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RESUMO 

A privacidade de informações na internet é uma das maiores preocupações advindas da 

ascensão da web 2.0. Entretanto, cada vez é mais comum a requisição e manejamento de 

dados pessoais por empresas que, por meio de Sistemas de Recomendação (SR), visam 

garantir aos usuários serviços ou produtos personalizados às suas necessidades. Porém, 

frequentemente os consumidores enfrentam um paradoxo de privacidade-personalização, 

pois precisam conceder informações, mas temem como elas serão utilizadas pelas empresas. 

O uso incoerente de tais dados pode dar ao indivíduo a sensação de que sua liberdade está 

sendo cerceada, levando-o a reagir de maneira diversa da intenção do sistema. Trata-se, 

efetivamente, de um efeito bumerangue, entendido como uma resposta oposta à ameaça de 

sua liberdade na web. Tendo em vista que a literatura de SI explora de maneira insuficiente 

os efeitos da percepção de intrusão na disposição em revelar informações, sobretudo por meio 

da teoria da reatância psicológica – de onde advém o efeito bumerangue – o objetivo desta 

pesquisa foi verificar como a percepção dos usuários sobre a intrusão do Sistema de 

Recomendação pode afetar a sua disposição em revelar suas informações. Foram realizados 

dois experimentos, sendo um nos Estados Unidos e outro no Brasil, com amostras válidas de 

213 e 237 participantes, respectivamente. Para isto, foi desenvolvido um protótipo de Sistema 

de Recomendação Experimental na plataforma Qualtrics. As técnicas utilizadas para análise 

de dados foram a análise de variância de um fator (one-way ANOVA) e a análise de 

covariância (ANCOVA). Dentre os resultados obtidos, demonstrou-se o efeito bumerangue 

do SR, pois quanto maior o nível de intrusão do SR, menor a disposição para revelar suas 

informações; verificou-se a existência de apenas dois níveis de intrusão percebida pelo 

usuário; foi constatado o impacto das preocupações de privacidade na internet na relação 

entre percepção de intrusão e disposição em revelar suas informações, além da uniformidade 

no comportamento entre as duas amostras. Com base nos resultados, espera-se que 

desenvolvedores de SR e empresas que os utilizam evitem futuros efeitos bumerangue em 

suas recomendações, o que afugentaria um potencial cliente. 

 

Palavras chave: Preocupações de privacidade na internet. Paradoxo de privacidade-

personalização. Sistema de Recomendação. Reatância Psicológica. Efeito bumerangue. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Information privacy on internet is one of the biggest concerns that arise with web 2.0. 

However, it is increasingly common for companies that use Recommendation Systems (RS) 

the request and manage of personal data aiming to guarantee personalized services or 

products to the users. However, consumers often face a privacy-personalization paradox 

because they need to provide information, but fear how companies will use it. Incoherent use 

of such data can give to the individual the feeling that their freedom is being curtailed, 

causing reactions differently than the system’s intention. It is a boomerang effect, understood 

as an opposed response to the threat of its freedom on the web. Considering that the IS 

literature insufficiently explores the effects of the perception of intrusion on the willingness 

to disclose information, especially through the theory of psychological reactance – where the 

boomerang effect comes from – the objective of this research is to verify how the users' 

perception of the intrusion of the Recommendation System may affect your willingness to 

disclose your information. Two experiments were conducted in the United States and Brazil, 

with valid samples of 213 and 237 participants, respectively. A prototype of an Experimental 

Recommendation System (ERS) was developed on the Qualtrics platform. The techniques 

used for data analysis were the analysis of one-way variance (one-way ANOVA) and 

covariance analysis (ANCOVA). Among the results, the boomerang effect of RS was 

demonstrated, because the higher the level of SR intrusion, the less is the willingness to 

disclose its information. It was verified the existence of only two levels of intrusion perceived 

by the user. The impact of Internet privacy concerns on the relationship between perception 

of intrusion and willingness to disclose information was verified, as well as the behavioral 

indifference between the two samples. Based on the results, RS developers and companies 

that use them are expected to avoid future boomerang effects in their recommendations, 

which would scare away a potential customer. 

 

Keywords: Internet privacy concerns. Privacy-personalization paradox. Recommendation 

System. Psychological Reactance. Boomerang effect. 
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1. Introdução  

A preocupação de privacidade de informações na internet é definida como a 

preocupação dos indivíduos, grupos ou instituições para determinar por si mesmos 

quando, como e em que medida os seus dados são comunicados a outros (Awad & 

Krishnan, 2006; Malhotra, Kim, & Agarwal, 2004; Smith & Dinev, 2011; Sutanto, Palme, 

Tan, Table, & Survey, 2013).  

Atualmente, tal noção de privacidade é uma das principais preocupações de 

governos, instituições estatais ou privadas, bem como de usuários comuns (Wakefield, 

2013). Em diversos países, a discussão em torno dessa questão vem provocando 

questionamentos acerca das deficiências de proteção dos dados sensíveis que estão 

disponíveis na rede, tais como localizações, comportamentos sociais e condições 

financeiras ou de saúde (Clavell, 2015). A título de exemplo, houve recentemente uma 

forte discussão na opinião pública norte-americana em razão de uma provável alteração 

na legislação que possibilitaria aos servidores de internet a venda dos históricos de 

navegação dos seus usuários para interessados (Lee, 2017; Solon, 2017). 

Embora a preocupação com a privacidade venha crescendo, a concessão de 

informações na internet pelos usuários às empresas é cada vez mais comum, pois as 

companhias precisam manejar dados pessoais para garantir aos consumidores uma maior 

personalização, reduzindo a sobrecarga do conteúdo desnecessário e garantindo serviços 

com maior valor agregado (Li & Unger, 2012). Entretanto, a construção de um perfil com 

padrões informacionais considerados sensíveis pode provocar no consumidor uma 

sensação de intrusão, o que torna desconfortável a sua relação com a firma (Chellapa & 

Sin, 2005; Xu, Dinev, Smith, & Hart, 2008). 

Uma das principais ferramentas utilizadas para personalizar a relação do usuário 

com as empresas são os Sistemas de Recomendação (SR). Tratam-se de sistemas 
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empregados para apoiar decisões por meio de coleta de preferências dos consumidores, 

explícita ou implicitamente, e consequentemente lhes recomendar produtos ou serviços 

de e-vendors (Li & Karahanna, 2015). Levando-se em consideração que e-commerce tem 

se expandido a cada ano, ultrapassando a casa de um trilhão de dólares anuais (eMarketer, 

2013), há um interesse em desenvolver SR que potencializem ainda mais essas vendas, 

por meio da facilitação das interações com o consumidor e a melhoria na experiência de 

compra (Pathak, Garfinkel, Gopal, Venkatesan, & Yin, 2010). 

Esses sistemas são capazes de organizar um grande volume de informações, 

suprindo a limitação do homem em processar e conhecer todos os dados disponíveis 

(Goes, 2013). Porém, devido a sua característica de fornecer produtos ou serviços de 

forma personalizada ao usuário, os SR estão entre os instrumentos que podem gerar no 

indivíduo uma impressão imediata de intrusão, além de comportamentos de proteção de 

privacidade, o que provoca um impacto negativo na qualidade dos dados coletados por 

uma organização (Malheiros, 2013).  

No contexto da expansão da personalização e da utilização maciça dos SR, este 

estudo se faz necessário para compreender melhor o fenômeno que envolve a proteção da 

privacidade e a concessão de dados por parte dos usuários, bem como o nível de intrusão 

sentidos por eles. É preciso entender se existe impacto na disposição do consumidor em 

revelar informações pessoais quando se percebe alguma intrusão por parte de um sistema 

de recomendação. 

Conceitua-se a disposição em revelar informação pessoal como a medida em que 

os usuários estão dispostos a fornecer dados ao participar de uma ferramenta on-line 

(Gerlach, Widjaja, & Buxmann, 2015). Em torno dessa concepção, diferentes estudos têm 

se preocupado em compreender as razões, como e quando os usuários decidem conceder 

determinada informação, abrindo sua privacidade a um aplicativo ou website, mesmo 
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existindo preocupações com seus dados (Aguirre, Roggeveen, Grewal, & Wetzels, 2016; 

Awad & Krishnan, 2006; Hong & Thong, 2013; Kehr, Kowatsch, Wentzel, & Fleisch, 

2015; Kobsa, 2007;  Lee, Ahn, & Bang, 2011; Morosan & DeFranco, 2015). Tais 

investigações perceberam, essencialmente, que a preocupação de privacidade declarada 

pelo usuário é frequentemente diferente do seu comportamento real na web. 

Por conseguinte, verifica-se a existência de um paradoxo de personalização-

privacidade, pois os usuários precisam conceder informações pessoais para receber 

serviços personalizados, mas, ao mesmo tempo, ocorre uma tensão entre a forma como 

os desenvolvedores de ferramentas de TI exploram os dados dos usuários para lhes 

oferecer a personalização e as crescentes preocupações de privacidade (Sheng, Nah, & 

Siau, 2008; Sutanto et al., 2013). 

É importante mencionar que, neste estudo, a noção de privacidade fugirá da ideia 

de “sentido” ou “emoção”, como tratado na psicologia (Dinev, Xu, Smith, & Hart, 2012). 

Utiliza-se a concepção advinda dos estudos econômicos de Bennett (1992), que a 

percebeu como uma commodity, podendo ser negociada com base no custo-benefício. 

Nesse sentido, o usuário de um sistema on-line pratica um cálculo de privacidade, num 

intercâmbio utilitarista em que as informações pessoais são dadas em troca de um 

determinado valor, tal como a maior qualidade do serviço (Xu, Luo, Carroll, & Rosson, 

2011).  

Entretanto, caso a tecnologia exija informações que ultrapassem o espaço pessoal, 

ou faça incursões nesse espaço, pode-se provocar uma percepção de intrusão, o que afeta 

diretamente as preocupações de privacidade (Xu et al., 2008). Por conseguinte, o usuário 

poderá apresentar reatância psicológica, vista como uma motivação para recuperar uma 

liberdade, depois ter sido perdida ou ameaçada (Steindl, Jonas, Sittenthaler, Traut-

Mattausch, & Greenberg, 2015), resistindo a uma personalização subjetivamente 
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inapropriada, temendo serem muito identificáveis ou observáveis pela empresa (White, 

Zahay, Thorbjornsen, & Shavitt, 2008).  

A reatância psicológica advém de uma teoria da Psicologia desenvolvida por 

Brehm (1966) e que se define pelo estado pessoal que surge em um indivíduo quando a 

sua liberdade é percebida como ameaçada (White et al., 2008). Tal arcabouço já foi 

utilizado por diferentes áreas do conhecimento, tais como a Medicina – ao analisar as 

verificações induções de comportamento nas comunicações com os pacientes – e no 

Marketing – quando se verificou as formas de persuasão ao consumidor (Quick, Shen, & 

Dillard, 1999). 

Na área de Tecnologia da Informação, pesquisadores já se imiscuíram na teoria da 

reatância psicológica para sugerir que a utilização de informações sensíveis do usuário 

afeta a sua noção de liberdade na internet (Tucker, 2014), além de abalar negativamente 

a satisfação do indivíduo com os processos de decisão na web (Murray & Häubl, 2011a). 

Porém, há estudos que não conseguiram comprovar a reatância como efeito da 

personalização (Lee & Cranage, 2011). 

Ademais, a expansão dos estudos de tal teoria fez com que surgissem 

classificações nos efeitos da reatância. Quick & Stephenson (2007) sugeriram a existência 

de três deles: o efeito bumerangue; o efeito bumerangue relacionado; e o efeito 

bumerangue vicário. O primeiro significa que o usuário responde de maneira oposta à 

ameaça da sua liberdade; o segundo, por sua vez, é quando o indivíduo responde 

realizando um comportamento relacionado, isto é, um comportamento semelhante àquele 

ameaçado; e no terceiro, por fim, a pessoa observa a ameaça à liberdade de outros 

indivíduos e já reage, numa espécie de restauração indireta da liberdade.  

Particularmente, levando em consideração os objetivos desta tese, buscar-se-á 

compreender o efeito bumerangue do Sistema de Recomendação, tendo em vista a 
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existência de uma lacuna que precisa ser preenchida, referente à necessidade de 

verificação dos níveis de intrusão que provocam tal reação. Já existem trabalhos que 

discutem que tipos de informações são consideradas sensíveis pelo usuário, 

principalmente no que diz respeito aos dados financeiros ou médicos (Bansal, Zahedi, & 

Gefen, 2015; Mothersbaugh, Foxx, Beatty, & Wang, 2012), mas poucos constatam a 

existência dos níveis de intrusão de forma mais apurada (Lee et al., 2011). 

Portanto, a presente tese objetiva responder a seguinte pergunta: Como a 

percepção de intrusão do sistema de recomendação afeta a disposição do usuário em 

revelar ainda mais suas informações?  

Visando medir a percepção de intrusão impacta a disposição do usuário em revelar 

suas informações, foi desenvolvido um experimento. A escolha por este método se deu 

porque as preocupações com a privacidade podem não ser refletidas com precisão nas 

configurações de um não-experimento, por causa da lacuna entre os níveis de privacidade 

reivindicados pelos consumidores e seu comportamento real ao tomar medidas para 

proteger suas informações. Os participantes de experimentos, por sua vez, o fazem 

voluntariamente e podem ser (ou não) cautelosos em prover seus nomes e outras 

informações relevantes ao pesquisador (Wattal, Telang, Mukhopadhyay, & Boatwright, 

2012a).  

Uma das contribuições desta tese é a utilização da reatância psicológica, pouco 

abordada nas investigações que lidaram com a disposição em revelar informação pessoal, 

o paradoxo de personalização-privacidade e o cálculo de privacidade (Fitzsimons & 

Lehmann, 2004; Tucker, 2014; White et al., 2008). Ademais, sua importância também se 

encontra no fato de que a reatância foi detectada em duas culturas diferentes – norte-

americana e brasileira.  
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Por fim, os resultados desta pesquisa beneficiarão as empresas que utilizam os 

dados de seus clientes a desenvolverem políticas que não ultrapassem os limites da 

intrusão percebida pelos usuários, inclusive em diferentes culturas, o que é visto como 

uma das deficiências da área (Smith & Dinev, 2011). 
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Objetivos 

Com base no que foi exposto na Introdução, os objetivos deste trabalho são: 

 

Objetivo Geral: 

 Verificar como a percepção de intrusão do sistema de recomendação afeta a 

disposição para revelar informações. 

 

Objetivos Específicos: 

 Comparar os efeitos de diferentes níveis de intrusão do sistema de recomendação 

na disposição para revelar informações;  

 Identificar como as ‘preocupações de privacidade na internet’ interferem na 

relação entre intrusão do sistema de recomendação e disposição para revelar 

informações; 

 Comparar as diferenças de comportamento entre as amostras brasileira e 

americana. 
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Justificativa 

 A ascensão da web 2.0 provocou o desenvolvimento de uma série de tecnologias com 

o objetivo de garantir maior personalização aos consumidores de produtos e serviços 

disponíveis na internet. Entretanto, ao mesmo tempo em que os usuários desejam melhores 

resultados, existem preocupações relativas ao uso de suas informações pessoais pelos 

sistemas, o que se convencionou nomear como paradoxo de personalização-privacidade 

(Aguirre et al., 2016; Lee & Cranage, 2011; Malheiros, 2013). 

Embora vários estudos tenham se interessado em compreender tal preocupação de 

privacidade, bem como o paradoxo que dela advém (Awad & Krishnan, 2006; Sutanto et al., 

2013; Xu et al., 2011), este estudo se justifica pela escassez de trabalhos no campo de 

Sistemas de Informação que utilizaram a teoria da reatância psicológica (Murray & Häubl, 

2011) para entender este fenômeno. Além disso, pesquisas anteriores investigaram efeitos 

diferentes dessa resistência, dentre os quais não se incluíam o efeito bumerangue (Murray & 

Häubl, 2011a; Tucker, 2014; White et al., 2008). 

Ademais, outra lacuna nas pesquisas diz respeito ao comparativo das reações à 

intrusão em diferentes culturas. Kobsa (2007) sugeriu que as decisões de privacidade são 

influenciadas pelas atitudes culturais relativas à privacidade, o que também foi seguido por 

Xu et al. (2008). Por sua vez, Jonas et al. (2009), no âmbito dos estudos da psicologia, 

demonstraram que as culturas “individualistas” são mais afetadas por ameaças à liberdade 

pessoal, em oposição às “culturas coletivistas”, sugerindo que as experiências pessoais de 

reatância depende fortemente dos objetivos e valores mais acessíveis quando a ameaça 

ocorre. 
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O protótipo de Sistema de Recomendação Experimental (SRE) desenvolvido para 

esta tese informa para o usuário como está construindo o seu perfil – isto é, ele explicita as 

quais dados ele está acessando, tais como redes sociais ou o comparativo com outros 

consumidores –, fato que pode alterar a preocupação de privacidade. Estudos anteriores 

mostraram que a maneira como a informação é coletada influencia diretamente 

comportamento do indivíduo, sobretudo se ela for “aberta” ou “coberta”, ou seja, informada 

ou não informada ao usuário (Aguirre et al., 2016). Este estudo pretende ampliar essa 

verificação. 

No entanto, conforme Smith & Dinev (2011), poucos estudos na área de SI se 

aventuraram em analisar os níveis de privacidade por meio de estudos que comparem 

diferentes culturas, inclusive por dificuldades linguísticas. Consequentemente, esta pesquisa 

busca contribuir com a literatura ao fazer um comparativo de como duas diferentes culturas 

– a norte-americana e a brasileira – reagem aos níveis de intrusão de um Sistema de 

Recomendação. 

Do ponto de vista prático, a pesquisa visa contribuir para que os desenvolvedores possam 

criar melhores sistema de recomendação, os quais poderão ser mais efetivos, evitando um 

eventual efeito bumerangue em suas personalizações. Consequentemente, equilibrar-se-ão os 

interesses das organizações – aumentando o sucesso no oferecimento de produtos e serviços 

– e dos indivíduos, que satisfarão suas necessidades e desejos, com maior sensação de 

proteção de sua privacidade.  
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2. Revisão da Literatura e Hipóteses 

Sistemas de Recomendação  

A literatura de Sistemas de Informação frequentemente utiliza as expressões 

“sistemas de recomendação”, “sistemas de personalização”, “agentes de recomendação”, 

“agentes de compra”, “agentes de comparação de compras”, “ajuda interativa para decisão”, 

como sinônimos, mas que nem sempre são aplicadas a um mesmo tipo de sistema.  

Conforme já exposto, este trabalho utiliza a definição sugerida por Li & Karahanna 

(2015), na qual Sistemas de Recomendação correspondem a uma tecnologia baseada na web 

que coleta as preferências dos consumidores, explícita ou implicitamente, e 

consequentemente lhes recomenda produtos ou serviços de e-vendors. 

O progresso dos SR se deu a partir da constatação de que as pessoas, ao tomarem 

decisões, confiam na recomendação de outros (Ricci, Rokach, Shapira, & Kantor, 2011). Por 

conseguinte, muitas empresas que estão em atividade na internet, tais como Amazon.com, 

Netflix, Youtube, Tripadvisor e Spotify, têm se utilizado da riqueza de dados disponibilizados 

pelos usuários no ambiente virtual em favor da expansão de seus negócios. Tais informações 

geralmente são coletadas a partir do histórico dos usuários ou da recomendação de itens por 

pessoas com gostos similares (Balabanovic & Shoham, 1997;  Burke & Ramezani, 2011). 
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Empresas e consumidores utilizam os SR com motivações diferentes, porém 

complementares. Do ponto de vista das empresas, pode-se afirmar que um SR será bem-

sucedido se conseguir oferecer algum valor para o usuário, influenciando-o na decisão de 

adquirir um determinado produto. Desse modo, as empresas se beneficiam dos SR, pois 

conseguem ampliar a quantidade e a diversidade de itens vendidos, bem como aumentam a 

satisfação e a fidelidade do consumidor, já que os sistemas conseguem compreender o que o 

usuário deseja (Lin, 2014) 

Na visão do consumidor, os SR permitem a sugestão de itens que se relacionam com 

a sua busca, oferecem itens ranqueados de acordo com o seu gosto (ex. escala de uma a cinco 

estrelas), recomendam os itens que podem satisfazer as suas necessidades, bem como 

permitem sua expressão – avaliando o produto e ajudando outras pessoas (Ricci et al., 2011). 

Adomavicius & Tuzhilin (2006) igualam o significado de SR a um processo de 

personalização, composto das seguintes etapas: ‘entender o consumidor’, ‘entregar 

informações personalizadas’ e ‘verificar o impacto das recomendações’, sintetizadas na 

Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Os estudos voltados para “entender o consumidor” focam em como extrair e reunir 

os dados dos usuários – por meio de métodos explícitos ou implícitos –, com o objetivo de 

Etapa 1: Entender o 

consumidor através 

da coleta de 

informações e 

converter em 

conhecimento 

armazenado. 

Etapa 2: Entregar 

informações 

personalizadas 

baseadas no perfil 

de cada 

consumidor. 

Etapa 3: Verificar o 

impacto da 

personalização no 

consumidor. Estas 

informações servem 

como feedback para 

possíveis melhorias.  

Figura 1: Etapas dos SR 
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construir um perfil. Por exemplo, as informações podem ser coletadas tanto a partir de uma 

solicitação explícita do sistema, requerendo aos usuários a avaliação de itens, classificação 

como relevante ou não relevante, como deixando comentários ou de forma implícita, que não 

requer um envolvimento ativo do consumidor (Bauer & Nanopoulos, 2014; Lavie, Sela, 

Oppenheim, Inbar, & Meyer, 2010). 

A segunda etapa está relacionada com a entrega das recomendações de uma maneira 

fiel às necessidades do consumidor. Para essa etapa, nota-se um esforço de desenvolvedores 

de sistemas, no intuito de criar e aperfeiçoar algoritmos que atinjam essa finalidade (Tejeda-

Lorente, Porcel, Peis, Sanz, & Herrera-Viedma, 2014; Sahoo; Vir Singh & Mukhopadhyay, 

2012; Pera & Ng, 2013) 

De acordo com Burke (2007) existem diferentes tipos de abordagens para a entrega 

de uma recomendação: a) baseada no conteúdo, em que o sistema se fundamenta no que os 

usuários gostaram no passado; b) filtragem colaborativa, quando a recomendação se baseia 

no gosto de usuários com perfis semelhantes; c) demográfico, pois os itens recomendados 

utilizam como referência nichos demográficos como sexo, cidade, idade ou língua; d) 

baseada no conhecimento, sendo os itens recomendados a partir de suas características 

específicas; e) baseado na comunidade, visto que o sistema recomenda itens se pautando na 

preferência dos amigos do usuário; e, por último, f) sistemas de recomendação híbridos, que 

combinam as abordagens anteriores.  

A etapa final do SR trata de aferir o impacto da personalização, ajustando a estratégia 

para que se adeque mais às necessidades do consumidor. Nessa fase, as pesquisas acadêmicas 

estão voltadas para constatar como ocorre a relação entre o usuário final e a informação 

recebida, seja no âmbito da tomada de decisão, da confiança no sistema, da utilidade 

percebida, da familiaridade com o sistema ou outros fatores.  
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Diante da importância dos SR na atualidade, bem como as diferentes maneiras de 

analisar esse tipo de sistema, serão discutidas as preocupações de privacidade e a necessidade 

de personalização – paradoxo privacidade-personalização – e os possíveis efeitos de reatância 

psicológica provocada pela formação de uma sugestão de serviço ou produto entendida como 

invasiva pelo usuário. 

Reatância psicológica 

A reatância psicológica é um estado motivacional dirigido para o realcance de uma 

liberdade restringida. Assim, quando a liberdade de um indivíduo é ameaçada ou restrita, 

experimenta-se um estado de reatância psicológica (Brehm, 1966). 

Steindl et al. (2015) expõem que a reatância mescla o afeto e a cognição, sendo uma 

espécie de desconforto que leva as pessoas a resistirem à influência social de terceiros. Brehm 

(1966) afirmou que os indivíduos que experimentam esse efeito podem ter sentimentos hostis 

e agressivos. Nesse sentido, um determinado requerimento de informação pessoal por uma 

empresa provoca uma estimulação de emoções que altera a maneira do usuário avaliar os 

riscos e benefícios em revelar os seus dados (Morosan & DeFranco, 2015). 

Esse tipo de reação, nomeado como efeito bumerangue, define-se como uma resposta 

do indivíduo de forma plenamente oposta à ameaça à sua liberdade (Quick & Stephenson, 

2007; Sittenthaler, Traut-Mattausch, Steindl, & Jonas, 2015). Isso significa que o 

comportamento do usuário frente a um sistema de recomendação personalizado e que utiliza 

informações pessoais pode provocar uma reação diferente daquela visada pela tecnologia, 

fazendo com que o consumidor se assuste com a enorme intrusão em sua privacidade.  

No contexto da TI, White et al. (2008) constataram que a personalização 

subjetivamente inapropriada provoca uma resistência psicológica, sobretudo porque os 
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consumidores passam a se sentir muito vulneráveis em relação à empresa. Os resultados do 

estudo, porém, apontaram que existem fatores mitigadores de uma potencial reatância, dentre 

as quais se destaca a utilidade percebida do produto/serviço. 

Em sentido semelhante, Lee & Cranage (2011) não conseguiram apontar a reatância 

em pesquisa relacionada a websites de viagem. Os estudiosos, no entanto, atribuíram essa 

ausência ao fato de que, no caso de personalização de viagens, a utilização de informações 

pessoais não foi considerada um risco. Em consequência, assumem que a reatância depende 

do contexto das informações e do serviço.  

A conclusão é semelhante àquela apontada posteriormente por Tucker (2014), para 

quem a sensibilidade da informação é uma das principais causadoras de tal resistência 

psicológica. Analisando a publicidade em mídias sociais, a pesquisadora compreendeu que a 

reatância é maior quando os dados pessoais utilizados pelas tecnologias são mais exclusivos, 

fazendo com que os consumidores resistam ao apelo de um anúncio amplamente 

personalizado.  

Murray & Häubl (2011), por sua vez, demonstram o comportamento reativo dos 

consumidores quando foram constrangidos por um sistema a aceitar uma determinada opção 

de serviço/produto, solidificando o que Fitzsimons & Lehmann (2004) atestaram, ao 

sustentar que, em certas circunstâncias, as recomendações podem ser percebidas de forma 

negativa pelo usuário, provocando resultados inesperados nas escolhas finais, isto é, afetando 

desfavoravelmente a satisfação do indivíduo com o processo de decisão.  

Assim, a razão em usar a teoria da reatância psicológica neste trabalho está em 

verificar os diversos níveis de intrusão que podem provocar o efeito bumerangue do SR no 

usuário, quando o SR diz explicitamente o que fará com suas informações, acarretando uma  

reação de forma diferente da esperada pelos desenvolvedores dos sistemas de recomendação, 
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bem como das empresas que os empregam (Wattal, Telang, Mukhopadhyay, & Boatwright, 

2012b). Ademais, conforme sugestão de Miron & Brehm (2006), é necessário investigar 

como diferentes culturas reagem a semelhantes ameaças, posto que a experiência de reatância 

nas pessoas depende fortemente dos objetivos e valores mais acessíveis quando a ameaça 

ocorre, os quais fazem parte do contexto cultural em que elas se inserem (Jonas et al., 2009; 

Steindl et al., 2015). 

Preocupações de Privacidade na Internet, Paradoxo privacidade-personalização, Cálculo 

de Privacidade 

As preocupações de privacidade se referem à preocupação dos usuários em 

determinar como seus dados pessoais serão comunicados a terceiros, bem como às práticas 

das tecnologias relacionadas à coleta e uso das informações (Awad & Krishnan, 2006; Hong 

& Thong, 2013a). Tais inquietações se referem às visões subjetivas dos clientes de que os 

seus dados são vulneráveis, bem como de que não têm controle sobre eles (Sheng et al., 

2008).  

Diferentes estudos demonstram que as preocupações de privacidade são consideradas 

um fenômeno complexo, posto que são influenciadas por condições externas (cultura, leis 

regulatórias, etc.) e podem variar de acordo com a característica pessoal e as experiências 

passadas do usuário (Malhotra et al., 2004; Sheng et al., 2008).  

As noções de privacidade na internet encontram uma contradição, nomeada pela 

literatura como paradoxo de privacidade-personalização (Awad & Krishnan, 2006). Em 

suma, os consumidores desejam, de um lado, uma personalização – o que requer mais 

informação – e de outro, têm fortes preocupações acerca de sua privacidade (Li & Unger, 

2012; Sutanto et al., 2013). Wakefield (2013) anota que o consumidor frequentemente 
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termina sucumbindo aos pedidos de dados das empresas para a obtenção de alguma 

vantagem. 

Entendendo a privacidade como uma commodity (Bennett, 1992), o usuário faz um 

cálculo de privacidade no qual procura observar um custo-benefício favorável na disposição 

para revelar a informação, o que lhe garantiria um melhor serviço ou produto (Aguirre et al., 

2016; Chellapa & Sin, 2005; Kobsa, 2007; C. H. Lee & Cranage, 2011; White et al., 2008; 

Xu et al., 2011). Conforme Morosan & DeFranco (2015), ao se envolverem no cálculo de 

privacidade, os consumidores estão tratando a privacidade não como um valor social 

absoluto, mas como mercadoria caracterizada por valor econômico. 

 Sendo assim, a disposição para revelar a informação pessoal é a medida em que os 

usuários estão dispostos a fornecer seus dados a uma tecnologia (Anderson & Agarwal, 

2011a; Dinev & Hart, 2006; Gerlach et al., 2015), como consequência do raciocínio 

desenvolvido durante o cálculo de privacidade (Malheiros, 2013; Morosan & DeFranco, 

2015). Xu et al. (2011) explicaram que tal vontade depende do tipo de abordagem de 

personalização feita pela ferramenta, bem como das características pessoais do cliente. 

Wakefield (2013) esclarece que alguns tipos de dados são concedidos de forma mais 

ou menos relutante pelo consumidor. São chamadas de “informação privada sensível”, 

significando que sua divulgação pública poderá vir a prejudicar o indivíduo social ou 

financeiramente. Na maioria das vezes, tratam-se de informações médicas, financeiras ou 

pessoais que possam tornar aquela pessoa extremamente identificável a uma empresa (Bansal 

et al., 2015; Kehr et al., 2015; Mothersbaugh et al., 2012; Sutanto et al., 2013). Isso fez com 

que  Lee et al. (2011) chegassem a sugerir uma divisão dos consumidores baseada em níveis 

de preocupação de privacidade, sendo eles, os fundamentalistas – com alta preocupação –, 
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os não preocupados – sem qualquer preocupação – e os pragmáticos – que têm preocupação, 

mas que dividem seus dados com firmas com as quais tem confiança. 

Além da sensibilidade, Zimmer, Arsal, Al-Marzouq, & Grover (2010) pontuaram que 

a relevância da informação exigida também afeta a disposição do usuário em revelá-la. 

Entretanto, tais requerimentos podem provocar o surgimento de emoções que podem alterar 

a maneira de avaliar os riscos e benefícios de revelar os dados (Morosan & DeFranco, 2015). 

Nesse sentido, partindo da concepção de que a sensibilidade da informação provoca 

o surgimento uma espécie de espaço pessoal de privacidade do usuário na internet, Xu et al. 

(2008) notaram que uma incursão prejudicial da tecnologia nesse espaço provocaria no 

consumidor uma percepção de intrusão, o qual é um fator importante na determinação do 

nível de preocupação de privacidade em relação às práticas de informação específicas de um 

website. De maneira semelhante, Chellapa & Sin (2005) também perceberam o risco de 

formação de um perfil considerado intrusivo pelo usuário como um aspecto a ser considerado 

nas pesquisas sobre o tema.  

Portanto, considerando que a disposição para revelar informação pessoal é 

consequência de um cálculo de privacidade que avalia o custo-benefício daquele ato, bem 

como que o requerimento ou uso de informações pessoais podem ampliar as preocupações 

de um usuário na internet, propõe-se a seguinte hipótese: 

 

H1: A disposição para revelar informação pessoal diminui com o aumento da 

percepção de intrusão do Sistema de Recomendação. 

 

As preocupações de privacidade na internet refletem a percepção que um indivíduo 

tem de sua preocupação com o modo como as informações são tratadas pelas tecnologias. 
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Hong & Thong (2013a), desenvolvendo estudo prévio de Smith, Milberg, & Burke (1996), 

assinalaram a existência de seis dimensões específicas desse fenômeno: ciência, coleta de 

informações, falta de controle, acesso impróprio, erro e uso secundário. Ademais, a partir das 

sugestões de Malhotra et al. (2004), também confirmaram fatores de outra ordem que podem 

influenciar as preocupações do usuário na internet: as crenças de risco e as crenças de 

confiança. 

A ciência é o grau em que uma pessoa está preocupada com sua consciência das 

práticas de privacidade de informações pelas TI. A coleta, por sua vez, é o grau em que a 

pessoa está preocupada com a quantidade de dados individuais específicos possuídos por um 

sistema; já a falta de controle é o grau em que uma pessoa está preocupada com o fato de que 

ela não tem controle adequado sobre suas informações pessoais detidas por um sistema 

(Dinev et al., 2012; Hong & Thong, 2013a; Malhotra et al., 2004). 

 Xu et al. (2008) expõem que o construto ciência se vincula com a medida em que o 

indivíduo é informado sobre as práticas/políticas de privacidade de uma ferramenta, 

explicando-o como seus dados serão usados. Malheiros (2013) explicou que uma relação de 

informações mais transparente entre os consumidores e as empresas provoca reações 

positivas aos pedidos de dados pessoais. 

A coleta de dados por uma empresa é percebida como coerente quando é garantido 

ao consumidor o controle sobre a informação e quando esse indivíduo é informado acerca da 

intenção de uso da informação pela firma, ou seja, a ciência sobre as práticas de privacidade 

da tecnologia (Malhotra et al., 2004). Assim, dar publicamente aos usuários o controle de 

suas informações privadas pode beneficiar os recebedores de dados na formatação de 

personalizações (Tucker, 2014). Igualmente, afirmam Aguirre et al. (2016) que garantir aos 
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consumidores o controle sobre seus direitos de privacidade diminuem as preocupações com 

as informações pessoais.   

Dessa forma, Chellapa & Sin (2005) explicitaram que a presença desses fatores 

compõem a confiança do usuário de que a coleta e subsequente acesso, bem como o uso e 

divulgação de suas informações pessoais é consistente com as práticas de privacidade 

apresentadas pela ferramenta.  

Desta feita, tendo em vista que a ciência, a coleta de informações e o controle levam 

o usuário a medir a sua disposição em revelar informação pessoal, bem como a ocorrência 

ou não de intrusão na sua privacidade informacional, propõem-se as seguintes hipóteses: 

 

H2: A ‘ciência’ modera o impacto da percepção de intrusão do Sistema de 

Recomendação aumentando a disposição para revelar informações pessoais. 

H3: A ‘coleta de informações’ modera o impacto da percepção de intrusão do 

Sistema de Recomendação diminuindo disposição para revelar informações pessoais. 

H4: A ‘falta de controle’ modera o impacto da percepção de intrusão do Sistema de 

Recomendação diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 

 

Ainda discutindo o fenômeno da preocupação da privacidade na internet, tem-se 

outras três dimensões desse fenômeno advindas de Hong & Thong (2013) e Smith et al. 

(1996), a saber: uso secundário, erro e acesso impróprio. 

O uso secundário é o grau em que uma pessoa está preocupada que as informações 

pessoais são coletadas por tecnologias para uma finalidade, mas que termina sendo usada 

para outro propósito sem autorização do indivíduo; erro, por sua vez, é o grau em que a 

pessoa está preocupada que proteções contra erros deliberados e acidentais em dados pessoais 
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pelos sistemas sejam inadequadas; já acesso impróprio é o grau em que uma pessoa está 

preocupada que as informações pessoais detidas pelos sistemas fiquem facilmente 

disponíveis para indivíduos não devidamente autorizados para visualizar ou trabalhar com os 

dados (Hong & Thong, 2013a; Smith et al., 1996).  

A importância dessas variáveis foi demonstrada em estudos anteriores, os quais 

concluíram que indivíduos estariam a dispostos a despender uma quantia em dinheiro para 

evitar erros, acesso impróprio e uso secundário, principalmente em websites da áreas 

financeira, de saúde e de viagens (Hann, Hui, Lee, & Png, 2002). .  

Pavlou & Anderson (2007) argumentam que o acesso impróprio e o uso secundário 

são duas das principais preocupações de privacidade, sendo o primeiro relativo à ausência de 

controles apropriados por parte da tecnologia, e o segundo ao uso das informações pessoais 

do usuário para fins diferentes, sem o seu consentimento. Tais construtos afetariam 

diretamente a disposição em revelar informações pessoais, o que também foi apresentado por 

Liu, Marchewka, Lu, & Yu (2005). 

Portanto, com fundamento na ideia de que o uso secundário, o erro e o acesso 

impróprio levam o usuário a ajustar a sua disposição em revelar informação pessoal, bem 

como a ocorrência ou não de intrusão na sua privacidade informacional, propõem-se as 

seguintes hipóteses: 

 

H5: O ‘acesso impróprio’ modera o impacto da percepção de intrusão do Sistema 

de Recomendação diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 

H6: O ‘erro’ modera o impacto da percepção de intrusão do Sistema de 

Recomendação diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 
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H7: O ‘uso secundário’ modera o impacto da percepção de intrusão do Sistema de 

Recomendação diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 

 

Por fim, Malhotra et al. (2004) define crenças de confiança como o grau em que a 

pessoa acredita que o sistema é confiável na proteção de suas informações pessoais, e crenças 

de risco como a expectativa de que um alto potencial de perda está associado à divulgação 

de informações pessoais ao sistema. Hong & Thong (2013a) os consideram como fatores de 

terceira ordem que influenciam as preocupações de privacidade na internet, sobretudo porque 

os resultados de sua pesquisa atestam que indivíduos com preocupações maiores de 

privacidade são menos propensos a confiar nos sites no que diz respeito à manipulação de 

seus dados pessoais, bem como são mais propensos a achar arriscar fornecê-los. 

Bansal et al. (2015) argumentam que a confiança desempenha um papel crítico nos 

serviços on-line, sobretudo nos negócios, determinando a medida em que os usuários estão 

dispostos a revelar informações sensíveis às empresas. Mothersbaugh et al. (2012) concluem 

de forma semelhante, ao afirmar que a confiança é um mecanismo que antecede a disposição 

para revelar informação pessoal. 

Kobsa (2007) sugere que a confiança é construída por uma série de elementos, dentre 

os quais se destacam a experiência passada positiva do usuário em um sistema, o seu design 

e operabilidade, a sua reputação e suas políticas de privacidade. O aumento das crenças de 

confiança diminui a preocupação com a privacidade informacional (Aguirre et al., 2016).  

Já as crenças de risco foram interpretadas por Xu et al. (2008) como incertezas 

resultantes de potenciais resultados negativos e da possibilidade de comportamento 

oportunista pela outra parte que pode resultar em perdas. Em artigo posterior, Dinev et al. 

(2012) apontam que, como a informação computadorizada é facilmente distribuída e 
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reutilizada, um usuário pode perceber relativo risco de que a informação está sendo usada de 

outra forma. Por conseguinte, o risco provocaria percepções de intrusão. 

Os resultados da pesquisa de Xu et al. (2011) sugerem que as influências da 

personalização nas crenças de risco variam de acordo com o tipo de sistema de 

personalização – aberta ou coberta. Ademais, Gerlach et al. (2015) concluíram que os riscos 

medeiam a disposição dos usuários em divulgar informações. 

 Diante do exposto, conjecturando que as crenças de confiança e as crenças de risco 

levam o usuário a medir a sua disposição em revelar informação pessoal, bem como a 

ocorrência ou não de intrusão na sua privacidade informacional, propõem-se as seguintes 

hipóteses: 

 

H8: As ‘crenças de confiança’ moderam o impacto da percepção de intrusão do 

Sistema de Recomendação aumentando a disposição para revelar informações pessoais. 

H9: As ‘crenças de risco’ moderam o impacto da percepção de intrusão do Sistema 

de Recomendação diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 
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3. Metodologia 

Caracterização da Pesquisa  

Este trabalho é caracterizado como descritivo, quantitativo e transversal. Quanto aos 

fins é considerado descritivo, pois visa descrever as características de determinado fenômeno 

ou população, por meio do estabelecimento de relações entre as variáveis (Vergara, 2011). 

No que se refere a estratégia de investigação, é classificado como quantitativo, pois para 

apoiar ou refutar as hipóteses, foram empregados procedimentos estatísticos na análise dos 

dados (Creswell, 2010). Também é denominado de corte transversal, uma vez que os dados 

foram coletados e analisados em momentos únicos, apresentando um recorte temporal 

(Richardson, 2008). 

O método utilizado foi o Experimental, que permite o pesquisador controlar situações 

de pesquisa por meio da manipulação de uma ou mais variáveis independentes, e observar os 

possíveis efeitos causais sobre a(s) variável(eis) dependente(s) (Zikmund, Babin, Carr, & 

Griffin, 2010). Esta relação causal entre as variáveis tende a ser probabilística. Por isso, o 

pesquisador não pode afirmar que a relação de causalidade é absoluta, ele deve apenas inferir 

que há uma relação de causa e efeito em termos de probabilidade (Cooper & Schindler, 2003). 

Existem duas amplas categorias de experimentos, aqueles intitulados experimentos 

verdadeiros e os quase-experimentos. A diferença entre as duas categorias é que, enquanto o 

experimento verdadeiro requer a randomização (ou aleatorização) dos grupos de tratamento 

e controle, no quase-experimento não há a randomização (Bhattacherjee, 2012; Creswell, 

2010; Keppel, 1991; Levin, 1999). A randomização é uma técnica usada para garantir que 

fatores estranhos sejam representados igualmente nos grupos de tratamento e controle, onde 
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cada um dos sujeitos tem a mesma chance e probabilidade de pertencer a qualquer um dos 

grupos (Malhotra, 2012; Breakwell, Hammond, Fife-Schaw, & Smith, 2010).  

Mesmo que tenhamos utilizado a randomização dos sujeitos para garantir que haja o 

menor número de diferenças possível entre grupos de tratamento e controle, não é possível 

afirmar que o processo de controle das variáveis estranhas por meio da randomização é capaz 

de garantir o controle total de um experimento. Diante disto, se fôssemos classificar os 

experimentos que compõe esta tese mais especificamente, poderiam ser denominados como 

quase-experimentos, que são estudos que aplicam parte dos processos de experimentos 

verdadeiros, mas carecem de um controle experimental total (Malhotra, 2012). 

No que se refere ao delineamento do experimento, optou-se pelo Estudo de Grupo de 

Controle Somente Pós-Teste. Neste caso, as unidades testes em questão são submetidas ao 

tratamento apenas uma vez (apenas pós-teste), ou seja, os tratamentos não são realizados em 

duas etapas (pré-teste e pós-teste) (Malhotra, 2012; Cooper & Schindler, 2003). Embora o 

Estudo de Grupo de Controle Somente Pós-Teste possua vantagens no que se refere à 

simplicidade da implementação, aos prazos, custos e tamanho da amostra, também apresenta 

aspectos desvantajosos, uma vez que o estudo é sensível às variáveis estranhas denominadas 

‘mortalidade’ e ‘tendenciosidade de seleção’ (Malhotra, 2012; Cooper & Schindler, 2003). 

No caso da mortalidade, quando os sujeitos abandonam o experimento no meio de 

sua execução, fica impossível determinar se aqueles que abandonaram à pesquisa 

responderiam da mesma maneira caso finalizassem o experimento. Devido os experimentos 

terem sido realizados fora do laboratório, não foi possível controlar os casos de abandono da 

pesquisa. No entanto, na tentativa de diminuir os efeitos da mortalidade, foram oferecidos 

vale-presente da Saraiva e do Netflix (no Brasil) e pontos na disciplina (nos EUA) para 

aqueles que finalizaram o experimento com sucesso. Na opinião de Malhotra (2012) estas 
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estratégias para diminuir a mortalidade podem ser utilizadas para aumentar o índice de 

respostas.  

No que se refere a tendenciosidade de seleção, se pressupôs que os grupos dos 

experimentos fossem semelhantes em termos de medidas referente a variável independente. 

No entanto, devido a coleta de dados ter sido realizada em um único momento e não haver 

medição pré-tratamento, não houve como, de fato, confirmar se o comportamento de um 

sujeito era um e, posteriormente, mudou. No caso da amostra americana, os estudantes do 

curso de Administração foram convidados por um professor de uma disciplina a participar 

da pesquisa. Já no Brasil, não houve intermediador, o convite foi feito pela pesquisadora, a 

qual foi pessoalmente às salas de aulas da universidade.    

Se por um lado o Estudo de Grupo de Controle Somente Pós-Teste é sensível a 

mortalidade e tendenciosidade de seleção, por outro, as variáveis estranhas ‘maturação’ 

(mudanças nos sujeitos em decorrência do passar do tempo), ‘efeito de teste’ (efeito de uma 

observação anterior em uma observação posterior), ‘instrumentação’ (mudanças entre as 

observações, tanto no instrumento de mensuração quanto no observador) não afetaram os 

experimentos desta tese, tendo em vista que cada sujeito só participou de uma única coleta 

de dados. Sendo assim, tais variáveis estranhas são mais críticas em experimentos executados 

em dois ou mais momentos. Os detalhes dos estudos são fornecidos a seguir. 

Procedimentos pré-coleta de dados 

 As etapas que antecederam a execução do experimento foram voltadas a elaboração 

e refinamento do Sistema de Recomendação Experimental (SRE). Por meio de ciclos de 

contribuições efetuadas pelos professores e alunos do doutorado da Universidade do Arizona 

(UA), várias sugestões de aperfeiçoamentos foram discutidas até se chegar a um instrumento 
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de pesquisa satisfatório para coleta de dados. Dentre algumas alterações realizadas, houve a 

elaboração da história a ser contada sobre a realização do experimento, readequação da 

sequência do experimento, especificação do quão extensa deveria ser cada etapa, 

estabelecimento do tempo que deveria ter cada manipulação, adaptação dos itens utilizados 

para o contexto da pesquisa, discussão sobre quais e quantas recomendações deveriam ser 

apresentadas aos participantes, discussão de detalhes estéticos, como o uso de cores e de 

imagens, refinamento da redação, entre outras.  

 O instrumento aplicado nos EUA precisou ser adaptado para o contexto brasileiro 

levando em consideração as diferenças culturais, idiomáticas, linguísticas e contextuais 

relativas à tradução (Hambleton, 2005). Para que isto ocorresse, priorizou-se a participação 

de mais de uma pessoa no processo de adaptação do instrumento na tentativa de minimizar o 

risco de vieses culturais. Conforme sugestão de Hambleton (2005), foram escolhidas pessoas 

bilíngues com vivência na cultura brasileira, sendo elas: um canadense com vivência no 

Brasil há mais de dez anos; uma americana com vivência no Brasil há sete anos, e uma 

brasileira, professora de inglês.  

 A técnica utilizada no processo de adaptação do instrumento foi a back-translation 

Brislin (1970), amplamente utilizada e aceita na validação de instrumentos em culturas 

diferentes (Cha, Kim, & Erlen, 2007). No primeiro momento, os tradutores foram orientados 

a evitar a tradução literal e priorizar a adaptação para o contexto da pesquisa. Sendo assim, 

o instrumento foi adaptado por uma tradutora (brasileira) do inglês para o português. Em 

seguida, outro tradutor (canadense) traduziu a versão em português para o inglês. Com as 

duas versões em mãos, a pesquisadora as comparou e analisou se as traduções eram 

semelhantes, e se possuíam o mesmo significado do instrumento em inglês. Diante de 

pequenas divergências, a terceira tradutora (americana) analisou as duas versões e sugeriu 



29 

 

 

adaptações. Em acordo com os comentários da terceira tradutora, a pesquisadora os enviou 

para os dois primeiros tradutores, e estes acataram as sugestões realizadas.  

 Após o processo de adaptação do instrumento, foi realizado o pré-teste com dezoito 

pessoas, incluindo estudantes de doutorado e alunos da graduação. As sugestões aceitas 

foram: revisão do português (erro de digitação), duplicidade de um item, alteração de como 

medir o manipulation check, e a revisão na demora na transição de uma tela para outra.  

Sistema de Recomendação Experimental 

Os experimentos foram realizados a partir da criação de um protótipo de sistema de 

recomendação experimental (SRE) construído na Qualtrics Insight Platform (Qualtrics, 

2016), uma plataforma on-line que possibilita a personalização de experimentos, surveys, 

distribuição e controle de dados coletados. Os participantes tiveram acesso ao SRE por meio 

de um link, o qual pôde ser acessado a partir de laptops ou desktops com acesso a internet. 

As telas do experimento podem ser visualizadas no Apêndice A. 

O SRE foi planejado com o objetivo de induzir os respondentes a acreditar que o 

sistema estava interessado em coletar informações dos usuários para que, consequentemente, 

pudesse lhes fazer recomendações de acordo com o perfil de cada um. Para tanto, cada 

participante recebeu diferentes níveis de intrusão, que se referem aos níveis de tratamentos 

aplicados na pesquisa.  

O contato do participante com o SRE aconteceu em um único momento, divididos 

em quatro fases: Fase 1, Delineamento do perfil e preferências; Fase 2, Manipulação; Fase 

3, Apresentação do output; e Fase 4, Mensuração das variáveis, as quais são ilustradas na 

Figura 2 a seguir: 
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Figura 2. Etapas do Sistema de Recomendação Experimental 

 

Delineamento do perfil e preferências (Fase 1) 

Na primeira fase do experimento, os participantes foram solicitados a fornecer 

informações pessoais e classificar suas preferências no âmbito de categorias de filmes, gênero 

musical, aplicativos móveis, além da preferência por dez filmes específicos. O SRE informou 

para os participantes que estas informações estavam sendo solicitadas com a finalidade de 

criar recomendações mais personalizadas. Esta etapa foi intencionalmente a mais extensa, 

pois o intuito foi criar no sujeito a sensação de que seu tempo estava sendo utilizado para o 

fornecimento de informações para o SRE. 

Com o objetivo de aproximar o SRE ao universo dos participantes da pesquisa e o 

torná-lo mais real, foram utilizados elementos que remetem ao cenário popular de serviços 

oferecidos virtualmente e que fazem parte da cultura popular. Por exemplo: o elemento 

escolhido para a classificação das categorias foi a ‘estrela’, por ser um modo recorrente de 

avaliar serviços no espaço virtual, cuja utilização tem sido cada vez mais empregada por 

organizações para captar a percepção de seus usuários. Portanto, os sujeitos selecionaram 

suas preferências entre uma a cinco estrelas, sendo uma estrela = odeio, duas estrelas = não 

gosto, três estrelas = gosto, quatro estrelas = realmente gosto e cinco estrelas = amo. Além 

disso, houve o cuidado em repetir as nomenclaturas das categorias utilizadas por empresas 

populares como a Netflix, Spotify, Google, Apple e Amazon.com. No que se refere a avaliação 

Fase 1

Delineamento do 
perfil e 

preferências

Fase 2

Manipulação

Fase 3

Apresentação do 
output

Fase 4

Mensuração das 
variáveis
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dos filmes, foram escolhidos dez filmes com maiores vendas na bilheteria americana para o 

experimento nos EUA, e dez filmes de grande sucesso no cenário brasileiro. Se o indivíduo 

não tivesse assistido ao filme, deveria selecionar a opção ‘Eu ainda não assisti a este filme’. 

Cabe enfatizar que as informações coletadas na Fase 1 não foram utilizadas nas 

análises, pois conforme foi exposto anteriormente, o objetivo foi criar a sensação de que o 

participante estava fornecendo suas informações para melhorar a recomendação 

personalizada. 

Manipulação (Fase 2)  

Para manipular os níveis de tratamento da variável independente (percepção de 

intrusão), o SRE dividiu os participantes randomicamente em três grupos. Cada grupo 

recebeu um nível de manipulação, que podia ser em nível ausente (T1), nível baixo (T2) ou 

nível alto (T3). A manipulação dos três grupos foi realizada por meio de uma animação com 

duração de 30 segundos, na qual foram exibidas interfaces gráficas com uma barra de 

progresso que crescia conforme a porcentagem aumentava, e dizeres sobre qual tarefa o 

sistema estava executando. No intuito de reforçar aos participantes o que o SRE estava 

executando, as frases das animações não desapareceram da tela, assim permanecendo 

propositalmente até o término. Para isso, foi preciso contratar um designer de animações para 

o desenvolvimento do projeto gráfico.  

Do nível ausente para o nível alto, as informações fornecidas pelo SRE apresentaram 

uma evolução progressiva de intrusão, a qual não foi real, sobre o que SRE fez para construir 

o perfil do usuário. Para o participante do grupo de tratamento 1, o SRE informou que o seu 

perfil estava sendo construído com base nas preferências e informações fornecidas; já para o 

participante do grupo de tratamento 2, o SRE informou que o perfil estava sendo construído 
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com base nas preferências e informações fornecidas, e comparação com a preferência de 

outros usuários. Por último, o participante do grupo de tratamento 3, foi informado que seu 

perfil estava sendo construído com base nas preferências e informações fornecidas, 

comparação com a preferência de outros usuários, e seu comportamento nas mídias sociais. 

 Na Figura 3 é possível visualizar um exemplo da interface da animação aplicada ao 

grupo de tratamento 1. As interfaces gráficas foram iguais para todos os grupos, o que mudou 

foram as informações apresentadas a cada um dos três grupos (Apêndice B).  
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Figura 3. Interface gráfica da manipulação aplicada ao grupo de tratamento 1. 

Output (Fase 3) 

Imediatamente após a animação gráfica, o SRE apresentou as recomendações para o 

sujeito. O output escolhido como recomendações no experimento americano foram piadas 

retiradas da base de dados Jester Dataset 2+. Esta base de dados foi desenvolvida e é mantida 

pelo professor Goldberg (2001) e seu grupo de pesquisa da Universidade de Berkeley, para 

que acadêmicos possam testar algoritmos de sistemas de recomendação com dados reais. A 

base pode ser utilizada gratuitamente, contém 150 piadas, com 2.200.000 avaliações feitas 

por anônimos, no intervalo de -10 a + 10. Entre as cinquenta piadas mais bem avaliadas na 

base de dados Jester Dataset 2+ foram selecionadas, por pesquisadores norte-americanos, 

dez piadas para serem recomendadas aos participantes do experimento. Piadas consideradas 

impróprias, com conteúdo racista ou obsceno, bem como aquelas com conteúdo defasado 

foram rejeitadas na escolha.  

Já para o experimento brasileiro, o output escolhido foram dez frases motivacionais 

sobre tópicos gerais, tais como superação, amizade, sabedoria, entre outras. O critério de 

escolha para as mensagens foi baseado na seleção das 5 frases mais interessantes no universo 

de 40, sob o ponto de vista de 113 estudantes, entre eles universitários e de pré-vestibular.   
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Ao visualizar as recomendações, os participantes do experimento as classificaram 

com estrelas, sendo uma estrela = odiei, duas estrelas = não gostei, três estrelas = gostei, 

quatro estrelas = realmente gostei e cinco estrelas = amei.  

Por fim, a última fase refere-se à mensuração das variáveis, onde foram realizadas a 

checagem da manipulação (Bhattacherjee, 2012) para a verificação da adequação dos 

tratamentos e, em seguida, a medição dos construtos da pesquisa. 

Mensuração das variáveis (Fase 4) 

Diante de múltiplas e diferentes dimensões que pesquisas anteriores têm apresentado 

sobre as questões que envolvem a preocupação com a privacidade na internet (PPC), neste 

trabalho optou-se por utilizar os construtos identificados por Hong & Thong (2013) como 

sendo as dimensões-chave das preocupações de privacidade na internet: acesso impróprio, 

ciência, coleta, falta de controle, erro, uso secundário, além das crenças de risco e confiança 

(ver Apêndice C). Para tanto, assim como nas escalas originais, os itens foram ancorados na 

escala Likert de sete pontos, variando de “discordo fortemente”, “discordo”, “discordo em 

parte”, “neutro”, “concordo em parte”, “concordo”, até “concordo fortemente”. Para a 

variável dependente ‘disposição para revelar informações pessoais’, optou-se por adaptar a 

escala semântica de Anderson & Agarwal (2011), também com sete pontos. Todos os itens 

foram adaptados para o contexto de Sistema de Recomendação e podem ser visualizados no 

Apêndice C. 

No que se refere à checagem da manipulação, os sujeitos foram questionados sobre 

como o Sistema de Recomendação havia determinado as piadas/pensamentos recomendados 

a ele. Também foi utilizada a escala Likert de sete pontos, indo de ‘Discordo Fortemente’ até 

‘Concordo Fortemente’. 
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Para averiguação das propriedades psicométricas das escalas, foram analisadas a 

validade convergente, por meio da variância média explicada (Average Variance Extracted 

- AVE); validade discriminante, por meio da matriz de cargas cruzadas e raíz quadrada da 

AVE; e a consistência interna, por meio do alpha de Cronbach (AC).  

No experimento americano os critérios de AVE maior do que 0.5 foram atendidos 

(Hair Jr., Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). No que se refere à validade 

discriminante, pode-se afirmar que esta foi alcançada, pois os indicadores possuírem cargas 

mais altas em suas variáveis latentes (VL) do que em qualquer outra VL, e a raiz quadrada 

da AVE foi maior que as correlações entre as demais VL (Fornell & Larcker, 1981). Quanto 

a consistência interna, os construtos CONEUA= 0.64 e WDEUA= 0.65  apresentaram o alpha 

de Cronbach  inferior ao limite geralmente aceito de 0.7 (Hair Jr. et al., 2009).  

No experimento brasileiro todas as variáveis atenderam os critérios referentes à AVE 

e a validade discriminante (Fornell & Larcker, 1981; Hair Jr. et al., 2009).  No entanto, quanto 

a consistência interna, apenas duas delas TRUSbr=0.75 e WDbr= 0.75 conseguiram superar o 

limite sugerido por Hair Jr. et al. (2009). Tanto no experimento americano como no brasileiro 

optou-se por manter o modelo com todas as variáveis originais, porque os outros indicadores 

de validade do construto foram bons e sua eliminação prejudicaria a validade do 

construto (Hair Jr. et al., 2009). As tabelas referentes às estatísticas descritivas das assertivas 

e  análises psicométricas de ambos experimentos podem ser visualizadas nos Apêndices D e 

E, respectivamente. 
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4 Análise de Dados e Resultados 

Descrição da amostra e checagem da manipulação 

 A amostra dos dois experimentos foi composta por alunos da graduação em 

Administração da UA e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No total, 

234 alunos da UA e 270 alunos da UFRN participaram do experimento. Porém, foram 

eliminados aqueles casos que apresentaram a repetição de respostas em uma única escala, 

comportamento fora do padrão (outliers), que levaram mais de uma hora para finalizar o 

experimento ou que abandonaram a pesquisa. Portanto, após a limpeza do banco de dados, 

foram contabilizados 213 e 237 participações válidas nos EUA e no Brasil, respectivamente. 

 Para o cálculo da amostra mínima para os experimentos, foi feito um teste a priori 

utilizando o software G*Power 3.1.5 (Faul, 2012). O resultado apontou que seria necessária 

uma amostra mínima de 159 sujeitos em cada experimento, considerando os parâmetros de 

tamanho de efeito médio f²=0.25, e os valores de significância de 5% e poder estatístico de 

80% Cohen (1988). Constatado que as amostras válidas obtidas foram superiores as amostras 

mínimas necessárias, realizou-se o teste post hoc com a finalidade de determinar o real poder 

estatístico das amostras. Por fim, o teste post hoc evidenciou que a amostra americana 

apresentou um poder estatístico de 91% e a brasileira de 93%, ou seja, estes valores sugerem 

que os experimentos realizados foram capazes de detectar os efeitos caso eles realmente 

existam. A amostra americana foi composta por 110 homens e 92 mulheres, com idade média 

de 21.7; e amostra brasileira 124 homens, 113 mulheres com média 23.6 anos.  

 Antes da análise dos resultados, foi realizada a checagem da manipulação para 

averiguar se, de fato, cada grupo de participantes percebeu de maneira diferente os 
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tratamentos aplicados. Para isso, com o auxílio do software SPSS, foi aplicado a técnica da 

Análise de Variância de um fator (one-way ANOVA). Como já esperado, os resultados da 

checagem da manipulação dos experimentos americanos (F (2,210) = 25.90, e brasileiros (F 

(2, 234) = 23.69) informaram que existem diferenças entre os grupos significantes a p<0.001. 

Caso o resultado fosse não-significante, as análises não poderiam prosseguir porque isto 

representa a igualdade de médias ao longo dos grupos.  

Resultados dos testes de hipóteses 

 O desenho em cada experimento abrangeu três níveis de tratamento, sendo compostos 

por 71 participantes em cada nível nos EUA, e 79 participantes em cada nível no experimento 

realizado no Brasil. A técnica paramétrica utilizada no primeiro momento foi a ANOVA de 

um fator e, diante da não-normalidade da variável dependente ‘disposição para revelar  

informações pessoais’, a robustez da ANOVA foi confirmada pelo número de participantes 

em cada célula (>40) e pela ausência de outliers (Tabachnick & Fidell, 2013).  

 O pressuposto da homogeneidade das variâncias foi verificado por meio do teste de 

Levene e o FMax de Hartley.  No experimento americano, o resultado do teste de Levene 

mostrou que as variâncias são iguais resultando FEUA (2, 210)= 2.13, p>0.05. No experimento 

brasileiro a homogeneidade das variâncias foi suportada pelo teste de Hartley (Field, 2009), 

uma alternativa ao teste de Levene quando este detecta não a homogeneidade. A partir da 

divisão do grupo com maior variância pelo de menor variância, obteve-se FMax-BRA (2, 234)= 

2.01, p<0.05, valor que suporta afirmar que os grupos são homogêneos. 

 Em ambos experimentos, ocorreu um efeito significativo da ‘percepção de intrusão’ 

nos níveis referentes a ‘disposição para revelar informações pessoais’, FEUA (2, 210)= 26 
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.13, p<0.05, ω= 0.43 e FBRA= (2, 234)= 23.22, p<0.05, ω= 0.39. Além disso, por meio de 

comparações planejadas, verificou-se uma tendência geral linear significativa nos dados, o 

que significa dizer que à medida que a ‘percepção de intrusão’ aumentou, a ‘disposição para 

revelar informações pessoais’ diminuiu FEUA (1, 210)= 47.335, p<0,01 e FBRA= (1, 234)= 

35.604, p<0,01. Sendo assim, é possível afirmar que a H1 foi aceita.  Olhar a Tabela 1. 

 Porém, além de analisar o efeito global da ‘percepção de intrusão’ na ‘disposição para 

revelar informações pessoais’, realizou-se ainda os contrastes planejados com o objetivo de 

identificar especificamente quais são os grupos que diferem entre si (Field, 2009). Os 

contrastes planejados mostraram que o grupo com o nível de intrusão T2 não apresentou uma 

disposição para revelar informações pessoais significativamente diferente do grupo com 

nível de intrusão T1. Em contrapartida, o grupo T3, se mostrou diferente do T1 e T2. Olhar 

Tabela 2. 

Tabela 1: ANOVA e Análise de Tendência Linear 

Disposição para revelar Informações pessoais 

x Percepção de intrusão 

Soma dos 

Quadrados 
gl 

Quadrados 

médios 
F Sig. ω 

Entre Grupos  

EUA 

Combinado 

Tendência Linear   Contraste 

                                 Desvio 

113.854 

103.106 

2 

1 

1 

56.927 

103.106 

10.748 

26.135 

47.335 

4.934 

.000 

.000 

.027 

0.43 

BRA Combinado 

Tendência Linear   Contraste 

                                Desvio 

212.000 

92.155 

28.063 

2 

1 

1 

60.109 

92.155 

28.063 

23.223 

35.604 

10.842 

.000 

.000 

.001 

0.39 

Dentre 

Grupos 

EUA 

 457.427 

571.281 

210 

 

2.178    

BRA  605.665 

725.883 

234 2.588    

TotalEUA 

TotalBRA 

  212 

236 
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Tabela 2: Contrastes Planejados entre níveis  

a. Categoria de referência = 1. 

b. Categoria de referência = 3. 

 

Para as demais hipóteses da pesquisa foi aplicada a técnica Análise de Covariância 

(ANCOVA), projetada para avaliar as diferenças dos grupos em uma variável dependente 

após os efeitos de uma ou mais covariável (Tabachnick & Fidell, 2013). A ANCOVA é uma 

extensão da ANOVA que exige a verificação de dois pressupostos: i) independência entre a 

covariável e o efeito de tratamento (variável independente), e ii) homogeneidade das linhas 

de regressão (homogeneity of regression slopes) (Field, 2009).  A tabela 3, demonstra que, 

no geral, não há diferenças na ‘Disposição para revelar informações pessoais’ entre os três 

grupos. Já na tabela 4, os valores não-significantes demonstram a efetividade das 

covariáveis. Caso algum desses pressupostos não fossem atendidos, seria inviável a análise 

por meio da ANCOVA  (Field, 2009). 

 

 

 

Perce p ção de Intrusão   
Estimativa do  

contraste   
Diferença   

Erro  
Padrão   

Intervalo de 95%  
de confiança   

Sig.   

EUA   Nível 2 vs. Nível  
1a   

- .376   - .376   0.248   - .864   .113   0.131  

Nível 3 vs. Nível  
1a   

- 1.704   - 1.704   0.248   - 2.193   - 1.126   0.000  

Nível 2 vs Nível  
3b   

1.329   1.329   0.248   0.840   1.817   0.000   

BRA   Nível 2 vs. Nível  
1a   

- 0.034   - 0.034   0.256   - .0538   .471   0.895   

Nível 3 vs. Nível  
1a   

- 1.527   - 1.527   0.256   - 2.032   - 1.023   0.000   

Nível 2 vs Nível  
3b   

1.494   1.494   0.256   0.989   1.998   0.000   
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Tabela 3: ANOVA da Percepção de Intrusão entre os três grupos experimentais 

 F Sig.EUA F Sig.BRA 

Ciência  0.50 0.60 2.14 0.11 

Coleta de informações 2.12 0.12 3.02 0.51 

Falta deControle 2.93 0.55 0.93 0.39 

Acesso impróprio 1.78 0.17 2.65 0.07 

Erro 0.83 0.43 2.70 0.69 

Uso secundário 2.09 0.12 2.98 0.53 

Crenças de confiança 2.48 0.08 2.35 0.09 

Crenças de risco 0.48 0.62 2.55 0.08 

 

 

Tabela 4: Pressuposto para aplicação da ANCOVA (efetividade das covariáveis) 

 F Sig.EUA F Sig.BRA 

Ciência  1.44 0.23 1.22 0.29 

Coleta de informações 0.77 0.46 0.07 0.93 

Falta de controle 2.40 0.09 0.41 0.65 

Acesso impróprio 0.55 0.57 0.57 0.56 

Erro 2.98 0.05 0.36 0.69 

Uso secundário 3.69 0.56 1.08 0.34 

Crenças de confiança 1.84 0.16 4.86 0.00* 

Crenças de risco 0.08 0.99 0.15 0.85 

*p<0.05, portanto hipótese violada. 

 

Na tabela 5, observa-se por meio do ômega square (ω) que as covariáveis ‘coleta de 

informações’, ‘falta de controle’, ‘acesso impróprio’, ‘erro’, ‘uso secundário’ e ‘crenças de 

risco’ moderaram o impacto da ‘percepção de intrusão’ do SR diminuindo a disposição para 

revelar informações pessoais. Por outro lado, as covariáveis ‘ciência’ e ‘crenças de 

confiança’ moderaram o impacto da ‘percepção de intrusão’ do SR aumentando a disposição 

para revelar informações pessoais. Além disso, é possível verificar na coluna r, como se dá 

a relação (de positividade ou negatividade) entre as covariáveis e a variável dependente. 

Estes resultados permitem afirmar que as hipóteses H2 à H9 foram aceitas, porém a hipótese 

H9BRA não foi suportada. 
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Tabela 5: Efeitos dos três grupos experimentais sobre a variável dependente, controlando por cada covariável 

Disposição para 

revelar informações 

pessoais 

r F gl ω 

Ciência 

EUA 0.14* 25.73* (2, 209) 0.21 

BRA 0.12* 21.98* (2, 233) 0.17 

Coleta de 

Informações 

EUA -0.15* 24.86* (2, 209) 0.21 

BRA -0.17** 20.77* (2, 233) 0.17 

Controle 

EUA -0.17* 23.45* (2, 209) 0.21 

BRA -0.16* 22.65* (2, 233) 0.17 

Acesso 

Impróprio 

EUA -0.16* 24.05* (2, 209) 0.21 

BRA -0.17* 21.02* (2, 233) 0.17 

Erro 

EUA -0.20** 24.98* (2, 209) 0.21 

BRA -0.20** 21.06* (2, 233) 0.17 

Uso 

secundário 

EUA -0.15* 24.05* (2, 209) 0.21 

BRA -0.20** 20.63* (2, 233) 0.17 

Crenças de 

Confiança 

EUA 0.18** 23.98* (2, 209) 0.21 

BRA┼       

Crenças de 

Risco 

EUA -0.15* 25.56* (2, 209) 0.21 

BRA -0.16* 21.63* (2, 233) 0.17 

*Sig 0.05 

** Sig 0.01 

┼  A variável não atendeu o pressuposto para ANCOVA e, por isso, não foi estimada.  
 

 

Atrelado a ANCOVA realizou-se mais uma vez contrastes para identificar os grupos 

estatisticamente diferentes sob influência das covariáveis. Todas as covariáveis, à exceção 

de TRUSBRA, apresentaram influências significativas, mas muito pequenas e semelhantes. Os 

resultados dos contrastes também revelaram que há diferenças significantes quanto ao T3EUA-

BRA e T1 EUA-BRA, T3 EUA-BRA e T2 EUA-BRA, mas não entre T1 EUA-BRA e T2 EUA-BRA. A influência 

de cada covariável é sintetizada na tabela 6. 
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Tabela 6: Comparações de médias da variável dependente entre os três grupos experimentais, controlando por 

cada covariável 

Percepção de 

Intrusão  

Dife-

rença 

Média 

(EUA) 

Erro 

Padrão 

(EUA) 

Intervalo de  

95% de 

confiança 

Sig.a 

Dife-

rença 

Média 

(BRA) 

Erro 

Padrão 

(BRA) 

Intervalo de 

95% de 

confiança 

Sig.a 

Ciência 

 

1 
2 

3 

0.34 

1.67* 

0.24 

0.24 

-0.24 

1.08 

0.93 

2.26 

0.40 

0.00 

-0.01 

1.45* 

0.25 

0.25 

-0.63 

0.84 

0.59 

2.07 

1.00 

0.00 

3 2 -1.32* 0.24 -1.91 -0.73 0.00 -1.47* 0.25 -2.08 -0.86 0.00 

Coleta 

de infor-

mações 

 

1 
2 

3 

0.41 

1.67* 

0.24 

0.24 

-0.18 

1.08 

1.00 

2.26 

0.26 

0.00 

0.03 

1.45* 

0.25 

0.25 

-0.58 

0.83 

0.64 

2.07 

0.99 

0.00 

3 2 -1.26* 0.24 -1.85 -0.66 0.00 -1.42* 0.25 -2.03 -0.80 0.00 

Controle 

 

1 
2 

3 

0.34 

1.61* 

0.24 

0.24 

-0.24 

1.01 

0.93 

2.21 

0.41 

0.00 

-0.00 

1.48* 

0.25 

0.25 

-0.61 

0.87 

0.61 

2.09 

1.00 

0.00 

3 2 -1.27* 0.24 -1.86 -0.68 0.00 -1.48* 0.25 -2.09 -0.87 0.00 

Acesso 

Impró-

prio 

 

1 
2 

3 

0.33 

1.61* 

0.24 

0.24 

-0.25 

1.02 

0.92 

2.20 

0.43 

0.00 
0.03 

1.46* 

0.25 

0.25 

-0.58 

0.84 

0.64 

2.07 

0.99 

0.00 

3 2 -1.27* 0.24 -1.86 -0.69 0.00 -1.42* 0.25 -2.04 -0.81 0.00 

Erro 

 

1 
2 

3 

0.36 

1.64* 

0.24 

0.24 

-0.22 

1.06 

0.95 

2.23 

0.35 

0.00 

0.01 

1.45* 

0.25 

0.25 

-0.59 

0.83 

0.63 

2.07 

1.00 

0.00 

3 2 -1.28* 0.24 -1.87 1.87 0.00 -1.43* 0.25 -2.05 -0.82 0.00 

Uso 

Secundá-

rio 

 

1 
2 

3 

0.36 

1.64* 

0.24 

0.24 

-0.22 

1.06 

0.95 

2.23 

0.35 

0.00 

0.00 

1.42* 

0.25 

0.25 

-0.6 

0.81 

0.61 

2.04 

1.00 

0.00 

3 2 -1.28* 0.24 -1.87 -0.69 0.00 -1.42* 0.25 -2.03 -0.80 0.00 

Crenças 

de Risco 

 

1 
2 

3 

0.35 

1.67* 

0.24 

0.24 

-0.23 

1.07 

0.94 

2.26 

0.39 

0.00 

-0.00 

1.45* 

0.25 

0.25 

-0.62 

0.83 

0.60 

2.07 

1.00 

0.00 

3 2 -1.31* 0.24 -1.91 -0.72 0.00 -1.46* 0.25 -2.07 -0.85 0.00 

Crenças 

de Con-

fiança┼ 

 

1 
2 

3 

0.33 

1.62* 

0.24 

0.24 

-0.26 

1.02 

0.92 

2.22 

0.44 

0.00 
     

3 2 -1.29* 0.24 -1.88 -0.70 0.00      

*A diferença média é significativa ao nível de 0.05. 

a. Ajuste para comparações múltiplas: Sidak 

┼  A variável não atendeu o pressuposto para ANCOVA e, por isso, não foi estimada.  

 

 

 As representações gráficas das hipóteses H2-H9, com suas respectivas médias 

marginais estimadas, podem ser visualizadas da figura 4 à figura 18. A linha de cor verde 

representa a discretização das covariáveis em T1 e T2, formando o ‘baixo nível’. Já a linha 
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azul representa a discretização do grupo T3 (alto nível). Do nível de T2 ao nível T3 (no eixo 

x), nota-se que o comportamento de todas  covariáveis, tanto na amostra brasileira como na 

americana, são semelhantes. Isto indica que, para os níveis alto e baixo de todas covariáveis, 

as médias dos grupos de tratamento 2 foram maiores do que os grupos de tratamento 3.   

Por outro lado, do grupo T1 (baixa intrusão) ao grupo T2 (média intrusão), nem 

sempre as médias das covariáveis se comportaram de maneira descendente conforme o 

aumento da percepção de intrusão. Os efeitos das covariáveis foram irregulares, uma vez que 

em algumas situações se verificou uma ascedência das médias e, em outros, a descendência. 

Aquelas que apresentararam um comportamento descendente foram CiênciaBRA (alto nível) 

e CiênciaEUA (alto nível), Figuras 4 e 5; ColetaBRA (alto nível) e ColetaEUA (alto nível e baixo 

nível), Figuras 6 e 7, Falta de ControleBRA (baixo nível) e Falta de ControleEUA (alto nível), 

Figuras 8 e 9; Acesso ImpróprioBRA (alto nível e baixo nível) e Acesso ImpróprioEUA (alto 

nível), Figuras 10 e 11; ErroBRA (baixo nível) e ErroEUA (alto nível e baixo nível), Figuras 12 

e 13; Uso SecundárioBRA (baixo nível) e Uso SecundárioEUA (baixo nível), Figuras 14 e 15; 

ConfiançaEUA (alto e baixo nível), Figura 16; RiscoBRA (alto nível) e RiscoEUA (alto nível e 

baixo nível). As demais apresentaram comportamento ascendente. 

Após a análise visual das figuras 4 à 18 e a constatação da falta de regularidade no 

comportamento das médias de T1-T2 (nível baixo), percebe-se a ratificação dos achados da 

pesquisa: as diferenças nas médias dos respondentes de T1-T2 (nível baixo) não foram 

suficientemente significantes ao ponto de se poder afirmar que as covariáveis moderaram 

fortemente o impacto da percepção de intrusão do SR na disposição para revelar informações 

pessoais nos três diferentes níveis de intrusão. 
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Figura 4: Médias Marginais estimadas para 

'Ciência' EUA 

 

 
Figura 5: Médias Marginais estimadas para 'Ciência' 

BRA 

 

 

Figura 6: Médias Marginais estimadas para 'Coleta' 

EUA 

 
 

Figura 7: Médias Marginais estimadas para 'Coleta' 

BRA 
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Figura 8: Médias Marginais estimadas para 'Falta de 

Controle' EUA 

 
Figura 9: Médias Marginais estimadas para 'Falta de 

Controle' BRA 

 
Figura 10: Médias Marginais estimadas para 

'Acesso Impróprio' EUA 

 
Figura 11: Médias Marginais estimadas para 'Acesso 

Impróprio' BRA 
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Figura 12: Médias Marginais estimadas para 'Erro' 

EUA 

 
Figura 13:  Médias Marginais estimadas para 'Erro' 

BRA 

 
Figura 14: Médias Marginais estimadas para 'Uso 

Secundário' EUA 

 
Figura 15: Médias Marginais estimadas para 'Uso 

Secundário' BRA 
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Figura 16: Médias Marginais estimadas para 

'Confiança'' EUA 

 

 
Figura 17: Médias Marginais estimadas para 'Risco'' 

EUA 

 
Figura 18: Médias Marginais estimadas para 'Risco' 

BRA 
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Tabela 7: Resumo das Hipóteses 

 EUA Brasil 

H1: A disposição para revelar informações pessoais diminui com o aumento da 

percepção de intrusão do SR. 
Suportada Suportada 

H2: A ‘ciência’ modera o impacto da percepção de intrusão do SR aumentando a 

disposição para revelar informações pessoais 

Suportada 

 

Suportada 

 

H3: A ‘coleta de informações’ modera o impacto da percepção de intrusão do SR 

diminuindo a disposição para revelar informações pessoais 

Suportada 

 

Suportada 

 

H4: A ‘falta de controle’ modera o impacto da percepção de intrusão do SR 

diminuindo a disposição para revelar informações pessoais 

Suportada 

 

Suportada 

 

H5: O ‘acesso impróprio’ modera o impacto da percepção de intrusão do SR 

diminuindo a disposição para revelar informações pessoais 

Suportada 

 

Suportada 

 

H6: O ‘erro’ modera o impacto da percepção de intrusão do SR diminuindo a 

disposição para revelar informações pessoais. 

Suportada 

 

Suportada 

 

H7: O ‘uso secundário’ modera o impacto da percepção de intrusão do SR 

diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 

Suportada 

 

Suportada 

 

H8: As ‘crenças de confiança’ moderam o impacto da percepção de intrusão do SR 

aumentando a disposição para revelar informações pessoais 

Suportada 

 

Não 

suportada 

H9: As ‘crenças de risco’ moderam o impacto da percepção de intrusão do SR 

diminuindo a disposição para revelar informações pessoais. 

Suportada 

 

Suportada 
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5. Discussão 

Conforme verificado na Tabela 7, à exceção da H8BRA, todas as hipóteses formuladas 

foram suportadas. Os efeitos da reatância foram verificados nos dois experimentos, uma vez 

que os resultados mostraram que, quando o indivíduo percebeu que o SRE foi intruso ao lhe 

fazer recomendações, seu comportamento foi o de indisposição a revelar mais informações 

pessoais.  

Consequentemente, o estudo demonstrou o efeito bumerangue, que consiste numa 

resposta do usuário diametralmente oposta ao que é projetado pela personalização, fazendo 

com que o consumidor se assuste com a intrusão em sua privacidade e deixe de fornecer mais 

informações à tecnologia. Importa mencionar que estudos anteriores não conseguiram 

comprovar a reatância psicológica (Lee & Cranage, 2011), enquanto outros investigaram 

diferentes efeitos dessa resistência psicológica, diversos do efeito bumerangue (Murray & 

Häubl, 2011a; Tucker, 2014; White et al., 2008). 

Outro aspecto importante desta tese foi a preocupação em compreender como 

diferentes culturas reagem a uma personalização considerada intrusiva. Estudos anteriores 

sugeriram que as ameaças à liberdade seriam percebidas de forma diferente por culturas 

diferentes (Miron & Brehm, 2006; Smith & Dinev, 2011). Entretanto, este estudo mostrou 

que o aspecto cultural não desencadeou diferenças nas amostras.  

O tamanho do efeito no experimento americano foi de 43% e no brasileiro 39%, o 

que significa dizer que a amostra americana se mostrou um pouco mais sensível aos efeitos 

da intrusão e, portanto, menos propensa a fornecer mais informações. A pouca diferença entre 

os dois resultados pode ser atribuída a semelhança entre as duas amostras: estudantes 

universitários do curso de administração, com aproximadamente a mesma faixa etária, 
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vivendo em culturas ocidentais e que são nativos digitais. Tem-se, portanto, que são jovens 

da mesma geração e com acesso a bem semelhantes, influenciados por tecnologias da 

informação que disseminam práticas culturais globalizadas (Giddens, 2012). 

Presumimos que existiriam três níveis diferentes de reação dos indivíduos frente aos 

três diferentes níveis de intrusão do SRE. No entanto, os resultados mostraram que não houve 

diferenças estatísticas entre o T1-T2BRA-EUA. Este resultado implica dizer que foram 

identificados apenas dois níveis de intrusão: o primeiro composto pelo T1 e T2 e o segundo, 

composto pelo T3. Portanto, é possível afirmar que os sujeitos interpretaram que o nível de 

intrusão do SRE é o mesmo, seja ele quando solicita informações pessoais ou cruzando as 

informações fornecidas com as de outros usuários, em contraposição a entender que o SRE 

está usando informações das redes sociais. Adicionalmente, no T3, o fato do SRE ter 

explicitado que realizou as recomendações baseadas nas informações fornecidas pelo 

participante, perfil de outros usuários e comportamento nas redes, caracterizou um nível mais 

elevado de invasão. 

Esse resultado demonstra uma ampliação da noção de informação sensível. 

Anteriormente, pesquisadores haviam definido que os dados sensíveis eram, essencialmente, 

aqueles ligados às questões financeiras ou de saúde (Bansal et al., 2015; Kehr et al., 2015; 

Kobsa, 2007; Lee & Cranage, 2011; Malhotra et al., 2004). No entanto, o aviso dado ao 

usuário de que o SRE havia entrado nas suas redes sociais sem autorização fez considerasse 

tal conduta como uma intrusão indevida, provocando o efeito bumerangue, visto que o 

participante se sentiu muito identificável.  

A segunda etapa dos resultados voltou-se a verificar o impacto das ‘preocupações de 

privacidade na internet’ na relação entre a percepção de intrusão e a disposição para revelar 

informações pessoais. Esperava-se que os construtos possuíssem uma forte relação com a 
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‘disposição para revelar informações pessoais’ tendo em vista que são descritas na literatura 

como as dimensões chave a formação das preocupações de privacidade na internet (Hong & 

Thong, 2013a).  

Porém, os resultados mostraram que estas relações foram fracas. Do ponto de vista 

estatístico, embora o ideal tivesse sido uma alta correlação, o mais importante é que 

apresentaram correlações significativas (Hair Jr. et al., 2005; Hair Jr. et al., 2009).  Isto 

implica dizer, com base confiável, que os efeitos das ‘preocupações de privacidade na 

internet’ moderam as relações entre a ‘percepção de intrusão’ e a ‘disposição para revelar 

informações pessoais’. 

No caso americano, o tamanho do efeito das covariáveis foi um pouco maior do que 

no brasileiro. Indicando que, sendo constante as ‘preocupações de privacidade na internet’, 

21% da variação na disposição para revelar informações pessoais podem ser atribuídas aos 

diferentes níveis de intrusão do SRE, contra 17% no caso do experimento realizado no Brasil.  

Por fim, mesmo com um impacto baixo, este estudo ratificou a interferência da 

ciência, coleta de informações, erro, acesso impróprio, uso secundário, crenças de confiança 

e risco como sendo fatores considerados importantes no comportamento do usuário em 

relação às preocupações de privacidade na internet (Aguirre et al., 2016; Bansal et al., 2015; 

Chellapa & Sin, 2005; Dinev et al., 2012; Hann et al., 2002; Malheiros, 2013; Mothersbaugh 

et al., 2012).  
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6. Conclusão 

Diante da dicotomia existente entre obter informações personalizadas e revelar mais 

informações pessoais, este estudo atingiu o objetivo inicialmente proposto ao verificar como 

os usuários percebem que a intrusão do Sistema de Recomendação, ao oferecer 

recomendações personalizadas, afeta sua disposição para revelar informações. A pesquisa foi 

alicerçada na teoria da reatância psicológica, e os resultados empíricos demonstraram o efeito 

bumerangue do Sistema de Recomendação, tendo em vista que os participantes tenderam a 

fornecer menos dados quanto maior o nível de intrusão percebido. 

No que se refere ao objetivo específico de ‘comparar os efeitos de diferentes níveis 

de intrusão do sistema de recomendação na disposição para revelar informações’, as análises 

comparativas indicaram a existência de apenas dois níveis de intrusão, ao contrário dos três 

níveis que eram esperados. Em relação a interferência das ‘preocupações de privacidade na 

internet’ na relação entre intrusão do SR e disposição para revelar informações (objetivo 

específico B), observou-se influência, porém com um baixo impacto. Além disso, não foram 

verificadas diferenças de comportamento entre as duas culturas analisadas. 

Dentre as contribuições teóricas trazidas por este trabalho, destaca-se a análise do 

efeito bumerangue no contexto da TI, visto que poucos foram os pesquisadores que se 

preocuparam em compreender comportamentos relativos à tecnologia por meio da teoria da 

reatância psicológica. Estudos anteriores haviam investigado outros efeitos da reatância 

(Murray & Häubl, 2011a; Tucker, 2014; White et al., 2008). Ademais, o trabalho contribui 

com a expansão da noção de informação sensível, pois a demonstração ao participante do 

experimento de que o SRE investigaria suas redes sociais sem qualquer autorização prévia 

fez com que ele considerasse essa conduta da ferramenta como intrusiva.  
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Em termos práticos, o trabalho contribui para que os desenvolvedores de SR e 

empresas que os utilizam evitem futuros efeitos bumerangue em suas recomendações, o que 

afugentaria um potencial cliente. Isso inclusive deve ser levado em consideração para os 

solicitadores de dados que requerem diretamente o e-mail em que o usuário está inscrito 

numa rede social para o recebimento da personalização, visto que tal exigência pode acarretar 

uma indisposição em revelar a informação. 

Entre as limitações desse estudo destacam-se o fato dele ter sido intermediado pela 

University of Arizona, o que se evidenciava nas identificações da instituição – e.g. logotipo– 

no experimento. Como os seus graduandos já estão acostumados a serem submetidos a 

pesquisas por diferentes professores e há um forte controle das suas informações pelos 

comitês éticos – o IRB –, há a possibilidade de que eles não tenham se sentido tão 

preocupados com sua privacidade. Este raciocínio se aplica de forma semelhante aos dados 

brasileiros, pois o experimento realizado apresentou o logotipo da UA e o participantes 

estavam cientes que a mesma pesquisa foi aplicada nos EUA. 

Outra limitação está no fato de que ambas culturas examinadas são ocidentais. 

Embora o resultado tenha sido interessante, porque apontou pela semelhança de 

comportamentos, é possível que culturas mais coletivistas, tais como as orientais tenham 

preocupações diferentes em torno de sua privacidade na internet. Entretanto, esta é uma 

possibilidade de um trabalho futuro, pois estudiosos da reatância na área da psicologia já 

apontaram para diferenças no comportamento em outros contextos de pesquisa (Sittenthaler 

et al., 2015).  

Ademais, participantes do experimento tinham a mesma faixa etária e eram nativos 

digitais. Um estudo mais abrangente da reatância psicológica deveria abarcar indivíduos de 
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diferentes gerações – sobretudo mais velhos –, tendo em vista que o letramento tecnológico 

pode provocar maneiras distintas de reação na disposição para revelar informações, bem 

como na percepção de intrusão.  

Por fim, diante dos resultados obtidos, pesquisas futuras poderão ser voltadas a 

investigar outros níveis de invasão voltados as redes sociais, tais como localização e amigos 

específicos; verificação de como os estilos de privacidade interferem do efeito bumerangue 

do sistema de recomendação, bem como quais são os fatores que revertem o efeito; além da 

aplicação da pesquisa em uma cultura oriental com restrições intensas, a exemplo da China. 
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APÊNDICE A- Telas do experimento 
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APÊNDICE B - Tratamentos aplicados (T1, T2 e T3) 

 

 

 

Grupo de Tratamento 1 – EUA Grupo de Tratamento 1 – Brasil 

 

Please, wait... 

Processing your input 

Calculating your preferences 

Building your profile 

DONE! 

 

 

Por favor, aguarde… 

Processando suas informações 

Calculando suas preferências  

Construindo seu perfil 

PRONTO! 

Grupo de Tratamento 2 –  EUA Grupo de Tratamento 2 – Brasil 

Please, wait... 

Processing your input 

Comparing your preferences with other people’s 

preference 

Calculating recommendations based on your 

preferences and similarity to other users… 

Building your profile 

DONE! 

 

Por favor, aguarde… 

Processando suas informações 

Comparando suas preferências com as preferências 

de outras pessoas 

Calculando recomendações baseadas em suas 

preferências e similaridade com outros usuários 

Construindo seu perfil 

PRONTO! 

 

Grupo de Tratamento 3 –  EUA Grupo de Tratamento 3 – Brasil 

Please, wait... 

Processing your input 

Scanning your social media 

Calculating recommendations based on your 

preferences, similarity to other users, and your 

behavior on social media… 

Building your profile 

DONE! 

Por favor, aguarde… 

Processando suas informações 

Analisando suas redes sociais 

Calculando recomendações baseadas em suas 

preferências, similaridade com outros usuários, e 

seu comportamento nas redes sociais 

Construindo seu perfil 

PRONTO! 
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APÊNDICE C - Construtos e itens  

Construtos Código ITENS Origem 

Improper 

Access 

ACC1 

I am concerned that recommendation system database that 

contains my personal information is not protected from 

unauthorized access.  

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013) Eu tenho receio de que o banco de dados do sistema de 

recomendação que contém minhas informações pessoais não 

esteja protegido contra acessos não autorizados. 

ACC2 

I am concerned that the recommendation system does not devote 

enough time and effort to preventing unauthorized access to my 

personal information.  

Eu tenho receio de que o sistema de recomendação não dedique 

tempo e esforço suficientes para impedir acessos não autorizados 

às minhas informações pessoais. 

ACC3 

I am concerned that the recommendation system does not take 

enough steps to make sure that unauthorized people cannot access 

my personal information in their computers.  

Eu tenho receio de que o sistema de recomendação não tome 

medidas necessárias para evitar que pessoas sem autorização 

consigam acessar minhas informações pessoais que estão 

armazenadas em seus bancos de dados. 

Awareness 

AWA1 

I am concerned when a clear and conspicuous disclosure is not 

included in the online privacy policy of the recommendation 

system.   

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013); 

Malhotra et 

al. (2004) 

Eu fico preocupado (a) quando falta clareza e objetividade nas 

informações constantes nas políticas de privacidade do sistema 

de recomendação. 

AWA2 

It usually bothers me when I am not aware or knowledgeable 

about how my personal information will be used by 

the recommendation system.   

Geralmente me incomodo quando não estou ciente ou informado 

sobre como minhas informações pessoais serão usadas pelo 

sistema de recomendação.  

AWA3 

It usually bothers me when the recommendation system seeking 

my information online does not disclose the way the data are 

collected, processed, and used.   

Geralmente me incomodo quando o sistema de recomendação 

busca minhas informações pessoais na internet e não divulgam a 

maneira como os dados são coletados, processados e utilizados. 

Collection 

COL1 

It usually bothers me when the recommendation system asks me 

for personal information.   

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013); 

Malhotra et 

al. (2004) 

Geralmente eu fico incomodado (a) quando o sistema de 

recomendação solicita minhas informações pessoais. 

COL2 

When the recommendation system asks me for personal 

information, I sometimes think twice before providing it.   

Quando o sistema de recomendação me pede informações 

pessoais, penso duas vezes antes de fornecê-las. 

COL3 

I am concerned that the recommendation system is collecting too 

much personal information about me.   

Eu me preocupo que o sistema de recomendação esteja coletando 

muitas informações pessoais sobre mim. 
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Control 

CON1 

It usually bothers me when I do not have control over personal 

information that I provide to recommendation system.  

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013); 

Malhotra et 

al. (2004) 

Geralmente fico incomodado quando não tenho controle sobre as 

informações pessoais que forneço ao sistema de recomendação.  

CON2 

It usually bothers me when I do not have control or autonomy 

over decisions about how my personal information is collected, 

used, and shared by the recommendation system.  

Geralmente fico incomodado (a) quando não tenho controle ou 

autonomia sobre as decisões de como minhas informações 

pessoais são coletadas, usadas e compartilhadas pelo sistema de 

recomendação. 

CON3 

I would be concerned if the control over my personal information 

was lost or unwillingly reduced as a result of a marketing 

transaction using the recommendation system.   

Eu ficaria preocupado se o controle sobre minhas informações 

pessoais fosse perdido ou diminuído, sem eu querer, por 

consequência de uma transação comercial utilizando o sistema de 

recomendação. 

Errors 

ERR1 

I am concerned that recommendation system does not take 

enough steps to make sure that my personal information in their 

files is accurate.   

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013) Eu tenho receio de que o sistema de recomendação não tome as 

medidas necessárias para assegurar que as minhas informações 

estejam corretas nos seus bancos de dados. 

ERR2 

I am concerned that the recommendation system does not have 

adequate procedures to correct errors in my personal information.  

Eu tenho receio de que o sistema de recomendação não tenha os 

procedimentos suficientes para corrigir os erros acerca das 

minhas informações pessoais. 

ERR3 

I am concerned that the recommendation system do not devote 

enough time and effort to verifying the accuracy of my personal 

information in their databases.  

Eu tenho receio de que o sistema de recomendação não dedique 

tempo e esforço suficientes para verificar a precisão das minhas 

informações pessoais nos seus bancos de dados. 

Manipulation 

check 

MC 

Our Recommendation System, has just presented you 10 jokes. 

According to the information that our Recommendation System 

has given you, please indicate the extent to which you agree with 

the following statements: The Recommendation System 

determined which jokes should be recommended to me… Based 

on my browsing history / Based on my preferences / Based on my 

similarity to other people / Based on my social media 

Elaboração 

própria 

MC 

O nosso Sistema de Recomendação acabou de lhe apresentar 10 

pensamentos. De acordo com as informações que o nosso Sistema 

de Recomendação lhe deu, por favor, indique seu grau de 

concordância com a seguintes afirmações: O Sistema de 

Recomendação determinou quais os 10 pensamentos deveriam 

ser recomendados a mim... Baseado no histórico do meu 

navegador /  Baseado nas minhas preferências / Baseado na 

similaridade com outros usuários / Baseado nas minhas redes 

sociais 

Risk Beliefs RISK1 

In general, it is risky to give my personal information to the 

recommendation system.   

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013); 
Em geral, é arriscado fornecer minhas informações pessoais ao 

sistema de recomendação. 
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RISK2 

There is high potential for loss associated with giving my 

personal information to the recommendation system. 

Malhotra et 

al. (2004) 

Existe uma alta possibilidade de prejuízo associada ao 

fornecimento de minhas informações pessoais ao sistema de 

recomendação. 

RISK3 

There is too much uncertainty associated with giving my personal 

information to the recommendation system. 

Há muita incerteza associada ao fornecimento de minhas 

informações pessoais ao sistema de recomendação. 

RISK4 

Providing the recommendation system with my personal 

information would involve many unexpected problems. 

Fornecer minhas informações pessoais ao sistema de 

recomendação poderia trazer muitos problemas inesperados. 

Secondary 

Usage 

SEC1 

I am concerned that when I give personal information to the 

recommendation system for some reason, the recommendation 

systems will use the information for other reasons. 

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013) Quando forneço informações pessoais ao sistema de 

recomendação, me preocupo se tais informações serão utilizadas 

para outros fins. 

SEC2 

I am concerned that the recommendation system would sell my 

personal information in its computer database to companies.   

Eu tenho receio de que o sistema de recomendação possa vender 

minhas informações pessoais que estão em seus bancos de dados 

para empresas.  

SEC3 

I am concerned that the recommendation system would share my 

personal information with other companies without my 

authorization.  

Eu tenho receio de que o sistema de recomendação possa 

compartilhar minhas informações pessoais com outras empresas 

sem a minha autorização. 

Trusting 

Beliefs 

TRUS1 

The recommendation system in general is trustworthy in handling 

my personal information.  

Adaptado de 

Hong & 

Thong 

(2013); 

(Malhotra et 

al., 2004) 

No geral, o sistema de recomendação é confiável para lidar com 

os meus dados pessoais. 

TRUS2 

The recommendation system keeps my best interests in mind 

when dealing with my personal information.   

O sistema de recomendação tem em mente os meus melhores 

interesses quando lida com minhas informações pessoais. 

TRUS3 

The recommendation systems fulfills its promise related to my 

personal information.  

O sistema de recomendação cumpre suas promessas em relação 

às minhas informações pessoais. 

TRUS4 

The recommendation system is, in general, predictable and 

consistent regarding the usage of my personal information. 

No geral, o sistema de recomendação é previsível e coerente em 

relação ao uso das minhas informações pessoais. 

Willingness 

to disclosure 
WD1 

In order to improve the quality of our recommendation system, 

please specify the extent to which you would be willing to reveal 

more personal information. Extremely willing / Extremely 

unwilling 

Adaptado de 

Anderson & 

Agarwal 

(2011) 

A fim de melhorar a qualidade do nosso sistema de 

recomendação, por favor especifique até que ponto você estaria 

disposto a revelar mais informações pessoais. Extremamente 

disposto / Extremamente relutante 
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WD2 

In order to improve the quality of our recommendation system, 

please specify the extent to which you would be likely to reveal 

more personal information. Extremely unlikely / Extremely likely 

A fim de melhorar a qualidade do nosso sistema de 

recomendação, por favor especifique até que ponto você estaria 

suscetível a revelar mais informações pessoais. Extremamente 

insuscetível / Extremamente suscetível 

WD3 

In order to improve the quality of our recommendation system, 

please specify the probability that you would reveal more 

personal information. Highly improbable / Highly probable 

A fim de melhorar a qualidade do nosso sistema de 

recomendação, por favor especifique a probabilidade de você 

revelar mais informações pessoais. Muito improvável / Muito 

provável 
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APÊNDICE D – Estatística descritiva das assertivas 

 

 

 

  

Código Média Desvio Padrão Assimetria Curtose Código Média Desvio Padrão Assimetria Curtose

WD1br 3.77 2.06 0.145 -1.217 WD1us 3.97 2.09 -0.037 -1.327

WD2br 3.80 2.20 0.106 -1.458 WD2us 3.79 2.15 0.104 -1.378

WD3br 3.89 2.16 0.112 -1.365 WD3us 4.28 2.17 -0.164 -1.447

ACC1br 5.03 1.88 -0.708 -0.657 ACC1us 4.50 1.74 -0.512 -0.502

ACC2br 5.44 1.67 -0.812 -0.37 ACC2us 4.64 1.52 -0.34 -0.247

ACC3br 5.41 1.81 -0.919 -0.331 ACC3us 4.77 1.50 -0.536 0.113

COL1br 4.86 1.59 -0.338 -0.638 COL1us 4.28 1.53 -0.028 -0.759

COL2br 4.80 1.57 -0.221 -0.835 COL2us 4.75 1.57 -0.558 -0.497

COL3br 4.91 1.54 -0.262 -0.89 COL3us 4.34 1.59 -0.106 -0.882

SEC1br 4.49 1.61 -0.223 -0.669 SEC1us 4.45 1.70 -0.357 -0.792

SEC2br 4.26 1.52 -0.171 -0.366 SEC2us 4.42 1.62 -0.203 -0.877

SEC3br 4.38 1.51 -0.146 -0.472 SEC3us 4.48 1.59 -0.395 -0.648

AWA1br 3.70 1.65 0.345 -0.642 CON1us 3.84 1.49 -0.026 -0.683

AWA2br 3.62 1.65 0.292 -0.737 CON2us 3.85 1.47 -0.134 -0.728

AWA3br 3.54 1.70 0.335 -0.665 CON3us 3.94 1.59 -0.122 -0.837

CON1br 5.28 1.78 -1.026 0.138 ERR1us 4.46 1.37 -0.269 -0.524

CON3br 5.19 1.75 -0.861 -0.24 ERR2us 4.47 1.33 -0.137 -0.468

CON2br 4.95 1.97 -0.686 -0.785 ERR3us 4.88 1.33 -0.63 -0.063

ERR1br 5.14 1.79 -0.844 -0.37 AWA1us 4.73 1.38 -0.373 -0.594

ERR2br 4.99 1.62 -0.564 -0.476 AWA2us 4.84 1.39 -0.363 -0.514

ERR3br 4.95 1.71 -0.634 -0.599 AWA3us 4.83 1.41 -0.321 -0.61

TRUS1br 4.36 1.48 -0.23 -0.188 TRUS1us 4.28 1.31 0.017 -0.167

TRUS2br 5.18 1.32 -0.684 0.49 TRUS2us 4.11 1.25 -0.038 0.243

TRUS3br 4.43 1.46 -0.089 -0.43 TRUS3us 4.34 1.14 0.066 -0.285

TRUS4br 4.26 1.64 0.013 -0.824 TRUS4us 4.46 1.19 0.087 -0.157

RISK1br 4.67 1.39 -0.272 -0.523 RISK1us 4.24 1.28 0.142 -0.65

RISK2br 4.68 1.47 -0.219 -0.742 RISK2us 4.21 1.35 0.244 -0.56

RISK3br 4.72 1.41 -0.286 -0.48 RISK3us 4.35 1.25 0.172 -0.464

RISK4br 4.51 1.47 -0.306 -0.562 RISK4us 4.12 1.30 0.203 -0.524
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APÊNDICE E - Validades convergentes e discriminantes e consistência interna dos 

experimentos 

 

-EUA 

 

 

 

ACCus AWAus COLus CONus ERRus RISKus SECus TRUSus WDus

ACC1us 0.827 -0.026 0.176 -0.046 0.126 0.107 0.256 0.043 -0.201

ACC2us 0.825 -0.108 0.119 -0.112 0.052 0.076 0.265 -0.024 -0.249

ACC3us 0.816 -0.083 0.242 -0.057 0.126 0.17 0.379 -0.031 -0.113

AWA1us -0.144 0.832 0.025 0.622 0.107 0.023 -0.049 0.066 -0.065

AWA2us -0.047 0.878 0.115 0.637 0.114 -0.098 0.006 0.101 -0.191

AWA3us -0.042 0.873 0.096 0.605 0.132 -0.049 0.013 0.058 -0.138

COL1us 0.225 0.054 0.843 0.118 0.238 0.104 0.495 -0.114 -0.149

COL2us 0.141 0.101 0.877 0.161 0.354 0.098 0.505 -0.041 -0.143

COL3us 0.217 0.084 0.876 0.194 0.363 0.042 0.51 -0.043 -0.137

CON1us -0.127 0.554 0.109 0.813 0.286 0.014 -0.082 0.169 -0.158

CON2us -0.016 0.577 0.195 0.783 0.157 0 0.075 0.097 -0.191

CON3us -0.052 0.523 0.115 0.691 0.128 -0.055 0.05 -0.053 -0.109

ERR1us 0.079 0.12 0.276 0.241 0.864 0.186 0.104 0.066 -0.104

ERR2us 0.133 0.189 0.287 0.24 0.843 0.286 0.189 0.1 -0.206

ERR3us 0.099 0.032 0.371 0.165 0.831 0.18 0.249 0.112 -0.213

RISK1us 0.122 -0.02 0.112 0.056 0.215 0.81 0.124 0.17 -0.158

RISK2us 0.139 -0.03 0.037 -0.04 0.184 0.792 0.085 0.025 -0.107

RISK3us 0.119 -0.044 0.09 -0.007 0.207 0.813 0.073 0.081 -0.128

RISK4us 0.098 -0.071 0.045 -0.077 0.236 0.805 0.045 0.073 -0.081

SEC1us 0.258 -0.029 0.567 -0.024 0.247 0.113 0.861 -0.117 -0.138

SEC2us 0.358 -0.001 0.47 0.028 0.191 0.089 0.892 -0.133 -0.197

SEC3us 0.373 0.001 0.501 0.037 0.141 0.074 0.895 -0.106 -0.146

TRUS1us -0.09 0.05 -0.091 0.042 0.063 0.133 -0.184 0.816 -0.162

TRUS2us 0.016 0.042 -0.091 0.071 0.081 0.099 -0.167 0.734 -0.115

TRUS3us 0.123 0.074 0.019 0.068 0.12 -0.019 0.04 0.667 -0.168

TRUS4us -0.007 0.113 -0.006 0.142 0.082 0.076 0.021 0.655 -0.091

WD1us -0.176 -0.065 -0.153 -0.118 -0.155 -0.131 -0.204 -0.163 0.809

WD2us -0.15 -0.128 -0.09 -0.144 -0.119 -0.115 -0.148 -0.138 0.698

WD3us -0.181 -0.164 -0.133 -0.202 -0.21 -0.103 -0.07 -0.125 0.794

AVE Alpha ACCus AWAus COLus CONus ERRus RISKus SECus TRUSus WDus

ACCus 0.677 0.764 0.823

AWAus 0.742 0.826 -0.089 0.862

COLus 0.749 0.832 0.224 0.093 0.865

CONus 0.584 0.642 -0.086 0.721 0.184 0.764

ERRus 0.716 0.802 0.125 0.137 0.371 0.254 0.846

RISKus 0.648 0.821 0.148 -0.050 0.093 -0.015 0.262 0.805

SECus 0.779 0.858 0.372 -0.011 0.582 0.015 0.220 0.105 0.883

TRUSus 0.520 0.698 -0.008 0.088 -0.075 0.103 0.112 0.116 -0.134 0.721

WDus 0.590 0.651 -0.221 -0.154 -0.165 -0.202 -0.213 -0.151 -0.182 -0.184 0.768
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-Brasil 

 

 

ACCbr AWAbr COLbr CONbr ERRbr RISKbr SECbr TRUSbr WDbr

ACC1br 0.845 -0.495 0.033 0.263 0.271 0.167 0.115 0.07 -0.19

ACC2br 0.772 -0.373 0.146 0.259 0.276 0.189 0.042 0.097 -0.096

ACC3br 0.612 -0.364 0.038 0.159 0.18 0.162 0.06 0.1 -0.117

AWA1br -0.39 0.687 0.012 -0.173 -0.268 -0.179 -0.019 0.04 0.122

AWA2br -0.37 0.751 -0.139 -0.155 -0.31 -0.268 -0.075 0.015 0.134

AWA3br -0.474 0.8 -0.08 -0.266 -0.3 -0.241 -0.111 -0.011 0.126

COL1br 0.011 -0.022 0.685 0.112 0.147 0.047 -0.019 0.076 -0.142

COL2br 0.119 -0.13 0.817 0.154 0.192 0.114 -0.02 0.094 -0.141

COL3br 0.067 -0.049 0.758 0.186 0.183 0.158 -0.086 0.029 -0.123

CON1br 0.279 -0.285 0.139 0.829 0.526 0.409 -0.035 0.035 -0.17

CON2br 0.168 -0.124 0.122 0.763 0.453 0.373 0.008 0.023 -0.09

CON3br 0.267 -0.207 0.216 0.759 0.454 0.383 0.08 0.016 -0.075

ERR1br 0.23 -0.229 0.228 0.455 0.674 0.276 -0.049 -0.006 -0.163

ERR2br 0.241 -0.301 0.166 0.436 0.786 0.422 0.118 -0.078 -0.144

ERR3br 0.284 -0.363 0.156 0.523 0.844 0.445 0.114 0.093 -0.119

RISK1br 0.223 -0.306 0.188 0.418 0.447 0.834 0.124 -0.014 -0.18

RISK2br 0.123 -0.192 0.036 0.363 0.354 0.794 0.039 -0.018 -0.118

RISK3br 0.206 -0.251 0.12 0.44 0.427 0.849 0.134 0.046 -0.117

SEC1br 0.105 -0.066 -0.041 -0.021 -0.005 -0.03 0.589 -0.06 -0.075

SEC2br 0.081 -0.042 -0.01 0.019 0.074 0.104 0.782 0.03 -0.2

SEC3br 0.066 -0.104 -0.073 0.025 0.087 0.135 0.837 -0.031 -0.238

TRUS1br 0.135 -0.014 0.017 0.039 -0.01 0.01 -0.039 0.796 0.072

TRUS2br 0.138 0.016 0.063 0.009 0.003 -0.017 -0.007 0.651 -0.057

TRUS3br 0.015 -0.009 0.075 0.017 -0.004 -0.023 0.069 0.717 0.195

TRUS4br 0.099 0.053 0.099 0.028 0.033 0.036 -0.068 0.85 0.095

WD1br -0.109 0.061 -0.207 -0.114 -0.103 -0.106 -0.13 0.071 0.776

WD2br -0.164 0.124 -0.142 -0.147 -0.155 -0.18 -0.155 0.15 0.891

WD3br -0.18 0.215 -0.124 -0.113 -0.185 -0.14 -0.324 0.098 0.87

AVE Alpha ACCbr AWAbr COLbr CONbr ERRbr RISKbr SECbr TRUSbr WDbr

ACCbr 0.561 0.600 0.749

AWAbr 0.559 0.605 -0.553 0.747

COLbr 0.571 0.628 0.095 -0.096 0.755

CONbr 0.615 0.688 0.308 -0.269 0.203 0.784

ERRbr 0.595 0.656 0.327 -0.391 0.232 0.611 0.771

RISKbr 0.510 0.613 0.231 -0.313 0.143 0.503 0.531 0.714

SECbr 0.554 0.633 0.100 -0.096 -0.057 0.020 0.087 0.129 0.744

TRUSbr 0.575 0.758 0.118 0.018 0.086 0.032 0.010 0.022 -0.019 0.759

WDbr 0.667 0.755 -0.184 0.170 -0.181 -0.147 -0.181 -0.172 -0.251 0.119 0.816
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APÊNDICE F - Pressupostos 

 

Teste de Hartley 

WDBRA N Variância 

T1 79 2.89 

T2 79 3.25 

T3 79 1.61 

FMax-BRA (2, 234) = 2.01, p<0.05 

 

 

 

 

 



94 

 

 

ANEXO A- Poder estatístico das amostras 
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ANEXO B- Procedimentos legais para realização da coleta de dados nos EUA 

Antes da coleta de dados nos Estados Unidos ser realizada, a pesquisadora precisou 

obter, por meio de um curso on-line, o certificado do Collaborative Institutional Training 

Iniative (CITI), pré-requisito obrigatório para qualquer pessoa que desenvolva pesquisas com 

seres humanos em solo americano. O curso realizado foi o Social & Behavioral Research 

Investigators, o qual é composto por doze módulos, onde, ao final, é necessário a obtenção 

de no mínimo oitenta pontos para que o relatório seja emitido.  

De posse da comprovação da realização e aprovação no curso do CITI, a pesquisadora 

precisou reunir a documentação necessária para submissão ao Institute Review Board (IRB) 

com o objetivo de obter a autorização para o início da coleta de dados. Os IRB’s são comitês 

de avaliação institucional existentes nos EUA, formalmente designados para revisar 

pesquisas e atividades que envolvem seres humanos. Seu propósito é “facilitar a pesquisa 

com sujeito humanos e garantir que seus direitos e bem-estar sejam protegidos durante a 

participação” (IRB, 2016). 

Após a submissão da documentação, o comitê se manifestou pedindo esclarecimentos 

sobre a pesquisa e reformulações nos documentos algumas vezes, de modo que a finalização 

do processo de solicitação se encerrou em um mês e dois dias. A cópia do certificado CITI, 

bem como a autorização fornecida e aprovada pelo IRB da Universidade do Arizona, podem 

ser visualizadas nas duas páginas a seguir. 
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Relatório do CITI PROGRAM, pré-requisito obrigatório para a realização de pesquisas 

em solo americano.  
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Autorização do Institute Review Board para realização da pesquisa. 
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