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RESUMO 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), são quase onipresentes no 

cotidiano das organizações, entretanto, nem sempre o investimento neste tipo de ferramentas 

obtém o sucesso esperado. Muitas vezes, os usuários de um sistema de informação percebem 

a ferramenta não como um auxílio e sim como ameaça e procuram resistir à sua utilização. 

A presente teste procura investigar o fenômeno da Resistência a Sistemas de Informação 

(RSI) por meio da elaboração de três diferentes artigos acadêmicos. No primeiro artigo é 

proposto um modelo baseado em processo que unifica as principais publicações sobre RSI. 

No segundo artigo a RSI é investigada sob o ponto de vista da Teoria das Representações 

Sociais, investigando o modo pelo qual a RSI é formada e compartilhada entre seus pares, do 

nível individual para o coletivo. No terceiro e último artigo a RSI é investigada sob o ponto 

de vista da Análise de Redes Sociais, buscando identificar o papel do líder informal na 

propagação das ações a favor ou contra o sistema de informação em implantação. Por fim, a 

presente tese discute os pontos de convergência e divergência entre os três artigos, avalia as 

implicações acadêmicas e gerenciais e apresenta limitações e sugestões para pesquisas 

futuras.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo estudos da IDC (GANTZ e REINSEL, 2012), o mundo digital crescerá 

ao ponto de 40.000 exabytes de informação até o ano de 2020, mais de 5.200 gigabytes de 

informação para cada homem, mulher e criança na face da terra. Essa quantidade absurda de 

informação dobrará de tamanho a cada dois anos (GANTZ e REINSEL, 2012). 

Silvio Meira (2016), chama atenção para o quanto a evolução da tecnologia tem 

afetado a vida das pessoas e das organizações ao longo do tempo. Segundo autor, desde a 

década de 70, quando os primeiros computadores chegaram às organizações, uma onda de 

inovação criou uma espécie de terceira revolução industrial. Na década de 80 a revolução foi 

para a casa das pessoas, por meio dos PCs e na década de 90 a revolução da comunicação 

com a chegada da internet. Nos anos 2000 a computação começa a ficar onipresente, com a 

popularização dos smartphones e o que vemos na década de 2010 é a tecnologia e a 

conectividade chegando a todos os objetos do dia-a-dia (MEIRA, 2016) 

Em pesquisa anual, a Computer Economics (2017) tem levantado dados sobre os 

gastos com Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em empresas de tecnologia dos 

Estados Unidos e Canadá. Apesar de restrita ao ramo das empresas de tecnologia e limitada 

a dois países da América do Norte, a referida pesquisa é relevante benchmarking para 

avaliação do mercado de TIC de forma ampla, por sua consistência, periodicidade e validade. 

Dados do ano de 2017 revelam que o investimento líquido em operações de TIC subiu 47% 

no último ano, chegando a um gasto médio por usuário de U$ 6.843,00 (COMPUTER 

ECONOMICS, 2017). No Brasil, o gasto médio de TIC por usuário é de R$ 39.600,00 e, nos 

últimos três anos, as empresas brasileiras têm gasto em torno de 7,6% de sua receita em 

investimento em TIC (FGV, 2017). Além disso, dados divulgados pelo Grupo Gartner 
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(COMPUTERWORLD, 2017) estimam um crescimento no gasto global com TIC em torno 

de 2,9%, em 2017, em relação a 2016. Em números brutos, isso significa um gasto total de 

US$ 3,4 trilhões, dos quais R$ 236,1 bilhões no Brasil.  

Um setor com tamanho fluxo de investimentos, o fracasso de um projeto pode 

representar, em muitos casos, o fim de uma organização, tornando-se mandatório que ao se 

investir em TIC, sejam esperados retornos consistentes. Embora não existam números exatos, 

muitos estudos relatam que grande parte do fracasso no investimento em sistemas de 

informação provêm de um comportamento de resistência, por parte do usuário, em relação 

ao sistema de informação implantado (JOIA, 2007; JOSHI 1991; MARAKAS E HORNIK 

1996; PINSONNEAULT E BEAUDRY 2005; ZORN 2002; BARTOS, BUTLER, E 

CROWLEY 2011; COETSEE 1999; LAPOINTE E RIVARD 2007).  

A Resistência a Sistemas de Informação (RSI) pode ser definida como a oposição 

de um usuário à mudança associada à implementação de um novo sistema de informação 

(KIM e KANKANHALLI, 2009). O desenvolvimento do conceito se inicia com os estudos 

de Gale (1968), quando o interesse das organizações pelo uso de computadores e suas 

possibilidades era, muitas vezes, associado ao temor da tecnologia, ainda limitada, não levar 

ao retorno do grande investimento de tempo, esforço e dinheiro para sua implementação. 

Gale (1968) levanta as primeiras possiblidades pelo qual um sistema de informação pode 

sofrer resistência como: falha na implantação; esforços mais centrados no sistema do que seu 

uso; seleção incorreta de usuários e suas demandas; erros no gerenciamento da implantação; 

incorreta percepção da utilidade real do sistema; ausência de avaliação de impactos na 

distribuição de poder na organização e falta de noção da real complexidade que envolve a 

implantação de um novo sistema.  
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Com a evolução dos sistemas de informação, Rob Kling (1980) deu origem à 

“Informática Social”, conceito que trata da aplicação da tecnologia da informação ao 

contexto social de organizações formais e informais. Segundo Kling (1980 p.1) “a disciplina 

que estuda o desenho, uso e consequências das tecnologias da informação levando em 

consideração sua interação com contextos culturais e institucionais”. Em uma metáfora 

sugerida por Kling (1980), os sistemas de informação devem ser comparados a um “pacote” 

e não a uma “ferramenta”, visto que um pacote inclui muito mais do que um simples 

dispositivo, sendo um ecossistema de processos e estruturas que, embarcadas em complexos 

sistemas de relações sociais, promovem inúmeras interações de diferentes magnitudes em 

todos os níveis organizacionais, transformando-se em um objeto social (Kling 1980). 

Importante distinção feita por Markus (1983) diz respeito à natureza da RSI. 

Segundo a autora, a resistência não pode ser considerada o mero “não uso” do sistema de 

informação; muitas vezes a falta de uso está associada à ignorância da existência do sistema, 

à falta de treinamento para utilização ou à impossibilidade de uso por diversos motivos. 

Markus (1983), então, afirma que a RSI só pode ser considerada em um contexto onde o uso 

do sistema pelo indivíduo seja crítico e a possibilidade de “escolher não usar” não exista. 

Rivard e Lapointe (2010) defendem que a RSI é um comportamento que reflete 

o sentimento de ameaça que um novo sistema de informação pode trazer ao usuário.  Assim 

como Markus (1983), Rivard e Lapointe (210) chamam atenção para a reflexão que o usuário 

do sistema faz acerca das características do sistema, as características do seu trabalho e as 

possíveis alterações que ele possa provocar. Essas alterações são comumente percebidas 

como ameaçadoras ao seu método de trabalho atual, à quantidade de poder que ele detém e à 

sua capacidade de se adequar às alterações que serão feitas.  
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Corroborando a visão de Markus, Marakas e Hornik (1996) entendem a RSI 

como a resposta comportamental frente a ameaças percebidas pelo usuário pelo uso do novo 

sistema de informação. Martinko (et al., 1996) estabelecem que a RSI nasce do julgamento 

que o usuário faz, baseado em fatores externos e internos, sobre os resultados que o novo 

sistema de informação pode trazer. Quando há percepção de benefícios pelo usuário, não há 

resistência por sua parte; do contrário há resistência. 

Com base no contexto apresentado, torna-se fundamental a investigação acerca 

do fenômeno da RSI em contextos empresariais, não só para melhoria da compreensão do 

fenômeno em si, mas para explorar as diversas formas de lidar com o fenômeno e, 

principalmente, evitar que o mesmo seja associado ao fracasso dos investimentos em TIC, 

garantindo o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento das instituições.  

1.1 Questões de Pesquisa e Objetivos 

Ainda que muitas investigações tenham sido empreendidas para o entendimento 

do fenômeno da RSI, a diversidade de abordagens, fontes de evidências e unidade de análise 

apresentam uma heterogênea coletânea de trabalho e muitas perguntas ainda sem resposta. 

Muito é discutido sobre as causas da RSI, alguns trabalhos discutem sobre os efeitos da RSI 

mas pouco é discutido sobre a evolução da RSI através do tempo, reconhecendo-a como um 

processo contínuo de formação e desenvolvimento. Com base nessa lacuna, a presente tese 

tem como principal questão de pesquisa a seguinte pergunta: Como a resistência a sistemas 

de informação evolui no contexto organizacional? 

Para responder a essa pergunta, a tese estabelece como objetivo geral a 

investigação da evolução da resistência a sistemas de informação no contexto organizacional. 

Estabelece, ainda, os seguintes objetivos específicos: 
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• Compilar as principais investigações publicadas sobre o fenômeno da RSI, 

identificando diferenças e similaridades que possam explicar a evolução do 

fenômeno; 

• Explorar diferentes abordagens metodológicas que possam elucidar lacunas 

existentes na literatura atual da RSI; 

• Fornecer informações acerca dos diversos atores envolvidos na RSI e seus 

papeis na evolução do fenômeno.  

 

1.2 Justificativa e Relevância 

Uma vez identificadas as variáveis ambientais, internas e externas, assim como 

os atores, seus papeis, interações e a ordem cronológica em que as interações entre estes 

acontecem, torna-se possível tomar ações estratégicas para tirar melhor proveito do 

fenômeno, não só para mitiga-lo, mas para gerar reflexões acerca do contexto organizacional 

onde este surge e se desenvolve. 

Sendo a resistência a sistemas de informação um fenômeno que nasce de 

interações sociais em meio a um contexto, é possível analisar implicações não só em relação 

a tecnologia da informação, mas, também, informações valiosas acerca de relações de poder, 

motivações, interações sociais e sobre a própria estrutura organizacional e processos internos. 

Bagayogo, Beaudry e Lapointe (2013) ressaltam que a resistência pode indicar características 

do sistema ou da organização que podem estar em desacordo com as estratégias, os usuários 

reagem ao sistema porque percebem que este pode não ser adequado à organização. Desta 

forma, compreender o fenômeno da RSI não só ajuda a tornar os investimentos em tecnologia 
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da informação e comunicação (TIC) mais eficientes como também geram insights para 

reflexão e inovação. 

1.3 Delimitação do tema 

DeSanctis e Poole (1994) separam os estudos de tecnologia da informação nas 

organizações em duas escolas de pensamento principais: a da tomada de decisão e a 

institucional. A primeira, ligada a premissas positivistas, foca na engenharia dos sistemas, 

modelos relativistas estáticos e pesquisa transversais (DeSanctis e Poole, 1994). A escola 

institucional, por sua vez, é focada em estruturas não determinísticas, modelos processuais, 

abordagem interpretativista e pesquisas longitudinais. Por entender que a RSI é, 

essencialmente, um fenômeno sociotécnico (Kling, 1980) e complexo (Morin, 2007), 

classifica-se esta pesquisa como da escola e pensamento institucional, de acordo com a 

classificação proposta por DeSanctis e Poole (1994). 

O presente trabalho, embora tratando, em certo nível, de uso ou não de um 

sistema de informação, não pretende utilizar as abordagens que tratam de modelos de 

aceitação de tecnologia – TAM – baseados, no trabalho de Davis (1989). Os modelos TAM, 

TAM2, TAM3 e UTAM (Davis, 1988; Venkatesh e Davis, 2000; Venkatesh e Bala, 2008; 

Venkatesh, Davis e Davis, 2003) tratam, principalmente, de situações onde a aceitação de 

um sistema ou tecnologia é, de certa forma, voluntária. A resistência a sistemas de 

informação parte do princípio que um sistema de informação passará a fazer parte de uma 

organização, cabendo aos funcionários aceitarem o sistema com docilidade ou desenvolver 

algum tipo de resistência (Markus, 1983; Lapointe e Rivard, 2007), excluindo-se, portanto, 

a possibilidade de não adoção.  
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Além disso, do ponto de vista ontológico e epistemológico, baseando-se, 

principalmente, na abordagem proposta por Burrell e Morgan (1979), as argumentações dos 

estudos da TAM e dos estudos da RSI estão em paradigmas incompatíveis. A TAM, 

essencialmente positivista, caracteriza-se pela busca de explicações e predições do que 

acontece no mundo social, buscando regularidade e relacionamentos causais entre elementos 

constituintes. Por outro lado, estudos de RSI são essencialmente relativistas, entendida do 

ponto de vista dos indivíduos que estão diretamente envolvidos nas situações estudadas.  

A abordagem da teoria da estruturação adaptativa (Adaptative Structuration 

Theory - AST), desenvolvida por DeSanctis e Poole (1994) também foi considerada na 

idealização do presente projeto de pesquisa, entretanto, por sua característica mais 

abrangente, focada principalmente no papel da tecnologia como agente de mudanças 

(DeSanctis e Poole, 1994), não foi utilizada na argumentação teórica. O foco desse projeto 

reside no entendimento de um fenômeno específico, a RSI, que, embora podendo ser 

encontrada nos estudos de AST, não recebe o devido detalhamento teórico-empírico 

almejado.  

Vale ressaltar, ainda, que foram consideradas as premissas da área de Construção 

Social da Tecnologia (Social Construction Of Technology – SCOT). De fato, boa parte das 

bases que formam suas premissas são compartilhadas com as bases da RSI (Kling, 1980; 

Markus e Lee, 1999; Joshi, 2005), entretanto o foco difere-se pela fase em que as abordagens 

são aplicadas. Enquanto SCOT foca na etapa do desenvolvimento dos sistemas, a RSI foca 

na implementação e, por isso, não serão integradas no recorte dado a este projeto de pesquisa.  

Especificamente sobre os trabalhos de RSI vasta literatura explora o papel dos 

atores, tendo papel fundamental na identificação e controle da RSI (Fernandes et al., 2012; 
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Lapointe e Rivard, 2007; Lapointe e Rivard, 2006; Markus e Benjamin, 1996), atuando como 

agente de mudança (Markus e Benjamin, 1996), sendo um fator crítico de sucesso (Gambôa, 

Caputo, e Bresciani Filho 2004) e tendo diversas abordagens e posturas diferentes na resposta 

aos mecanismos de RSI (Rivard e Lapointe 2012).  

A literatura existente sobre RSI, foca bastante nos antecedentes à RSI - as 

entradas do processo - a proposta de Markus (1983), ampliada por Joia (2007) e por Klaus e 

Blanton (2010) define as categorias primárias, separando as causas em características do 

indivíduo, do sistema e da interação. Assim, dentro da categoria “indivíduo” encontra-se a 

aversão ao risco (Hirschheim e Newman 1988; Joia e Magalhães 2009; Joia 2007; Kim e 

Kankanhalli 2009; Zorn 2002), cultura de uso (Esteves e Alves 2013; Hirschheim e Newman 

1988; Joia e Costa 2007), sentimentos e emoções (Fetzner e Freitas 2012; Zorn 2002), 

experiências anteriores (Martinko, Zmud, e Henry 1996), e expectativas e comparações 

(Joshi 1991, 2005). Na dimensão “sistemas”, destacam-se a facilidade de uso (Hirschheim e 

Newman 1988; Joia e Magalhães 2009; Joia 2007; Pinsonneault e Beaudry 2005; Shang 

2012), segurança dos dados (Hirschheim e Newman 1988; Joia e Magalhães 2009; Joia 2007) 

e a aderência aos objetivos da organização (Hirschheim e Newman 1988, Kim e Kankanhalli 

2009, Esteves e Alves 2013, Bagayogo, Beaudry, e Lapointe 2013). Por fim, na categoria 

interação estão as alterações no equilíbrio de poder (Markus, 1983) e o impacto que esta 

alteração traz para o status quo (Kim e Kankanhalli 2009), além disso as alterações na 

distruibuição equanime da relação esfoço x resultado (Joshi, 1991). 

Avaliando as consequências descritas nos trabalhos citados, as saídas do 

processo, encontramos, entre outros, o workaroud (Ferneley e Sobreperez 2006), retificação 

do sistema (Fernandes, Joia, e Andrade 2012; Rivard e Lapointe 2012), comportamento 
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destrutivo (Joshi 1991; Marakas e Hornik 1996; Pinsonneault e Beaudry 2005; Zorn 2002) e 

a aceitação e uso (Bartos, Butler, e Crowley 2011; Coetsee 1999;  Lapointe e Rivard 2007). 

Chama atenção o fato de que apenas cinco (Lapointe e Rivard, 2005; 

Pinsonneault e Beaudry, 2005; Klaus e Blanton, 2010; Fernandes, Joia e Andrade, 2012; 

Vinhais e Joia, 2014) dentre os 48 artigos analisados trataram de analisar a RSI como um 

processo. Reconhecendo o conceito de RSI como complexo, influenciado por grande 

quantidade de forças (Hirschheim e Newman 1988), torna-se muito importante entender de 

que forma a resistência se inicia, desenvolve e se instala ou não, trançando suas possíveis 

causas e consequências em uma relação contínua de eventos dentro de um processo. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

Esta é uma tese multi-paper composta por três artigos: O Artigo I, aceito para 

publicação na Revista de Administração de Empresas no dia 28/08/2017, faz uma extensa 

revisão bibliográfica acerca do fenômeno da RSI, analisando sua evolução através de uma 

linha do tempo constando as principais publicações. Como produto final apresenta uma 

estrutura do processo de formação e evolução da RSI com base na condensação das principais 

contribuições elencadas na linha do tempo. 

Com base na lacuna conceitual existente na transformação da RSI ao nível 

individual para RSI ao nível grupal, descrita no Artigo I, o Artigo II utiliza-se dos conceitos 

da Teoria da Representação Social para avaliar o consenso formado pelos usuários acerca de 

um novo sistema de informação, identificando as principais opiniões e a relação com o 

surgimento e evolução do fenômeno da RSI.  



19 

 

Figura 1 – Estrutura conceitual 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Por fim são discutidos achados da pesquisa, apresentadas conclusões gerais sobre 

a tese, suas limitações bem como sugestões para pesquisas futuras.  
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2. ARTIGO I 

INDALECIO, A. M. A. e JOIA, L.A. Modelagem Processual do Fenômeno da Resistência a 

Sistemas de Informação. RAE – Revista de Administração de Empresas. Aceito para 

publicação em 28/08/2017.  
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MODELAGEM PROCESSUAL DO FENÔMENO DA RESISTÊNCIA A SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO 

PROCESS-BASED MODELLING OF THE INFORMATION SYSTEMS RESISTANCE 

PHENOMENON 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo propor a modelagem processual do fenômeno da 

resistência a Sistemas de Informação. Para atingir esse objetivo, a partir de revisão de 

literatura acerca dessa temática, os principais pontos levantados nos artigos científicos 

analisados são categorizados segundo a taxonomia de processo, qual seja: entradas, saídas, 

atores e o fenômeno da resistência. Ao final, como decorrência da modelagem processual 

proposta, são apresentadas as implicações acadêmicas e gerenciais derivadas deste trabalho, 

de modo a que a resistência a Sistemas de Informação seja melhor compreendida pelos 

acadêmicos e mitigada pelos praticantes. 

 

ABSTRACT 

This article aims to propose a process-based modelling of the Information Systems resistance 

phenomenon. In order to do that, a literature review was developed and the main points set 

forth by the extant scientific literature were categorized according to the process taxonomy, 

namely input, output, players, as well as the resistance phenomenon. Lastly, from the 

process-based modelling proposed, academic and managerial implications accrued from this 

work are proposed in order to have the Information Systems resistance better understood by 

academics as well as mitigated by practitioners.  
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PALAVRAS-CHAVE: Resistência a Sistemas de Informação, Sistemas de Informação, 

Processo de Resistência a SI, Tecnologia da Informação  

 

INTRODUÇÃO 

O mercado de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil movimentou 60 bilhões de dólares 

em 2014, a sétima posição no mundo em investimento nesse ramo e a primeira na América 

Latina (ABES, 2015). No mundo, esse mercado corresponde a cerca de 2,09 trilhões de 

dólares, assim divididos: 49% em hardware, 20% em software e 31% em serviços 

relacionados a TI (ABES, 2015). Além disso, o crescimento no investimento em TI no Brasil 

- 6,7% do ano de 2013 para 2014 (ABES, 2015) - demonstra que as empresas continuam 

investindo em tecnologia. Entretanto, os benefícios oriundos do investimento em Sistemas 

de Informação (SI) são intangíveis, existindo conflitantes posições acerca do retorno concreto 

dos valores aplicados em TI (Im, Dow, e Grover, 2001; Karr-Wisnieski e Lu, 2010; Tambe 

e Hitt, 2012).    Mais preocupante ainda é o fato de que cerca de 70% dos projetos de Sistemas 

de Informação realizados no mundo falham em sua implementação (Fortune e Peters, 2005; 

Ashurst, e Peppard, 2012). Uma vez que o investimento em TI depende de estruturas e da 

cultura organizacional para recebê-lo e ter efetivo uso (Engelbert e Graeml, 2013), a 

compreensão da Resistência a Sistemas de Informação (RSI) - entendida como 

“comportamento que previne a implementação ou uso de um sistema ou evita que os 

projetistas do sistema atinjam seus objetivos” (Markus, 1983 p.2) - torna-se fundamental para 

que o investimento em TI gere retorno positivo. 

Em 1977, Bostrom e Heinen (1977) iniciaram as reflexões acerca do fenômeno 

da resistência a Sistemas de Informação (RSI). No entanto, a discussão do problema, até hoje, 
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parece girar principalmente em torno de suas causas – como inicialmente identificado por 

Lin (1994), há mais de 20 anos. Entretanto, como um fenômeno organizacional, é preciso 

que a RSI seja tratada como um processo cognitivo, dotado de contexto, atores, atividades e 

temporariedade (Ericsson e Simon, 1980; Bloom, Garicano, Sadun e Reenen, 2014).  

Baseado nessa premissa, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma 

modelagem processual  do fenômeno da RSI - de seu surgimento até suas consequências 

finais –, por meio do mapeamento do contexto, atores, atividades e temporariedade que 

compõem esse fenômeno. Para tanto, procede-se a uma revisão de literatura sobre essa 

temática, analisando-se seus principais objetivos e contribuições. Em seguida, por meio dos 

componentes básicos de um processo, a modelagem processual é proposta. Portanto, a 

pergunta de pesquisa deste artigo é: como se desenvolve o processo de resistência a SI nas 

organizações? 

Visa-se, dessa forma, do ponto de vista acadêmico, preencher uma lacuna 

apresentada a seguir neste trabalho, qual seja: o entendimento da RSI como um processo 

temporal evolutivo e não apenas como um fenômeno derivado de fatores críticos. Ademais, 

do ponto de vista gerencial, este trabalho visa fornecer, aos praticantes, uma visão integrada 

e sistêmica do que deve ser feito para que a RSI seja evitada ou, pelo menos, mitigada nas 

organizações.  

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este é um artigo de natureza teórico-exploratória. Partindo-se de uma pesquisa bibliográfica 

sobre resistência a sistema de informação, desenvolveu-se triangulação teórica das 
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abordagens conceituais levantadas (Flick, 1992; Patton, 1990; Scandura e Williams, 2000; 

Yin, 2005) visando propor uma modelagem processual do fenômeno da RSI.  

Inicialmente, procedeu-se a uma revisão de literatura sobre a evolução do 

conceito de resistência a SI - apresentada na seção seguinte -, desenvolvida por meio de 

pesquisa bibliográfica realizada a partir de artigos publicados em revistas científicas, assim 

como em teses e dissertações sobre o assunto em questão (Webster e Watson, 2002).  

A partir de aprofundamento no tema resistência a SI, propiciado pelo 

levantamento bibliográfico, passou-se a uma reflexão crítica acerca das abordagens 

analisadas, de forma a que fosse possível identificar padrões de similaridade e contradição 

existentes entre elas, de forma a se propor um modelagem processual do fenômeno da 

resistência a SI. 

Para análise crítica dos artigos estudados, utilizou-se o princípio da triangulação 

(Patton, 1990; Yin, 2005). No âmbito das ciências sociais, a triangulação pode ser definida 

como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de diversas abordagens para 

investigar um mesmo fenômeno (Vergara, 2004). Dessa forma, a triangulação pode ser 

adotada como uma alternativa para a obtenção de novas perspectivas relacionadas ao objeto 

em estudo (Vergara, 2004).  

No presente artigo, em especial, adotou-se a triangulação de abordagens teóricas 

(Patton, 1990; Vergara, 2004; Yin, 2005), buscando-se analisar e comparar as diversas 

perspectivas teóricas existentes em cada artigo sobre RSI estudado, visando à geração de uma 

modelagem processual. 

A revisão teórica do presente artigo é baseada nas recomendações de Webster e 

Watson (2002), identificando-se trabalhos publicados nos principais periódicos no campo de 
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Sistemas de Informação (SI) em nível nacional e mundial. Em nível mundial, foi adotada a 

cesta de oito periódicos proposta pela AIS (Association for Information Systems)1, quais 

sejam: European Journal of Information Systems, Information Systems Journal, Information 

Systems Research, Journal of AIS, Journal of Information Technology,  Journal of MIS, 

Journal of Strategic Information Systems, MIS Quarterly. No que tange às revistas nacionais, 

escolheu-se aquelas constantes no Qualis da área de Administração com classificação A2, 

por ser esta a maior classificação das revistas da área na época de elaboração deste artigo2. 

Dessa amostra de revistas, foram selecionados todos os artigos que tratavam de RSI, 

procedendo-se, em seguida, à análise das referências encontradas nestes artigos inicialmente 

selecionados, destacando-se aquelas que, independentemente de periódico, autor, região 

geográfica ou mesmo campo de conhecimento específico, merecessem inclusão na discussão 

sobre o tema (Webster e Watson 2002).  Por fim, foi feita uma busca por trabalhos que 

citassem as referências supra selecionadas, determinando-se, entre estes, quais poderiam 

fornecer contribuições adicionais (Webster e Watson 2002). A busca para traçar a linha de 

tempo de publicações sobre RSI (ver Figura 1 a seguir) foi finalizada quando, ao se executar 

repetidas vezes o procedimento descrito, resultados semelhantes eram encontrados (Levy e 

Ellis 2006). 

                                                 
1 Disponível em https://aisnet.org/?SeniorScholarBasket. Acesso em 22 de julho de 2016. 
2 QUALIS/CAPES disponível em 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeri

odicos.jsf. Acesso em 22 de julho de 2016. 

https://aisnet.org/?SeniorScholarBasket
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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LINHA DE TEMPO DO CONCEITO DE RESISTÊNCIA A SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO  

Gale (1968), ainda nos primórdios do uso de computadores pelas empresas, fala das 

armadilhas associadas à implantação de Sistemas de Informação (Gale, 1968). Segundo Gale 

(1968), muitas organizações estavam empolgadas com a possibilidade de ter computadores 

que ajudariam na tomada de decisão, armazenariam informações importantes e funcionariam 

como solução para vários problemas organizacionais. No entanto, o seu uso ainda era 

limitado e o retorno do investimento poucas vezes alcançado.  

Dentre os fatores apontados por Gale (1968) para falhas na implantação de SI, cita-

se: a orientação de esforços centrada nos computadores mais do que nos usuários; definição 

incorreta dos usuários do sistema e de suas demandas; erros de gerenciamento da 

implantação; falha na comunicação do propósito do sistema; falta de análise do impacto do 

sistema nas relações de poder na organização; falta de entendimento da complexidade da 

implantação de um novo sistema (Gale 1968).  

Baseando-se em pesquisas como a citada anteriormente, Kling (1980) escreveu 

artigo considerado por muitos como a base do que começava a ser chamado “Informática 

Social”, ou seja, “a disciplina que estuda o desenho, uso e consequências das tecnologias da 

informação, levando em consideração sua interação com contextos culturais e institucionais” 

(Kling, 1999 p.1).  

Em artigo seminal, Kling (1980) propõe a divisão dos impactos da computação 

na sociedade em duas abordagens: o racionalismo dos sistemas e o institucionalismo 

segmentado. A primeira abordagem procura averiguar os impactos gerados pela tecnologia 

da informação e comunicação sob um ponto de vista otimista, verificando as benesses que a 
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capacidade computacional pode trazer ao dia a dia das pessoas e organizações. Já o 

institucionalismo segmentado verifica os aspectos legítimos e ilegítimos do uso das 

tecnologias computacionais, levando em consideração comportamentos miméticos, status e 

credibilidade, assumindo uma posição muito mais crítica e, assim, analisando impactos em 

equidade, qualidade de vida e mudança econômica.  

Em uma metáfora sugerida por Kling (1980), os Sistemas de Informação devem 

ser comparados a um “pacote” e não a uma “ferramenta”, visto que um pacote inclui muito 

mais do que um simples dispositivo, sendo um ecossistema de processos e estruturas que, 

embarcados em complexos sistemas de relações sociais, promovem inúmeras interações de 

diferentes magnitudes em todos os níveis organizacionais, transformando-se em um objeto 

social (Kling 1980). 

Os questionamentos levantados por Kling (1980), levaram Markus (1983) a 

produzir um dos primeiros estudos que trata o fenômeno da resistência a sistemas como um 

subproduto da interação de uma nova tecnologia com o ambiente organizacional. Segundo 

Markus (1983), é preciso discutir o porquê da RSI, ou seja, entender as possíveis origens do 

comportamento resistivo. Essas fontes são identificadas pela autora como: o indivíduo ou 

grupo, o sistema em si, e/ou a interação do usuário com o sistema no contexto organizacional.  

Os indivíduos isoladamente ou o grupo de indivíduos que compõem a 

organização possuem características e idiossincrasias que levam ao comportamento de 

resistência, seja pelo medo da mudança, mecanismos cognitivos, aversão ao risco ou mesmo 

medo da obsolescência (Markus, 1983). Já a abordagem com ênfase nas características do 

sistema leva a crer que um sistema que não seja percebido como amigável, útil e/ou eficiente 

gerará um comportamento resistivo. Por fim, a interação entre o usuário e o sistema pode 
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levar à resistência por meio da centralização ou descentralização do poder e da mudança na 

relação de trabalho. De qualquer forma, o certo é que a introdução de Sistemas de Informação 

leva a mudanças e “quanto maiores forem as mudanças, maior será a resistência” (Markus, 

1983 p.2). 

A resistência ou comportamento resistivo a Sistemas de Informação é definido 

por Markus (1983) como sendo “comportamento que previne a implementação ou uso de um 

sistema ou evita que os projetistas do sistema atinjam seus objetivos” (Markus, 1983 p.2). 

Markus (1983) ainda salienta que, devido a essa definição, a RSI não deve ser vista sempre 

como um resultado ruim, uma vez que não se pode assumir que os objetivos do sistema ou 

daqueles que o implementam sejam sempre bons.  

De fato, estudos posteriores, como o de Bagayogo, Beaudry e Lapointe (2013), 

ressaltam a importância de não se conceituar a RSI como algo sempre ruim, nem a aceitação 

ao SI como algo sempre bom, uma vez que um usuário pode ter a percepção de que um novo 

SI pode não estar alinhado com os objetivos e estratégias organizacionais.  

Markus (1983) conclui seu trabalho com uma série de sugestões de como lidar 

com a RSI em cada um dos diferentes contextos apresentados. Do ponto de vista do usuário, 

recomenda o foco no treinamento e educação dos usuários, a prática coercitiva e persuasiva 

do uso do sistema, bem como o reforço por meio de incentivos à participação e ao 

comprometimento com o sistema. Sob o ponto de vista do sistema, propõe que os 

desenvolvedores e implementadores do sistema de informação sejam submetidos a 

treinamentos, de modo a terem competência para gerenciar as modificações organizacionais 

advindas da instalação do novo SI. Por fim, grande destaque é dado para a abordagem 

interacionista, segundo a qual todos os eventuais pontos de fragilidade na organização 
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precisam ser dirimidos antes da implementação de novos Sistemas de Informação, em face 

do impacto organizacional gerado pela sua implementação. Além disso, Markus (1983) 

chama atenção para a necessidade de reestruturação dos mecanismos de incentivo aos 

usuários, deixando claro o que deles se espera e a importância da sua colaboração para a 

adequada implantação do SI. 

Hirschheim e Newman (1988), por sua vez, demonstram quão complexo é o 

fenômeno da resistência a SI no meio organizacional. Para Hirschheim e Newman (1988), a 

RSI não pode ser vista como um conceito rígido, devendo ser considerada dentro de um 

espectro que pode ir desde a sabotagem física do sistema até o simples “não uso” do sistema. 

Além disso, a resistência a SI não pode ser tratada como um tipo totalmente novo de 

resistência, mas sim como uma variante dos diversos tipos de resistência já tratados no campo 

da mudança organizacional.  

Assim, baseando sua argumentação nas teorias de mudança organizacional, 

Hirschheim e Newman (1988) identificaram algumas causas fundamentais para o 

comportamento de resistência a SI: (a) conservadorismo inato:  a resistência ocorre porque 

as pessoas são naturalmente avessas aos riscos e, por isso, resistirão a qualquer interferência 

que afete seu status quo; (b) falta de necessidade: o indivíduo não percebe a mudança como 

necessária; (c) incerteza: trata do medo associado aos impactos provocados pela mudança, 

como a perda de emprego, amigos ou performance; (d) falta de envolvimento na mudança: 

um indivíduo resiste à mudança por não ter sido consultado sobre o processo de mudança em 

si; (e) redistribuição de recursos:  mudança na forma pela qual recursos fundamentais como 

influência, carga de trabalho, território e informação serão distribuídos na organização após 

a implementação do novo SI; (f) inadequação organizacional: falta de congruência entre os 
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objetivos organizacionais e as características do sistema; (g) falta de suporte gerencial: o líder 

não promove a tranquilidade e incentivo necessários durante as diversas fases da mudança; 

(h)  baixa qualidade técnica: o novo sistema de informação falha em suas características,  não 

sendo amigável, confiável, funcional ou rápido; (i) características pessoais do desenvolvedor: 

fonte de resistência que ocorre quando os responsáveis pelo desenvolvimento e 

implementação do sistema soam como antipáticos aos usuários, devido a excesso de 

tecnicismo, falta de empatia e/ou superioridade.  

Uma vez que o fenômeno da resistência se apresenta de forma complexa, 

Hirschheim e Newman (1988) recomendam uma profunda análise dos processos políticos e 

sociais para que a implementação de um novo sistema de informação possa ser bem-sucedida.  

Corroborando a visão de Hirschheim e Newman (1988), o primeiro artigo de 

Joshi (1991) sobre resistência a SI argumenta que o fenômeno não é simples, não é sempre 

negativo, e depende muito das condições políticas e sociais das organizações para ocorrer. 

Joshi (1991) conduz seus estudos com base na teoria da equidade, segundo a qual a RSI 

nasce, ou não, como subproduto de um processo avaliativo que ocorre em três níveis. 

Primeiramente, o usuário avalia perdas e ganhos pessoais percebidos com a mudança; em um 

segundo nível, compara o resultado relativo (relação entre seu esforço e o respectivo 

resultado) com o resultado relativo da organização e, por fim, analisa seu resultado relativo 

com o dos membros de seu grupo de referência. Após essas comparações, percebendo 

equidade ou vantagem nas comparações feitas, a mudança não sofrerá resistência, mesmo 

que seja de grande magnitude ou impacto. No entanto, percebendo inequidade, o usuário 

apresentará resistência, mesmo em mudanças pequenas e pouco impactantes.  
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Pesquisa desenvolvida por Martinko, Zmud e Henry (1996) demonstra resultados 

semelhantes, apontando que experiências anteriores de um usuário podem tanto incitar maior 

resistência a um novo SI - se negativas -, como também reduzir sua resistência ao S.I. - 

quando positivas. Além disso, Martinko, Zmud e Henry (1996) reforçam os autores 

anteriores, quando no seu estudo afirmam que as características político-sociais pré-

existentes são fortes condicionantes dos comportamentos de resistência a SI.  

Muitos trabalhos, até então, haviam tratado a RSI como produto final da 

implantação de SI (Coetsee 1999; Joshi 1991; Marakas e Hornik 1996; Zorn 2002). Ou seja, 

o foco desses artigos estava na investigação dos fatores causadores do fenômeno da RSI. 

Pinsonneault e Beaudry (2005) modificam essa perspectiva, ao analisarem a resistência como 

um processo - com início, meio e fim. Particularmente focam na etapa do processo onde os 

usuários, percebendo um estímulo à resistência, escolhem entre quatro estratégias de 

adaptação: maximização de benefícios, satisfação de benefícios, distúrbio de manuseio e 

autopreservação (Pinsonneault e Beaudry 2005). Os resultados dessas estratégias podem ser: 

a retomada da estabilidade emocional, a minimização da ameaça percebida e/ou a melhoria 

da eficiência e eficácia.  

Por mais que o tema RSI tenha sido pesquisado, até o ano de 2005, por diversos 

autores, de forma direta ou indireta, o artigo publicado por Lapointe e Rivard (2005) é um 

dos mais referenciados nos estudos de RSI, merecendo, dessa forma, destaque na linha do 

tempo desta área de pesquisa.  Lapointe e Rivard (2005) utilizaram-se de uma abordagem 

multinível, buscando entender os mecanismos de resistência tanto em nível indivídual quanto 

grupal. Para Lapointe e Rivard (2005), a RSI deve ser observada e analisada com base no 

objeto de resistência, nas condições iniciais, na interação entre os envolvidos, nas ameaças 
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percebidas, no tipo de comportamento de resistência adotado e no nível onde a resistência 

acontece. 

 Os resultados sugerem que a RSI é um comportamento instável, sendo sensível 

à presença de múltiplos incentivos, variando, em natureza e intensidade, ao longo da 

implementação, por força dos indivíduos em um primeiro momento, mas, a posteriori, 

também por força de grupos (Lapointe e Rivard, 2005). Os estudos de caso analisados por 

Lapointe e Rivard (2005) demonstram que existem gatilhos que movem o comportamento de 

resistência do nível indivídual para o nível de grupo, uma espécie de identificação de 

prejuízos em comum entre os componentes de um grupo. 

Embora as abordagens à resistência a Sistemas de Informação tenham, em muito, 

contribuído para o desenvolvimento do tema, pouca teorização acerca de modelos de 

comportamento havia sido explicitamente desenvolvida, de forma a entender a visão do 

usuário em diversas perspectivas. Assim, reconhecendo a importância e a relevância da 

abordagem de Markus (1983), Joia (2007) desenvolve um modelo teórico de RSI, aplicando-

o a um estudo múltiplo de caso de implementação de sistema intraorganizacional (IOS) entre 

o Banco Central e o Senado Federal, conhecido como BacenSenado.  

Segundo o modelo proposto, Joia (2007), baseado em Markus (1983), conclui 

que a resistência a Sistemas de Informação se dá por meio de três abordagens distintas: 

abordagem baseada em pessoas, abordagem baseada no SI e abordagem interacionista, esta 

última subdividida em variante sociotécnica e variante política. A implementação do 

BacenSenado foi conturbada e o uso efetivo do sistema implantado não chegou a durar um 

ano (Joia, 2007).   
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Segundo análise de Joia (2007), diversos problemas levaram à resistência ao uso 

do SI, por parte dos senadores, como a falta de treinamento do usuário, falta de flexibilidade 

do sistema e problemas de distribuição de poder entre os órgãos. A análise dos problemas 

levou à proposição de três fatores de sucesso para implementação de sistemas de governo 

eletrônico do tipo Governo-Governo (G2G): (a) segurança: garantia de que os dados circulem 

e sejam consultados de forma segura e confiável; (b) ambiente organizacional: análise da 

cultura, valores e identidade da organização para adequação do SI e (c) treinamento: garantia 

de que os usuários tenham suporte necessário para se adaptar às novas tecnologias e 

processos.  

Além disso, defendendo que a RSI ocorre quando o usuário percebe uma quebra 

de contrato psicológico entre ele e a organização, Klaus e Blanton (2010) propõem um novo 

modelo de antecedentes à RSI, expandido a partir de Markus (1983).  

Voltando a falar da importância dos agentes de implementação do sistema de 

informação, Rivard e Lapointe (2012) propõem uma taxonomia das respostas que esses 

agentes dão ao identificar um comportamento resistivo. Segundo as autoras, existem quatro 

categorias de resposta conforme demonstrado na Tabela 1. 

Além da taxonomia apresentada, Rivard e Lapointe (2012) sugerem, por meio 

dos resultados de um estudo de caso, que, das reações possíveis, os implementadores somente 

reduzem a RSI quando adotam a postura de retificação congruente ou dissuasão, desde que 

esta última seja crível.  

 

Tabela 1 - Taxonomia de Respostas à Resistência a Sistemas de Informação 

Categoria de resposta Descrição do comportamento do 
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implementador 

 Desconhecimento Nada faz por não ver motivo 

Inação Ignorância deliberada Não se importa, laissez-faire  

 Impotência Sentimento de inabilidade 

Reconhecimento  Discute problemas, coleta dados 

 Congruente Redesenha o sistema, treina, faz concessões  

Retificação   

 Incongruente 
Conserta o sistema, dá explicações, adiciona 

pessoal 

Dissuasão 

Coerção Força os usuários por meio de ameaças 

Persuasão autoritária Reprime os usuários por meio da hierarquia 

Persuasão apoiadora Convence por razões e explicações 
Fonte: Adaptado de Rivard e Lapointe (2012, p.25) 

 

Em seguida, para melhor visualizar a evolução do conceito de resistência a 

Sistemas de Informação, identificou-se o volume de artigos publicados ao longo do tempo, 

bem como a sequência cronológica em que foram publicados, de modo a produzir a Figura 

1. Percebe-se, nessa figura, um claro impulso nas publicações sobre RSI depois dos trabalhos 

de Markus (1983) e de Lapointe e Rivard (2005), reconhecidos como artigos marcantes, 

inclusive pela quantidade de citações a eles - 2.645 e 884, respectivamente, de acordo com 

Google Scholar3.  

                                                 
3 Observação obtida em 14/12/2016. 
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            Figura 1- Linha do tempo de publicações sobre RSI 
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OS COMPONENTES DO PROCESSO DE RSI SEGUNDO A LITERATURA 

CIENTÍFICA 

Markus e Robey (1988) classificam a estrutura lógica dos estudos científicos em dois tipos: 

baseada em processos ou baseada em variações. Este último tipo focaliza as variações no 

evento em análise oriundas da interação entre vários fenômenos, ou seja, analisa os 

relacionamentos entre os fenômenos percebidos, assim como os fatores que provocaram 

essas variações.  

Já a estrutura baseada em processos analisa e investiga a ordem temporal associada 

a uma série de eventos discretos ocorridos, baseando-se numa história, caso ou narrativa 

histórica (Huber e Van de Veen, 1995, p.vii). 

Assim, uma vez que este artigo visa desenvolver uma abordagem holística acerca 

do fenômeno da RSI, procurou-se classificar os trabalhos científicos pesquisados, quanto ao 

estágio e atores do processo de RSI que focalizam.  

Segundo Davenport (2013), processo é um conjunto de atividades estruturadas 

no tempo e espaço, com início, fim, entradas e saídas claramente identificadas. Partindo dessa 

definição, a classificação dos trabalhos sobre RSI, quanto ao estágio do processo de RSI que 

abordam, obedece à seguinte taxonomia: (a) os atores envolvidos no processo; (b) as entradas 

do processo, ou seja, suas causas, origens e antecedentes; (c) a formação e desenvolvimento 

da resistência a Sistemas de Informação (RSI) per si; (d) suas saídas, ou seja, as 

consequências e efeitos desse processo, além de um encadeamento lógico das atividades no 

tempo e espaço. 

Assim, utilizando os componentes fundamentais de um processo, como descrito por 

Davenport (2013), procedeu-se à classificação dos trabalhos selecionados na revisão 

bibliográfica quanto a seu principal foco de pesquisa. O resultado é apresentado na Tabela 2 

e discutido em seguida. 
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Tabela 2 – Trabalhos Selecionados na Revisão Bibliográfica 
Publicação Atores Entradas Desenv. RSI Saídas 

Gale (1968)  X   

Bariff e Galbraith (1978)   X X 

Kling (1980)   X X 

Markus (1983) X X X  

Hirschheim e Newman (1988)  X   

Joshi (1991) X X  X 

Markus e Keil (1994)     

Martinko, Zmud e Henry (1996)  X X  

Marakas e Hornik (1996)  X  X 

Markus e Benjamin (1996) X  X  

Coetsee (1999)   X X 

Prasad e Prasad (2000) X   X 

Markus e Tanis (2000)  X   

Robey, Ross, e Boudreau (2002)  X X  

Zorn (2002) X X  X 

Cenfetelli (2004)  X   

Ash, Berg, e Coiera (2004)  X X  

Gambôa et.al. (2004) X X   

Lapointe e Rivard (2005)  X X  

Joshi (2005) X X X  

Pinsonneault e Beaudry (2005) X X X X 

Boudreau e Robey (2005)  X X  

Lapointe e Rivard (2006) X  X X 

Ferneley e Sobreperez (2006)    X 

Burton-Jones e Straub (2006) X X   

Davidson e Chismar (2007) X X   

Lapointe e Rivard (2007) X X X X 

Joia (2007) X X X X 

Azad e King (2008) X X X X 

Joia e Magalhães (2009) X X   

Kim e Kankanhalli (2009) X X   

Régis e Emmanuel (2009) X X   

Bruque et. al. (2009) X    

Beaudry e Pinsonneault (2010) X X X  

Klaus e Blanton (2010) X X X X 

Bartos, Butler e Crowley  (2011)  X X X 

Laumer (2011) X X   

Kane e Labianca (2011)  X   

Azad e King (2012) X X X X 

Shang (2012) X  X X 

Rivard e Lapointe (2012) X  X X 

Fernandes, Joia e Andrade (2012) X X X X 

Fetzner e Freitas (2012)  X X X 

Esteves e Alves (2013) X X   

Bagayogo et.al. (2013)    X 

Desmet e Parente (2014)  X X  
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MODELAGEM PROCESSUAL DO FENÔMENO DA RSI  

Buscando obter uma visão processual do fenômeno da resistência a Sistemas de Informação, 

o presente trabalho propõe, de acôrdo com os principais pontos apresentados em artigos sobre 

essa temática de pesquisa, a modelagem processual desse fenômeno, de modo a descrever, 

ao longo do tempo, o processo de RSI - desde seu surgimento até suas consequências finais,. 

A modelagem procesual em questão é composta de atividades (Ai, onde i = número da 

atividade), além de seus relacionamentos ao longo do tempo, sendo apresentado na Figura 2 

a seguir, e tendo sua lógica de criação explicada abaixo. 

De acordo com o exposto na revisão teórica apresentada, a resistência a Sistemas 

de Informação tem início quando o implementador informa aos usuários que um novo sistema 

de informação será adotado para realização de tarefas no ambiente organizacional 

(Hirschheim e Newman, 1988; Joshi 1991, 2005; Pinsonneault e Beaudry, 2005; Shang, 

2012), caracterizado no modelo como atividade A1. 

A partir da atividade A1, e com base nas informações recebidas na apresentação 

do SI, o usuário avalia o novo Sistema de Informação (A2) (Markus, 1983, Klaus e Blanton, 

2010 e Macedo, Gaete e Joia, 2014).  

Assim, por meio de uma auto-reflexão, o usuário avalia suas características 

pessoais e idiossincráticas, e a compatibilidade destas com o sistema de informação – A3  

(Hirschheim e Newman, 1988; Zorn, 2002; Joia, 2007; Joia e Magalhães, 2009b; Kim e 

Kankanhalli, 2009; Macedo, Gaete e Joia, 2014). Dentro desta categoria “indivíduo”, 

encontram-se a aversão ao risco (A3a) (Hirschheim e Newman 1988; Zorn 2002; Joia 2007; 

Joia e Magalhães 2009; Kim e Kankanhalli 2009), cultura de uso (A3b) (Hirschheim e 

Macêdo, Gaete e Joia (2014) X X   

Vinhais e Joia (2014) X X X X 
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Newman 1988; Joia e Costa, 2007; Esteves e Alves 2013), experiências anteriores (A3c) 

(Martinko, Zmud e Henry 1996), e expectativas e comparações (A3d) (Joshi, 1991; 2005). 

Além disso, o usuário avalia as características do sistema (A4) - segunda fonte 

de RSI -, analisando sua facilidade e utilidade de uso (A4a) (Hirschheim e Newman, 1988; 

Joia, 2007; Joia e Magalhães, 2009b; Joia, 2007; Pinsonneault e Beaudry, 2005; Shang, 

2012), segurança dos dados (A4b) (Hirschheim e Newman, 1988; Joia, 2007; Joia e 

Magalhães, 2009) e a aderência do SI aos objetivos da organização (A4c) (Hirschheim e 

Newman, 1988, Kim e Kankanhalli, 2009; Esteves e Alves 2013; Bagayogo, Beaudry e 

Lapointe, 2013). 

Simultaneamente às avaliações anteriores, o usuário avalia as terceira e quarta 

fontes de RSI, quais sejam, seu impacto politico (A5) - as possíveis alterações na distribuição 

do poder intra-organizacional (Markus, 1985) - e o impacto sócio-técnico, despertado pela 

avaliação do esforço empreendido para realizar um trabalho antes e depois do sistema (A6). 

Para a avaliação de A5, o usuário analisa o impacto direto da implantação e uso 

do SI no status quo organizacional (A5a) (Kim e Kankanhalli 2009).  

Já para a avaliação de A6, o usuário compara a quantidade de esforço empregado 

no trabalho com a recompensa recebida pelo resultado desse trabalho, antes e depois da 

implantação do novo sistema de informação (A6a) (Joshi, 1991); assim como avalia seu 

esforço vs. resultado em comparação com outros membros do seu grupo de trabalho - antes 

e depois da implantação do novo sistema de informação (A6b) (Joshi, 2005). 

O resultado de todas essas entradas de informação para o usuário é a definição 

de sua atitute em relação ao novo sistema de informação (A7) (Markus, 1985; Marakas e 

Hornik 1996; Zorn, 2002; Pinsonneault e Beaudry 2005; Vinhais e Joia 2014). Entretanto, 
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sendo o homem um ser gregário, a sua atitude em relação a determinado comportamento não 

parte de um sistema individual e racional de tomada de decisão, mas de um complexo sistema 

de relações sociais (Elster, 1989). Portanto, a atitude de um indivíduo em relação ao sistema 

de informação dependerá, também, de como este mesmo SI é percebido por seus semelhantes 

(A8) (Bartos, Butler, e Crowley 2011; Lapointe e Rivard, 2007).  Assim, um indivíduo que 

tenha atitude positiva em relação a determinado sistema de informação pode vir a mudá-la 

por força da consciência coletiva de que o SI gera atitude negativa e vice-versa (Bartos, 

Butler, e Crowley 2011; Lapointe e Rivard, 2007). Uma vez despertada uma percepção 

positiva do grupo em relação ao sistema, a resistência ao S.I. será baixa ou nula (A9), levando 

a que o usuário utilize adequadamente (A10) (Bartos, Butler e Crowley 2011). Por outro lado, 

havendo percepção negativa do grupo em relação ao sistema, há a formação do que Lapointe 

e Rivard (2007) chamam de resistência grupal (A11). Assim, quando um grupo percebe que, 

como um todo, perderá na redistribuição de poder advinda do novo sistema de informação, 

seus componentes se articulam para resistir ao S.I. (A12) (Lapointe e Rivard, 2007). 

Uma vez constatada a resistência do usuário ao sistema de informação (A12), 

torna-se relevante o papel do implementador do sistema, que tem a possibilidade de 

identificar e caracterizar a RSI (Lapointe e Rivard, 2006) e trabalhar para mitigá-la (Markus, 

1983), identificando stakeholders poderosos e envolvendo-os no processo de uso do sistema 

(Lapointe e Rivard, 2007). Caso assim o faça (A13), o enfrentamento da RSI envolve o 

reconhecimento e aceitação do problema (A13a), a retificação do sistema (A13b) ou a 

dissuação dos usuários (A13c) (Rivard e Lapointe, 2012). A ação do implementador pode, 

então, gerar impactos significativos na atitute do usuário (A7) e do grupo (A8) em relação ao 

sistema de informação. Obtida uma percepção positiva em relação ao S.I., o nível de 
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resistência pode diminuir ou desaparecer por completo, mitigando a RSI (A9). Entretanto, 

apesar da atuação do implementador, a percepção negativa do individuo e do grupo pode 

permanecer, permanecendo também a RSI (A12). Com isso, o implementador pode optar, 

mais uma vez, por tentar identificar e mitigar a RSI – seguindo fluxo semelhante ao ora 

apresentado –, ou optar por não mais interferir no S.I. Tendo o implementador decidido por 

esta última opção, a RSI permanece em nível médio (A14) ou elevado (A16), o que fará o 

processo avançar, mesmo com resistência ao S.I.  

Uma vez que o usuário desenvolve uma resistência média ao sistema de 

informação é identificada uma aparente aceitação e uso do S.I., ou seja, o usuário afirma estar 

de acordo com o sistema, desenvolvendo, entretanto, uma resistência velada ao mesmo 

(Ferneley e Sobreperez, 2006). Esta resistência velada, normalmente, se traduz em um 

comportamento de workaround, entendido como o uso inadequado (disfarçado de uso 

adequado) do SI (A14) (Alter, 2004; Ferneley e Sobreperez, 2006). Neste caso, a implantação 

do SI atinge resultados aquém dos inicialmente previstos (A15). 

Por fim, quando a resistência ao sistema de informação se desenvolve em nível 

alto, pode-se ter o que Marakas e Hornik (1996), Pinsonneault e Baudery (2005) e Lapointe 

e Rivard (2005) descrevem como comportamento destrutivo (A16). Este comportamento 

destrutivo operacionaliza-se pela entrada de dados incorretos, destruição de dados, 

desinstalação do sistema e todo tipo de sabotagem que possa vir a invalidar o uso do SI, 

impossibilitando a sua continuidade na organização (Marakas e Hornik 1996; Pinsonneault 

e Beaudry, 2005). Neste caso, a implantação do SI é um fracasso, desinstalando-se o sistema 

(A17). 
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Ao final destas três saídas associadas à implementação do S.I. (A10, A15, A17), 

o processo chega ao seu final (A18). 

A Figura 2 consolida. por meio de uma modelagem processual, o que foi acima 

discutido, mostrando como o fenômeno da RSI se desenvolve ao longo do tempo, entre os 

diversos atores envolvidos. 

                    



44 

 

 Figura 2 – Modelagem Processual da Resistência a Sistemas de Informação 
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Por fim, na Tabela 3, relacionam-se as atividades (Ai) listadas na modelagem 

processual proposta na Figura 2 com o referencial teórico apresentado. 

Tabela 3 – Atividades e bases teóricas 

Código Atividade Base teórica 

A1 Apresentação do sistema 

Hirschheim e Newman (1988); Joshi (1991, 

2005); Pinsonneault e Beaudry (2005); Shang 

(2012) 

A2 
Avaliação das características do 

sistema 

Markus, 1983; Klaus e Blanton, 2010 e 

Macedo; Gaete e Joia, 2014 

A3 
Avalia possíveis quebras de contrato 

psicológico 

Hirschheim e Newman (1988); Zorn (2002); 

Joia (2007); Joia e Magalhães (2009b); Kim e 

Kankanhalli  (2009); Macedo, Gaete e Joia 

(2014) 

A4 
Avalia o sistema como amigável, útil 

e/ou eficiente 

Hirschheim e Newman, (1988); Joia (2007); 

Joia e Magalhães (2009b); Joia (2007); 

Pinsonneault e Beaudry (2005); Shang (2012); 

Magalhães (2009); Kim e Kankanhalli (2009); 

Esteves e Alves  

(2013); Bagayogo, Beaudry e Lapointe (2013) 

A5 Avalia desbalanceamento de poder Markus (1985) 

A6 

Comparação entre “esforço x 

resultado” antes e depois do novo 

S.I. 

Joshi (1991); Joshi (2005) 

A7 Atitude em relação ao novo S.I. 

Markus (1985); Marakas e Hornik (1996); 

Zorn (2002); Pinsonneault e Beaudry (2005); 

Vinhais e Joia (2014) 

A8 Percepção do grupo 
Bartos, Butler, e Crowley (2011); Lapointe e 

Rivard, (2007) 

A9 Resistência inexistente ou baixa Bartos, Butler e Crowley (2011) 

A10 Sistema utilizado adequadamente Bartos, Butler e Crowley (2011) 

A11 Resistência grupal Lapointe e Rivard, (2007) 

A12 Resistência a sistema de informação Markus  (1983); Lapointe e Rivard (2007) 

A13 Atitude em relação à resistência Lapointe e Rivard (2006) e Markus (1983) 

A14 Workaround Ferneley e Sobreperez (2006) 

A15 Sistema com uso deficiente Ferneley e Sobreperez (2006) 

A16 Comportamento destrutivo 
Marakas e Hornik (1996); Pinsonneault e 

Baudery  (2005) e Lapointe e Rivard (2005) 

A17 Fracasso do sistema e desinstalação 
Marakas e Hornik (1996); Pinsonneault e 

Beaudry (2005) 

A18 Fim 
Markus (1983); Lapointe e Rivard (2007); 
Ferneley e Sobreperez (2006); Marakas e 

Hornik (1996); Pinsonneault e Baudery (2005) 
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 CONCLUSÕES 

O presente artigo teve por objetivo desenvolver uma modelagem processual do 

fenômeno da Resistência a Sistemas de Informação ao longo do tempo, levantando tanto 

trabalhos que antecederam e justificaram o nascimento do conceito, como também as mais 

recentes discussões sobre o assunto.  

A Figura 1 demonstra, visualmente, o quanto o conceito de RSI tem evoluído, o 

que tem levado a um aumento no número de publicações científicas sobre esse tema a cada 

ano. Além disso, a análise essencial desses artigos identificou uma abordagem primariamente 

focada nos atores e nos antecedentes da RSI. O fato da maioria dos artigos analisados 

abordarem a RSI como produto final - e não como um processo (ver Tabela 2) – justificou a 

construção de uma modelagem processual que explicasse os antecedentes, caminhos e 

interações associados ao fenômeno da RSI, assim como sua interação com outros atores - 

como os grupos e a equipe responsável por implementar o sistema de informação.  

Dessa forma, este artigo gera implicações acadêmicas e organizacionais a seguir 

discutidas.  

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho apresenta uma abordagem processual 

que pode ser ampliada, aplicada, discutida e testada, visando ao avanço do conhecimento 

científico na área de RSI.  

Já como implicação gerencial, o presente trabalho fornece insights para gestores 

e practitioners, provocando-os à reflexão sobre o processo de implementação de Sistemas de 

Informação, o seu papel nessa empreitada, assim como o do usuário - seja como cliente, 

agente ou objeto da mudança organizacional provocada pela implantação de Sistemas de 

Informação. 
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Este trabalho, entretanto, apresenta limitações de variadas naturezas, a seguir 

explicitadas. Embora tenha se buscado, de forma exaustiva, os principais artigos sobre RSI, 

omissões involuntárias podem ter ocorrido. Ademais, embora tenha-se procedido à 

categorização dos artigos levantados - segundo as fases do processo de resistência -, assim 

como à triangulação das suas abordagens acerca da RSI, o desenvolvimento da modelagem 

processual segue a lógica indutiva, indicando que essa modelagem exploratória deve ser 

validada vis-à-vis exemplos concretos de RSI. 

A exata compreensão do fenômeno da RSI continua desafiando tanto acadêmicos 

quanto praticantes, mormente numa sociedade cada vez mais dependente de TIC. Espera-se, 

no entanto, que este trabalho tenha conseguido trazer novas perspectivas teóricas acêrca do 

complexo processo de formação da resistência a Sistemas de Informação nas organizações. 
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Avaliação da Resistencia à Sistemas de Informação por meio da Teoria da 

Representação Social. 

Introdução 

Dados divulgados pelo Grupo Gartner (COMPUTERWORLD, 2017) estimam 

um crescimento no gasto global com TIC em torno de 2,9%, em 2017, em relação a 2016. 

Em números brutos, isso significa um gasto total de US$ 3,4 trilhões, dos quais R$ 236,1 

bilhões no Brasil.  

Um setor com tamanho fluxo de investimentos, o fracasso de um projeto pode 

representar, em muitos casos, o fim de uma organização, tornando-se mandatório que ao se 

investir em TIC, sejam esperados retornos consistentes. Embora não existam números exatos, 

muitos estudos relatam que grande parte do fracasso do investimento em sistemas de 

informação provêm de um comportamento de resistência, por parte do usuário, em relação o 

sistema de informação implantado (JOIA, 2007; JOSHI 1991; MARAKAS E HORNIK 

1996; PINSONNEAULT E BEAUDRY 2005; ZORN 2002; BARTOS, BUTLER, E 

CROWLEY 2011; COETSEE 1999;  LAPOINTE E RIVARD 2007). 

A Resistência a Sistemas de Informação (RSI) pode ser definida como a oposição 

de um usuário à mudança associada à implementação de um novo sistema de informação 

(KIM e KANKANHALLI, 2009). O desenvolvimento do conceito se inicia com os estudos 

de Gale (1968), quando o interesse das organizações pelo uso de computadores e suas 

possibilidades era, muitas vezes, associado ao temor da tecnologia, ainda limitada, não levar 

ao retorno do grande investimento de tempo, esforço e dinheiro para sua implementação. 

Gale (1968) levanta as primeiras possiblidades pelo qual um sistema de informação pode 
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sofrer resistência como: falha na implantação; esforços mais centrados no sistema do que seu 

uso; seleção incorreta de usuários e suas demandas; erros no gerenciamento da implantação; 

incorreta percepção da utilidade real do sistema; ausência de avaliação de impactos na 

distribuição de poder na organização e falta de noção da real complexidade que envolve a 

implantação de um novo sistema.  

Embora exista um razoável acordo entre os autores de que a RSI deriva da 

percepção de ameaça (KIM e KANKANHALLI, 2009), não fica claro de que forma a ameaça 

derivada do novo sistema de informação é avaliada pelo indivíduo e que tipos de influencias 

extrínsecas afetam o indivíduo na sua avaliação.  

Para que o novo sistema de informação seja percebido como uma ameaça, é 

preciso, primeiramente, entender como o sistema de informação é percebido por si só. A 

percepção que os usuários têm sobre o novo sistema de informação é um complexo sistema 

de avaliação e construção de valor, envolvendo não somente o indivíduo, mas também o 

contexto ao qual está inserido, grupos sociais aos quais ele faz parte e toda gama de interações 

que acontece entre estes diversos atores. 

A Teoria da Representação Social (TRS), principalmente o modelo estrutural de 

Abric (1993), permite o estudo de representações estáveis de objetos, ou seja, não só uma 

mera opinião, mas um julgamento de valor fortemente estruturado e validado por indivíduos 

e pares ao longo de relações sociais (RATEAU et al., 2012).  

Uma vez que a TRS revela a essência do julgamento feito sobre o sistema de 

informação, conhecer os núcleos centrais e periféricos da representação social fornece 

clareza acerca das possíveis avaliações negativas e, portanto, fontes de resistência. Sendo 

assim, o objetivo do presente trabalho é descrever a representação social de um sistema de 
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informação, identificando as raízes fundamentais da RSI. A consecução desse objetivo 

contribuirá para a clarificação da forma pela qual o indivíduo avalia o sistema de informação 

e valida e complementa sua opinião frente aos seus pares.  

Teoria da Representação Social 

A Teoria da Representação Social (TRS) pertence ao campo da psicologia social, 

responsável pelo estudo da realidade social, ou seja, trata das explicações às quais recorremos 

automaticamente para explicar e entender o mundo à nossa volta (MOSCOVICI, 2012). A 

psicologia social explora a busca dos seres humanos por encontrar sentido em eventos, 

comportamentos, ideias e trocas com intuito de encontrar uma certa coerência e estabilidade, 

o que lhes ajudaria a conseguir alguma capacidade de previsão e controle. Em um ambiente 

de caótica complexidade, onde a informação é fornecida em velocidade e quantidade 

absurdas, a busca por algum sentido e previsibilidade só se torna viável por meio da 

simplificação. Alguns estímulos ganham mais ou menos importância na percepção do mundo 

e, com base nesse filtro, são moldadas as conclusões acerca do ambiente do qual se faz parte. 

De fato, essas simplificações são a base da formação de um ser humano desde a 

sua infância. Entretanto, ao longo da vida, interações com familiares, amigos, colegas de 

trabalho, mídia e experiências no mundo transformam as mais profundas percepções dos 

diferentes estímulos recebidos, alterando constantemente o que é percebido como real ou 

verdade. A troca e a comunicação com outros altera e forma a nova percepção de mundo 

(REATEAU et al., 2012). A interação em diferentes grupos sociais faz com que um indivíduo 

influencie e seja influenciado em um sistema constante de retroalimentação, o qual forma 

uma espécie de consenso coletivo. A da realidade social é elaborada de acordo com as 

características sociais do indivíduo e compartilhada com grupo de outros indivíduos que 
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possuem características semelhantes. Em outras palavras, a representação social é o conjunto 

de opiniões, conhecimento e crenças particulares à uma cultura, categoria social ou grupo, 

sobre um objeto em seu ambiente social (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001; RATEAU 

et al., 2012). 

Segundo Rateau (et al., 2012), é preciso destacar alguns pontos principais quanto 

ao conceito de representação social. O primeiro é o fato de que os indivíduos envolvidos em 

um grupo social, estabelecendo representações sociais, precisam estar estruturados em 

alguma forma de organização, ou seja, precisam estabelecer relacionamento com os diversos 

elementos da realidade social que os permeia. 

O segundo ponto diz respeito ao compartilhamento da representação entre os 

membros de um grupo social. Embora o consenso sobre um objeto observado seja a base da 

representação social, este depende da homogeneidade do grupo e da posição de seus 

membros em relação aos demais, o que faz com que a representação seja, muitas vezes, 

parcial. Há o consenso, mas, não necessariamente, a opinião é compartilhada por todos. 

 A terceira característica diz respeito ao método de construção, se dar 

coletivamente, por um processo global de comunicação. Somente por meio da troca entre 

indivíduos, numa forma aberta e irrestrita de comunicação, é possível o compartilhamento 

de elementos que irão constituir uma representação social. O compartilhamento de opiniões 

permite o surgimento do consenso, ao mesmo tempo em que confere validade às diversas 

opiniões, informações e crenças.  

Por fim, Rateau (et al., 2012) destaca o papel de utilidade de uma representação 

social. Segundo os autores, uma representação social devidamente estabelecida é utilizada 
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pelos atores como critérios para avaliação do ambiente social, permitindo determinação, 

justificação ou legitimação de determinados comportamentos.  

A base fundamental da Teoria da Representação Social está nos trabalhos 

desenvolvidos por Serge Moscovici na metade do século vinte, o qual procurava entender, 

do ponto de vista psicanalítico, a forma como uma teoria científica era transformada em uma 

teoria de conhecimento comum (MOSCOVICI, 2012).  Nos estudos de ciências sociais torna-

se interessante o uso da TRS por sua característica multidisciplinar, com implicações nos 

campos da sociologia, antropologia, história, geografia e economia, e levando em 

consideração as conexões entre ideologias, sistemas simbólicos e atitudes (RATEU, 2012). 

Antes de Moscovici, estudos preliminares deram origem à TRS. Emile Durkheim 

foi um dos principais contribuintes para a fundamentação das representações, diferenciando 

a representação do indivíduo da representação coletiva (RATEU, 2012; DURKHEIM 1893, 

1895). A representação individual é extremamente variável, fugaz, de curta duração e 

formada por um fluxo constante ao longo do tempo. Já a representação coletiva é impessoal, 

formada por uma linha evolutiva sólida, reforçada e mantida ao longo do tempo por crenças 

e costumes compartilhados de gerações para gerações (DURKHEIM 1893, 1895). Além de 

Durkheim, Moscovici desenvolveu seus estudos com base nas teorias da psicologia infantil 

de Piaget e na psicologia clínica de Freud (RATEU, 2012). 

Duas noções fundamentais foram adicionadas por Moscovici ao conhecimento 

sobre o assunto à época: a primeira é que a representação não é produto da sociedade como 

um todo mas sim de grupos sociais que constroem a sociedade. Assim, por meio de estruturas 

complexas que moldam a sociedade, é possível haver diferentes representações sobre um 

mesmo objeto em uma mesma sociedade. A segunda noção é que é preciso levar em 
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consideração o processo de comunicação, conhecendo-se os mecanismos de transmissão das 

representações sociais, para que o peso da influência, normatização e conformação permitam 

entender a forma como a representação evolui (RATEU, 2012). 

A definição do conceito de TRS permanece um desafio. De fato, a flexibilidade 

do constructo permite que trabalhos sejam desenvolvidos, de acordo com Rateau (2012), em 

três linhas principais de atuação: (a) investigar o papel regulatório das representações sociais 

em interações sociais; (b) estudar o impacto das relações sociais na elaboração das 

representações sociais e (c) analisar a dinâmica da representação social e suas características 

estruturais, principalmente por meio de conduta social.  

Para Moscovici (2012), o surgimento de uma representação social deriva do 

choque com uma situação, fenômeno ou evento inédito, desconhecido e não usual. A natureza 

inédita do objeto faz com que se tenha pouca ou nenhuma informação, deficiente e difundida 

entre diferentes grupos sociais. A dispersão de informação sobre o novo objeto causa tensão, 

vigilância e medo sobre as mudanças que pode trazer no curso atual das coisas. Essa tensão, 

por sua vez, é motor de intensa reflexão para o seu entendimento, controle e, eventualmente, 

defesa contra o fenômeno. As reflexões e a sede pelo entendimento de fenômeno levam à 

comunicação entre diferentes atores de um grupo social, buscando a construção de hipóteses, 

crenças, informação e especulação em busca da construção de sentido. A construção do 

sentido é facilitada pelo fato de que diferentes indivíduos têm diferentes interações com o 

novo objeto e interpretações seletivas, focando em aspectos particulares, de acordo com suas 

expectativas e as orientações do grupo.  

Ao fato de que a informação sobre o novo objeto é difundida de forma irregular 

entre diferentes atores, Moscovici dá o nome de “dispersão de informação” (MOSCOVICI, 
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2012). Às forças que motivam o debate e busca por sentido em relação ao objetivo, Moscovici 

(2012) dá o nome de “pressão para inferências”. Ao fato de que cada indivíduo percebe o 

novo objeto de forma seletiva, de acordo com suas próprias expectativas e a influência do 

grupo, Moscovici (2012) dá o nome de “focalização”. Esses três conceitos são, assim, a base 

para o surgimento espontâneo de uma representação social.  

Associado aos fenômenos da dispersão de informação, pressão para inferências 

e focalização, existem ainda dois processos básicos descritos por Moscovici (RATEAU et 

al., 2012): a objetificação e a ancoragem.  

A objetificação refere-se à forma como a comunicação sobre um novo objeto faz 

com que rapidamente ele seja simplificado, visualizado e diagramado. Como os grupos e 

membros possuem informações limitadas sobre o objeto, a construção seletiva se encarrega 

de eliminar certas informações e selecionar outras de acordo com critérios culturais e 

normativos (RATEAU et al., 2012). Por meio de uma projeção reconstruída do objetivo na 

realidade do grupo, torna-se mais fácil controlar e lidar com o novo objeto. A estes elementos 

selecionados para a projeção construída Moscovici dá o nome de “núcleo figurativo”, ou seja, 

uma visualização coerente que produz o objeto de uma forma concreta e seletiva (RATEAU 

et al., 2012). Dessa forma, pouco importa, na prática diária social, o que o objeto realmente 

é, mas sim a forma como ele é objetificado, como é visto, numa uma teoria independente 

para qualquer julgamento e comportamento orientado ao mesmo.  

Na visão de Moscovici (2012), a ancoragem completa o processo de 

objetificação, pela forma como o objeto se posiciona no sistema cognitivo individual e 

coletivo. O indivíduo, possuidor de categorias individuais de conhecimento existente, 

procura, por meio de similaridade, enquadrar o novo objeto junto a objetos já conhecidos, ao 
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mesmo tempo que identifica conexões entre os antigos e novos objetos. A hierarquia de 

valores, proveniente de um determinado grupo ao qual o indivíduo faz parte, serve como 

parâmetro numa teia de significados pela qual o mesmo é localizado e qualificado. Assim, o 

objeto pode ser diferentemente interpretado de acordo com o grupo social (MOSCOVICI, 

2012; RATEAU et al., 2012). Em seguida, vários grupos sociais por meio da comunicação, 

alocam o objeto à sua própria rede de significados, garantindo sua identidade e formando 

uma complexa rede de significado coletivo acerca do objeto. 

Seguindo os trabalhos de Moscovici, principalmente no processo de formação da 

representação social, Jodelet (2001) constrói uma linha de pesquisa baseada na representação 

social como um sistema pelo qual indivíduos e grupos se relacionam com o ambiente. 

Considerando que a representação social tem origem na interação e contato com o discurso 

público, sua linha de pesquisa foca, primeiramente, na linguagem e discurso como dois 

pontos de vista complementares (JODELET 2001; RATEAU et al., 2012). A importância da 

comunicação para a propagação de uma representação social é particularmente interessante 

para os estudos de RSI, uma vez que reconhece o papel fundamental da interação dos usuários 

para a construção de um julgamento acerca do sistema.  

A principal abordagem para compreensão da lógica cognitiva que afeta a 

organização geral de uma representação social é chamada de “modelo estrutural”, 

desenvolvida por Jean-Claude Abric e Claude Flament, a partir, principalmente, do trabalho 

de Moscovici (RATEAU  et al., 2012). Segundo Abric (1993) as representações sociais 

possuem dois componentes básicos - um sistema central e elementos periféricos - que 

funcionam como uma entidade, cada parte tendo uma função específica, porém com papéis 

complementares. O sistema central, composto pelas representações nucleares, é diretamente 
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determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas, sendo ligado à memória 

coletiva de um grupo e um sistema de normas aos quais ele se refere. É com frequência uma 

forma coletivamente construída de representação social, na forma de consenso, sendo 

definido pelo pensamento homogêneo de um grupo social. A homogeneidade de um grupo 

social é definida, justamente, pelo compartilhamento do núcleo central, o qual é estável, 

coerente e resistente a mudanças, agindo de forma contínua e consistente para manutenção 

da representação e sendo razoavelmente resistente ao contexto onde a representação se 

apresenta.  

Rateau (et al., 2012) afirmam que o sistema central de uma representação social 

é construído de forma histórica, simbólica e social-determinística por diferentes grupos 

sociais e sujeitos, tendo, como característica, grande estabilidade, permanência e 

durabilidade. É, de certa forma, nele onde o consenso sobre uma representação se instala e 

resiste contra as investidas de novas informações apresentadas pela realidade. Permite que 

um grupo veja as coisas de uma forma semelhante, o que acaba por reforçar a homogeneidade 

do mesmo em torno do objeto representado. Assim é por meio do sistema central que os 

membros de um grupo social reconhecem uns aos outros e se diferem de grupos próximos 

(RATEAU  et al., 2012).   

O sistema periférico, por sua vez, é um complemento indispensável do sistema 

central, do qual depende (ABRIC, 1993). O sistema periférico, diferentemente do central, é 

muito mais sensível, sendo determinado pelas características do contexto - razão pela qual 

atua como a concretização do sistema central em um curso de ação. Por ser essencialmente 

funcional, faz a ligação entre o sistema central e a realidade do momento (ABRIC, 1993). 
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Para Abric (1993), o sistema periférico, sendo mais flexível e adaptável, 

apresenta a função essencial de se adaptar às restrições impostas pelos conceitos do sistema 

central em uma situação real. Uma vez contestados os conceitos do sistema central, o sistema 

periférico atua como mediador, uma espécie de mecanismo de defesa que protege o 

significado central de uma representação, absorvendo a nova informação que poderia desafiar 

o núcleo central da representação. 

Segundo Rateau (et al., 2012), o sistema periférico tem a função de antecipar um 

comportamento, permitindo que um indivíduo saiba o que é, ou não é, normal dizer ou fazer 

em uma determinada situação. Permite a personalização de uma representação social e dos 

comportamentos associadas a ela. Embora essa personalização permita a adaptação ao 

contexto, é importante salientar que o comportamento sempre será compatível com as 

premissas do sistema central (RATEAU  et al., 2012).  O sistema periférico é ainda 

responsável por proteger o núcleo central, agindo como um escudo para os estímulos externos 

agressivos ao sistema central.  

Dessa forma, o conhecimento do sistema central e periférico da representação 

social permite fazer reflexões acerca do consenso do grupo sobre um determinado assunto, 

permite, entender o que é ou não negociável sobre o objeto em análise, assim como as regras 

do jogo de como os membros do grupo devem se comportar em relação ao objeto para que 

ele possa ser aprovado. 

Tabela 1: Sistemas central e periférico 

Sistema central Sistema periférico 

Baseado em memória coletiva e história do 
grupo 

Possibilita a integração de experiências e 
histórias passadas 

É consensual, define a homogeneidade do 
grupo 

Permite a heterogeneidade do grupo 
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Estável, coerente e rígido Flexível, possibilita contradições 
Pouco sensível ao contexto imediato Sensível ao contexto imediato 
Tem como função gerar significado para as 
representações e determinar a organização 

Tem como função permitir a adaptação para 
a realidade concreta, a diferenciação de 
contextos e proteger o sistema central 

Fonte: adaptado de Abric (1993) 

 

Assim, em relação a um sistema de informação em uma organização, conhecer o 

sistema central permite saber quais conceitos, sentimentos e opiniões são essenciais para o 

grupo de usuários, ao ponto de diferenciar quem é “dos nossos” e quem não é. Além disso, 

conhecer o sistema periférico permite identificar em que ponto diferentes membros do grupo 

de usuários tem a possibilidade de divergir, negociar e reagir a mudanças de contexto para o 

julgamento do sistema de informação. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Com objetivo de identificar as raízes fundamentais da RSI por meio da descrição 

da representação social de um sistema de informação, foi empreendido um estudo de caso 

em uma instituição de ensino superior (IES), onde um sistema de ERP foi adotado em 

substituição a um sistema proprietário pré-existente. Em alguns setores, o SI já funciona em 

plena atividade há um ano. Em outros ainda está em fase de implantação. Todos os setores 

receberam uma rodada de treinamentos coletivos em laboratório de informática com sistema 

em plataforma de teste. Não foram feitos mapeamentos de processos anteriores à 

implantação. O gerente de projetos e uma equipe de quatro funcionários foram responsáveis 

pelo apoio durante e após a implantação do sistema.  

Vale considerar que, apesar de o estudo ter sido conduzido em ambiente 

acadêmico, os usuários são praticamente igualmente distribuídos entre graduados e com 
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formação de ensino médio. Nenhum dos usuários possuía formação em andamento ou 

concluída na área de tecnologia da informação. 

Para operacionalizar a TRS, foi utilizado o Teste de Evocação de Palavras, a mais 

utilizada técnica para coleta de dados em pesquisas de TRS (VERGARA, 2005; JOIA 2017; 

CORREIA E JOIA, 2014; MARCHISOTTI, 2014).  

Seguindo as recomendações propostas por Joia (2017) baseado em Vergara 

(2005), a coleta de dados deu-se por meio de entrevistas individuais, onde era solicitado ao 

entrevistado que fossem ditas as cinco primeiras palavras que lhe viesse à cabeça, quando 

fornecida a palavra estímulo. No caso específico, foi dado como palavra estímulo o nome do 

sistema de ERP, tal qual ele é conhecido pelos funcionários. Foram feitas também perguntas 

fechadas e abertas, com intuito de levantar dados sobre os participantes e informações 

complementares ao teste de evocação de palavras. Com base nas palavras evocadas procedeu-

se a categorização das palavras para ajuste de significado semelhantes. Este procedimento de 

categorização foi empreendido por outros usuários do sistema de informação, com intuito de 

que as categorias tenham significado pelo grupo, baseado na TRS, consenso entre seus pares. 

Por fim é feita a apuração das médias de frequência e ordens de evocação média para 

construção do quadro de casas de Vergés (VERGARA, 2005; JOIA 2017; CORREIA E 

JOIA, 2014; MARCHISOTTI, 2014), como ilustrado na Figura 1. 

O grupo de usuários estudado foi composto por 78 pessoas, escolhidas 

aleatoriamente por meio de sorteio, representando 55,71% dos usuários do sistema de ERP 

que foi implantado. Dos indivíduos que compuseram a amostra, há funcionários do setor 

acadêmico e administrativo, o primeiro responsável pelo uso do sistema em atividades de 

trato com o aluno e o segundo pela gestão da IES como um todo, englobando áreas como 
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RH, Financeiro e Compras. No setor administrativo, o sistema já funciona há quatro meses e 

no setor acadêmico há três meses. Vale ressaltar que o pequeno número de usuários em 

ambos os grupos foi limitador da pesquisa, o que impediu de estabelecer possíveis diferenças 

entre grupos, visto que para obtenção de um resultado mais seguro e confiável Moscarola 

(1990) recomenda utilização de amostra superior à 30 indivíduos no teste de evocação de 

palavras. 

Figura 1 – Quadro de Casas de Vergés 

 

Fonte: Joia (2017) 

Seguindo os procedimentos adotados por Figueiredo (2002) baseado em Patton 

(1990) e Miles e Huberman (1994), não foram gravadas entrevistas, para que os participantes 

não se sentissem constrangidos ou ameaçados de sofrer algum tipo de retaliação ou represália 
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derivada da possível identificação, garantindo-lhes a confiabilidade dos dados coletados e 

contornando o principal problema advindo da utilização da TRS, segundo Howarth (2006) a 

percepção de risco de identificação do participante. Para manter o total anonimato dos 

respondentes, foi adotado sistema de códigos e, baseado em Figueiredo (2002), em todas as 

entrevistas foram tomadas notas em uma caderneta, utilizando codificação de cores afim de 

separar categorias de notas: vermelho referindo-se a contextos de percepção de RSI elevada, 

azul para contextos de baixa RSI, verde para contextos de representação social e preta para 

anotações diversas. Várias “frases típicas” e “afirmações de alta relevância” foram levantadas 

a critério do entrevistador e, posteriormente, apresentadas aos entrevistados para validação e 

confirmação do que havia sido dito.  

Resultados e Discussão 

A aplicação do método de evocação de palavras aos 78 participantes, citando 

cinco palavras após o estímulo, rendeu 390 palavras evocadas, das quais 160 foram únicas. 

Para a categorização das palavras evocadas (VERGARA, 2005; JOIA 2017; CORREIA E 

JOIA, 2014; MARCHISOTTI, 2014), foi adotado o procedimento de categorização 

significativa proposto por Miles e Huberman (1994), onde foram selecionados 

aleatoriamente mais quatro indivíduos do mesmo universo de onde foi retirada a amostra e, 

segundo a TRS, entendimento semelhante do significado das palavras. A cada um dos quatro 

indivíduos foi dado um conjunto com as 160 palavras e foi solicitado que elas fossem 

agrupadas por semelhança, ou seja, que tivessem significados parecidos, formando assim a 

categorização primária. 

Foram estabelecidas, em média, 20 categorias por cada um dos quatro indivíduos, 

muitas delas coincidentes, outras semelhantes e outras únicas. Para a formação das categorias 
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finais foram selecionados, aleatoriamente por sorteio, mais dois indivíduos do universo 

estudado, sendo-lhes solicitado que agrupassem as categorias que foram elaboradas pelo 

grupo anterior, chegando-se assim a um único grupo de categorias secundárias que pudesse 

englobar todas as 160. Essas categorias foram submetidas ao grupo de categorização primária 

para serem classificadas como positivas, neutras e negativas, de acordo com seu julgamento, 

novamente para que esta fosse a percepção dos próprios usuários e não uma avaliação do 

pesquisador. A Tabela 2 apresenta as categorias e exemplos típicos de palavras que foram 

atribuídas a aquelas categorias e a Figura 2 demonstra graficamente a categorização feita. 

Figura 2 – Ilustração da categorização 

 

  

Tabela 2 – Categorias de palavras e palavras originais 

Categoria Palavras originais 

Difícil Difícil, dificuldade, trabalhoso 
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Complexo Complexidade, muitas etapas, Complicado, Complicação, truncado 

Ruim  M****(1), b****(1), muito ruim, péssimo 

Mudança Troca de sistema, novo, novidade, nova, transição, modificação 

Incompleto Falta funções, Manual (feito à mão), por fora, no papel 

Repetitivo Várias vezes, mesma coisa, clicar várias vezes 

Demorado Lento 

Ineficiente Não funciona, não funcional, disfuncional 

Lançamento Contábil, contabilidade 

Financeiro Pagamento, boleto, compras, movimento, tesouraria, mensalidade 

Aluno Cadastro de aluno, dados, consulta aluno, responsável, e-mail, telefone  

Acadêmico Notas, etapas, faltas, provas, prova final, P1, P2, P3, declaração 

Bom Muito bom, ótimo, excelente 

Fácil Facilidade, intuitivo 

Simples Simplicidade, simplificado, simplificação 

Impressão Imprimir, impressora 

ERP Sistema integrado, Sistema, RM, Acadêmico, Totus, TOTVS 

Problema Problemático 

Treinamento Falta de treinamento, falta de curso, sem treinamento 

Inútil Não muda, não tem utilidade 

RH Pessoal, folha, faltas, regularização, contratação, demissão, funcionário 

Dúvida Duvidoso, incerteza, incerto 

Novo Novidade, nova, inovação, inédito, inova 

Tecnológico Tecnologia, informática, TI, Internet, Computador, rede 

(1) Palavras de baixo calão evocadas pelos respondentes 

Uma vez convertidas as palavras em categorias únicas, foram apuradas as 

frequências de evocação de cada uma das categorias apresentadas em cada uma das cinco 

posições de evocação (VERGARA, 2005; JOIA 2017; CORREIA E JOIA, 2014; 

MARCHISOTTI, 2014). Foram ainda calculadas as frequências totais de evocação e ordem 

média de evocação (OME) de cada uma das categorias. Para o cálculo da OME foi utilizada 

a seguinte fórmula: 

𝑂𝑀𝐸 =
(𝑓1 ∗ 1) + (𝑓2 ∗ 2) + (𝑓3 ∗ 3) + (𝑓4 ∗ 4) + (𝑓5 ∗ 5)

Σ𝑓
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onde f1 representa o número de vezes que as expressões pertencentes à categoria são 

evocadas em primeiro lugar; f2 o número de vezes que as expressões pertencentes à categoria 

são evocadas em segundo lugar; e assim por diante. O somatório de f, representado pelo 

denominador, descreve a soma total de vezes que as expressões pertencentes à categoria são 

evocadas, (f1+ f2+ f3+ f4 + f5) (JOIA, 2017).  

Com base nos cálculos apresentados, foi elaborada a Tabela 3, onde constam as 

distribuições de frequência, somatórios, OME e o quadrante de Vergés ao qual a categoria 

pertence.  

Tabela 3 – Frequências e medidas  

Categoria f1 f2 f3 f4 f5 ∑f OME Quad. 

Complexo 10 19 11 9 3 52 2,5 1 

Ruim 10 6 7 7 4 34 2,7 1 

Difícil 7 8 4 4 3 26 2,5 1 

Ineficiente 10 7 0 4 2 23 2,2 1 

Dúvida 7 1 5 4 5 22 3,0 1 

Mudança 6 2 7 4 3 22 2,8 1 

Problema 5 8 3 1 4 21 2,6 1 

Lançamento 4 4 4 4 2 18 2,8 1 

ERP 2 0 9 0 11 22 3,8 2 

Inútil 3 2 1 2 14 22 4,0 2 

Financeiro 3 2 3 6 5 19 3,4 2 

Aluno 3 1 3 7 4 18 3,4 2 

Incompleto 0 5 6 2 2 15 3,1 3 

Bom 1 4 1 4 1 11 3,0 3 

Demorado 1 1 2 2 0 6 2,8 3 

Repetitivo 1 0 1 0 0 2 2,0 3 

Novo 1 0 0 0 1 2 3,0 3 

Fácil 0 1 0 1 0 2 3,0 3 

Acadêmico 0 1 1 6 5 13 4,2 3 

Treinamento 3 2 1 4 3 13 3,2 4 

Tecnológico 0 2 3 3 2 10 3,5 4 

rh 1 1 2 2 1 7 3,1 4 
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simples 0 1 3 1 2 7 3,6 4 

Impressão 0 0 1 1 1 3 4,0 4 

Médias      16,25 3,09  
 

A frequência média de evocação de 16,25 foi obtida através do somatório das 

frequências individuais de cada categoria (coluna ∑f) dividido pelo número de categorias 

listadas. A média das OME’s da amostra foi de 3,09, obtida pelo somatório da OME 

individual de cada categoria  (coluna OME) dividido pelo número de categorias listadas. 

Uma vez apuradas as medidas solicitadas, é possível elaborar o quadro de quatro 

casas de Vergés (VERGARA, 2005; JOIA 2017; CORREIA E JOIA, 2014; 

MARCHISOTTI, 2014). 

Quadro 1 - Quadro de quatro casas de Vergés 

 OME < que 3,09 OME > que 3,09 
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 Complexo* 

Ruim* 

Difícil* 

Ineficiente* 

Dúvida* 

Mudança° 

Problema* 

Lançamento° 

ERP° 

Inútil* 

Financeiro° 

Aluno° 
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Incompleto* 

Bom⁺ 

Demorado* 

Repetitivo* 

Novo° 

Fácil⁺ 

Acadêmico° 

Treinamento° 

Tecnológico° 

RH° 

simples⁺ 
Impressão° 

Legenda: * Palavra negativa, ° palavra neutra, ⁺ palavra positiva. 

Com base nas categorias do quadro de casas de Vergés, é possível identificar a 

prevalência de palavras negativas no quadrante um, onde são localizados os elementos do 

núcleo central da representação social. Ao mesmo tempo, as palavras do sistema periférico, 
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no quadrante quatro, são neutras ou positivas, aparentemente mais voltadas para termos de 

uso prático do sistema de ERP em si do que relativas a algum julgamento de valor sobre o 

sistema de ERP. 

Na região do quadrante 2 e 3 encontra-se a chamada zona de contraste 

(VERGARA, 2005), onde são representadas as categorias que tem intimidade com o núcleo 

central, porém não foram citadas em quantidade ou ordem relevantes para a constituição do 

núcleo central.  

Fundamental para ligar a TRS à RSI é a possibilidade de associar o juízo que os 

usuários possuem sobre o sistema de informação, com a possibilidade de operacionalizar o 

comportamento de resistência. Esta associação foi feita por Markus (1983), quando defende 

que as características do sistema de informação correspondem a uma das cargas originais da 

RSI. Sendo o sistema percebido como complicado, difícil de usar e/ou ineficiente, o usuário 

tende a resistir-lhe (MARKUS, 1983). Esta pesquisa sustenta que o consenso mais forte, 

inegociável, grupalmente construído sobre o ERP utilizado pela IES é de que ele é complexo, 

difícil de usar, ineficiente, ruim e problemático.  

Vertente adicional para originar a RSI, segundo Markus (1983), é o fato de que 

as relações entre usuário e sistema de informação podem gerar ruptura problemática no status 

quo das relações de trabalho existentes, trazendo insegurança. Em linha com isso, no sistema 

central da representação social do ERP pesquisado, foi encontrado as palavras dúvida, 

mudança e problema.  

Sobre o sistema periférico, é interessante notar que surgem palavras relacionadas 

às atividades típicas de setores específicos da organização, como “financeiro”, “acadêmico” 
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e “RH”. Tal de fato está em perfeita harmonia com o conceito de sistema periférico, onde as 

ideias são negociáveis, mutáveis e sensíveis ao contexto.  

Por meio da comparação das origens da RSI proposta por Markus (1983),  

resultados do teste de evocação de palavras e construção do quadro de casas de Vergés, é 

possível esperar comportamento de resistência dos usuários de uma forma geral, coletiva, 

estável e contínua. Mesmo funcionários que não têm a intenção de resistir devem ser 

compelidos a esse comportamento, uma vez que o núcleo da representação social não só dita 

o comportamento, mas também seleciona e caracteriza os membros que podem ou não 

pertencer à um grupo social, como é o caso dos setores de uma organização (MOSCOVICI, 

2012). É possível esperar até mesmo problemas de adaptação de novos funcionários e 

exclusão de atuais funcionários que, por acaso, não venham a achar o ERP da organização 

tão ruim assim, uma vez que Moscovici (2012) afirma que os membros de um grupo social 

que não aderem ao consenso gerado na representação social, muitas vezes são evitados, 

separados e excluídos por seus pares. 

Muitos autores relatam que uma das principais dificuldades na RSI reside no fato 

de que identificar o comportamento resistente na prática não é uma atividade trivial, com 

simples medições e questionários (JOIA, 2007; JOSHI 1991; MARAKAS E HORNIK 1996; 

PINSONNEAULT E BEAUDRY 2005; ZORN 2002; BARTOS, BUTLER, E CROWLEY 

2011; COETSEE 1999; LAPOINTE E RIVARD 2007). A RSI se manifesta principalmente 

com o não uso, uso incorreto ou destruição do sistema (MARAKAS e HORNICK, 1996). 

Entretanto, quando confrontados, os usuários negam um comportamento deliberado de 

resistência, atribuindo o comportamento a falhas pessoais, erros no sistema, 

desconhecimento, deficiência de treinamento. 
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Assim, o presente estudo vai além da presunção de que é preciso identificar o 

comportamento para a reconhecer a operacionalização da RSI e propõe que, conhecendo a 

opinião mais profunda e consensual de um grupo de usuários em relação ao sistema, é 

possível tecer uma estrutura do comportamento de RSI via diagnóstico do núcleo central.  

Os dados coletados pelas entrevistas realizadas de forma complementar ao teste 

de evocação de palavras, podem fornecer dados valiosos para complementar a interpretação 

do quadro de casas de Vergés (JOIA, 2017). Quando questionados acerca do sistema de ERP 

que havia sido implantado, a maioria dos respondentes (74,36%) demonstram curiosidade 

em relação aos resultados que o sistema pode gerar. Uma das afirmativas que, tipicamente 

parece representar a opinião desse grupo de usuários foi dita pelo sujeito 34, ao relar a 

experiência com o uso do ERP: “Eu acho que a intenção na compra desse programa foi muito 

boa, espero que os resultados compensem o investimento feito, seja bom para todo mundo”. 

Ainda sobre a experiência com o software, poucos foram os respondentes que 

afirmaram, categoricamente, que achavam que o sistema poderia dar errado (3,85%).  

Quando questionados especificamente sobre comportamentos de RSI, citando 

como exemplo os comportamentos propostos por Marakas e Hornik (1996), a grande maioria 

dos respondentes afirmou nunca ter atuado de forma intencional para não utilizar, utilizar 

incorretamente ou destruir o ERP (92,31%). Por outro lado, quando perguntados sobre o 

comportamento dos colegas em relação ao ERP, muitos (57,69%) afirmaram que sabem que 

alguns colegas não usam, usam incorretamente ou destroem deliberadamente o ERP. Vale 

ressaltar que um dos que afirmou que o sistema deve dar errado, foi o único que, ativamente, 

reconhece resistir a utilizar o ERP, tendo sido citado por três outros colegas como sendo um 

dos que utiliza o ERP de forma não adequada. Esse sujeito foi identificado com o código 27.  
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Quando questionados sobre a quem recorriam para tirar dúvidas sobre o ERP, 

quase todos enumeraram o gerente do projeto de implantação como sendo seu principal 

interlocutor. Entretanto, no grupo de usuários do setor administrativo, o sujeito de pesquisa 

27 foi apontado como a segunda principal fonte para mitigar dúvidas sobre o ERP, sendo ele 

também funcionário do setor administrativo. 

 Relativamente ao grupo de usuários da área administrativa, o sujeito de pesquisa 

27 recebeu 35,90% das indicações (contra 10,26% do segundo colocado) convenientes à 

pessoa que mais sabe sobre o ERP dentre os usuários entrevistados, excetuando-se os 

responsáveis pela implantação do sistema.  

O comportamento do sujeito de pesquisa 27 é particularmente interessante 

quando confrontado ao relato do sujeito de pesquisa número 86. O sujeito de pesquisa 86 diz 

ter reconhecido no sujeito 27 uma fonte de conhecimento sobre o ERP, por ser novo na 

organização, poderia consultá-lo para tirar eventuais dúvidas sobre a operação do sistema. O 

sujeito 86 afirma que já havia identificado problemas e dificuldades no ERP, mas, como era 

novo no cargo, preferiu não manifestar suas preocupações. Durante as interações que teve, 

começou a perceber que o sujeito 27 também tinha reservas semelhantes às dele, quanto ao 

ERP e, quando percebeu que o sujeito 27 identificou nele a mesma percepção, aliou-se a ele 

no combate aos problemas percebidos. Vale a reprodução do relato na íntegra: 

(...) eu cheguei para o sujeito 27 e disse: estou achando tão 

complicado gerar esse boleto, não é possível que tenha que dar 

tantos cliques para conseguir isso. O sujeito 27 respondeu: 

exatamente. É horrível, a gente acaba errando de tanta tela 

diferente. (…). Desde aquele dia a gente debate formas novas de 
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tentar driblar essas dificuldades no sistema, arranjando um jeito 

novo de conseguir chegar ao resultado.  

Esse comportamento é muito semelhante ao que Shirky (2012) reconhece como 

“consciência compartilhada”. A consciência compartilhada é um termo originário do 

militarismo, diz respeito à habilidade de diferentes indivíduos em um grupo em compreender 

a situação e identificar quem mais tem o mesmo entendimento (SHIRKY, 2012). Como 

ilustra Shirky: 

Se eu vejo um incêndio começar, e vejo que você também está 

vendo isso, podemos coordenar nossas ações mais facilmente – você liga 

para 193, eu pego um extintor – do que se eu tivesse que chamar sua 

atenção para o fogo, ou se eu tivesse alguma dúvida sobre como você vai 

reagir a um incêndio. (SHIRKY, 2012 p. 139) 

A consciência coletiva permite que grupos, a princípio não coordenados, possam 

trabalhar de forma coordenada para realizar uma tarefa (SHIRKY, 2012). Ainda segundo 

Shirky (2012), a consciência coletiva é um processo de três níveis: (a) quando todos sabem; 

(b) quando todos sabem que todos sabem e (c) quando todos sabem que todos sabem que 

todos sabem. 

De fato, o simples ato de um indivíduo identificar problemas com o sistema de 

informação pode não ser suficiente para o desencadeamento de ações de RSI. Entretanto, 

quando o indivíduo percebe que outras pessoas pensam como ele em relação ao sistema de 

informação, assim como no relato do indivíduo 86, a vontade de agir pode crescer, porém 

ainda de forma limitada, pelo medo de punições, por exemplo. Uma vez que todos os 

indivíduos do grupo percebam que todos compartilham da mesma opinião, ações 

coordenadas são quase automáticas. A consciência compartilhada não só tem potencial para 
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fazer a RSI acontecer, como também para coagir aqueles que, eventualmente, estejam 

evitando agir.  

Para que a consciência compartilhada tenha função prática para a RSI é preciso 

que, assim como no grupo de usuários estudado, exista uma opinião coletiva acerca do objeto 

problema. Essa opinião coletiva pode, muito bem, ser uma representação social.  

A implementação de um novo sistema de informação gera no usuário uma 

necessidade de entendimento de suas características e objetivos, dando início ao processo de 

formação de representação social proposto por Moscovici (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 

2001; RATEAU et al., 2012). A urgência na construção da representação advém de: (a) 

dispersão da informação – a natureza nova do sistema de informação pressupõe que a 

informação sobre ela é razoavelmente limitada, incompleta ou dispersamente distribuída 

entre diversos grupos de usuários; (b) pressão por inferências – o novo sistema de informação 

gera dúvidas, vigilância e ruptura com o curso normal de trabalho, o que motiva intensa 

atividade cognitiva para entender, controlar ou mesmo defender-se da mudança, gerando 

comunicação e debate entre diversos os envolvidos; (c) focalização – os usuários precisarão 

lidar com muita informação sobre o SI em implementação e, por isso, precisam lidar com ela 

de forma seletiva, escolhendo qual deve ser mais importante, com base em suas expectativas 

e nas orientações do grupo.  

Uma vez que o sistema de informação é apresentado, o usuário inicia o processo 

de “objetificação” (MOSCOVICI, 2012), fazendo rápidas simplificações, visualizações e 

diagramações acerca do SI. Por meio do fenômeno da construção seletiva (MOSCOVICI, 

2012), o usuário assimila características do SI em diversos contextos, organizando-as de 

acordo com critérios culturais e normativos de forma possa obter validação e aprovação dessa 
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representação social, no contexto do grupo social de que faz parte. Por meio da comunicação 

entre os colegas de grupo, as conjecturas sobre o SI são compartilhadas, generalizadas 

coletivamente e simplificadas, para que o SI tenha sua representação estabelecida na 

realidade do grupo, o que Moscovici (2012) chama de “naturalização”. A partir desse ponto, 

as principais opiniões sobre o novo sistema de informação são dadas como óbvias, como uma 

teoria independente sobre a qual julgamentos e comportamentos são orientados (RATEAU, 

2012).  

Complementando o processo de “objetificação”, há o processo de “ancoragem”. 

No processo de ancoragem, a representação do SI precisa se superar ao pensamento grupal e 

individual pré-existente (MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001; RATEAU et al., 2012). 

Dependendo de bases elementares de produção de conhecimento e do princípio de analogias, 

o usuário buscará classificar, moldar e adaptar o conhecimento sobre o novo SI aos 

conhecimentos pré-existentes de outros sistemas de informação, ao mesmo tempo em que 

busca uma rede de conceitos sobre sistemas de informação, numa hierarquia de valores do 

indivíduo e do grupo.  

Conclusão 

O símbolo mítico da Ouroboros, Figura 3, é a representação de uma serpente que 

devora a própria cauda, sendo largamente utilizada desde o Egito antigo com o significado 

de retroalimentação, o ciclo infinito de sustentação pela própria existência, a 

interdependência entre partes (CIRLOT, 2016; THIRY-CHERQUES 2004). Assim, relação 

entre a representação social de um sistema de informação e emergência da resistência a 

sistemas de informação relacionam-se em uma espécie de “efeito ouroboros”, onde a busca 

pela representação social gera a consciência compartilhada sobre o sistema de informação 
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que, sendo negativa, leva à RSI que, por sua vez, gera a construção e reforço da representação 

social negativa do sistema de informação. 

Figura 2 - Ouroboros 

 

Fonte: http://mythologian.net 

A representação social negativa, caracterizada pelo núcleo central do teste de 

evocação de palavras realizado no estudo, expressa a carga negativa de avaliação consensual 

entre o grupo de usuários estudado. Uma vez explicitado no presente estudo a dificuldade 

dos usuários em assumir o comportamento de RSI, este trabalho propõe que a aferição das 

representações sociais seja utilizada como fonte confiável para o diagnóstico da existência 

de comportamentos de resistência a sistemas de informação.  

Embora o estudo desenvolvido represente um caso relevante com base nas teorias 

e procedimentos metodológicos utilizados, vale ressaltar que diversos aspectos 

complementares não foram abordados. Pesquisas futuras podem aprofundar o papel de 

indivíduos influentes, como o sujeito de pesquisa número 27, para a formação da 

representação social e, por meio do efeito ouroboros, a formação do comportamento de RSI. 

A operacionalização da TRS por meio de outros procedimentos metodológicos que não o 

teste de evocação de palavras, também pode fornecer reflexões complementares as 

apresentadas. Vergara (2005), sugere a utilização de métodos como a indução por cenário 
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ambíguo (ISA), esquemas cognitivos de base (SCB), análise de similitude entre outros para 

podem ser complementares à evocação de palavras para o estudo das representações sociais.  

O presente trabalho teve como base de desenvolvimento conhecer as raízes 

fundamentais da RSI por meio da TRS. As reflexões levantadas permitem a visualização da 

influência por meio do efeito ouroboros e o diagnóstico do comportamento de RSI de forma 

confiável e eficiente.  

Face ao conhecimento existente sobre RSI, os resultados apresentam uma nova 

abordagem, focada em bases sociológicas e psicológicas, apresentando a RSI não só como 

uma avaliação racional, mas como um processo socialmente construído, baseada em 

comunicação sobre desejos, anseios e percepções de risco individual e coletivo na busca da 

obtenção de sentido. 

Os estudos anteriores sobre a RSI trataram a avaliação do sistema como um 

processo racional individual, ocasionalmente reforçado por opiniões dos colegas, mas muito 

pouco sobre como a resistência partia do nível individual para o coletivo. Uma vez que a 

representação social é uma construção que parte dos indivíduos, mas é coletivamente 

desenvolvida, sua aplicação na RSI ajuda a elucidar o processo de evolução coletiva do 

comportamento de resistência. Além disso, o conceito de consciência compartilhada parece 

reforçar essa construção transformando-a em ação efetiva, apresentando uma proposta de 

explicação a RSI surgindo do indivíduo até ser transformada em ação coletiva. 

Do ponto de vista gerencial, as implicações do presente artigo auxiliam na 

melhoria do processo de implantação de novos sistemas de informação, uma vez que 

fornecem embasamento teórico para o entendimento do comportamento dos indivíduos frente 

as mudanças empreendidas. Espera-se, com esse aprofundamento de conhecimentos, que os 
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projetos de implantação de sistemas de informação venham a ser mais eficientes, melhorando 

suas taxas de sucesso e diminuindo o impacto negativo no trabalho.  
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4. CONCLUSÕES 

Para a conclusão dessa tese multi-paper são apresentados e discutidos os 

principais pontos encontrados pelos estudos conduzidos, bem como a relação entre seus 

achados. A pergunta de pesquisa é respondida e atenção é dada às implicações acadêmicas e 

gerenciais. Por fim são debatidas limitações e sugestões para pesquisas futuras.  

4.1 Resposta à pergunta de pesquisa 

Esta tese dedicou-se a responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como a 

resistência a sistemas de informação evolui no contexto organizacional? 

As discussões apontadas pelo Artigo I demonstram o papel fundamental de 

compreender os diversos atores envolvidos no processo de evolução da RSI. Chamando 

atenção, primeiramente, para as características básicas do sistema (Markus, 1983; Klaus e 

Blanton, 2010 e Macedo; Gaete e Joia, 2014), principalmente relacionadas à facilidade de 

uso percepção de eficiência (HIRSCHHEIM e NEWMAN, 1988; JOIA 2007; JOIA e 

MAGALHÃES 2009B; JOIA 2007; PINSONNEAULT e BEAUDRY 2005; SHANG 2012; 

MAGALHÃES 2009; KIM e KANKANHALLI 2009; ESTEVES e ALVES 2013; 

BAGAYOGO, BEAUDRY e LAPOINTE 2013). 

Além das características do sistema são consideradas as relações entre os 

usuários, a distribuição do trabalho e as mudanças nas estruturas de poder da organização 

(HIRSCHHEIM e NEWMAN  1988 ; ZORN  2002 ; JOIA  2007 ; JOIA e MAGALHÃES  

2009B ; KIM e KANKANHALLI, 2009; MACEDO, GAETE e JOIA, 2014; MARKUS  

1985;  JOSHI,  1991;  2005). 
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O Artigo I traz, ainda, uma importante reflexão acerca da percepção que os 

usuários fazem sobre o novo sistema de informação, uma vez que a literatura atual trata das 

percepções do usuário (MARKUS 1985; MARAKAS e HORNIK, 1996; ZORN, 2002; 

PINSONNEAULT e BEAUDRY, 2005; VINHAIS e JOIA, 2014) e do grupo (BARTOS, 

BUTLER, e CROWLEY, 2011; LAPOINTE e RIVARD, 2007) mas não trata de como as 

percepções passam do nível individual para o coletivo. O que lega aos Artigos II e II a sua 

principal oportunidade de pesquisa e a relevancia de suas conclusões.  

No Artigo II a Teoria da Representação Social demonstra grande capacidade de 

explicar a forma como a RSI pode passsar do nível individual para o coletivo, uma vez que 

as percepções negativas de um indivíduo do grupo evolui de forma a busca em seus pares, 

por meio da comunicação, uma forma de construção coletiva do consenso acerca do sistema 

de informação. Uma vez que esse consenso, assim como no caso estudado, seja de que o 

sistema é uma ameça, os usuários começam a articular suas ações para que os problemas 

sejam contornados de alguma forma. Além disso, em um efeito ouroboros, não só a RSI se 

origina na contrução da representação social como o próprio fato de resistir ao sistema de 

informação volta a alimentar e reforçar as representações construídas. Uma vez que a 

realidade social é elaborada de acordo com as características sociais do indivíduo e 

compartilhada com grupo de outros indivíduos que possuem características semelhantes 

(MOSCOVICI, 2012; JODELET, 2001; RATEAU et al., 2012), torna-se fundamental o 

entendimento da atuação desses indivíduos na rede de influências do grupo, o que liga as 

demandas levantadas no Artigo II  

De uma forma geral, os estudos realizados apontam para o fato de que a RSI 

evolui por meio de um processo complexo de avaliação individual e coletiva, desdobrando-
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se por uma rede de influencias operacionalizada por comunicação e experiência entre os 

diversos envolvidos no processo.  

4.2 Implicações Acadêmicas 

Do ponto de vista acadêmico, a presente tese procura contribuir de forma 

contundente para a evolução do conceito da RSI. Primeiramente com a compilação dos mais 

importantes estudos conduzidos sobre o tema, permite aos acadêmicos interessados no campo 

possam contar com uma organização temporal da evolução do conceito, separando-os por 

atores envolvidos e etapas do processo de RSI em que atuam. Essa compilação não só facilita 

o entendimento do estado da arte do assunto como permite a identificação de gaps para 

condução de pesquisas futuras.  

A utilização da Teoria da Representação social, no Artigo II, traz ao campo de 

estudo uma nova possiblidade de exploração, considerando não só atributos do sistema de 

informação, mas reconhecendo as relações sociais, avaliações psicológicas e simbolismo 

como elementos fundamentais, também, para os estudos de tecnologia da informação e 

comunicação. A ligação entre a sociologia, psicologia e tecnologia é cada vez maior e, 

portanto, é preciso que sejam exploradas novas abordagens interdisciplinares.  

4.3 Implicações Gerenciais 

A presente tese tem por intuito não restringir seus resultados a, simplesmente, 

argumentação teórica sobre o tema, buscando gerar implicações de cunho gerencial para 

melhoramento das atividades empresariais e, especificamente, aumento da capacidade de 

sucesso dos empreendimentos de TIC nas organizações.  
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Através do Artigo I, é possível assimilar de forma mais clara e aplicada à 

realidade coorporativa, as diversas teorizações acerca da RSI. O gestor que estiver envolvido 

na implantação de um sistema de informação pode, facilmente, identificar em que estágio do 

processo de RSI a implantação se encontra e consultar as referências bibliográficas 

especificas daquele estágio. Além disso, o simples agrupamento das teorias no modelo 

processual já alerta para o papel fundamental de diversos atores, como, por exemplo, do 

responsável pela implementação.  

Os resultados do Artigo II trazem aos gestores uma ferramenta fundamental para 

conhecer a formação de consenso entre os diversos grupos organizacionais. Especificamente 

para a RSI, a Teoria da Representação Social, operacionalizada pelo teste de evocação de 

palavras, pode ser usado para conhecer a opinião dos funcionários acerca do sistema de 

informação que se encontra em implantação, ou mesmo em fase de planejamento. Uma vez 

identificada representação social negativa, o gerente tem a opção de investigar suas causas, 

analisando possíveis alternativas para mitigar a RSI ou mesmo fazer alterações no sistema 

ou no planejamento, antecipando problemas futuros por meio de uma ferramenta 

academicamente validada.  

De uma forma geral, a presente tese chama atenção para o papel fundamental das 

relações sociais de uma organização durante o processo de implantação de um novo sistema 

de informação. Reconhecer os diversos grupos de interesses, suas expectativas e motivações, 

é fundamental para o sucesso do empreendimento de TIC em uma organização. 

4.4 Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras 

Embora a presente teste tenha se focado na abordagem exclusiva da Resistência 

a Sistemas de Informação, muito ainda há para discutir sobre o próprio conceito da RSI. 
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Bagayogo, Beaudry e Lapointe (2013), chamam atenção para o fato de que a resistência e a 

aceitação de um sistema de informação vem sendo tratadas como manifestações diferentes 

embora ambas estejam associadas a comportamentos como uso, apropriação, uso incorreto e 

não uso. Reflexões sobre o que seria o oposto da RSI, se aceitação ou não-resistência, ainda 

é uma questão sem resposta definitiva.  

Entre os artigos apresentados na tese fica clara o papel das relações sociais, 

dentro da organização, para a propagação das ideias sobre o sistema que culminam no 

desenvolvimento da RSI como um processo. Desta forma, pesquisas futuras devem apoia-se 

na necessidade de explorar, por meio de diversas abordagens metodológicas, as relações 

sociais nas organizações como fonte essencial de propagação a RSI. Algumas questões 

levantadas com a presente tese e que inspiram pesquisas futuras são: A representação social 

positiva em relação a um SI acarreta na inexistência da RSI? Acarreta na aceitação? Em 

grupos onde os relacionamentos são imaturos ou de baixa de qualidade, a RSI ainda assim se 

propaga?  

Por fim, espera-se com a presente tese que os processos de implantação de novos 

sistemas de informação sejam repensados, levando em consideração o papel fundamental que 

os usuários, isoladamente e em grupo, possuem no sucesso do empreendimento. São pessoas, 

com expectativas e motivações, detentoras de grande poder sobre os resultados que o SI pode 

gerar, e que precisam ser vistas, e incentivadas a comportar-se, como aliados para o sucesso, 

ótimo para a organização, para o trabalho e para as pessoas.  



91 

 

5. REFERÊNCIAS  

ABES - Associação Brasileira das Empresas de Software. Mercado Brasileiro de Software: 

panorama e tendências, 2015. - São Paulo, 2015. 

ABRIC, Jean Claude. Central system, peripheral system: their functions and roles in the 

dynamics of social representations. Papers on social representations, v. 2, n. 2, p. 75-78, 

1993. 

AJZEN, I. “From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior.” In: Action Control: 

From Cognition to Behavior, eds. J Max-Planck-Institut für psychologische Forschung 

Kuhl and J Max-Planck-Institut für psychologische Forschung Beckmann. Springer, 1985. 

p. 11–39. 

ALTER, S. “Theory of Workarounds”. Communications of the Association for 

Information Sytems 34(55), 2004 

ASH, J. S; BERG M; COIERA, E. “Some Unintended Consequences of Information 

Technology in Health Care: The Nature of Patient Care Information System-Related Errors.” 

Journal of the American Medical Informatics Association : JAMIA 11(2): 2004. p. 104–

12. 

AZAD, B; KING N. Enacting Computer Workaround Practices within a Medication 

Dispensing System. European Journal of Information Systems 17(3), p. 264–78. 2008. 

AZAD, B; KING N. Institutionalized Computer Workaround Practices in a Mediterranean 

Country: An Examination of Two Organizations. European Journal of Information 

Systems 21(4): p. 358–72. 2012. 

BAGAYOGO, F; BEAUDRY, A; LAPOINTE, L. Impacts of IT Acceptance and Resistance 

Behaviors: A Novel Framework. ICIS 2013 Proceedings. 2013. 

BARIFF, M. L; GALBRAITH J. R. (1978). “Intraorganizational Power Considerations for 

Designing Information Systems.” Accounting, Organizations and Society 3(1): p. 15–27, 

1978. 

BARTOS, C. E; BUTLER B. S; CROWLEY R. S. Ranked Levels of Influence Model: 

Selecting Influence Techniques to Minimize IT Resistance. Journal of biomedical 

informatics 44(3): p. 497–504, 2011. 

BASS, Bernard M.; BASS, Ruth. The Bass handbook of leadership: Theory, research, 

and managerial applications. Simon and Schuster, 2008. 

BEAUDRY, A; PINSONNEAULT, A. The Other Side of Acceptance: Studying the Direct 

and Indirect Effects of Emotions on Information Technology Use. MIS quarterly 34(4): p. 

689–710, 2010. 



92 

 

BENGTSSON, B. Housing Politics. The SAGE Handbook of Housing Studies, 206. 2012. 

BENGTSSON, B. Solving the Tenants? Dilemma: Collective Action and Norms of Co-

operation in Housing. Housing, Theory and Society, 17(4), 175-187. 2000. 

BENGTSSON, B. Tenants' dilemma-on collective action in housing. Housing Studies, 

13(1), 99-120. 1998. 

BLOOM, N; GARICANO, L; SADUN, R.; VAN REENEN, J. The Distinct Effects of 

Information Technology and Communication Technology on Firm Organization. 

Management Science 60(12): p. 2859-2885, 2014. 

BOSTROM, R. P; HEINEN J. S. MIS Problems and Failures : A Socio- Technical 

Perspective PART II : The Application of Theory. MIS Quarterly 1(4): p. 11–28, 1977. 

BOUDREAU, M; ROBEY D. Enacting Integrated Information Technology: A Human 

Agency Perspective. Organization Science 16(1): 3–18, 2005. 

BRUQUE, S; MOYANO J; EISENBERG, J. (2009). Individual Adaptation to IT-Induced 

Change: The Role of Social Networks. Journal of Management Information Systems 

25(3): 177–206. 

BURRELL, Gibson; MORGAN, Gareth. Sociological Paradigms and Organizational 

Analysis. London: Heinemann Educational Books, 1979. 

BURTON-JONES, A; STRAUB; D. W. Reconceptualizing System Usage: An Approach 

and Empirical Test. Information Systems Research 17(3): p. 228–46, 2006. 

CENFETELLI, R. T. Inhibitors and Enablers as Dual Factor Concepts in Technology Usage. 

Journal of the Association for Information Systems 5(11/12): p. 472–92, 20014.  

CIRLOT, J. C. Dictionary of symbols. Routledge, 2006.  

COETSEE, L. From Resistance To Commitment. Public Administration Quaterly: p. 204–

22, 1999. 

COMPUTER ECONOMICS. IT Spending and Staffing Benchmarks: 2017/2018: IT 

Budget/Cost Metrics and Other Key Performance Indicators by Industry and 

Organization Size. Disponível em <http://www.computereconomics.com>. Acessado em: 

26 de julho 2017. 

COMPUTERWORLD. Gartner prevê crescimento de 2,9% nos investimentos em TI, em 

2017. Disponível em <http://computerworld.com.br/gartner-preve-crescimento-de-29-nos-

investimentos-em-ti-em-2017>. Acessado em: 26 de julho 2017. 

DAVENPORT, T. H. Process Innovation: Reengineering Work Through Information 

Technology. Harvard Business Press, 2013.  



93 

 

DAVIDSON, E. J; CHISMAR, W. G. The Interaction of Institutionally Triggered and 

Technology-Triggered Social Structure Change: An Investigation of Computerized 

Physician Order Entry. MIS Quarterly 31(4): p. 739–58, 2007.  

DAVIS, F. D; BAGOZZI, R. P; WARSHAW, P. R. "User Acceptance of Computer 

Technology: A Comparison of Two Theoretical Models," Management Science, 35, p. 982-

1003, 1989. 

DESMET, K; PARENTE S. L. Resistance to Technology Adoption: The Rise and Decline 

of Guilds. Review of Economic Dynamics 17(3): p. 437–58, 2014.  

DOHERTY, N. F; ASHURST, C; PEPPARD, J. Factors Affecting the Successful Realisation 

of Benefits from Systems Development Projects: Findings from Three Case Studies. Journal 

of Information Technology 27(1): p. 1–16, 2012. 

DOLOFF, Phyllis Gail. Beyond the Org Chart. Across the board, v. 36, n. 2, p. 43-47, 1999. 

DUBIN, R. Theory building. Free Press: London, 1978. 

ELSTER, Jon. Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge University Press, 1989. 

ELSTER, Jon.Indeterminacy of emotional mechanisms. Analytical Sociology and Social 

Mechanisms, 50. 2011. 

ENGELBERT, R; GRAEML, A. R. Use of Information Technology in Mandatory Settings: 

A Proposal for an Objective View of Appropriation. AIMCIS Proceedings, 2013. 

ERICSSON, K. A; SIMON, H. A. Verbal reports as data. Psychological review, 87(3), p. 

215, 1980. 

ESTEVES, R; ALVES, P. Implementation of an Information Technology Infrastructure 

Library Process – the Resistance to Change. Procedia Technology 9: p. 505–10, 2013.  

FERNANDES, C; JOIA L. A; ANDRADE A. Resistência à Implementação de Sistemas de 

Folha de Pagamento Na Administração Pública: Um Estudo Multi-Caso. O&S: p. 145–64, 

2012. 

FERNELEY, E; SOBREPEREZ, P. Resist, Comply or Workaround? An Examination of 

Different Facets of User Engagement with Information Systems. European Journal of 

Information Systems, 2006. 

FETZNER, M. A; FREITAS, H. M. R. Repensando Questões Sobre Mudança, Afeto E 

Resistência Na Implementação de SI. Revista Eletrônica de Administração 18(1), 2012.  

FGV, Fundação Getúlio Vargas – Escola de Administração de empresas de São Paulo. 28ª 

Pesquisa Anual do uso de TI, 2017. Disponível em < 



94 

 

http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa>. Acessado em: 26 de julho 

2017. 

FIGUEIREDO, Paulo N. Does technological learning pay off? Inter-firm differences in 

technological capability-accumulation paths and operational performance 

improvement. Research Policy, v. 31, n. 1, p. 73-94, 2002.  

FORTUNE, J; PETERS, G (2005) Information Systems - Achieving Success by Avoiding 

Failure. John Wiley & Sons, Ltd, New York, 2005. 

FREEMAN, L. Centrality in networks: I. Conceptual clarification. Social Networks, 1, 

215−239. 1979. 

GALE, John R. Why Management Information Systems Fail. Management Review 57(11), 

1968. 

GAMBÔA, F; CAPUTO, M; BRESCIANI FILHO, E. Método Para Gestão de Riscos Em 

Implementações de Sistemas ERP Baseado Em Fatores Críticos de Sucesso. Revista de 

Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 1(1): p. 45–62, 2004.  

HALL, C. The informal organization chart. Supervisory Management, 31(1), 40-42. 1986. 

HAN, P. E. The informal organization you've got to live with. Supervisory Management, 

28(10), 1983. 

HIRSCHHEIM, R; NEWMAN, M. Information Systems and User Resistance: Theory and 

Practice. The Computer Journal 31(5): p. 398–408, 1988.  

HONGSEOK, O.; LABIANCA, Giuseppe; CHUNG, Myung-Ho. A multilevel model of 

group social capital. Academy of management review, v. 31, n. 3, p. 569-582, 2006 

HOWARTH, Caroline. A social representation is not a quiet thing: Exploring the critical 

potential of social representations theory. British journal of social psychology, v. 45, n. 1, 

p. 65-86, 2006. 

HUBER, G.; VAN DE VEEN, A. Longitudinal Field Research Methods, Sage 

Publications: Thousand Oasks, CA, 1995. 

IM, K. S; DOW, K. E; GROVER, V. Research report: A reexamination of IT investment and 

the market value of the firm—An event study methodology. Information systems 

research, 12(1), p. 103-117, 2001.  

JODELET, Denise. Representações sociais: um domínio em expansão. As representações 

sociais, p. 17-44, 2001. 

JOIA, L. A. Sources of Resistance to G2G Endeavors: Evidence from a Case Study in the 

Brazilian Context. Information Technology for Development 13(3): p. 233–51, 2007.  



95 

 

 

 

JOIA, L. A; COSTA, M. F. C. Fatores-Chave de Sucesso No Treinamento Corporativo a 

Distância via Web. Revista de Administração Pública, 2007.  

JOIA, L.A; MAGALHÃES, C. Evidências Empíricas Da Resistência À Implantação de 

Prescrição Eletrônica: Uma Análise Explano-Exploratória. RAC-Eletrônica 3(1): p. 81–

104, 2009a.  

JOIA, L.A; MAGALHÃES, C. Implementation of an Electronic Prescription System in a 

Brazilian General Hospital: Understanding Sources of Resistance. Electronic Journal of 

Information Systems in Developing Countries, 2009b. 

JOSHI, Kailash. A Model of Users’ Perspective on Change : The Case of Information 

Systems Technology Implementation. MIS Quarterly 15(2): p. 229–42, 1997. 

JOSHI, Kailash. Understanding User Resistance and Acceptance during the Implementation 

of an Order Management System A Case Study Using the Equity Implementation Model. 

Journal of Information Technology Case & Application Research 7(1): p. 6–20, 2005. 

KANE, G. C; LABIANCA, G. IS Avoidance in Health-Care Groups: A Multilevel 

nvestigation. Information Systems Research 22(3): p. 504–22, 2011.  

KARR-WISNIESKI, P; LU, Y. When More is Too Much: Operationalizing Technology 

Overload and Exploring its Impact on Knowledge Worker Productivity. Computers in 

Human Behavior 26(5): p. 1061-1072, 2010. 

KIM, H; KANKANHALLI, A. Investigating User Resistance to Implementation: A Status 

Quo Bias Perspective. MIS Quarterly 33(3): 2009. 

KLAUS, T; BLANTON, J. E. User Resistance Determinants and the Psychological Contract 

in Enterprise System Implementations. European Journal of Information Systems 19(6): 

p. 625–36, 2010.  

KLING, R. Social Analyses of Computing: Theoretical Perspectives in Recent Empirical 

Research. ACM Computing Surveys 12(1): p. 61–110, 1980. 

KLING, R. What Is Social Informatics and Why Does It Matter? D-Lib Magazine 5(11): p. 

1–30, 1999.  

LAPOINTE, L; RIVARD, S. A Multilevel Model of Resistance to Information Technology 

Implementation. MIS Quarterly 29(3): p. 461–91, 2005.  

LAPOINTE, L; RIVARD, S. A Triple Take on Information System Implementation. 

Organization Science 18(1): p. 89–107, 2007. 

 



96 

 

 

LAPOINTE, L; RIVARD, S. Getting Physicians to Accept New Information Technology: 

Insights from Case Studies. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de 

l’Association medicale canadienne 174(11): p. 1573–78, 2006.  

LAPOINTE, Liette; RIVARD, Suzanne. A multilevel model of resistance to information 

technology implementation. MIS quarterly, p. 461-491, 2005. 

LAUMER, S. Why Do People Reject Technologies – A Literature-Based Discussion of the 

Phenomena “Resistance to Change” in Information Systems and Managerial Psychology 

Research.  ECIS 2011 Proceedings, 2011. 

LEVY, Y; ELLIS,  T. J. A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in 

Support of Information Systems Research. Informing Science Journal 9: p. 181–212, 2006.  

LIN, T. C. An Integrated Model for User Resistance to Information System-The Taiwan 

Case. Journal of Information Technology Management,5(3): p. 47-58, 1994. 

LUFT, J. Group processes: An introduction to group dynamics (3rd ed.). Palo Alto, CA: 

Mayfield. 1984. 

MACÊDO, D. G; GAETE, L; JOIA, L. A. Antecedentes À Resistência a Sistemas 

Empresariais: A Perspectiva de Gestores Brasileiros. RAC-Revista de Administração 

Contemporânea 18(2): p. 139–60, 2014. 

MARAKAS, G. M; HORNIK, S. Passive Resistance Misuse: Overt Support and Covert 

Recalcitrance in IS Implementation. European Journal of Information Systems 5(3): p. 

208–19, 1996. 

MARKUS, M L; LEE, A. S. Special Issue on Intensive Research in Information Systems: 

Using Qualitative, Interpretive, and Case Methods to Study Information Technology: 

Foreward. MIS Quarterly 23(1): p. 35–38, 1999. 

MARKUS, M. L. Power, Politics, and MIS Implementation. Communications of the ACM 

26(6): p. 430–44, 1983. 

MARKUS, M. L.; ROBEY, D. Information technology and organizational change: causal 

structure in theory and research. Management Science 34(5): p. 583-598, 1998. 

MARKUS, M. L; BENJAMIN, R. I. Change Agentry - the Next IS Frontier. MIS Quarterly 

20(4): p. 385–407, 1996. 

MARKUS, M. L; MARK, K. If We Build It, They Will Come: Designing Information 

Systems That People Want to Use. Sloan Management Review 35(4): p. 15, 1994.  



97 

 

MARKUS, M. L; TANIS, C. The Enterprise System Experience — From Adoption to 

Success ed. R. W. Zmud. Framing the Domains of IT Management: Projecting the 

Future Through the Past: p. 173–207, 2000. 

MARTINKO, J., ROBERT W., JOHN W. An Attributional Explanation of Individual 

Resistance to the Introduction of Information Technologies in the Workplace. Behaviour & 

Information Technology 15(5): 313–30. 1996. 

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael. Qualitative data analysis: An expanded 

sourcebook. sage, 1994. 

MOSCAROLA, J. Enquêtes et Analyse de donnés avec le Sphinx. Paris: Libraire Vuibert, 

1990. 

MOSCOVICI, Serge. A psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis: Vozes, v. 1961, 

2012. 

MUSEUM, Computer History. Computer History Museum | Timeline of Computer 

History : Software & Languages Entries. Disponível em: 

http://www.computerhistory.org/timeline/?category=sl. Acesso em 25.02.2016. 

NISBETT, R. E; PENG, K; CHOI, I; NORENZAYAN, A. Culture and systems of thought: 

holistic versus analytic cognition. Psychological review,108(2): p. 291, 2001. 

OKOLI, C; SCHABRAM, K. A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of 

Information Systems Research. Working Papers on Information Systems 10(26):  p. 1–

51, 2010. 

OLSON, Mancur. The logic of collective action. Harvard University Press, 2009. 

OREG, S. Resistance to change: developing an individual differences measure. Journal of 

applied Psychology, 88(4), 680, 2003. 

PALLANT, Julie. SPSS survival manual. McGraw-Hill Education (UK), 2013. 

PATTON, Michael Quinn. Qualitative evaluation and research methods. SAGE 

Publications, inc, 1990. 

PINSONNEAULT, A; BEAUDRY, A. Understanding User Responses to Information 

Technology: A Coping Model of User Adaptation. MIS Quarterly 29(3): 2005. 

PRASAD, P.; PRASAD, A. Stretching the Iron Cage: The Constitution and Implications of 

Routine Workplace Resistance. Organization Science 11(4): p. 387–403, 2000. 

RATEAU, P., MOLINER, P., ABRIC, J. & MOLINER, P. Social representation theory. In 

P. A. Van LangeA. W. Kruglanski & E. T. Higgins. Handbook of theories of social 

psychology: volume 2 (Vol. 2, pp. 477-497). London: SAGE Publications. 2012. 



98 

 

RÉGIS, M; EMMANUEL, H. Avoiding Management’ of Resistances during IT Pre-

Implementation Phase: A Longitudinal Research in a High Tech Corporation. In: 17th 

European Conference on Information Systems, eds. Susan Newell e outros. , 364–379 ST 

– “Avoiding management” of resistances, 2009. 

RIVARD, S; LAPOINTE, L. Information Technology Implementers’ Responses to User 

Resistance: Nature and Effects. MIS Quarterly, 2012.  

RIVARD, Suzanne; LAPOINTE, Liette. A Cybernetic Theory of the Impact of 

Implementers' Actions on User Resistance to Information Technology Implementation. 

In: System Sciences (HICSS), 2010 43rd Hawaii International Conference on. IEEE, 

2010. 

ROBEY, D; ROSS, J. W; BOUDREAU, M. C. Learning to Implement Enterprise Systems: 

An Exploratory Study of the Dialectics of Change. Journal of Management Information 

Systems 19(1): p. 17–46, 2002. 

SHANG, S.C. Dual Strategy for Managing User Resistance with Business Integration 

Systems. Behaviour & Information Technology 31(9): p. 909–25, 2012.  

SHIRKY, C. Lá vem todo mundo: o poder de organizar sem organizações. Zahar, 2012. 

TAMBE, P.; HITT, L. M. The Productivity of Information Technology Investments: New 

Evidence from IT Labor Data. Information Systems Research 23(3): p. 599-617, 2012. 

THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Ciclo do trabalho, roda da fortuna. Organizações 

& Sociedade, v. 11, n. 29, p. 71-79, 2004. 

WEBSTER, J; WATSON, R. T. Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a 

Literature Review. Management Information Systems Quarterly, 2002.  

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre:Bookman, 2005.  

ZORN, T. E. The Emotionality of Information and Communication Technology 

Implementation. Journal of Communication Management 7(2): p. 160–71, 2002. 

 


