questionário apresentou a 

seguinte distribuição: identidade pessoal (50%), identidade relacional (32%) e 

combinação das identidades pessoal e relacional (18%). Muito embora nenhuma das 

participantes tenha apresentado orientação de identidade com foco na identidade 

social ou identidade coletiva, constatou-se que as três orientações de identidade 

estão presentes em todas as variáveis demográficas. 
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Como parte do processo de investigação da forma como diferenças 

individuais influenciam o comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de 

mobilidade urbana, a pesquisadora elaborou um modelo de uso de aplicativos de 

mobilidade por mulheres. O modelo é composto por quarenta e quatro categorias 

diferentes que emergiram da análise das entrevistas e demonstrações das 

participantes e foram analisadas e organizadas com o auxilio do Atlas TI®. A forma 

gráfica do modelo é apresentada no Apêndice 3. Durante a análise, identificaram-se 

três conjuntos de categorias importantes: um que diz respeito à identidade da 

mulher; o segundo ao contexto de mobilidade, à maneira como ela se desloca; e o 

terceiro à sua identidade tecnológica. Esses três conjuntos de categorias deram 

origem ao modelo de diferenças individuais no comportamento de usuárias de 

tecnologia em serviços de mobilidade urbana (Figura 19). Esse conjunto de 

categorias descrevem cinco perfis de mulheres identificadas no estudo. 

O primeiro perfil é da mulher segura e tecnológica. A mulher deste perfil é 

uma mulher já estabelecida, porém ainda preocupada com questões profissionais. É 

orientada por seus interesses e pela manutenção dos seus relacionamentos. As 

decisões relacionadas à mobilidade urbana são norteadas por aspectos de facilidade 

e baixo custo, sendo segurança um fator relevante. Tecnologia é essencial em sua 

vida, mantém-se conectada a tudo que se refere à tecnologia e utiliza as 

configurações disponíveis dos serviços tecnológicos a seu favor. O segundo perfil 

representa a mulher discreta e básica. É uma mulher de meia idade, estável 

financeiramente, e com foco em suas necessidades pessoais. Considera importante 

o seu papel na sociedade e valoriza os feedbacks que recebe de mentores para seu 

desenvolvimento. Em questões de mobilidade é conservadora, e preza pelo baixo 

custo, rapidez e segurança. No que se refere à tecnologia, preocupa-se com a 

privacidade de suas informações, e a percebe como um meio para atingir seus 

objetivos. A mulher em autodescoberta é retratada no terceiro perfil. É uma mulher 

jovem, de mente aberta e com o foco em si mesma, preocupada com sua carreira, e 

com as orientações que recebe e seu papel na sociedade. Seu posicionamento 

quanto à mobilidade é de segurança e rapidez. Considera-se indiferente no uso de 

tecnologia, muito embora, mesmo sem perceber, esteja intensificando o uso da 

tecnologia no seu dia-a-dia. O quarto perfil é a mulher prática e decidida. Madura e 

estabelecida financeiramente, tem foco em seus relacionamentos e classifica-se 

uma mulher dinâmica. Para ela, mobilidade é sinônimo de conveniência, facilidade e 
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segurança. Gosta de variar o caminho de rotina. Seu perfil tecnológico é 

conservador, e utiliza aplicativos de mobilidade também para conhecer a região para 

a qual está se deslocando. Seu posicionamento parece ser “viver as coisas belas da 

vida” sem se preocupar muito com as coisas. A mulher livre e independente é 

apresentada no quinto perfil. Com idade entre 24 e 30 anos, essa mulher é solteira, 

e tem foco em suas necessidades. Considera-se segura e dinâmica e suas escolhas 

profissionais são muito importantes para ela. Mobilidade está relacionada à 

liberdade para ela. Tecnologia é quase um mal necessário e sua utilização é muito 

relacionada ao seu trabalho. Sua principal motivação no uso dos aplicativos de 

mobilidade é chegar onde deseja ir. O Quadro 44 consolida os perfis identificados. 

 

Quadro 44 - Consolidado de Perfis 
 

Identidade Pessoal 
Identidade de 
Contexto 

Identidade de TI 

Segura e 
Tecnológica 

Decidida e que se 
posiciona. Em 
transição entre o foco 
nela e o foco nos 
relacionamentos. 

Constante, podendo 
variar à noite. 
Importante: custo, 
facilidade e segurança. 

Conectada, ativa e 
confiante no uso da 
tecnologia. 

Discreta e Básica 

Dinâmica, 
estabelecendo-se na 
vida e na sociedade. 

Varia opção de 
mobilidade no final de 
semana, em geral 
devido à dificuldade de 
uso. Preza a 
conveniência. 

Não é muito conectada 
à tecnologia, e o 
básico lhe é suficiente. 

Em Autodescoberta 

Mente aberta. Em 
autodescoberta. Ouve 
os outros e preocupa-
se com a sociedade. 

Não tem boa noção de 
localização, muda 
rotina em razão da 
segurança. 

É indiferente à 
tecnologia, mas seu 
perfil indica que o uso 
tem se intensificado, 
mesmo sem perceber. 

Prática e Decidida 

Madura, dinâmica, foco 
na sociedade e em 
relacionamentos. 

Seu posicionamento 
parece ser “viver as 
coisas belas da vida” 
sem se preocupar 
muito com as coisas 
ou serviços. 

Tecnologia é 
importante, mas é 
receosa no uso, sendo 
em geral impulsionada 
pelas circustâncias. 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A seção encerra com uma discussão sobre os dados, culminando na proposta 

de análise por meio de um modelo de diferenças individuais no comportamento de 

uso de tecnologia (Figura 21), o qual encontra suporte em trabalhos como Stryke e 

Burke (2000), Carter e Grover (2015), Castells (2011), Dubar (1997), Vasconcelos 

(2016), Françozo e De Mello (2016) e Castro e Tedesco (2014). 
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SEÇÃO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar as considerações finais do estudo. A 

seção inicia retomando a questão de pesquisa. Em seguida, descreve as 

contribuições e limitações da pesquisa, e finaliza destacando futuras oportunidades 

de investigação identificadas no decorrer do estudo, e oportunidades de sequência a 

esse trabalho. 

Este estudo apresentou uma investigação sobre o comportamento de uso de 

aplicativos móveis de mobilidade urbana por mulheres nas cidades de Curitiba e São 

Paulo. O objetivo da pesquisa foi investigar como diferenças individuais influenciam 

o comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana. Com 

o auxilio da teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação, 

desenvolveu-se um modelo que permitiu a identificação de perfis de comportamento. 

Os resultados sugerem que há diferenças individuais que exercem influência no 

comportamento das usuárias de tecnologia em relação ao uso de serviços de 

mobilidade urbana. Foram identificados e descritos cinco perfis distintos de 

mulheres. O estudo também sugere que o fenômeno pode ser investigado sob uma 

diferente perspectiva: a combinação de três identidades, a identidade pessoal, a 

identidade de contexto e a identidade de TI.  

Corroborando o que diz Luciano et al. (2015), quando argumenta que a 

utilização de teorias no desenvolvimento de pesquisas contribui para a qualidade do 

resultado final, destaca-se que esta pesquisa foi desenvolvida sob o direcionamento 

da teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação de 

Trauth, Quesenberry e Morgan (2004). Fatores adicionais de qualidade de pesquisa 

na área de sistemas de informação foram verificados, seguindo os sete princípios 

definidos por Klein e Myers (1999). Adicionalmente, verificaram-se os onze requisitos 

de gênero apontados por Leduc (2009). 

A teoria das Diferenças Individuais de Gênero e Tecnologia da Informação 

argumenta que as relações de gênero e tecnologia da informação são 

socioculturalmente construídas. Portanto, fatores pessoais, influências pessoais e 

ambientais devem ser contemplados nos estudos. A teoria também entende que as 

diferenças estão também dentro de um mesmo gênero e não somente entre eles, 

pois as diferentes características, habilidades e perfis de cada indivíduo fazem com 
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que cada indivíduo reaja de forma diferente às influências recebidas (TRAUTH, 

QUESENBERRY, 2007). 

O estudo foi desenvolvido para investigar e estimular a discussão não entre 

gêneros, mas das características individuais intragênero no contexto do uso de 

tecnologia para soluções de mobilidade urbana. Entender como diferenças 

individuais influenciam o comportamento de usuárias de tecnologia no contexto de 

mobilidade urbana é importante para a sociedade, tanto para o setor privado quanto 

para o setor público. A pesquisa apresenta diversas contribuições. Seu resultado 

enriquece a literatura ao aprofundar o estudo de mobilidade urbana com a 

perspectiva de características individuais de mulheres, e também contribui com a 

compreensão da influência de características individuais no uso de tecnologia por 

grupos intragêneros. O estudo buscou compreender o comportamento de usuárias 

de tecnologia em serviços de mobilidade urbana no seu conceito de características 

individuais.  

Informações de características individuais e de comportamento de mobilidade 

urbana das mulheres são importantes para a sociedade, e podem ser consideradas 

um fator motivacional para o uso de tecnologia. Baseado neste estudo é possível 

afirmar que existem evidências de diferenças individuais no comportamento de 

usuárias de tecnologia no uso de serviços de mobilidade urbana.  

O estudo pode ser o princípio para a compreensão do comportamento do uso 

de tecnologia a partir de uma perspectiva intragênero. Adicionalmente, este estudo 

pode enriquecer a literatura de tecnologia da informação com a perspectiva de 

diferenças individuais no comportamento do uso de sistemas de tecnologia, no caso, 

aplicativos de celular, em serviços de mobilidade urbana. Sob essa perspectiva, as 

contribuições teóricas deste estudo, segundo Gregor (2006), são contribuições para 

teorias do tipo I – teorias de análise - e do tipo II – teorias de explicação. As 

contribuições às teorias de análise deram-se ao avançar o conhecimento por meio 

da elaboração e apresentação do modelo de comportamento de usuárias de 

tecnologia em serviços de mobilidade urbana com base em suas diferenças 

individuais. A constituição do modelo, cujas categorias e relacionamentos emergiram 

da análise dos dados do estudo, é a representação do “o que”, estabelecendo-se 

assim a base mínima do conhecimento sobre o fenômeno em estudo. Em relação às 

teorias de explicação, a contribuição deu-se no avanço do entendimento do “como” 

as diferenças individuais influenciam o comportamento de usuárias de tecnologia em 
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serviços de mobilidade urbana. O mapeamento dos perfis deu visibilidade a como as 

características individuais são relevantes nesse contexto. 

A pesquisa ainda contribui com o ambiente teórico ao apresentar indícios de 

uma nova perspectiva de análise, na qual o comportamento de uso de tecnologia se 

dá por meio da combinação de três identidades: a identidade pessoal, a identidade 

de contexto e a identidade de tecnologia. A identidade pessoal representa as 

características individuais, englobando a identidade individual e as influências 

individuais. A identidade de contexto captura padrões de comportamento de 

indivíduos que dependem de um contexto específico. E a identidade de TI 

demonstra o posicionamento do indivíduo em relação à tecnologia. Essa nova 

perspectiva de análise demanda estudos futuros, mais especificamente no 

aprimoramento e refinamento das identidades em constructos, no âmbito de 

definição e de testes empíricos. 

No que tange à contribuição para a prática, pesquisas intragênero que 

destacam a perspectiva das diferenças individuais das mulheres podem: munir 

gestores de políticas públicas de mobilidade urbana com informações mais 

acuradas, propiciando a melhoria das políticas existentes; gerar conhecimento para 

empresas que facilitam o acesso a serviços de mobilidade urbana; propiciar 

interpretações mais detalhadas sobre características de gênero que diferenciam o 

uso de tecnologia em serviços de mobilidade urbana para empresas da cadeia de 

serviços de transporte urbano; incentivar a reflexão de características de gênero no 

uso de tecnologia em serviços de mobilidade urbana; e também contribuir com o 

aprimoramento do uso de tecnologia em soluções de mobilidade urbana por meio do 

fomento ao debate sobre o assunto, como forma de trazer perspectivas atuais sobre 

o assunto. Com base nessa perspectiva, a abordagem de diferenças individuais 

pode intensificar o uso de tecnologia em serviços de mobilidade urbana pelas 

mulheres. Além disso, considerar a influência das diferenças individuais no 

comportamento das usuárias de tecnologia pode contribuir com uma estratégia de 

inclusão feminina, ao tornar esses serviços de mobilidade urbana mais próximos de 

suas necessidades.  

Dessa forma, as principais contribuições deste estudo podem ser 

sumarizadas em dois grandes pontos: a) a apresentação de indícios de uma nova 

perspectiva de análise do comportamento de uso de tecnologia; e, b) a promoção de 

melhorias no serviço de mobilidade urbana, ao gerar informações mais acuradas 
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sobre o tema para gestores de políticas públicas, empresas da cadeia de serviços 

de transporte urbano e empresas que facilitam o acesso a serviços de mobilidade 

urbana. 

Antes de apresentar as limitações da pesquisa, faz-se importante diferenciar 

“limitação” de “delimitação” em uma pesquisa científica. Para Price e Murman 

(2004), limitação significa um viés no qual o pesquisador não tem o controle ou 

optou por não controlar, o qual poderia, de alguma maneira, afetar o resultado final 

do estudo. Enquanto delimitação é um viés da pesquisa colocado de forma 

consciente pelo pesquisador e, em geral essa decisão é feita na fase de desenho da 

pesquisa. 

Com base nessas definições, é possível listar as limitações do estudo. 

Primeiro, a seleção das participantes, embora tenha havido uma variedade de 

características individuais, o perfil de orientação de identidade capturado pelo 

questionário apresentou concentração em três itens: orientação para identidade 

individual, orientação para identidade relacional e orientação combinada para essas 

duas identidades. Nenhuma das entrevistadas apresentou orientação de identidade 

social ou coletiva. A segunda limitação está relacionada à concentração de algumas 

características pessoais das participantes. Informações de estado civil e quantidade 

de filhos apresentaram pouca variação nas informações, o que gerou um viés na 

análise de características individuais. A terceira e última limitação diz respeito à 

seleção das participantes. Embora o foco fosse uma seleção randômica de 

participantes que, de alguma forma, pudesse contemplar a diversidade de 

características pessoais, em alguns momentos optou-se pela conveniência, o que 

pode ter influenciado na geração de vieses para os resultados do estudo. 

Diferenças individuais podem ser consideradas na modelagem de serviços de 

mobilidade urbana para usuárias de tecnologia. Pesquisas futuras podem explorar 

se os diferentes perfis de comportamento de usuárias de tecnologia em serviços de 

mobilidade urbana estão sendo considerados nas políticas públicas, no 

desenvolvimento, disponibilização e customização de serviços de mobilidade. O 

comportamento das usuárias de tecnologia em serviços de mobilidade urbana 

também pode estar sendo influenciado por sua identidade de TI, por isso a proposta 

da análise desse fenômeno sob a ótica das identidades pessoal, de contexto e de TI. 

Estudos adicionais são necessários para aprofundar o conhecimento sobre esse 

aspecto. Estudos futuros podem validar, sob uma perspectiva quantitativa, a 
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proposta da nova perspectiva de análise das informações. Outras oportunidades de 

estudos futuros incluem: mapear variáveis para definir a identidade de TI no contexto 

de diferenças individuais e uso de tecnologia; entender a perspectiva intragênero no 

processo de adoção de tecnologia; avaliar o impacto da adoção de características 

de diferenças individuais no desenvolvimento de serviços de tecnologia; entender de 

que forma a abordagem de diferenças individuais pode ser integrada aos serviços de 

mobilidade urbana; avaliar o progresso das políticas públicas de mobilidade urbana 

no que tange a diferenças individuais; testar a validade do constructo identidade de 

contexto com outras variáveis em outro ambiente, como por exemplo, outra área de 

política pública; e, finalmente, investigar qual o avanço da influência das diferenças 

individuais em serviços disponíveis às usuárias de tecnologia. Adicionalmente, pode 

considerar-se a replicação desta pesquisa com homens como forma de refinamento 

do modelo de comportamento de uso de tecnologia. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

PARTE 1 – IDENTIDADE INDIVIDUAL 

 

1. Nome 

2. Idade 

3. Raça/Etnia 

4. Religião 

5. Nacionalidade 

6. Estado Civil 

7. Quantidade de Filhos 

8. Nível de Educação 

Primário Incompleto / Primário Completo / Ginásio Incompleto / Ginásio Completo / Superior 

Incompleto / Superior Completo 

9. Formação/Graduação 

10. Faixa de Renda Familiar 

Até R$ 1.576,00 / De R$ 1.576,01 a R$ 3.152,00 / De R$ 3.152,01 a R$ 7.880,00 / De R$ 

7.880,01 a R$ 15.760,00 / Acima de R$ 15.760,00 

11. Cidade onde Mora 

 

 

PARTE 2 – INFLUÊNCIAS INDIVIDUAIS 

 

1. Meio de Locomoção e Frequência de Uso 

A pé / Bicicleta / Ônibus / Moto / Carro  

Diário / Semanal / Mensal / Esporádico / Finais de Semana 

2. Qual aplicativo de <carro / ônibus / bicicleta> você usa? 

3. Conte como você tomou conhecimento e aprendeu a usar o aplicativo (Como 

conheceu, Quem incentivou, Como começou a usar, Como aprendeu a usar) 

4. Você sempre usou esse aplicativo ou usava outro antes? (Se sim, qual e porque 

mudou?) 

5. Como é a sua experiência com o uso de aplicativos móveis? E com o aplicativo 

em específico? (Experiências positivas e negativas) 
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6. Qual a principal razão de utilizar o aplicativo? Como o aplicativo te ajuda? 

7. Qual a sua rotina diária? (Onde mora, onde trabalha, onde estuda) 

8. Quando você usa o aplicativo de carro / ônibus / bicicleta? (Frequência, Trajetos, 

Como escolhe um caminho ou outro) 

9. Quem mais você conhece que usa o mesmo aplicativo? 

10. Você já indicou o uso desse aplicativo para outras pessoas? Como foi? 

11. Ao usar o aplicativo, o que faz você optar por um caminho ou outro? 

 

 

PARTE 3 – INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

1. Você alimenta esses aplicativos com informação, sugestão ou reclamação? 

2. Quando você usa o aplicativo? (Em que situações) 

3. Qual o papel que a tecnologia tem na sua vida? 

4. Como você escolhe seu modo de mobilidade? 

5. Qual a sua opinião sobre <o trajeto no qual você faz uso do aplicativo para decisão da 

mobilidade>? 

6. Como você descreveria as pessoas que usam a mesma opção de mobilidade 

que você? 

7. Você sabe quais são seus direitos e deverem em relação à mobilidade na 

cidade? Comente. 
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APÊNDICE 2. MATRIZ DE ANÁLISE PRELIMINAR DE PERFIS 

 

 

idade: 36 a 45 anos idade: 30 a 35 anos idade: abaixo de 23 idade: acima de 45 anos idade: 24 a 30

qtde filhos: 2 qtde filhos: 1

religião: predominância católica religião: predominância católica religião: predominância atéia religião: católica religião: predominância atéia

estado civil: predom solteira estado civil: predom casada estado civil: solteira estado civil: predom solteira

educação: predominância superior completo educação: superior completo educação: predominância superior incompleto educação: predominância superior completo educação: predominância superior completo

renda: de F$ 3.152,01 a R$ 15.760,00 De R$ 7.880,01 a R$ 15.760,00 renda: variada renda: acima de R$ 15.760,00 De R$ 7.880,01 a R$ 15.760,00

perfil: CI e CR perfil: CI perfil: predominante CI perfil: predominante CR perfil: predominante CI

Q1: As coisas que eu possuo, minhas posses são 

importantes

Q1: As coisas que eu possuo, minhas posses são 

importantes não são tão importantes

Q1: As coisas que eu possuo, minhas posses são 

importantes

Q1: As coisas que eu possuo, minhas posses são muito 

importantes

Q19: Meu sexo é importante com tendência a perder 

importância
Q19: Meu sexo é importante

Q19: Meu sexo é importante com tendência a não 

importante

Q19: Meu sexo é importante com tendência a não 

importante

Q19: Meu sexo é importante com tendência a muito 

importante

Q23:Minha classe social, o grupo econômico a que eu 

pertenço é importante

Q23:Minha classe social, o grupo econômico a que eu 

pertenço não é nada importante

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são muito importantes

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são extremamente importantes

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são extremamente importantes

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são extremamente importantes

Q36: Minhas escolhas de trabalho e carreira profissional 

são muito importantes

Q40: Minha capacidade acadêmica e desempenho, tais 

como as notas e comentários que eu recebo de 

professores são muito importantes

Q40: Minha capacidade acadêmica e desempenho, tais 

como as notas e comentários que eu recebo de 

professores são extremamente importantes

Q40: Minha capacidade acadêmica e desempenho, tais 

como as notas e comentários que eu recebo de 

professores são importantes

 Q44: O meu papel na sociedade é importante
 Q44: O meu papel na sociedade é importante, muito 

importante, extremamente.
 Q44: O meu papel na sociedade é muito importante.  Q44: O meu papel na sociedade não é importante.

Q45: Minha orientação sexual é importante Q45: Minha orientação sexual é importante Q45: Minha orientação sexual é nada importante Q45: Minha orientação sexual é importante Q45: Minha orientação sexual é nada importante

visão do futuro e dinâmica dinâmica mente aberta autodescrição: dinâmica segurança e dinâmica

se localiza bem Não se localiza bem

mobilidade escolhida: sempre o mesmo e tende a mudar 

a noite

mobilidade escolhida: sempre o mesmo e tende a mudar 

no final de semana

mobilidade escolhida: sempre o mesmo e tende a mudar 

a noite
mobilidade escolhida: tende a mudar no final de semana mobilidade escolhida: sempre o mesmo

motivo mobilidade: baixo custo e facilidade motivo mobilidade: conveniencia, facilidade, segurança motivo mobilidade: tempo, baixo custo e segurança motivo mobilidade: conveniência, facilidade e segurança
motivo mobilidade: tempo, baixo custo, segurança e 

liberdade

motivo mudança mobilidade: custo e segurança
motivo mudança mobilidade: dificuldade de uso e 

indisponibilidade
motivo mudança mobilidade: comodidade (indícios) motivo mudança mobilidade: mudança de rotina

muda serviço se não é trajeto normal: sim e depende muda serviço se não é trajeto normal: sim e não muda serviço se não é trajeto normal: sim (indícios)

o que ando menos barato, rapido, seguro seguro e rápido escolha caminho: tempo e distância menos transito, mais rápido e seguro

dependente (rota alternativa) + consequencia (custo x 

beneficio)

meio (evitar caminho errado ou longo e informação errada 

de tempo, motorista, onibus)

meio (evitar caminho errado ou longo e informação errada 

de tempo, motorista, onibus)
experiencia - tecnologia como um meio (fala e dá rota alternativa)dependente (evitar caminho errado ou longo)

ligada me viro bem com o basico padrão me viro bem com o basico padrão mas ligada

essencial gosto, é legal (entretenimento) gosto, é legal (entretenimento) tecnologia na vida: importante essencial e importante (trabalho)

sim sim sim indica para outros os apps: sim não

aprendeu a usar sozinha e indícios de "com amigos"
aprendeu a usar sozinha e indícios de vendo outros 

usarem
aprendeu a usar sozinha e indícios de "com amigos" aprendeu a usar sozinha e indícios de "com familiares" aprendeu a usar sozinha

situação específica, midia e amigos veio no celular, foi natural, todos comentavam, midia tomou conhecimento: predominância "indicação" tomou conhecimento: só por indicação amigos e familiares

avaliação: tendência a sim, mesmo sem pedir avaliação: sim avaliação: não faço e se faço é obrigado

uso comum amigos uso comum, amigos, familiares Quem usa tambem: familiares familiares

diz que sim e interage não interage
interação: não interage, com tendência a dizer que não 

interage mas interage
interação: não interage

interação: não interage, com tendência a dizer que não 

interage mas interage

faz de tudo mas elogia quando interage é para pegar informação mas registra reclamação

motivo: facilidade + organizar e me planejar + dar 

informação

me localizar, saber chegar + dar informação + segurança e 

facilidade
me localizar, saber chegar + dar informação + facilidade

motivo uso: me localizar, saber chegar + dar informação + 

conhecer a região
me localizar, saber chegar + facilidade

evitar transito + conhecer a região + autonomia evitar trânsito + autonomia evitar trânsito + conhecer a região + autonomia evitar transito + planejar e organizar + segurança evitar trânsito + autonomia + dar informação + segurança

1º página 1º página 1º página página: diversas páginas diversas

pasta: criou pasta: criou e veio com o google pasta: veio com o google

 
privacidade: só o básico e porque facilita de alguma 

maneira

endereço e nome endereço endereço e nome endereço endereço

simples e confusa simples confusa interface: indiferente simples e confusa

padrão, tudo e quando viajo padrão, pouca coisa, nem sabia que dava para configurar configuração: padrão e pouca coisa configuração: padrão e nem sabia que dava para configurar

favoritos: diversos favoritos: diversos favoritos: diversos favoritos: diversos favoritos: diversos

INFORMAÇÃO DE MOBILIDADE

INFORMAÇÃO DE TECNOLOGIA

PERFIL MULHERES

motivo uso: se locomover melhor

indica para outros os apps: sim

aprendeu a usar sozinha

tomou conhecimento: indicação

INFORMAÇÃO DA PESSOA
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APÊNDICE 3. REDE DE CATEGORIAS NO ATLAS TI 
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APÊNDICE 4. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1. Informações sobre o projeto de pesquisa: 

Você foi convidado para participar do seguinte projeto de pesquisa:  

Gênero na Utilização de Tecnologia em Serviços de Mobilidade Urbana. 

 

Este projeto está sendo conduzido por: 

Doutoranda, FGV-EAESP 

Marcia Cassitas Hino 

Telefone: (41) 99121-3347 

E-mail: marciahino@uol.com.br  

Orientadora, FGV-EAESP 

Maria Alexandra Cunha 

Telefone: (11) 3799-7777 

E-mail: alexandra.cunha@fgv.br  

 

Resumo: A pesquisa de tese tem foco no estudo de gênero no uso de tecnologia em 

serviços de mobilidade pública. O estudo tem como cenário a urbanização das cidades, 

onde mobilidade urbana é entendida como um problema e cidades inteligentes como uma 

forma de responder aos desafios das cidades do século XXI. Agrega-se a este cenário a 

visão de gênero por considerar que o uso de serviços inteligentes é influenciado pelas 

diferentes experiências propiciadas pelos diferentes gêneros, e por reconhecer que essa 

diferença ocorre dentro de um mesmo gênero. 

1. Considerações éticas da pesquisa:   

A sua participação neste projeto de pesquisa é estritamente voluntária. O sr.(a) tem o direito 

de se recusar a responder a qualquer das perguntas. Além disso, sr.(a) pode pedir para 

terminar a entrevista ou retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem precisar 

justificar. 

2. Confidencialidade:   

A sua participação no referido estudo será no sentido de responder de forma espontânea às 

perguntas do entrevistador. O pesquisador compromete-se a proteger as informações 

pessoas obtidas e assegurar a segurança dos dados dos participantes. A sua privacidade 

será respeitada, ou seja, o seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de 

qualquer forma, identifica-lo, será mantido em sigilo. A entrevista será gravada, 

posteriormente transcrita sem a sua identificação, para assegurar a confidencialidade dos 

dados. 

3. Benefícios e possíveis desconfortos:   

ao participar desta pesquisa ao sr. (a) não terá nenhum benefício direto. Não haverá 

nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, pela participação nesta pesquisa. Por outro 

mailto:marciahino@uol.com.br
mailto:alexandra.cunha@fgv.br
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lado, foi passado ao sr.(a) os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos 

do estudo, como exposição a constrangimento, mas que não foram identificados quaisquer 

riscos aos sujeitos que participarão desta pesquisa.  

4. Proteção de informações pessoais na publicação dos resultados da 

investigação:   

As informações que o sr.(a) fornecer serão utilizadas para produzir um documento que será 

tornado público. Embora a informação bruta permanecerá confidencial, o pesquisador irá 

utilizar esta informação no trabalho apresentado para publicação. Cabe ao sr.(a) indicar o 

nível de proteção das suas informações pessoais que o sr.(a) gostaria de ter. 

 

Nível de confidencialidade: 

Eu aceito participar deste projeto de pesquisa. Nenhuma informação sobre o seu 

nome será divulgada nos resultados da pesquisa. Consequentemente, o seu 

anonimato será protegido. 

 

Consentimento para gravação de áudio.  

Manifesto meu consentimento para o pesquisador realizar a gravação de áudio 

dessa entrevista. 

Não manifesto o meu consentimento para o pesquisador realizar a gravação de 

áudio dessa entrevista. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de 

consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo. 

 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE: 
Nome do participante: ___________________________________________________ 
Assinatura do participante: _______________________________________________ 
Data (dd/mm/aaaa): ______ / ______ / ________ 
 
ASSINATURA DO PESQUISADOR: 
Nome do pesquisador: Marcia Cassitas Hino 
Assinatura do pesquisador: _______________________________________________ 
Data (dd/mm/aaaa): ______ / ______ / ________ 
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APÊNDICE 5. DETALHES CLUSTER ANALYSIS 

 

Cluster Analysis of Observations: P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7; P8; ...  

 
Euclidean Distance, Complete Linkage 

Amalgamation Steps 

 

                                                           Number 

                                                          of obs. 

      Number of  Similarity  Distance  Clusters      New   in new 

Step   clusters       level     level   joined   cluster  cluster 

   1         33     81,2783    7,0000  13    31       13        2 

   2         32     81,2783    7,0000  11    12       11        2 

   3         31     80,5292    7,2801  16    19       16        2 

   4         30     80,3463    7,3485   4    10        4        2 

   5         29     79,6314    7,6158  21    24       21        2 

   6         28     79,2832    7,7460   8    21        8        3 

   7         27     79,2832    7,7460  11    13       11        4 

   8         26     78,9408    7,8740   4    32        4        3 

   9         25     78,9408    7,8740   6    22        6        2 

  10         24     77,9453    8,2462   9    30        9        2 

  11         23     77,7837    8,3066   4    15        4        4 

  12         22     76,6840    8,7178   2     8        2        4 

  13         21     76,5312    8,7750  11    14       11        5 

  14         20     76,2283    8,8882  28    34       28        2 

  15         19     75,9293    9,0000  16    17       16        3 

  16         18     75,6339    9,1104   5     6        5        3 

  17         17     74,7686    9,4340  26    29       26        2 

  18         16     73,9320    9,7468   3    11        3        6 

  19         15     73,7951    9,7980   7    20        7        2 

  20         14     73,7951    9,7980   3     4        3       10 

  21         13     73,5236    9,8995  18    27       18        2 

  22         12     73,5236    9,8995   2     7        2        6 

  23         11     72,9886   10,0995   9    23        9        3 

  24         10     71,8221   10,5357   5    26        5        5 

  25          9     71,1945   10,7703   1    33        1        2 

  26          8     70,2178   11,1355   1     5        1        7 

  27          7     69,8597   11,2694   9    28        9        5 

  28          6     69,1559   11,5326  16    25       16        4 

  29          5     67,7945   12,0416   3    18        3       12 

  30          4     62,8443   13,8924   1     2        1       13 

  31          3     61,8939   14,2478   3    16        3       16 

  32          2     36,0347   23,9165   1     9        1       18 

  33          1      0,0000   37,3898   1     3        1       34 

 

 

Final Partition 

Number of clusters: 5 

 

                                      Average   Maximum 

                             Within  distance  distance 

             Number of  cluster sum      from      from 

          observations   of squares  centroid  centroid 

Cluster1             7      299,714   6,51481   7,29271 

Cluster2             6      198,667   5,72642   6,49786 

Cluster3            12      446,500   6,02144   7,96607 

Cluster4             5      188,800   6,12362   6,81469 

Cluster5             4      142,750   5,90452   7,42041 
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Cluster Centroids 

 

                                                               Grand 

Variable  Cluster1  Cluster2  Cluster3  Cluster4  Cluster5  centroid 

P1         38,2857   33,0000   19,0000      49,8     26,00   30,7941 

P2          1,5714    1,6667    1,6667       1,6      1,00    1,5588 

P3          2,1429    1,8333    2,2500       2,0      2,50    2,1471 

P4          2,1429    3,0000    3,0000       1,8      2,75    2,6176 

P5          0,8571    0,0000    0,0000       0,8      0,00    0,2941 

P6          1,8571    2,0000    2,8333       1,8      2,25    2,2647 

P7          3,4286    3,1667    3,6667       4,6      4,25    3,7353 

P8          1,7143    1,3333    1,8333       2,0      1,25    1,6765 

P9          3,5714    2,6667    3,1667       3,0      3,25    3,1471 

P10         2,1429    2,1667    2,2500       2,8      2,50    2,3235 

P11         3,4286    2,8333    2,7500       3,0      4,00    3,0882 

P12         2,1429    2,0000    2,3333       2,8      2,00    2,2647 

P13         2,4286    2,1667    2,1667       2,2      2,00    2,2059 

P14         1,8571    1,3333    1,5000       1,8      1,00    1,5294 

P15         3,8571    4,5000    4,5833       3,8      3,25    4,1471 

P16         3,2857    3,3333    3,2500       3,6      3,00    3,2941 

P17         3,4286    4,0000    4,2500       4,0      3,25    3,8824 

P18         2,8571    2,0000    2,2500       3,4      1,50    2,4118 

P19         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,25    0,0588 

P20         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P21         0,0000    0,3333    0,0000       0,2      0,25    0,1176 

P22         0,0000    0,3333    0,0833       0,0      0,00    0,0882 

P23         0,1429    0,1667    0,0833       0,8      0,50    0,2647 

P24         0,0000    0,1667    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P25         0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

P26         0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

P27         0,2857    0,0000    0,0833       0,2      0,00    0,1176 

P28         0,0000    0,1667    0,3333       0,0      0,00    0,1471 

P29         0,1429    0,0000    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P30         0,2857    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0882 

P31         0,1429    0,3333    0,0000       0,0      0,25    0,1176 

P32         0,1429    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P33         0,2857    0,0000    0,0000       0,2      0,00    0,0882 

P34         0,0000    0,0000    0,1667       0,2      0,25    0,1176 

P35         0,5714    0,6667    0,7500       0,8      1,00    0,7353 

P36         0,4286    0,5000    0,5000       0,2      0,25    0,4118 

P37         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P38         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P39         0,2857    0,1667    0,1667       0,2      0,25    0,2059 

P40         0,2857    0,6667    0,3333       0,4      0,25    0,3824 

P41         1,0000    0,8333    1,0000       1,0      0,75    0,9412 

P57         0,4286    0,3333    0,1667       0,0      0,00    0,2059 

P42         0,2857    0,5000    0,0000       0,2      0,25    0,2059 

P43         0,2857    0,3333    0,0833       0,2      0,00    0,1765 

P44         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,25    0,0588 

P45         0,1429    0,5000    0,0833       0,2      0,25    0,2059 

P46         0,1429    0,0000    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P47         0,5714    0,3333    0,0833       0,2      0,25    0,2647 

P48         0,0000    0,3333    0,0000       0,2      0,00    0,0882 

P49         0,5714    0,5000    0,0833       0,4      0,25    0,3235 

P50         0,1429    0,1667    0,0000       0,0      0,25    0,0882 

P51         0,0000    0,0000    0,1667       0,2      0,00    0,0882 

P52         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P53         0,0000    0,3333    0,0000       0,0      0,00    0,0588 

P54         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P55         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 
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P56         0,1429    0,1667    0,0833       0,2      0,50    0,1765 

P58         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P59         0,2857    0,1667    0,1667       0,2      0,75    0,2647 

P60         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P61         0,1429    0,0000    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P62         0,1429    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P63         0,4286    0,1667    0,6667       0,4      0,25    0,4412 

P64         0,5714    0,6667    0,6667       0,4      0,50    0,5882 

P65         0,1429    0,3333    0,5833       0,6      0,50    0,4412 

P66         0,4286    0,1667    0,5000       0,0      0,25    0,3235 

P67         0,2857    0,1667    0,3333       0,2      0,00    0,2353 

P68         0,1429    0,0000    0,1667       0,6      0,00    0,1765 

P69         0,8571    0,6667    0,8333       0,8      1,00    0,8235 

P70         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P71         0,1429    0,5000    0,1667       0,0      0,00    0,1765 

P72         0,1429    0,0000    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P73         0,2857    0,3333    0,0833       0,2      0,00    0,1765 

P74         0,2857    0,0000    0,0000       0,0      0,25    0,0882 

P75         0,4286    0,3333    0,0833       0,0      0,00    0,1765 

P76         0,5714    0,3333    0,7500       0,4      0,50    0,5588 

P77         0,2857    0,1667    0,4167       0,6      0,75    0,4118 

P78         0,2857    0,5000    0,3333       0,2      0,00    0,2941 

P79         0,5714    0,6667    0,0833       0,6      0,25    0,3824 

P80         0,1429    0,5000    0,1667       0,2      0,00    0,2059 

P81         0,2857    0,1667    0,0833       0,2      0,00    0,1471 

P82         0,1429    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P83         0,1429    0,3333    0,1667       0,4      0,00    0,2059 

P84         0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

P85         0,0000    0,1667    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P86         0,0000    0,3333    0,5833       0,2      0,50    0,3529 

P89         0,4286    0,1667    0,1667       0,8      0,00    0,2941 

P90         0,0000    0,5000    0,0000       0,4      0,00    0,1471 

P91         0,1429    0,0000    0,1667       0,6      0,25    0,2059 

P92         0,1429    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0588 

P93         0,1429    0,3333    0,0000       0,0      0,00    0,0882 

P94         0,1429    0,1667    0,0000       0,2      0,00    0,0882 

P95         0,5714    1,0000    0,5000       0,8      0,25    0,6176 

P96         0,2857    0,5000    0,5833       0,8      0,25    0,5000 

P97         0,2857    0,0000    0,0833       0,2      0,00    0,1176 

P98         0,2857    0,0000    0,0000       0,2      0,00    0,0882 

P99         0,1429    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0588 

P100        0,0000    0,0000    0,0000       0,2      0,00    0,0294 

P101        0,2857    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0882 

P102        0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P103        0,2857    0,1667    0,0833       0,2      0,25    0,1765 

P104        0,0000    0,0000    0,0000       0,4      0,00    0,0588 

P105        0,1429    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0588 

P106        0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P107        0,1429    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0588 

P108        0,4286    0,0000    0,0000       0,4      0,00    0,1471 

P109        0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P110        0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P111        0,0000    0,0000    0,0000       0,2      0,00    0,0294 

P112        0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P113        0,2857    0,3333    0,1667       0,0      0,00    0,1765 

P114        0,1429    0,0000    0,0000       0,2      0,25    0,0882 

P115        0,1429    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P116        0,4286    0,0000    0,0833       0,2      0,00    0,1471 

P117        0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P118        0,0000    0,0000    0,2500       0,0      0,00    0,0882 

P119        0,1429    0,0000    0,0833       0,2      0,00    0,0882 
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P120        0,1429    0,0000    0,0000       0,2      0,00    0,0588 

P121        0,2857    0,1667    0,0833       0,2      0,00    0,1471 

P122        0,7143    0,6667    0,4167       0,4      0,25    0,5000 

P123        0,2857    0,0000    0,2500       0,0      0,25    0,1765 

P124        0,1429    0,0000    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P125        0,0000    0,6667    0,4167       0,4      0,50    0,3824 

P126        0,1429    0,1667    0,1667       0,0      0,25    0,1471 

P127        0,1429    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P128        0,1429    0,1667    0,0000       0,4      0,00    0,1176 

P129        0,0000    0,5000    0,4167       0,0      0,00    0,2353 

P130        0,1429    0,1667    0,0833       0,2      0,00    0,1176 

P131        0,1429    0,0000    0,0833       0,4      0,25    0,1471 

P132        0,1429    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0588 

P133        0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P134        0,0000    0,1667    0,1667       0,0      0,00    0,0882 

P135        0,1429    0,3333    0,1667       0,0      0,00    0,1471 

P136        0,7143    0,5000    0,5833       0,6      0,75    0,6176 

P137        0,2857    0,1667    0,4167       0,2      0,75    0,3529 

P138        0,1429    0,3333    0,3333       0,2      0,00    0,2353 

P139        0,7143    0,1667    0,1667       0,8      0,50    0,4118 

P140        0,5714    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,1471 

P141        0,1429    0,1667    0,0833       0,2      0,50    0,1765 

P142        0,8571    1,0000    0,8333       0,8      0,50    0,8235 

P143        0,0000    0,1667    0,1667       0,2      0,00    0,1176 

P144        0,4286    0,1667    0,2500       0,0      0,00    0,2059 

P145        0,4286    0,1667    0,1667       0,2      0,00    0,2059 

P146        0,2857    0,8333    0,8333       0,8      0,25    0,6471 

P147        0,5714    0,1667    0,1667       0,0      0,25    0,2353 

P148        0,5714    0,3333    0,3333       0,2      0,25    0,3529 

P149        0,4286    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,1176 

P150        0,7143    0,3333    0,5000       0,6      0,50    0,5294 

P151        0,7143    0,6667    0,5833       0,6      0,75    0,6471 

X1          0,8571    0,5000    0,2500       0,6      0,25    0,4706 

Y1          0,1429    0,1667    0,0833       0,6      0,00    0,1765 

Y2          0,5714    0,3333    0,0833       0,2      0,25    0,2647 

Y3          0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

Y4          0,1429    0,0000    0,0833       0,2      0,00    0,0882 

X2          1,0000    1,0000    0,8333       0,8      0,25    0,8235 

Y5          0,1429    0,5000    0,2500       0,2      0,00    0,2353 

Y6          0,2857    0,1667    0,0000       0,4      0,00    0,1471 

Y7          0,5714    0,1667    0,4167       0,4      0,25    0,3824 

Y8          0,2857    0,3333    0,2500       0,4      0,00    0,2647 

Y9          0,5714    0,8333    0,5833       0,8      0,25    0,6176 

X3          0,7143    0,8333    0,5833       0,4      0,75    0,6471 

Y10         0,7143    0,6667    0,5000       0,2      0,50    0,5294 

Y11         0,5714    0,1667    0,1667       0,0      0,00    0,2059 

Y12         0,5714    0,0000    0,1667       0,4      0,25    0,2647 

Y13         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

X4          1,0000    1,0000    0,8333       1,0      1,00    0,9412 

Y14         0,2857    0,6667    0,3333       0,4      0,00    0,3529 

Y15         0,2857    0,6667    0,5000       0,2      1,00    0,5000 

Y16         0,7143    0,6667    0,4167       1,0      0,75    0,6471 

Y17         0,2857    0,3333    0,2500       0,4      0,00    0,2647 

Y18         0,0000    0,0000    0,0000       0,2      0,00    0,0294 

Y19         0,2857    0,0000    0,0833       0,0      0,25    0,1176 

X5          0,7143    0,5000    0,2500       0,8      0,25    0,4706 

Y20         0,4286    0,0000    0,1667       0,4      0,25    0,2353 

Y21         0,2857    0,5000    0,0833       0,0      0,25    0,2059 

Y22         0,1429    0,3333    0,0833       0,4      0,00    0,1765 

Y23         0,0000    0,0000    0,0000       0,4      0,00    0,0588 

X6          0,4286    0,3333    0,0000       0,6      0,25    0,2647 
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X7          1,0000    0,8333    0,5833       0,8      1,00    0,7941 

Y24         0,0000    0,0000    0,0000       0,0      0,25    0,0294 

Y25         0,5714    0,3333    0,3333       0,8      0,25    0,4412 

Y26         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

Y27         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

Y28         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

Y29         0,5714    0,3333    0,2500       0,6      0,50    0,4118 

Y30         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

Y31         0,1429    0,0000    0,1667       0,0      0,25    0,1176 

Y32         0,1429    0,3333    0,2500       0,2      0,00    0,2059 

Y33         0,2857    0,1667    0,1667       0,2      0,00    0,1765 

X8          0,8571    0,8333    0,5833       0,6      0,50    0,6765 

Y34         0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

Y35         0,0000    0,1667    0,0000       0,2      0,00    0,0588 

Y36         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

Y37         0,0000    0,1667    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

Y38         0,8571    0,8333    0,5833       0,6      0,50    0,6765 

Y39         0,1429    0,0000    0,0000       0,0      0,00    0,0294 

P152        0,5714    0,3333    0,0000       0,6      0,25    0,2941 

P153        0,8571    0,6667    0,0833       1,0      0,00    0,4706 

A1          0,5714    0,3333    0,0833       0,2      0,50    0,2941 

A2          0,5714    0,8333    0,8333       0,0      0,50    0,6176 

B2          0,1429    0,1667    0,2500       0,0      0,00    0,1471 

B3          0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

B4          0,0000    0,1667    0,2500       0,0      0,25    0,1471 

B5          0,1429    0,5000    0,4167       0,0      0,25    0,2941 

B6          0,2857    0,3333    0,1667       0,0      0,00    0,1765 

B7          0,1429    0,3333    0,0000       0,0      0,00    0,0882 

A3          0,2857    0,6667    0,2500       0,8      0,75    0,4706 

B8          0,0000    0,0000    0,0833       0,0      0,00    0,0294 

B9          0,1429    0,3333    0,0833       0,8      0,00    0,2353 

B10         0,1429    0,1667    0,1667       0,2      0,25    0,1765 

B11         0,0000    0,1667    0,2500       0,0      0,00    0,1176 

B12         0,0000    0,0000    0,0000       0,2      0,75    0,1176 

P154        0,4286    0,3333    0,1667       0,2      0,50    0,2941 

P155        0,1429    0,3333    0,0833       0,2      0,25    0,1765 

P156        0,1429    0,3333    0,2500       0,2      0,50    0,2647 

P157        0,1429    0,3333    0,0000       0,0      0,00    0,0882 

P158        0,1429    0,3333    0,0833       0,0      0,00    0,1176 

P159        0,1429    0,3333    0,0000       0,0      0,00    0,0882 

P160        0,0000    0,5000    0,0000       0,0      0,00    0,0882 

 

 

Distances Between Cluster Centroids 

 

          Cluster1  Cluster2  Cluster3  Cluster4  Cluster5 

Cluster1    0,0000    6,5339   19,6596   12,0994   13,0369 

Cluster2    6,5339    0,0000   14,3522   17,3934    8,2987 

Cluster3   19,6596   14,3522    0,0000   31,0977    8,0013 

Cluster4   12,0994   17,3934   31,0977    0,0000   24,2858 

Cluster5   13,0369    8,2987    8,0013   24,2858    0,0000 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

 

INSTRUÇÕES:  

Os itens abaixo descrevem diferentes aspectos da identidade de cada indivíduo. Por 

favor, leia cautelosamente cada uma delas, e avalie quão importante o aspecto é a 

você.  Marque somente um “X” para cada questão na escala de “não importante” até 

“extremamente importante”. 
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1. As coisas que eu possuo, minhas posses.      

2. Os meus valores pessoais e padrões morais.      

3. A minha popularidade com outras pessoas.      

4. Ser parte de muitas gerações de minha família.      

5. Meus sonhos e imaginação.      

6. As maneiras na quais outras pessoas reagem ao 
que eu digo e faço. 

     

7. Minha raça ou origem étnica.      

8. Meus objetivos pessoais e esperanças para o 
futuro. 

     

9. Minha aparência física: a minha altura, meu peso, 
e a forma do meu corpo. 

     

10. Minha religião.      

11. Minhas emoções e sentimentos.      

12. Minha reputação, o que os outros pensam de 
mim. 

     

13. Lugares onde eu vivo ou onde fui criado.      

14. Meus pensamentos e ideias.      

15. Minha atratividade para outras pessoas.      

16. A minha idade, pertencer ao meu grupo de idade 
ou ser parte de minha geração. 

     

17. Meus gestos e maneirismos, a impressão que eu 
provoco nos outros. 

     

18. As maneiras que eu lidar com meus medos e 
ansiedades. 

     

19. Meu sexo (masculino ou feminino).      

20. Meu comportamento social, tais como a forma      
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como eu ajo quando encontro pessoas. 

21. Meu sentimento de ser uma pessoa única, distinto 
dos outros. 

     

22. Meu relacionamento com as pessoas que eu sinto 
próximas. 

     

23. Minha classe social, o grupo econômico a que eu 
pertenço. 

     

24. Meu sentimento de pertencer a minha 
comunidade. 

     

25. Saber que eu continuo sendo o mesmo com as 
diversas mudanças da vida. 

     

26. Ser um bom amigo para aqueles que eu 
realmente me preocupo. 

     

27. Meu autoconhecimento, minhas ideias sobre que 
tipo de pessoa que eu realmente sou. 

     

28. Meu compromisso de ser uma pessoa que se 
preocupa. 

     

29. Meu sentimento de orgulho do meu país, de ser 
um cidadão brasileiro. 

     

30. Minhas capacidades físicas, sendo coordenado e 
bom em atividades atléticas. 

     

31. Compartilhar experiências significativas com meus 
amigos próximos. 

     

32. Minha auto-avaliação, opinião que tenho de mim 
mesmo. 

     

33. Ser um fã de esportes, identificando-se com uma 
equipe de esportes. 

     

34. Ter relações pessoais mutuamente satisfatórias.      

35. Estar conectando em um relacionamento com 
outra pessoa. 

     

36. Minhas escolhas de trabalho e carreira 
profissional. 

     

37. Desenvolver um relacionamento de amor com os 
outros. 

     

38. Meu envolvimento com questões políticas, minhas 
atividades políticas. 

     

39. Meu desejo de compreender os verdadeiros 
pensamentos e sentimentos do meu melhor amigo 
ou parceiro/parceira. 

     

40. Minha capacidade acadêmica e desempenho, tais 
como as notas e comentários que eu recebo de 
professores. 

     

41. Ter laços estreitos com outras pessoas.      

42. Minha fala, incluindo o meu sotaque regional ou 
um segundo idioma. 

     

43. Meu sentimento de conexão com aqueles que eu 
estou perto. 

     

44. O meu papel na sociedade.      

45. Minha orientação sexual, seja ela heterossexual, 
homossexual ou bissexual. 
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ANEXO 2. CÁLCULO DO QUESTIONÁRIO 

 

O cálculo das categorias de características individuais deve ser feito com a 

atribuição de pontos para cada resposta e com a somatória dos pontos das questões 

conforme agrupamento proposto por Cheek et al (2002), indicado abaixo: 

 

1 ponto para cada resposta “Não Importante” 

2 pontos para cada resposta “Ligeiramente Importante” 

3 pontos para cada resposta “Importante” 

4 pontos para cada resposta “Muito Importante” 

5 pontos para cada resposta “Extremamente Importante” 

 

As pontuações devem ser agrupadas conforme abaixo: 

 

Categoria de Orientação à Identidade Individual 

Somatório das questões 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 25, 27 e 32 

 

Categoria de Orientação à Identidade Relacional 

Somatório das questões 22, 26, 28, 31, 34, 35, 37, 39, 41 e 43 

 

Categoria de Orientação à Identidade Social 

Somatório das questões 3, 6, 9, 12, 15, 17 e 20 

 

Categoria de Orientação à Identidade Coletiva 

Somatório das questões 4, 7, 10, 13, 24, 29, 38 e 42 

 

Itens especiais não considerados em escalas ou agrupados são apresentados nas 

questões 1, 16, 19, 23, 30, 33, 36, 40, 44 e 45 
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ANEXO 3. MODELO DE DIFERENÇAS INDIVIDUAIS DE GÊNERO E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Fonte: TRAUT, QUESENBERRY e MORGAN (2004) 
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ANEXO 4. MATRIZ DE DECISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE 

MÉTODOS MISTOS 

 

 

Fonte: Creswell et al. (2003, p.171) 


