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RESUMO 
 
 
 

O trabalho a seguir objetivou o desenvolvimento de um meta-modelo de análise 

para estudo do fenômeno da resistência durante a implementação de um sistema de 

gerenciamento eletrônico de documentos (GED). O estudo foi conduzido por meio de 

uma abordagem quantitativa e explanatória e buscou elencar os principais expoentes da 

literatura acadêmica no tema da resistência. A partir de suas concepções, os fatores mais 

relevantes no campo da resistência contextualizada a um sistema de gerenciamento 

eletrônico de documentos foram evidenciados.     

 

O meta-modelo gerado,  o qual serviu de base para a análise estatística, identificou 

os seguintes antecedentes ao comportamento de resistência: características pessoais, 

sistemas e interação. Este, por sua vez, divide-se na interação poder e política e na 

interação sócio-técnica.  

 

A partir da identificação desses vetores e montagem do meta-modelo, foi 

elaborado um questionário de investigação, o qual foi distribuído via Internet. Foram 

colhidas 133 respostas de usuários que tivessem vivenciado pelo menos uma 

experiência de implantação de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. 

Os dados foram então submetidos a tratamento estatístico na ferramenta SPSS por meio 

de análise fatorial e regressão linear múltipla. Os resultados obtidos permitiram 

identificar os fatores de maior influência no comportamento de resistência e 

confirmar/refutar as hipóteses originalmente propostas.  

 

O meta-modelo gerado também promoveu a discussão dos resultados com base na 

teoria utilizada, gerando novos insights para o entendimento do comportamento de 

resistência no contexto do GED.    

 

 

PALAVRAS-CHAVE: resistência a sistemas, gerenciamento eletrônico de documentos, 

tecnologia da informação.   

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

 

The following work seeks the development of metamodel for the study of the 

resistance phenomenon during implementation of an Electronic Document Management 

System. The study was conducted by an explanatory, quantitative approach and 

identified the main academic authors of resistance. Based on their assumptions, the most 

relevant factors regarding resistance applied to Electronic Document Managament 

Systems were shown. The created metamodel, which was used for statistical analysis, 

identified the following predecessors to resistance behavior: individual characteristics, 

systems and interaction. This last vector is divided itself into two subsystems: power 

and politics interaction and socio-technical interaction. As from the identification of 

these vectors and construction of the proposed model, a survey has been applied on the 

Internet. 133 responses from users who had been through with a least one Electronic 

Document Management implementation were obtained. The data were then submitted to 

statistical analysis in SPSS software through factorial analysis and multiple linear 

regression. The results allowed the identification of the main factors responsible for 

resistance behavior and confirmed/refused the original proposed hypotheses. The final 

metamodel also allowed the elaboration of a discussion of the results based on theory, 

bringing new insights for the understanding of resistance behavior within the EDM 

context.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS: systems resistance, electronic document management, information 
technology. 
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��� INTRODUÇÃO�
 

1.1. Contextualização do Problema 
 

 
Trabalhos conceituais já revelaram que a tecnologia pode ser utilizada 

favoravelmente para lidar com a informação, pois esta se destaca por ser um dos ativos 

de maior valor para as organizações (ANTUNES; ALVES, 2008). Sohi e Tippins (2003) 

sustentam que a tecnologia da informação (TI) tornou-se importante justamente por 

oferecer tal vantagem e desempenho às empresas que necessitam explorar não somente 

a informação, mas também os recursos oferecidos pela própria TI. Trabalhos como o de 

Laurindo et al. (2001) sustentam que  a TI evoluiu de um conceito de suporte para um 

conceito estratégico dentro das organizações, razão pela qual a TI deve atualmente se 

alinhar aos objetivos da alta administração nas empresas.  

 

Com o objetivo de melhorar seu desempenho, diversas empresas continuam 

investindo em tecnologia da informação para adquirir vantagem competitiva em um 

cenário inquestionavelmente dinâmico (KIM; KIM, 2009). O mercado mundial de TI  

movimentou, até o final de 2011, mais de US$1,5 trilhão, um índice 5,8% maior em 

relação ao ano de 2009 (DOCUMENT MANAGEMENT, 2011).  

 

Muito embora os investimentos em TI sejam cada vez mais relevantes nas 

organizações (ALBERTIN; ALBERTIN, 2008), sabe-se que os investimentos em 

tecnologia, por si só, não conferem vantagem alguma às empresas investidoras, uma vez 

que outros recursos, além do fator tecnológico, devem ser considerados (TIPPINS; 

SOHI, 2003).  

 

O investimento somente em TI é tão inócuo que não é raro encontrar na literatura 

específica falhas na implementação de sistemas de informação. Uma destas falhas pode 

ser associada ao comportamento de resistência. Kim e Kankanhalli (2009) afirmam que 

a resistência é a maior vilã no que tange à implementação de sistemas de informação.  O 

tema vem sendo debatido nos últimos trinta anos por vários acadêmicos, como: Markus 

(1983), Davis (1989), Joshi (1991), Joia (2007), Marakas e Hornik (1996), Martinko et 

al. (1996), Lapointe e Rivard (2005). Estes acadêmicos têm contribuído positivamente 
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para a ampliação do conhecimento acerca do tema da resistência, bem como para a 

reflexão sobre possíveis melhorias acerca do fenômeno, ora com base em experiências 

empíricas, ora com base em experiências pessoais. Alguns dos trabalhos produzidos por 

esses pesquisadores indicam que o tema da resistência não pode ser enxergado somente 

sob o ponto de vista técnico, do sistema em si, já que as experiências mostram que a 

resolução de problemas técnicos não dissolve o comportamento resistente (MARKUS, 

1983). Assim, o conhecimento dos fatores que influenciam a resistência à 

implementação ou ao uso dos sistemas de informação é condição sine qua non para que 

os respectivos riscos, derivados de sua implantação, possam ser dirimidos.  

 

1.2. Relevância do Problema 
 
 

 

A investigação dos antecedentes à resistência a sistemas de gestão eletrônica de 

documentos torna-se relevante para suportar não somente os artigos relacionados ao 

tema da resistência a sistemas de informação, mas também para iluminar os 

profissionais relacionados a essa área profissional, objetivando promover uma 

importante reflexão acerca dos desafios relacionados à implementação de tais sistemas.  

Esses sistemas vêm se revelando como importantes recursos que podem afetar 

positivamente a performance dos processos de negócio nas organizações, 

principalmente na gestão da informação (REIMER, 2002).  Assim, o estudo torna-se 

relevante para mostrar como as empresas estão lidando com o uso de sistemas 

eletrônicos de documentos, se ainda existem obstáculos que impedem que as soluções 

tecnológicas atualmente instaladas sejam usadas em sua plenitude e, a partir das 

conclusões encontradas, promover possíveis reflexões às organizações e novas 

oportunidades de estudo para esse campo de conhecimento.  

 

1.3. Estrutura do Trabalho 
 

 

Esse trabalho está estruturado da forma abaixo descrita:  
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O capítulo a seguir apresenta a pergunta da pesquisa, seus respectivos objetivos, o 

contorno do trabalho e as premissas adotadas.   

 

O terceiro capítulo apresenta uma revisão teórica acerca dos principais 

entendimentos relacionados com o tema da resistência, sobretudo sua ligação com a 

implementação de sistemas de informação.  

 

O quarto capítulo apresenta o meta-modelo desenvolvido a partir da revisão 

teórica realizada, bem como a elaboração das hipóteses de pesquisa do presente 

trabalho.  

 

O quinto capítulo descreve os procedimentos metodológicos e as abordagens de 

cunho estatístico realizados para a condução do estudo.  

 

No sexto capítulo são realizadas a coleta e análise dos dados por meio da análise 

fatorial e regressão linear múltipla do meta-modelo gerado.  

 

O sétimo capítulo apresenta uma discussão sobre os resultados encontrados e seus 

desdobramentos com base no aporte teórico. 

 

No oitavo capítulo são trazidas as observações finais, bem como as implicações 

acadêmicas e gerenciais, limitações da pesquisa e recomendações para estudos futuros.    
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2. PROBLEMÁTICA 
 

2.1. O Problema de Pesquisa 
 

 

Com a velocidade de acesso à informação proporcionada pela TI, os usuários 

necessitam localizar, cada vez mais rapidamente, documentos para tomadas diárias de 

decisão. Cerca de 60% dos novos usuários de soluções de sistemas de documentação 

eletrônica afirmam que o caos na localização da informação é o disparador para a 

adoção dessa tecnologia (DOCUMEMT MANAGEMENT, 2010).  Além dos benefícios 

proporcionados pelas soluções de gestão eletrônica de documentos em relação à redução 

de cópias impressas, esse tipo de solução vem se consolidando como tecnologia 

relevante para os processos de negócio, além de ter aberto portas para outros campos de 

pesquisa, como a chamada TI verde1 (DOCUMENT MANAGEMENT, 2010).    

 

 Todavia, a despeito dos relevantes investimentos e implementações das soluções 

da gestão eletrônica de documentos, pouco se sabe acerca do uso ou mau uso desses 

sistemas instalados. Assim, como já destacado na contextualização do presente trabalho, 

faz-se necessário estudar o fenômeno da resistência associada aos sistemas de 

documentação eletrônica, objetivando identificar os fatores que impactam o 

comportamento resistente no uso dessas soluções tecnológicas instaladas.   

 

Segundo Vergara (2010), a pesquisa científica pretende responder alguma questão 

ou problema ainda não resolvido. Mediante o problema acima exposto, observa-se uma 

lacuna para discussão, a qual propicia a seguinte pergunta de pesquisa:  

 

Quais são os fatores antecedentes ao fenômeno de resistência ao uso de sistemas 

de documentação eletrônica? 

 

 

 
1 - Segundo a edição de outubro de 2010 da revista Document Management, TI verde ou Green IT refere-se ao 

conjunto de práticas para tornar menos prejudicial ao meio ambiente o uso da tecnologia. Dentre tais práticas, estão a 

fabricação de componentes, o uso, a administração e o descarte dos equipamentos computacionais.     
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2.2. Objetivo Principal  
 

 

O objetivo final deste trabalho pretende identificar, por meio de um estudo 

científico, os fatores que influenciam o fenômeno de resistência associado ao uso de 

sistemas de documentação eletrônica. 

 

2.3. Objetivos Intermediários 
 
 

 

A presente pesquisa tem os seguintes objetivos intermediários:  

 

- Elencar as principais teorias relativas ao tema da resistência de sistemas de 

informação no contexto da gestão eletrônica de documentos; 

 

-Elaborar um meta-modelo, com base no aporte teórico, que permita a análise do 

comportamento da resistência estudado no presente trabalho; 

 

-Consolidar os fatores propostos no meta-modelo elaborado e testá-lo 

estatisticamente, via dados coletados, para verificar sua adequação aos sistemas de 

documentação eletrônica.    

 

2.4. Premissas Adotadas 
 
 
 
 

Para a realização desta pesquisa, as seguintes premissas são elaboradas: 
 
 

 - A percepção para o estudo da resistência está embasada na ótica dos usuários que 

utilizam os sistemas de documentação eletrônica em suas atividades diárias nas 

organizações;  

 



19 
 

- O questionário de pesquisa aplicado aos respondentes focaliza apenas a gestão 

eletrônica de documentos, de forma a se evitar que, durante a participação do estudo, 

tais usuários tomassem como referência outros tipos de sistemas de informação, o 

que poderia contaminar as respostas fornecidas, prejudicando os propósitos da 

pesquisa.   

 

2.5. Contorno da Pesquisa 
 
 

 
O presente trabalho pretende identificar os fatores mais relevantes à resistência ao 

uso de sistemas de documentação eletrônica. Contudo, como não é possível abordar 

toda a população para a pesquisa proposta, a dissertação utiliza uma amostra por 

conveniência para a condução do estudo.  

 

Não estão englobadas as empresas públicas das esferas federal, estadual e 

municipal ou entidades não governamentais, pois estas se diferenciam das empresas 

privadas em pontos importantes como: relação de trabalho, lucratividade e investimento 

em tecnologia da informação. De modo semelhante, não farão parte deste estudo as 

universidades, pois muito embora estes campos sejam passíveis de pesquisa e a gestão 

de documentos eletrônicos seja possível nessas instituições - como demonstrado por 

Apperley e Plimmer (2007), o cenário das instituições de educação se distancia do foco 

desta pesquisa. Esta centraliza seu interesse nas organizações que já possuem instalado 

e em utilização um sistema de documentação eletrônica, a fim de identificar a presença 

de fatores relevantes de resistência ao mesmo, sob a ótica de seus usuários. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1. Sistemas de Documentação Eletrônica 
 
 
 

Antes do início da presente seção, cabe uma reflexão quanto à diferença entre 

gestão eletrônica de documentos (GED) e gestão de conteúdo empresarial, ou ECM 

(Enterprise Content Management). A razão que motiva tal elucidação justifica-se em 

razão de, tanto em artigos específicos quanto na literatura especializada e no jargão 

tecnológico, ambos os termos serem utilizados intercambiavelmente, o que pode gerar 

confusão na mente do leitor. 

  

De acordo com Smith e McKeen (2003), Enterprise Content Management (ECM) 

é um conjunto de estratégias, ferramentas, processos e competências necessárias a uma 

organização para gerenciar seus ativos de informação ao longo de seu ciclo de vida. O 

conceito, porém, é bastante próximo das funcionalidades da gestão eletrônica de 

documentos (GED). Segundo Ferreira (2004), em essência, GED e ECM são a mesma 

coisa. Koch (2010), porém, já cita o termo EIM (Enterprise Information Management) 

para se referir à gestão das informações estruturadas com as não estruturadas, tendo em 

vista que a nomenclatura GED data da década de 1990. Tamane (2010) esclarece que a 

sigla GED foi muito usada para se referir aos processos de digitalização de documentos, 

principalmente no início nos anos 1990. Porém, com a evolução computacional (poder 

de processamento, memória disponível, velocidade das redes e diminuição de custo de 

MByte em disco, entre outros fatores), a Internet tornou-se a principal via de tráfego das 

informações. A partir desse momento, o termo ECM começou a ser utilizado, 

importando os benefícios da gestão eletrônica de documentos (GED), e agregando ainda 

outras ferramentas como: WCM (Web Content Management), BPM (Business Process 

Management), soluções de colaboração, entre outras. A contribuição principal do ECM 

é que as aplicações web integram todos os documentos em uma única plataforma, 

trazendo para um novo patamar o conceito de complexidade que os antigos sistemas de 

gestão de documentos eletrônicos não eram capazes de processar (MUNKVOLD e 

PÄIVÄRINTA, 2005).  
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 Baseado no acima exposto, as siglas ECM e EIM serão deixadas de lado, 

passando a ser utilizado, doravante, o termo gestão eletrônica de documentos (ou 

simplesmente GED) em sua forma mais genérica. 

 
Para a AIIM (Association for Information and Image Management), os sistemas 

de gestão eletrônica de documentos são definidos como tecnologias, ferramentas e 

métodos usados para captar, gerenciar, armazenar, preservar e distribuir conteúdo pela 

empresa (DOCUMENT MANAGEMENT, 2011).  

 

Para Sprague (1995), gestão eletrônica de documentos se refere à aplicação de 

tecnologia para economizar papel, aumentar a velocidade nas comunicações e 

incrementar a produtividade dos processos de negócio. Para ele, a despeito dos avanços 

tecnológicos dos sistemas de informação, o progresso na implementação da tecnologia 

para a gestão de documentos esbarrava no documento físico, pois a maior parte das 

informações ainda se apresentava sob a forma de papel.  

 

Porém, ainda de acordo com Sprague (1995), a combinação entre as forças de 

negócio e os avanços da tecnologia poderia propiciar um novo entendimento para a 

realidade documental. Dentre os benefícios da gestão eletrônica de documentos, citam-

se o acesso mais rápido aos documentos, maior eficiência no processo de busca, acesso 

simultâneo por diversos usuários à versão mais atual do documento e a redução de 

custos com os processos de impressão e distribuição de documentos.  

 

Meier e Sprague (1996) entendem os sistemas de gestão eletrônica de documentos 

como um produto resultante do avanço tecnológico responsável pela maneira pela qual 

os usuários enxergam e tratam os documentos. Em outras palavras, os sistemas de 

gestão eletrônica de documentos são uma visão expandida da gestão da informação, 

integrando os documentos tradicionais no ambiente da gestão de documentos 

eletrônicos.   

 

Parte desta visão ampliada de domínio na gestão da informação, citada por Meier 

e Sprague (1996), é exemplificada por Björk (2003) a partir do advento da proliferação 

da Internet na última década do século XX, que se utilizou da web para alavancar seus 

sistemas de gestão de documentos. Para ele, os sistemas de gestão eletrônica de 
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documentos são visões de projetos cujos documentos são armazenados em um servidor 

web central. A partir dessa base central, seus usuários passariam a interagir com esse 

repositório de documentos por meio de interfaces baseadas em navegadores 

padronizados. Dentre os benefícios que se podem destacar, estão aqueles destinados ao 

ciclo de vida dos documentos e à gestão de versões, principalmente na área da 

engenharia civil, foco do referido estudo.   

 

Para Smith e McKeen (2003), a gestão eletrônica de documentos é um tópico 

emergente no campo dos sistemas de informação que trata também de estratégias, 

processos, capacidades e tecnologia que prestam um significado para a administração do 

conteúdo. Ampliando esse conceito, Davenport e Prusak (2000) entendem que os 

sistemas de gestão de documentos passam a atuar como um amplificador da gestão do 

conhecimento, o que para Reimer (2002) afetaria positivamente a performance dos 

processos de negócio em uma empresa.  

 

Já Bondarenko e Janssen (2005) entendem a gestão eletrônica de documentos a 

partir de uma abordagem híbrida. Eles alegam que, apesar do crescente interesse no 

assunto da documentação eletrônica, muito do que existe no campo da pesquisa se 

concentra ou no polo do documento digital, ou no extremo do mundo do papel. Porém, 

de acordo com o ponto de vista desses autores, a proposta de abordagem nas 

organizações modernas engloba tanto os documentos em papel quanto os documentos 

digitais, os quais são convertidos de um domínio ao outro com freqüência.   

 

Este conceito de coexistência de documentos tanto físicos quanto digitais foi 

amplamente estudado por outros autores, como Jervis e Masoodian (2009), Beigl et al. 

(2004), Arregui et al. (2003), Abusafiya e Mazumdar (2004), além de Furukawa et al. 

(2007), os quais apresentaram soluções tecnológicas por meio de produtos que tratavam, 

eletronicamente, os documentos em papel.      

 

Outro conceito que vem ganhando força no ambiente da implementação dos 

sistemas de gestão eletrônica de documentos é o escritório sem papel (paperless office). 

O primeiro registro do termo data de 1975, quando a revista Business Week cunhou a 

expressão para designar que as empresas do futuro passariam a operar sem a 

dependência do papel, devido ao impacto da influência da tecnologia por meio dos 
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computadores pessoais. A idéia básica era de que a comunicação, por ser eletrônica, 

tornaria o uso do papel desnecessário. Porém, segundo Ahmed e Gilani (2009), o 

ambiente sem papel ainda não é aceito pelas organizações porque, no mercado 

competitivo atual, elas admitem muito mais uma melhoria nos processos de negócio do 

que, efetivamente, uma reengenharia.  

 

Ash et al. (2009) também confirmam essa posição, após estudos realizados em 

ambientes hospitalares para a implementação de um ambiente sem documentos em 

papel. Eles concluíram que, apesar de todas as instituições pesquisadas declararem ter 

como meta a eliminação do papel, esse objetivo não foi alcançado. Os resultados 

mostraram ainda resistência aos sistemas de gestão eletrônica de documentos, em 

função da inércia e inclinação por parte dos usuários para processos correntes, sendo a 

persistência do papel típica do comportamento humano. 

 

Uma das dificuldades encontradas para o chamado paperless office, a qual, por 

conseguinte, se reflete nos sistemas de documentação eletrônica, refere-se às diferenças 

entre o ambiente físico e o ambiente digital. Sellen e Harper (2002) afirmaram, por 

exemplo, que a dificuldade de leitura do documento nos monitores era uma das 

possíveis causas, além da facilidade de edição dos próprios documentos físicos, o que 

não se reflete no ambiente digital. Malone (1983) traz também uma importante 

contribuição nesse sentido ao afirmar que a arrumação espacial dos documentos em 

papel em um local de trabalho pode lembrar os seus autores todas as atividades ainda 

pendentes de realização, bem como seus prazos relacionados (LIU e STORK, 2000).  

 

Apperley e Plimmer (2007) entenderam que o sucesso de aplicações que 

objetivavam implementar soluções tecnológicas sem papel não foi atingido porque não 

houve entendimento suficiente de como o papel apoiaria os usuários nas diversas 

atividades a serem replicadas no computador.  Para eles, os documentos apresentam 

dimensões e atributos que possuem sentidos próprios, como a disposição espacial dos 

documentos sobre uma mesa ou sobre uma pilha de outros papéis, os lembretes sobre a 

mesa que alertam para atividades incompletas, o conforto proporcionado pela leitura do 

documento em papel e a facilidade de manuseio do documento, permitindo que sejam 

usadas táticas ou pistas para demarcar pontos importantes dentro do próprio documento 

em papel.  
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Dentre as visões apresentadas, o que parece ser uma tônica constante quando o 

assunto é a gestão eletrônica de documentos é a importância de processos e mudanças 

organizacionais para o sucesso da implementação desses sistemas. Além dos autores 

destacados nesta seção, Faxvaag, Lium e Tjora (2008) também corroboram esse 

raciocínio, alegando que os passos e desafios futuros que embasam os entendimentos 

para o sucesso do ambiente sem papel não partem somente da remoção do documento 

físico, mas também em superar as suas sombras do passado, enfatizando muito mais os 

processos e a melhoria da qualidade do que simplesmente focalizando a diminuição de 

custos com a manutenção da guarda de papel nos arquivos físicos das empresas.  Jervis 

e Masoodian (2009) afirmam que o papel ainda disputará espaço juntamente com o 

documento digital até que a confiança no documento físico como meio para 

compartilhamento e armazenamento da informação desapareça por completo. 

 

Sprague (1995) generaliza a discussão da gestão eletrônica de documentos e 

encerra a questão afirmando que a simples substituição de documentos físicos pelos 

digitais não fornece nenhum ganho às empresas, a não ser que os antigos e tradicionais 

processos baseados na gestão de documentos em papel sejam redesenhados com o 

objetivo de se extrair o verdadeiro potencial que a tecnologia pode oferecer para o 

aumento da produtividade e gestão da informação. Esse processo de redesenho de 

processos requer mudanças organizacionais radicais, fazendo com que a gestão 

eletrônica de documentos se concentre, no curto prazo, nas necessidades de negócio 

para o incremento da produtividade, enquanto a efetividade da organização demandará 

uma revolução de sistemas conduzida a partir da mudança dos modelos de gestão da 

informação.   

 

3.2. Resistência a Sistemas de Informação 
 
 

 

Muito embora haja diferentes perspectivas relacionadas ao tema da resistência, há 

um consenso de que o entendimento e o esclarecimento desse constructo denominado 

resistência sejam relevantes (SWANSON, 1988). Estas explicações, quer sejam 

informais, quer sejam implícitas, guiam o comportamento dos implementadores de 
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sistemas (MARKUS, 1983). Nesta seção serão trazidas as principais abordagens 

relativas à resistência para que, então, seja possível realizar a identificação dos fatores 

relacionados a esse comportamento.  

 

De uma forma geral, Hirschheim e Newman (1988) definem resistência como 

sendo uma reação adversa a uma mudança proposta que se pode manifestar de forma 

visível ou sutil. O comportamento de resistência pode ocorrer rapidamente, permanecer 

latente por um curto período de tempo ou permanecer em um estado de inércia para 

depois se manifestar explicitamente. No caso mais específico da resistência à 

implementação de um sistema de informação, Hirschheim e Newman (1988) afirmam 

que a resistência pode assumir muitas formas, desde o não uso do sistema até a 

sabotagem do mesmo.  

 

Kankanhalli e Kim (2009) definem resistência como sendo a oposição de um 

usuário às mudanças associadas com a implementação de um sistema de informação, 

razão pela qual muitos dos projetos relacionados à tecnologia da informação falham em 

seus propósitos originais. Por esta razão, os autores julgam o tema da resistência como 

fator relevante para o sucesso da implementação de projetos de TI.      

 

Lapointe e Rivard (2005) estudaram o fenômeno da resistência buscando 

embasamento em outras disciplinas como psicologia, ciência política, sociologia e 

gestão de mudanças. As autoras estudaram o fenômeno da resistência por meio da 

análise semântica, tentando entender o todo por meio de cinco componentes de 

resistência, a seguir listadas. 

 
O primeiro componente da resistência refere-se ao comportamento de resistência. 

Segundo Lapointe e Rivard (2005), este se estende desde a não cooperação passiva, que 

pode se manifestar sob a forma de oposição verbal, táticas de desculpa ou adiamento, 

até o comportamento agressivo como sabotagem, boicote, greve e ameaça. Marakas e 

Hornik (1996) também corroboram esse pensamento. Para eles, o comportamento de 

resistência toma forma em um contínuo que apresenta em um extremo a passividade e 

em outro, o comportamento destrutivo físico. Já para Markus (1983), o comportamento 

de resistência se caracteriza como sendo o não uso ou uso inadequado dos sistemas de 

informação.    
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O segundo componente descrito por Lapointe e Rivard (2005) refere-se ao objeto 

de resistência. Neste caso, a resistência é transitiva direta, necessitando de um objeto 

para complementá-la. Para essas autoras, o entendimento desse objeto é essencial, uma 

vez que a resistência é moldada em parte pelo conteúdo do que está sendo o motivo de 

resistência. Joshi (1991) exemplifica como objeto complementar a implementação de 

sistemas de informação. Dent e Goldberg (1999) trazem como exemplo de tal objeto 

complementar as mudanças (sentidas pelos empregados) propostas pelo nível gerencial 

organizacional. No caso do presente estudo, os sistemas de gestão eletrônica de 

documentos são o objeto da resistência. 

  
 
Lapointe e Rivard (2005) apresentaram como terceiro componente da resistência 

as ameaças percebidas. Elas alegam que os pesquisadores são unânimes ao defenderem 

a posição de que, para que uma resistência ocorra, ameaças devem ser identificadas. 

Marakas e Hornik (1996) observaram essas ameaças do ponto de vista do usuário. Este, 

ao perceber o novo sistema, o enxerga como uma possível ameaça e desenvolve, então, 

o comportamento de resistência. Dent e Goldberg (1999) afirmam que as pessoas não 

resistem às mudanças em si, mas às ameaças percebidas que serão trazidas por meio das 

mudanças. Exemplos dessas ameaças seriam a perda de status ou de poder.  

  
Outro componente descrito por Lapointe e Rivard (2005) refere-se às condições 

iniciais. Elas entendem que fatores como distribuição de poder ou rotinas estabelecidas 

podem influenciar a maneira pela qual um objeto é percebido como sendo ameaçador.  

Markus (1983) entendeu essa distribuição de poder por meio de um vetor chamado de 

interação, com uma variante política. Nessa perspectiva, a distribuição intra-

organizacional de poder e status é entendida como a imposição de desejos próprios 

sobre outros indivíduos ou grupos. Para Joia e Magalhães (2009), quem perde poder 

tende a resistir ao sistema, enquanto quem ganha poder, tende a promovê-lo.    

 

Seguindo o pensamento de Lapointe e Rivard (2005), o último componente da 

resistência é o sujeito da resistência. Para elas, o sujeito da resistência é a entidade que 

adota o comportamento de resistência. Seus estudos relacionados à implementação de 

um sistema de prontuário eletrônico (Electronic Medical Records) mostrou que nas 

fases iniciais após a implementação do sistema eletrônico nos hospitais estudados, os 
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sujeitos da resistência eram alguns indivíduos que, por meio de comportamentos de 

apatia e resistência passiva, culpavam o sistema e suas características pelas ineficiências 

geradas após a implementação tecnológica. Ainda de acordo com Lapointe e Rivard 

(2005), nas fases mais tardias da implementação do sistema, observou-se que os sujeitos 

eram formados por grupos coesos que eram influenciados por triggers, os quais são 

entendidos como motivadores que podem modificar ou as condições iniciais do sistema 

ou mesmo o objeto da resistência.  

 

Já para Markus (1983), a resistência pode ser definida como sendo o não-uso ou 

mau uso de um sistema. Ela ressalta, porém, que o constructo resistência tem sido 

aplicado frequentemente para todos os casos de não-uso de um sistema, mesmo 

naqueles casos onde o não-uso reflete o desconhecimento da existência do próprio 

sistema por parte do usuário, medos pessoais ou ausência de treinamentos. Portanto, ela 

faz a seguinte distinção em seu artigo: se o uso do sistema por parte do indivíduo não é 

crítico para a operação do próprio sistema, então a escolha do usuário em não utilizá-lo 

não pode ser considerada uma resistência.   

 

Ainda para Markus (1983) a decisão de não se usar determinados sistemas pode 

ser vista positivamente em alguns casos, quando, por exemplo, o comportamento 

resistente pode evitar a implementação de sistemas que futuramente poderiam trazer 

consequências negativas à organização. Ela complementa o entendimento da resistência 

ao afirmar que esta só pode ser definida em um contexto no qual existam duas ou mais 

partes envolvidas, cada qual com intenções e desejos próprios. Se a parte A enxerga a 

implementação do sistema positivamente e a parte B resiste as mudanças propostas, 

então a resistência pode ser considerada negativa.  

 

Markus (1983) afirma que o entendimento do constructo resistência pode ser 

facilitado por meio do exemplo de um indivíduo que decide resistir a um sistema 

qualquer e, como resultado de tal comportamento, a implementação daquele sistema 

(que é utilizado pelo mesmo indivíduo e ao mesmo tempo é interdependente de outros 

indivíduos) ou é interrompida, ou é abandonada. Tais interrupções e abandonos podem 

ser encontrados nos experimentos de Lapointe e Rivard (2005).  
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3.3. Antecedentes à Resistência a Sistemas de Informação 
 

 

Markus (1983) parte da conceituação de resistência de Kling (1980) e explora 

diferentes perspectivas teóricas que se relacionam especificamente à implementação de 

sistemas de informação e ao comportamento de resistência humano. Markus (1983) 

porém direciona tais perspectivas para gestores e analistas de sistemas, ou seja, seu 

trabalho tem como ponto focal implicações mais práticas do que teóricas. 

 

Markus (1983) elenca as seguintes dimensões acerca do tema da resistência: a 

primeira enxerga o fator humano como sendo o resistente; a segunda foca os sistemas; a 

terceira entende a resistência do ponto de vista da interação entre as características do 

sistema e o contexto social onde será usada. Em outras palavras, a dimensão interação 

surge como produto dessa relação. Tal dimensão seria suficiente para demonstrar que os 

sujeitos, na figura de grupos, resistem aos sistemas por conta das possíveis alterações 

nas relações de poder em uma organização, ou na modificação da divisão de trabalho 

causada pela implantação do novo sistema.  

 

Os trabalhos de Lapointe e Rivard (2005) examinaram três casos de resistência à 

implementação de sistemas de prontuários médicos. Uma análise longitudinal foi 

realizada, objetivando o entendimento da relação entre os cinco componentes da 

resistência (comportamentos, objeto, sujeito, ameaças e condições iniciais), além da 

identificação do fenômeno da resistência, ao longo do tempo, em três casos:  

 

No caso 1, foram observadas mudanças da resistência que se manifestavam desde 

a resistência passiva até a resistência agressiva, tendo como ápice o desligamento dos 

médicos, do CEO e a ameaça de fechamento da unidade de emergência, incluindo a 

descentralização do sistema, inicialmente implantado com apenas 25% de sua 

funcionalidade em operação.  

 

O caso 2 apresentou menor dramaticidade, com a resistência limitando-se ao nível 

do próprio sistema, o que culminou em melhorias do módulo farmacêutico e em sucesso 

do projeto, de acordo com o hospital.  
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O caso 3 também apresentou, desde a fase inicial de sua implementação, 

resistência ao sistema em si, passando para o nível da resistência em nível mais 

agressivo, migrando o foco da resistência para ameaças aos cirurgiões pela 

administração do hospital por meio de um ultimato exigindo o uso do sistema. O 

resultado dessa crise entre os grupos gerou a desativação do sistema em menos de um 

ano de implementação.  

 

O que se percebe no estudo de Lapointe e Rivard (2005) é que nas fases iniciais os 

comportamentos de resistência são distintos: alguns usuários gostaram do sistema, 

outros eram indiferentes a ele, enquanto um terceiro grupo adotou uma postura de 

resistência ativa ou passiva. Nessa fase inicial, o vocabulário de resistência apontava 

para o uso da primeira pessoa do singular, enquanto nas fases mais adiantadas da 

implementação, observou-se a convergência de um vocabulário de cunho coletivo, 

demonstrando que a resistência passava a ser o confronto entre grupos, razão pela qual 

podem ser vistos no artigo o uso de expressões como “nós, médicos”, “todos 

concordavam”, “todos nós pensamos”, “os doutores”, entre outras expressões.  

 

Adicionalmente, Markus (1983) trouxe três constructos para o estudo da 

resistência. O primeiro baseia-se no vetor pessoas e afirma que a resistência é intrínseca 

ao próprio indivíduo ou grupo. De acordo com esse constructo, as pessoas resistem a 

todas as mudanças. O segundo constructo afirma que a resistência aos sistemas 

implementados se dá em virtude das características do próprio sistema (GAETE, 2010; 

JOIA, 2007). Lapointe e Rivard (2005) conceituaram esse tipo de resistência como 

resistência passiva, pois o objeto da resistência é o sistema e suas características. O 

terceiro constructo descrito por Markus (1983) sustenta que pessoas ou grupos resistem 

a sistemas devido à interação das características relacionadas às pessoas com as 

características relacionadas aos sistemas dentro de um dado contexto social.  

 

Em outras palavras há, de um lado, o vetor pessoas, com base em fatores 

idiossincráticos de indivíduos ou grupos, enquanto o vetor sistemas surge como 

resultante das próprias características do sistema (MARKUS, 1983). Um terceiro vetor, 

denominado interação, surge a partir da resultante relacional entre pessoas e sistemas, 

dentro do ambiente organizacional, e pode apresentar outras duas variantes: a variante 

poder e política e a variante sócio-técnica (MARKUS, 1983; JOIA, 2007).  
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A variante sócio-técnica se concentra na distribuição das responsabilidades dentro 

da organização, ou seja, os sistemas podem mudar essas responsabilidades, os papéis de 

cada um e as divisões de trabalho, de forma que os sistemas sejam vistos como um 

veículo criador de mudança organizacional. Assim, quanto maior a mudança a ser 

gerada, maior será a probabilidade de resistência (MARKUS, 1983).  

 

Já pela lente da variante poder e política, a resistência é vista como o produto da 

interação entre as características do sistema com a distribuição de poder intra-

organizacional, seja essa distribuição definida objetivamente em termos de dimensão 

horizontal ou vertical do poder ou subjetivamente (MARKUS, 1983; GAETE, 2010).  

 

Joshi (1991) reforça o vetor poder e política de Markus (1983), por meio da teoria 

da equidade. Para ele, os usuários analisam as mudanças antes e, as que são 

consideradas favoráveis e que gerarão ganhos, não sofrerão resistência, enquanto perdas 

percebidas em virtude da mudança apresentarão, por parte dos mesmos usuários, 

comportamentos resistentes.    

 

Hirschheim e Newman (1988) também corroboraram esta perspectiva subjetiva, 

afirmando que o indivíduo pode adotar comportamentos disfuncionais com base na sua 

percepção da mudança e os efeitos sentidos em suas metas. Kankanhalli e Kim (2009) 

também confirmam como antecedentes à resistência: pressões, incertezas e perdas de 

poder ou status na organização.  Esses fatores podem indicar o balanço entre a aceitação 

e rejeição do sistema, assim como perdas percebidas em função das mudanças 

propostas.   

 

Hirschheim e Newman (1988) acreditam que as causas da resistência são muitas e 

já foram debatidas extensivamente na literatura. Ainda assim, a seguir, eles elencam as 

principais causas. 

  

A primeira delas refere-se ao conservadorismo inato. A inércia possui um papel 

preponderante na manutenção do status quo.  Ginzberg e Reilley (1957) afirmam que as 

pessoas, de modo geral, não gostam de ser perturbadas e preferem manter as atividades 

que já conhecem e à qual estão acostumadas, em vez de assumirem novos 
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procedimentos. Corroborando a manutenção do status quo, Markus (1983) incorpora o 

vetor pessoas para afirmar que estas resistem a todas as mudanças propostas.  

 

Outra causa refere-se à ausência de percepção do benefício da mudança.  

Hirschheim e Newman (1988) afirmam que se os indivíduos percebem que a situação 

atual é satisfatória, o processo de convencimento será mais difícil. Joshi (1991) 

corrobora este pensamento ao afirmar que as pessoas avaliam as mudanças e pesam os 

benefícios e perdas decorrentes do processo de mudança. Havendo percepção de 

benefício, o comportamento de resistência será mitigado. Se perdas forem percebidas, 

os usuários tenderão a resistir mais fortemente às mudanças propostas.  

 

De acordo com Hirschheim e Newman (1988), demissão, perda de prestígio ou 

status ou afastamento dos colegas de trabalho geram medo e incerteza no indivíduo a 

partir da possibilidade de mudança. Sanders (1974) resume esse item ao afirmar que o 

ponto chave da incerteza é a percepção de ameaça pelo empregado. Markus (1983) 

também aponta a incerteza, mas conecta este fator ao vetor poder e política. Joshi 

(1991) observa uma importante característica acerca da incerteza: ela não somente 

provoca comportamento negativo em relação à resistência, como também suscita 

sentimento de ressentimento ou ofensa. Marakas e Hornik (1996) trouxeram como 

contribuição o fato de que as características individuais e as incertezas que surgem pelo 

novo sistema podem suscitar as percepções de ameaça e tensão, gerando, por 

conseguinte, respostas de resistência passiva.   

 

Outra causa citada por Hirschheim e Newman (1988) refere-se à redistribuição de 

recursos, pois eles acreditam que as mudanças, sob a forma de implementação de 

sistemas de informação, representam tanto uma ameaça quanto um desafio para os 

indivíduos e seus grupos. Essa percepção de redistribuição de recursos se encaixa na 

ótica da variante poder-política do vetor de interação de Markus (1983), confirmando 

um comportamento de resistência cujo desafio maior é defender os interesses na 

redistribuição de recursos causada pela mudança (HIRSCHHEIM e NEWMAN, 1988). 

Além disso, Joshi (1991) traz uma importante contribuição em relação a esse ponto. 

Partindo do princípio da equidade, ele acredita que os usuários questionarão se o novo 

sistema afetará a todos os empregados em uma organização de forma equalizada. 
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Havendo percepção negativa de desequilíbrio, como resultado da implementação do 

novo sistema, os usuários agirão ativamente em prol da resistência. 

 

Hirschheim e Newman (1988) discutiram as expectativas geradas pelo sistema e o 

comportamento de resistência dos usuários. Para eles, a resistência aumenta porque o 

sistema não atende aos padrões dos usuários, de um grupo específico ou da organização. 

Este ponto também encontra eco em Markus (1983) por estar associado à variante 

sócio-técnica do vetor interação, ou seja, pessoas ou grupos resistem aos sistemas 

devido à interação entre as características relacionadas às pessoas e as características 

relacionadas aos sistemas.  

 

A interação entre usuários e sistemas foi também relatada por Hirschheim e 

Newman (1988) na figura da falta de gestão de suporte. Esta perspectiva é apoiada pela 

variante sócio-técnica de Markus (1983), pois sistemas podem mudar as 

responsabilidades, os papéis de cada um e as divisões de trabalho, de forma que os 

sistemas sejam vistos como um veículo propiciador de mudança organizacional. 

Ampliando o conceito de Markus (1983), Hirschheim e Newman (1988) afirmam que a 

ausência de suporte é considerada frequentemente um fator de resistência. Portanto, se 

não há gestão que apóie e encoraje a mudança, é pouco provável que os empregados da 

organização aceitem o novo sistema.  

 

Hirschheim e Newman (1988) definiram como outra causa da resistência a baixa 

qualidade do sistema produzido. Se os usuários acham que a qualidade do sistema é 

baixa, eles não receberão o sistema de forma positiva, desencorajando a utilização do 

mesmo e causando o que Lapointe e Rivard (2005) denominaram de resistência passiva. 

Se o quesito técnico também provocar no usuário o sentimento de perda de algum 

benefício (JOSHI, 1991), o comportamento de resistência será ativado, comportamento 

este alinhado ao vetor sistemas descrito por Markus em seu modelo de resistência 

(1983).  

 

Hirschheim e Newman (1988) apresentaram outra causa da resistência: as 

características pessoais dos desenvolvedores. Para eles, uma das dificuldades dos muitos 

desenvolvedores de sistemas nos últimos anos é a baixa interação com os usuários, o 

que representa uma ameaça para a implementação do novo sistema. Se esta interação 
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entre desenvolvedores e usuários for enviesada, tornando o desenvolvedor mais 

receptivo e atuante em relação a alguns usuários e menos aberto e receptivo em relação 

a outros, os próprios usuários do sistema de informação analisarão os resultados destas 

mudanças por meio de comparações entre seus pares na empresa (JOSHI, 1991). Esta 

análise reforça a variante poder e política do vetor interação de Markus (1983).  

 

Outra causa para o comportamento de resistência descrita por Hirschheim e 

Newman (1988) refere-se à falta de envolvimento dos usuários no processo de 

mudança, ou seja, os indivíduos apresentam freqüentemente comportamento de 

resistência quando eles são excluídos dos processos de tomada de decisão associados à 

mudança e ao desenvolvimento do sistema.  Joshi (1991) traz uma importante 

contribuição neste sentido: o resultado da falta de envolvimento no processo de 

mudança culminará na comparação entre os ganhos advindos do processo de mudança, 

ou seja, se o usuário perceber que seus benefícios foram menores do que os benefícios 

dos stakeholders ou da empresa, os usuários se sentirão desprestigiados, gerando o 

comportamento de resistência. Este comportamento de resistência é enxergado pela 

ótica de Markus (1983) no vetor pessoas, culminando no não uso ou mau uso do 

sistema.  

 

Diante desse contexto, algumas propostas para mitigar o comportamento 

resistente têm sido apresentadas. Uma delas relaciona-se à participação do indivíduo. Se 

esta ocorrer, produzirá confiança ao revelar as vantagens da mudança. Em outras 

palavras, as pessoas devem ser convencidas a perceber os benefícios trazidos pelo novo 

cenário (HIRSCHHEIM e NEWMAN, 1988). Porém, para se atingir tal benefício, Joia e 

Magalhães (2009) destacaram que uma das necessidades mais básicas nos sistemas de 

informação é a capacitação de usuários.  

 

Menciona-se ainda, no estudo de Joia e Magalhães (2009), o foco na melhoria do 

vetor sistemas, ou seja, a qualidade da infra-estrutura tecnológica espelhada na 

capacidade adequada dos servidores em suportar altas demandas geradas, o correto 

dimensionamento da largura de banda para o tráfego de dados, além da garantia de 

privacidade e segurança, quesitos essenciais para o sistema.  
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Kankanhalli e Kim (2009) enfatizaram como propostas de solução para redução 

do comportamento de resistência, o comprometimento da alta organização com a 

implementação do sistema de informação, o que amplia o apoio organizacional em 

direção às mudanças propostas. Para tanto, mudanças relevantes nos processos de 

negócio, treinamento, tempo e recursos adequados devem ser dados aos usuários do 

sistema.   

 

Para mitigar o comportamento de resistência, Markus (1983) sugere que o 

processo de implementação de um sistema de informação obtenha aprovação da alta 

administração e envolva os usuários no processo de desenvolvimento do sistema. Em 

relação às características específicas do sistema, ela ainda defende que sejam evitadas 

soluções que não sejam user friendly (amigáveis), que gerem respostas de baixa 

qualidade ou cujos custos sejam maiores do que os benefícios proporcionados.   

 

Para Joia e Magalhães (2009), é essencial considerar a variante poder e política 

proposta por Markus (1983) para uma implementação de sucesso de sistema, ou seja, é 

essencial existir o alinhamento do sistema com os fatores sócio-políticos da organização 

e não somente o alinhamento do mesmo sistema em termos de tarefas e funções no nível 

operacional.   

 

Portanto, os antecedentes da resistência podem ser resumidos por meio da tabela 

1, apresentada a seguir.  

 

Tabela 1 - Causas da resistência nos vetores pessoas, sistemas e interação 

 
Fonte: Markus (1983) e Joia (2007) 
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4. HIPÓTESES  E MODELO DE PESQUISA  
 

  

Apesar da quantidade de trabalhos relacionados ao tema da resistência, os artigos 

analisados focaram basicamente a interpolação do constructo da resistência com outros 

trabalhos teóricos, seja para complementá-los, seja para sobrepor as distintas óticas 

relacionadas ao assunto. Observa-se, portanto, uma lacuna de cunho empírico para 

estudo que possa embasar os diversos trabalhos teóricos já apresentados acerca do 

assunto da resistência.  

 

Assim, de forma a sumarizar as resultantes decorrentes da reflexão teórica 

realizada e objetivando a identificação dos fatores antecedentes à implementação do 

sistema de informação, o presente trabalho lançará mão do modelo proposto por Markus 

(1983) e das contribuições de Joia (2007), Joshi (1991), Lapointe e Rivard (2005), 

Martinko, Henry e Zmud (1996), Hirschheim e Newman (1988) para propor na presente 

seção, figura 1, um  meta-modelo de análise.  

 

A partir do meta-modelo concebido e valendo-se do embasamento oferecido por 

Markus (1983), pretende-se explicar as influências dos vetores sistemas, pessoas e 

interação (em suas variantes sócio-técnica e política) sobre a resistência aos sistemas de 

documentação eletrônica por meio das seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

H1: o vetor pessoas é um antecedente ao comportamento de resistência aos 

sistemas de gestão eletrônica de documentos (MARKUS, 1983; LAPOINTE E 

RIVARD, 2005; MARAKAS E HORNIK, 1996; HIRSCHHEIM E NEWMAN, 1988; 

JOSHI, 1996; JOIA E MAGALHÃES, 2009). 

 

H2: o vetor sistemas é um antecedente ao comportamento de resistência aos 

sistemas de gestão eletrônica de documentos (MARKUS, 1983; JOIA E 

MAGALHÃES, 2009; LAPOINTE E RIVARD, 2005).  

 

H3: o vetor interação, por meio da variante sócio-técnica, é um antecedente ao 

comportamento de resistência aos sistemas de gestão eletrônica de documentos 

(MARKUS, 1983; JOIA E MAGALHÃES, 2009; HIRSCHHEIM E NEWMAN, 1988). 
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H4: o vetor interação, por meio da variante política, é um antecedente ao 

comportamento de resistência aos sistemas de gestão eletrônica de documentos 

(MARKUS, 1983; JOIA E MAGALHÃES, 2009; HIRSCHHEIM E NEWMAN, 1988). 

 

As hipóteses acima propostas podem ser esquematizadas, portanto, no seguinte 

meta-modelo:  

 

Figura 1 – Meta-modelo de análise 
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Fonte: o autor, com base em Markus (1983), Joshi (1991), Joia (2006, 2007), Martinko et al (1996), Gaete 

(2010), Gradvohl (2011), Lapointe e Rivard (2005) e Hirschheim e Newman (1988) 

 

Pretende-se, a partir do meta-modelo proposto, solidificar a compreensão do 

fenômeno relacionado à resistência à implementação de sistemas de informação, já que 

o modelo engloba não somente as dimensões da ótica do comportamento humano (na 

forma de um indivíduo ou na forma de um grupo de usuários) e das características 

relacionadas ao sistema, mas também considera a ótica da interação entre estes dois 

elementos (MARKUS, 1983).  

 

O meta-modelo proposto pretende possibilitar uma compreensão maior do campo 

complexo do desenvolvimento de sistemas. Segundo Hirschheim e Newman (1988), 

muitos trabalhos da literatura da área pecaram em oferecer somente uma análise 

superficial do assunto, não conseguindo enxergar a riqueza e as dificuldades 

relacionadas à implementação de sistemas de informação. Para eles, as estratégias de 

desenvolvimento de sistemas só serão satisfatórias se considerarem as mudanças 

organizacionais em níveis sociais e políticos.  

 

Devido a ausência de trabalhos relacionados à resistência à implementação de 

sistemas de gestão eletrônica de documentos, o meta-modelo proposto pretende trazer 

implicações positivas para os campos científico e gerencial. Ao ser aplicado aos 

sistemas de gestão eletrônica de documentos, o presente estudo objetiva verificar se as 

conclusões de trabalhos anteriores no campo da resistência, como o de Joia e Magalhães 

(2009), podem ser replicados literal ou teoricamente (YIN, 2005).  

  

Com o intuito de avaliar a influência de cada fator do modelo proposto, são 

elaborados indicadores para os vetores pessoas, sistema, interação (este em sua variante 

sócio-técnica e política). Tais indicadores estão descritos na seção 5.2 abaixo.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Metodologia é um esquema de resolução de problemas que diminui a distância 

entre a imagem sobre o fenômeno observado e o próprio fenômeno (MORGAN, 1983).  

Para Vergara (2010), método é a intervenção do pesquisador, sua atividade mental 

consciente para realizar o papel cognitivo da teoria, permitindo aproximar o pesquisador 

do fenômeno estudado.  

Teoria e método são interdependentes (VERGARA, 2010). Portanto, esses dois 

elementos juntos buscarão encontrar as respostas para as hipóteses formuladas no 

presente trabalho, visando alcançar seus objetivos principal e intermediário.  

Porém, para que os objetivos sejam alcançados, é necessário definir o caráter da 

pesquisa. Segundo Yin (2005) e Gil (2002), as pesquisas podem ser classificadas como 

exploratória, descritiva e explanatória. O presente estudo caracteriza-se, segundo esta 

ótica, como sendo exploratório e explanatório. Exploratório porque o estudo tem como 

propósito buscar familiaridade com o fenômeno aqui observado, que é a resistência a 

sistemas de documentação eletrônica, justificando-se por tornar o problema mais 

evidente e objetivando evoluir as teorias pré-estabelecidas (GIL, 2002). Nessa fase 

exploratória, que é a primeira fase da pesquisa, o estudo busca validar os 

questionamentos que compõem o survey (explicado na próxima seção) e o agrupamento 

de tais questionamentos, objetivando assim uma validação não somente da consistência 

da escala utilizada, mas também de todos os fatores apresentados no meta-modelo, quais 

sejam: o vetor pessoas, o vetor sistemas e o vetor interação, em suas variantes  sócio-

técnica e política.  

O estudo também é explanatório porque ele busca validar fatores que influenciam 

ou causam a resistência a sistemas de gestão eletrônica de documentos. Este cunho 

explanatório da pesquisa, que se evidencia na segunda fase da pesquisa, objetiva 

elaborar testes para as hipóteses apresentadas por meio de técnicas estatísticas de 

regressão múltipla, estudando as correlações entre os fatores agregados em cada 

constructo do meta-modelo e a percepção do comportamento de resistência aos sistemas 

de documentação eletrônica.  
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5.1. Razão da Escolha do Método  
 
 
 

Para a realização de teste empírico a partir do modelo proposto no item 4, o 

estudo é conduzido por meio de um survey.  

Segundo Malhotra (2006), o método survey considera o uso de um questionário 

estruturado, cujo objetivo é obter informações dos respondentes acerca de suas 

intenções e motivações. Além disso, ele aponta algumas vantagens na utilização desse 

método, como, por exemplo, o fato de sua aplicação ser simples e os dados serem 

confiáveis. Como as respostas estão limitadas a algumas opções apenas, há pouca 

variabilidade nos resultados. Além disso, a codificação, análise e respectiva 

interpretação dos dados coletados são mais simples do que em outros métodos utilizados 

(MALHOTRA, 2006).  

Entretanto, Malhotra (2006) afirma que o survey também apresenta desvantagens. 

Uma delas reside no fato dos participantes estarem eventualmente despreparados ou 

sem a consciência necessária para responder às perguntas, o que os levaria à marcação 

de respostas sem que houvesse uma prévia reflexão. Além disto, questões muito 

delicadas ou polêmicas poderiam conduzir o respondente a marcar uma opção que não 

necessariamente refletisse a verdade que profere, o que levaria, segundo Malhotra 

(2006), à perda de validade de certos tipos de dados que revelem crenças e sentimentos.  

Todavia, o survey é o método mais utilizado para coletar dados quantitativos 

(MALHOTRA, 2006), razão pela qual foi escolhido. Além disso, o survey apresenta 

outras justificativas para seu uso, que são o baixo custo para a sua realização e 

velocidade no recebimento das respostas, uma vez que o questionário será remetido 

eletronicamente, permitindo que tais respostas, quando retornadas, alimentem a base de 

dados diretamente (LLIEVA, BARON e HEALEY, 2002).    

Ressalta-se que foi elaborado um pré-teste com alguns membros da amostra 

selecionada com o intuito de refinar o questionário de pesquisa para o teste de campo 

efetivo. Menciona-se aqui que os participantes deste pré-teste julgaram itens como 

adequação, clareza, conteúdo, facilidades e dificuldades na compreensão das instruções 

e enunciados, sugerindo melhorias de conteúdo e forma do questionário, conforme 

sugerido por Vergara (2010). Após tais contribuições, os participantes foram excluídos 
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da amostra. O questionário foi apresentado e devidamente esclarecido aos respondentes 

antes do início da pesquisa por meio de uma carta de apresentação, esclarecendo o real 

objetivo da investigação e garantindo o anonimato dos participantes.  

 

5.2. Amostra e Coleta de Dados 
 

 
 

Segundo Vergara (2010), a amostra é uma parte do universo selecionado, ou seja, 

é um subconjunto que será utilizado para a pesquisa, podendo ser caracterizada como 

probabilística e não probabilística. Para esta, são destacadas as amostras por 

acessibilidade e por tipicidade, enquanto para aquela são destacadas a aleatória simples, 

a estratificada e a por conglomerado.  

 

Com base nas descrições acima, a amostra deste estudo é composta por usuários 

que já utilizam, em seus ambientes de trabalho, sistemas de documentação eletrônica. 

Como os sujeitos da pesquisa foram selecionados pela facilidade de acesso, o estudo 

lançou mão da amostra por acessibilidade. 

 

Para que a amostra fosse elaborada, os sujeitos da pesquisa foram contactados por 

meio de um survey direcionado a listas de contato em comunidades na Internet 

relacionadas ao tema da gestão eletrônica de documentos, além de lista de contatos de 

uma revista considerada como referencial no assunto em questão.  A pesquisa tem como 

foco uma abordagem quantitativa e a análise estatística de dados.  

 

Em uma fase inicial, os dados foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica. 

Documentos acadêmicos como dissertações, artigos científicos, revistas especializadas 

no assunto da gestão eletrônica de documentos e tecnologia da informação foram 

analisados para que, em uma fase posterior, o questionário pudesse ser desenvolvido. 

Como o questionário foi disponibilizado eletronicamente, um link para a página de 

acesso à pesquisa foi remetido por e-mail aos participantes. Ressalta-se que os 

respondentes desse questionário não tiveram qualquer interação com o pesquisador no 

momento da pesquisa.   
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O questionário buscou interrogar os participantes quanto às intenções, 

comportamentos, percepções e atitudes relacionadas ao seu cotidiano, para que fosse 

possível avaliar o fenômeno da resistência aos sistemas de documentação eletrônica. 

Para mensurar os indicadores e a percepção de tal fenômeno, foram apresentadas 

afirmações em uma escala de cinco pontos, de acordo com o grau de concordância do 

respondente em resposta à afirmação apresentada, conhecida como escala Likert.   

 

A escala Likert é muito utilizada para investigar atitudes dos respondentes acerca 

de uma série de afirmações verbais. Por meio de uma escala (normalmente de cinco a 

sete pontos), os participantes da pesquisa informam seu grau de concordância ou 

discordância em relação à afirmação no questionário (DITTRICH et al., 2007). Um 

exemplo pode ser visto abaixo, na tabela 2.   

 

Tabela 2 – graus da escala Likert 

1 Discordo totalmente 

2 Discordo parcialmente 

3 Neutro 

4 Concordo parcialmente 

5 Concordo plenamente 

Fonte: o autor. 

 

Além das vantagens já citadas na utilização da escala Likert, Malhotra (2006) 

ainda destaca a facilidade de sua construção e utilização, pois os entrevistados entendem 

rapidamente como usá-la, muito embora exija como pré-requisito tempo para respondê-

la, uma vez que as questões deverão ser lidas atentamente.  

 

Portanto, os entrevistados foram solicitados a se posicionar, dentre um contínuo 

de opções, qual a opção que melhor representasse ou descrevesse o seu pensamento.  

 

A tabela 3 apresenta as perguntas referentes às características pessoais dos 

respondentes, enquanto a tabela 4 apresenta as perguntas referentes aos perfis 

profissionais dos mesmos e da organização em que atuam. 
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Tabela 3: características pessoais do respondente 

1 – Informações pessoais 

Q.1.1. Idade do respondente 

Q.1.2 Sexo do respondente 

Q.1.3. Grau de formação do respondente 

 

Tabela 4: perfil do respondente e da empresa onde atua  

 

2 – Características pessoais do respondente e da organização 

Q.2.1 Em qual setor atua a organização onde trabalha? 

Q.2.2 Quantos empregados há na sua organização? 

Q.2.3 Em qual região do país a empresa atua? 

Q.2.4 A empresa onde trabalha é nacional ou estrangeira? 

Q.2.5 Há quanto tempo a empresa utiliza a solução de documentos eletrônicos? 

Q.2.6 Qual o sistema de gestão eletrônica de documentos utilizado na empresa? 

Q.2.7 Como usuário do sistema, você está satisfeito? 

Q.2.7 
Durante o processo de implementação do sistema de GED, você foi 

consultado pelo menos uma vez?  

Q.2.8 
Você acha que a empresa onde trabalha deveria mudar o sistema atual de 

GED? 

Q.2.9 Você já trabalhou com sistemas de GED antes? 

Q.2.10 
Você acredita que o sistema de GED está alinhado com suas necessidades 

diárias de trabalho? 
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Para a avaliação da resistência, os seguintes indicadores serão utilizados: 

 

Tabela 5: indicadores associados à percepção de resistência ao sistema de GED 

  

3 – Macro-percepção do fenômeno da resistência à implementação 

do sistema de GED 
Referência 

Q.3.1 

Percebo que a solução de GED representou, no início, uma 

incerteza e/ou ameaça para os empregados, favorecendo 

alguns grupos de usuários e prejudicando ou 

sobrecarregando outros   

Hirschheim e 

Newman (1988); 

Joshi (1991); 

Marakas e 

Hornik (1996) 

Q.3.2 

Antes da implementação do GED, o cenário ou a situação 

dentro da empresa já eram satisfatórios, o que fez com que 

alguns usuários ou grupos se manifestassem contra a entrada 

deste sistema na organização. 

Hirschheim e 

Newman (1988) 

Q.3.3 

Durante a implementação do sistema de GED houve 

manifestações como oposições verbais ou táticas como 

desculpas por parte de alguns usuários para que a entrada do 

sistema fosse adiada ou não se realizasse 

Lapointe e 

Rivard (2005); 

Marakas e 

Hornik (1996); 

Hirschheim e 

Newman (1988) 

Q.3.4 

Durante a implementação do sistema de GED, houve 

manifestações mais agressivas como tentativas de 

sabotagem, de boicote ou ameaças por parte de alguns 

usuários para impedir que o sistema fosse implantado   

Lapointe e 

Rivard (2005); 

Marakas e 

Hornik (1996); 

Hirschheim e 

Newman (1988) 

Q.3.5 

Mesmo após a implementação do sistema, existem usuários 

ou grupos de usuários que ainda não utilizam o sistema de 

GED ou o utilizam de forma inadequada  

Markus (1983) 

 



44 
 

Em relação à avaliação do vetor pessoas, será solicitado aos respondentes que 

indiquem suas opiniões com base nos seguintes indicadores da tabela 6:  

 

Tabela 6: indicadores associados ao vetor pessoas  

 4 – Vetor pessoas  Referência 

Q.4.1 
O sistema implementado trouxe melhoras para o 

trabalho que realizo 

Markus (1983); 

Joia (2006) 

Q.4.2 
Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca 

de novidades que possam melhorar o meu trabalho  

Martinko et al(1996); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.4.3 
De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a 

chegada do novo sistema 

Marakas e Hornik (1996); 

Hirschheim e Newman 

(1988) 

Q.4.4 

Percebo que para a utilização do novo sistema, foi 

necessária uma carga maior de treinamento, além 

de uma campanha de persuasão ou marketing 

interno na empresa apoiado pela alta administração 

Joia (2006); Markus (1983); 

Hirschheim e Newman 

(1988) 

Q.4.5 

A minha experiência anterior com sistemas de 

GED ou com sistemas semelhantes me ajudou a 

entender os objetivos da implementação do novo 

sistema   

Martinko et al(1996); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.4.6 

Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de 

novo neste campo e tento englobar as 

potencialidades tecnológicas nas minhas rotinas 

diárias de trabalho  

Martinko et al (1996); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.4.7 

 Alguns usuários não foram envolvidos na 

implementação do GED, culminando no não-uso 

ou mau uso do sistema por parte dos mesmos 

usuários 

Markus (1983); Hirschheim 

e Newman (1988) 

Q.4.8 

Percebi que alguns usuários ou grupos na empresa, 

ao perceberem que o sistema traria benefícios, 

apoiaram a sua implementação, enquanto outros 

grupos de usuários, ao perceberem que seriam 

prejudicados, não apoiaram a entrada do sistema  

Joia e Magalhães (2009); 

Joshi (1991) 
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Objetivando a avaliação do vetor sistemas, os seguintes indicadores serão 

apresentadas aos participantes da pesquisa (tabela 7): 

 

Tabela 7: indicadores do vetor sistemas 

 

 5 – Indicadores do vetor sistemas Referências 

Q.5.1 
O sistema implementado possui interfaces 

amigáveis 

Lapointe e Rivard (2005); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.5.2 
O sistema é rápido e possui bom 

desempenho 

Lapointe e Rivard (2005); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.5.3 

O sistema poderia oferecer mais 

informações importantes para as minhas 

atividades diárias 

Lapointe e Rivard (2005); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.5.4 

Apesar de desconhecer os quesitos 

técnicos do sistema, acredito que ele foi 

bem projetado para as necessidades da 

empresa 

Lapointe e Rivard (2005); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.5.5 

Considero que as consultas e relatórios 

que o sistema me oferece são suficientes e 

adequados 

Lapointe e Rivard (2005); 

Markus (1983); Joia (2006) 

Q.5.6 

Considero o suporte e a infra-estrutura do 

sistema deficitários, razões pelas quais 

alguns usuários ainda apresentam 

resistência ao uso do sistema de GED 

Hirschheim e Newman (1988); 

Joia e Magalhães (2009); Markus 

(1983) 

 

Para avaliar a variante sócio-técnica do vetor interação, os respondentes deverão 

avaliar suas percepções por meio dos indicadores (tabela 8): 
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Tabela 8: indicadores associados à variante sócio-técnica 

  

 6 – Variante sócio-técnica Referência 

Q.6.1 

Após a implementação do sistema, houve 

redistribuição de atividades e 

responsabilidades na empresa 

Markus (1983); Joia (2006); 

Lapointe e Rivard (2005) 

Q.6.2 
Após a implementação do sistema, o jeito 

de trabalhar mudou de forma significativa  

Markus (1983); Joia (2006); 

Lapointe e Rivard (2005) 

Q.6.3 

Percebi que a implementação do sistema 

de GED demandou um grande esforço 

geral na organização e apoio da alta 

administração para o que projeto fosse um 

sucesso 

Hirschheim e Newman (1988);  
 

Markus (1983); Jóia (2006); 

Lapointe e Rivard (2005) 

Q.6.4 

Os programadores ou desenvolvedores do 

sistema não interagiam tanto com os 

usuários, o que fez com que o sistema 

implementado não atendesse às 

expectativas criadas    

Hirschheim e Newman (1988);  
 

Joshi (1991);Markus (1983) 

Q.6.5 

A mudança trazida pelo sistema proposto 

foi bastante significativa, o que 

desencadeou comportamentos de 

resistência entre alguns usuários para que o 

sistema não fosse implementado 

Markus (1983); Hirschheim e  
 

Newman (1988); Ginzberg e  
 

Reilley (1957) 

 

A avaliação da variante política no contexto da implementação do sistema de 

GED será realizada por meio das escolhas dos indicadores apresentados na tabela 9: 
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Tabela 9: indicadores da variante poder-política  

 

 7 – Variante poder e política Referências 

Q.7.1 

A implementação do sistema ocasionou 

uma redistribuição de poder dentro da 

empresa   

Markus (1983); Joia (2006); 

Lapointe e Rivard (2005) 

Q.7.2 

A implementação do sistema permitiu que 

um indivíduo ou grupo se destacasse ou se 

consolidasse politicamente na empresa  

Markus (1983); Joia (2006); 

Lapointe e Rivard (2005) 

Q.7.3 

Percebo que houve disputas políticas 

dentro da empresa e isso trouxe 

dificuldades para a implantação do projeto 

do sistema de GED 

Markus (1983); Joia (2006); 

Lapointe e Rivard (2005) 

Q.7.4 

Observei que a implementação do sistema 

trouxe mudanças de status para alguns 

usuários ou grupos dentro da empresa 
Joshi (1991) 

Q.7.5 

Ao perceberem as mudanças que 

aconteceriam em decorrência da entrada 

do sistema, alguns usuários concentraram-

se em defender os poderes que até então 

detinham, gerando conflitos 

Markus (1983); Hirschheim e 
 

 Newman (1988); Joshi (1991) 

 

5.3 Tratamento dos Dados 
 
 

 
 

Com base no meta-modelo elaborado, os dados foram tratados por meio da técnica 

estatística denominada análise fatorial. 

 

 A análise fatorial é uma técnica estatística multivariada que possibilita analisar a 

dependência entre as variáveis pesquisadas, por meio de scores (quantificação) 
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associados a constructos ou fatores que não são diretamente observáveis. Normalmente 

esses scores são representados por correlações observadas, buscando explicar as 

dependências por meio de um número reduzido de variáveis hipotéticas ou fatores 

resultantes das variáveis originais (MOROCO, 2003), além de permitir o exame das 

relações de interdependência entre os constructos (MALHOTRA, 2006).  

 

Malhotra (2006) sugere alguns passos para a utilização dessa técnica. O primeiro 

deles refere-se à formulação do problema, ou seja, à elaboração das perguntas do 

questionário constantes do meta-modelo. Esta etapa foi cumprida no item 5.2.   

 

Malhotra (2006) sugere ainda que o tamanho da amostra seja, pelo menos, de 

quatro a cinco vezes o total de variáveis. Portanto, o número mínimo de respondentes do 

survey deve ser de 120 para que a pesquisa seja satisfatória, já que o survey totaliza 30 

questões, retirando-se as perguntas relacionadas com as características gerais dos 

respondentes e da empresa.  

 

Outro fator levantado por Malhotra (2006) refere-se à extração dos fatores. No 

caso do presente estudo, é utilizada a análise de componentes principais (ACP). Esse 

método é usado para a reorganização de um conjunto de variáveis em um novo conjunto 

mais facilmente interpretável e com a mesma quantidade de informação que o conjunto 

original. Em outras palavras, a técnica de ACP é adequada para reduzir a quantidade de 

dados sem que se perca informação. Assim, a quantidade de informação pode ser 

concentrada, de forma a simplificar o conjunto de dados, possibilitando que 

componentes que carregam poucas informações possam ser abandonados, sem prejuízo 

para a presente pesquisa (ARANHA e ZAMBALDI, 2008).  Para a verificação de 

adequação do método, Malhotra (2006) elenca alguns itens importantes:  

 

i) Matriz de correlações – considera a hipótese de a matriz explicar, 

parcialmente, a variabilidade de um conjunto de itens observados, ou seja, os elementos 

apresentam correlação com as variáveis analisadas.  

 

ii) Teste de Esfericidade de Bartlett – indica se a matriz de correlação é uma 

matriz identidade. Sendo positiva a resposta, o teste conclui que não há correlação entre 
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os dados. Sendo negativa a resposta, buscam-se valores menores do que 0,5 para que o 

teste seja válido (ARANHA e ZAMBALDI, 2008).   

 

iii) Estatísica KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) – é outro teste para validade da técnica 

de análise fatorial. Nele será verificada a adequação da técnica à amostra utilizada. 

Segundo Hair et al. (1995), valores superiores a 0,5 são considerados ideais, conforme a 

tabela 10.   

 

Tabela 10: índices de KMO 

VALOR DE KMO RECOMENDAÇÃO PARA ANÁLISE 

FATORIAL 

]0,9 – 1,0] Excelente 

]0,8 – 0,9] Boa 

]0,7 – 0,8] Média 

]0,6 – 0,7] Medíocre 

]0,5 – 0,6] Ruim, mas ainda assim, aceitável 

<=0,5 Inaceitável 

Fonte: Moroco (2003).  

 

 

iv) Análise da diagonal principal da matriz anti-imagem – os valores presentes 

nesta matriz estimam as correlações entre as variáveis que não são devidas a fatores 

comuns. Portanto, os valores mais baixos indicam que as variáveis partilham um ou 

mais fatores comuns, enquanto valores altos indicam que as variáveis são mais ou 

menos independentes, devendo então os valores abaixo da diagonal principal ser 

próximos de zero (MOROCO, 2003).   Cabe ainda ressaltar que os valores da diagonal 

principal podem refletir também outra medida de adequação para a análise fatorial. 

Segundo Moroco (2003), para a medida de adequação da amostragem (Measure of 

Sampling Adequacy), as variáveis devem ser superiores a 0.5. Valores abaixo desse 

limite indicam que a variável não se ajusta à estrutura definida pelas outras variáveis, 

tendo de ser retirada da análise fatorial. 

 

v) Comunalidades – indicam as parcelas das variâncias (correlações) de cada 

variável explicada pelos fatores comuns. A comunalidade representa o quanto da 
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dispersão dos valores observados de um item se deve ao efeito dos fatores comuns. O 

índice de comunalidade é análogo ao coeficiente de determinação R2 em uma regressão 

em que o item observado é a variável resposta e os fatores comuns são as variáveis 

explicativas, sendo considerado como índice de corte os valores maiores do que 0.5 

(ARANHA e ZAMBALDI, 2008).   

 

vi) Determinação do número de fatores – determina o número mínimo de fatores 

necessários para a solução adequada. Segundo Hair et al. (1995) e Aranha e Zambaldi 

(2008), devem ser utilizados os fatores cujos autovalores (eigenvalues) sejam maiores 

do que 1. A análise dos autovalores em um conjunto de dados permite representar 

quanto da variância é explicada pelo fator, ou seja, os autovalores possibilitam saber de 

que forma as variâncias da matriz de correlações estão distribuídas (ARANHA e 

ZAMBALDI, 2008).  

 

vii) Rotação dos fatores – de acordo com Aranha e Zambaldi (2008), uma forma 

útil de representar os resultados do modelo fatorial é considerar um espaço ortogonal 

formado pelos fatores, em que cada variável Xi é representada como um ponto cujas 

coordenadas são suas cargas. Em outras palavras, a análise fatorial por componentes 

principais se dá a partir de uma matriz de correlações entre as causas da resistência aos 

sistemas de informação e suas variáveis. Segundo Moroco (2003), existem diversas 

técnicas de rotação, não sendo relevante a descrição de cada uma delas. Para a análise 

do presente modelo, todavia, é utilizada a rotação ortogonal Varimax. Aranha e 

Zambaldi (2008) alegam que esta rotação permite minimizar o número de fatores 

necessários para explicar cada variável, tornando mais simples as soluções fatoriais 

iniciais, e facilitando a sua interpretação sem perda de informação.  

 

Após a validação das etapas acima mencionadas, é utilizada na segunda etapa da 

pesquisa outra técnica estatística: a regressão múltipla. Esta técnica busca analisar as 

relações entre uma variável dependente (no presente estudo, a percepção de resistência) 

e suas variáveis independentes (descritas pelos fatores do meta-modelo analisado de 

resistência aos sistemas de documentação eletrônica).  

 

Nessa segunda fase são aplicados os seguintes testes para assegurar a correta 

aplicação da técnica da regressão: teste de normalidade dos resíduos, teste da 
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homocedasticidade dos resíduos, além dos cálculos do coeficiente de correlação (R), 

teste F (ANOVA), teste t para os coeficientes angulares individuais e coeficiente de 

determinação (R²). 

 

5.3. Limitação do Método 
 
 

 

O presente trabalho está longe de pretender postular, a partir de seus resultados, 

uma verdade universal, razão pela qual existem limitações a serem consideradas.  

 

A primeira delas refere-se à rigidez decorrente do próprio método utilizado, que é 

o survey. Como os respondentes não tiveram contato com o pesquisador durante a 

elaboração das respostas e como as opções de resposta não deixaram margem para 

intenções ou possíveis interpretações que não sejam aquelas listadas nas afirmações da 

pesquisa, alguns aspectos relevantes podem ter sido descartados.  

 

Corroborando o parágrafo acima por meio da ótica de Malhotra (2006), os 

usuários poderiam não estar devidamente preparados para a participação na pesquisa, já 

que a eles não foi possível uma reflexão prévia acerca das perguntas, o que pode não 

fornecer a devida transparência e realidade às respostas dos sujeitos da pesquisa.   

 

Além disso, as respostas coletadas são baseadas unicamente na ótica dos usuários 

do sistema. Vergara (2010) atenta para o fato de que nem sempre será possível 

conseguir respostas que traduzam plenamente as verdades dos entrevistados, pois 

consciente ou inconscientemente (talvez por medo ou receio de exposição, ainda que o 

anonimato na pesquisa seja garantido), estes podem omitir fatos relevantes acerca dos 

constructos em estudo no presente trabalho.   

 

Outra limitação do método refere-se à participação do entrevistado, que talvez 

possa desejar transmitir uma imagem positiva de sua organização, concentrando-se mais 

neste propósito e usando, para tanto, a ferramenta de pesquisa. (SCANDURA E 

WILLIAMS, 2000).   
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Outra limitação do método é o tamanho do questionário. Este deve provocar o 

interesse dos participantes e não o contrário. Para diminuir o risco aqui apresentado, 

julga-se relevante não apresentar nem um número exagerado de questões que pudessem 

causar desinteresse aos respondentes, nem um questionário diminuto que não fornecesse 

as informações necessárias para a consolidação dos resultados da pesquisa (LAKATOS, 

1985; BARROS e LEHFELD, 1986).  
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6. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

 
 

O instrumento de pesquisa foi apresentado para respostas entre os dias 17 de 

fevereiro e 23 de março de 2012. O questionário foi respondido por 257 participantes 

nesse período. Desse total, 124 estavam incompletos, razão pela qual foram excluídos 

da amostra, restando um total de 133 respostas completas que servirão de base para a 

análise dos dados coletados. 

 

Conforme explicitado na seção 5.2 deste trabalho, os sujeitos da pesquisa foram 

contactados por meio de um survey direcionado a comunidades na Internet relacionadas 

ao tema da gestão eletrônica de documentos, além de lista de contatos de uma revista 

considerada como referencial no assunto em questão  

 

Ressalta-se que três participantes testaram e analisaram previamente o survey. 

Após alguns ajustes propostos, o survey foi remetido para pesquisa. Ressalta-se que os 

participantes da fase de pré-teste foram excluídos da investigação.  

 

Os 133 respondentes restantes declararam ter vivenciado pelo menos uma 

experiência de implantação de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, 

além de terem preenchido todas as questões do questionário.  

 

As questões submetidas no formulário de pesquisa formaram o arcabouço para a 

análise fatorial. Para tanto, as questões relativas a cada vetor do meta-modelo foram 

agrupadas de forma a representar os fatores de análise do estudo. Como apoio 

computacional foi utilizado o software estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 17.0.  

 

6.1. Análise Fatorial dos Fatores Independentes 
 

 
 

Com o intuito de facilitar o entendimento e agrupamento de todas as questões do 

survey, foi criado um dicionário de variáveis, o qual pode ser visto na tabela 11 abaixo.   
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Tabela 11 – dicionário de variáveis  
 

VETOR VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

PESSOAS 

VP1 O sistema implementado trouxe melhoras para o trabalho que realizo 

VP2 Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca de novidades que 
possam melhorar o meu trabalho 

VP3 De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a chegada do novo 
sistema 

VP4 
Percebo que para a utilização do novo sistema, foi necessária uma carga 

maior de treinamento, além de uma campanha de persuasão ou marketing 
interno na empresa apoiado pela alta administração 

VP5 
A minha experiência anterior com sistemas de GED ou com sistemas 
semelhantes me ajudou a entender os objetivos da implementação do 

novo sistema 

VP6 
Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de novo neste campo e 

tento englobar as potencialidades tecnológicas nas minhas rotinas diárias 
de trabalho 

VP7 
Alguns usuários não foram envolvidos na implementação do GED, 

culminando no não-uso ou mau uso do sistema por parte dos mesmos 
usuários 

VP8 

Percebi que alguns usuários ou grupos na empresa, ao perceberem que o 
sistema traria benefícios, apoiaram a sua implementação, enquanto outros 

grupos de usuários, ao perceberem que seriam prejudicados, não 
apoiaram a entrada do sistema 

SISTEMAS 

VS1 O sistema implementado possui interfaces amigáveis 
VS2 O sistema é rápido e possui bom desempenho 

VS3 O sistema poderia oferecer mais informações importantes para as 
minhas atividades diárias 

VS4 Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do sistema, acredito que ele 
foi bem projetado para as necessidades da empresa 

VS5 Considero que as consultas e relatórios que o sistema me oferece são 
suficientes e adequados 

VS6 
Considero o suporte e a infra-estrutura do sistema deficitários, razões 
pelas quais alguns usuários ainda apresentam resistência ao uso do 

sistema de GED 
 

INTERAÇÃO 

SÓCIO-TÉCNICA 

VST1 Após a implementação do sistema, houve redistribuição de atividades e 
responsabilidades na empresa 

VST2 Após a implementação do sistema, o jeito de trabalhar mudou de forma 
significativa 

VST3 
Percebi que a implementação do sistema de GED demandou um grande 
esforço geral na organização e apoio da alta administração para o que 

projeto fosse um sucesso 

VST4 
Os programadores ou desenvolvedores do sistema não interagiam tanto 

com os usuários, o que fez com que o sistema implementado não 
atendesse às expectativas criadas 

VST5 
A mudança trazida pelo sistema proposto foi bastante significativa, o 

que desencadeou comportamentos de resistência entre alguns usuários 
para que o sistema não fosse implementado 

 

INTERAÇÃO 

PODER E 

POLÍTICA 

VPP1 A implementação do sistema ocasionou uma redistribuição de poder 
dentro da empresa 

VPP2 A implementação do sistema permitiu que um indivíduo ou grupo se 
destacasse ou se consolidasse politicamente na empresa 

VPP3 Percebo que houve disputas políticas dentro da empresa e isso trouxe 
dificuldades para a implantação do projeto do sistema de GED 

VPP4 Observei que a implementação do sistema trouxe mudanças de status 
para alguns usuários ou grupos dentro da empresa 

VPP5 
Ao perceberem as mudanças que aconteceriam em decorrência da 

entrada do sistema, alguns usuários concentraram-se em defender os 
poderes que até então detinham, gerando conflitos 

Fonte: o autor. 
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A partir do dicionário de dados criado, a base dos dados reunida na pesquisa foi 

utilizada para a análise fatorial. Todavia, antes de se lançar à análise fatorial, foi 

necessário verificar a aplicabilidade dessa técnica para o estudo dos dados, conforme 

orientação de Aranha e Zambaldi (2008). Um recurso utilizado para tal verificação foi a 

matriz de correlação, apresentada na tabela 12 abaixo, gerada a partir das respostas 

obtidas no formulário de pesquisa. Com base nessa matriz é possível saber se a análise 

fatorial se adequa ao presente estudo. Além disso, também é possível verificar quais 

variáveis possuem correlação entre si. Segundo Aranha e Zambaldi (2008), coeficientes 

de relação menores do que 0.3 demonstram pouca correlação linear entre as variáveis. 

 
Tabela 12: matriz de correlação da análise fatorial�
�� �� ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ��
� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��	� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����

�
�
��
�
��
��
�
�
�

���� ������ ����� ������ ���	� ����� ���	� ����
� ���
� ����� ��
�� ����� ���
� ���	� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ������ ���		� ����� ��
�� ����� ������ ����� ���	� ����� ���	� ����� ����� ���	�� ����� ���
� ��	�� ����� ��
	� ��
�� ��
�� ��	�� ���
� ��	��

���� ������ ���		� ������ ������ ������ ������ ����	� ����
� ������ ������ ����	� ����� ����� ���
� ����� ���	� ����� ����� ���	� ����� ����� ����� ��
�� �����

���� ���	� ����� ������ ������ ���	� ��	�� ���
� ����� ����� ��
�� ��
�� ��	�� ����� ������ ���
� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ���	� ����� �����

���� ����� ��
�� ������ ���	� ������ ��	�� ���	�� ������ ����� ����� ����� ����	� ����� ���
�� ���
� ���
� ����� ������ ������ ���
�� ����� ������ ����� �����

��	� ���	� ����� ������ ��	�� ��	�� ������ ������ ����� ����� ��	�� ��
�� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ���
�� ������ ���
�� ��	�� ������ ������ ������

��
� ����
� ������ ����	� ���
� ���	�� ������ ������ ����� ����	� ������ ����� ����	� ������ ����� ������ ������ ������ ����� ����� ���	� ����� ����� ��		� �����

���� ���
� ����� ����
� ����� ������ ����� ����� ������ ����� ������ ������ ����� ����� ���	� ��
�� ��
�� ����� ��
�� ����� ����� ����� ����� ���
� �����

���� ����� ���	� ������ ����� ����� ����� ����	� ����� ������ �	��� ����� ���
� ����� ������ ���	� ���
� ���	� ����	� ������ ����� ����� ������ ����� �����

���� ��
�� ����� ������ ��
�� ����� ��	�� ������ ������ �	��� ������ ����� ����� ���	� ����
� ��

� ����� ����� ����
� ����	� ����� ��	�� ������ ����� ������

���� ����� ���	� ����	� ��
�� ����� ��
�� ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����
� ���
� ����� ����� ���	� ���	� ����� �����

���� ���
� ����� ����� ��	�� ����	� ����� ����	� ����� ���
� ����� ������ ������ ����� ����	� ��

� ����� ��	�� ������ ����� ��	�� ����� ��
�� ��

� ��	��

���� ���	� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ���	� ������ ����� ������ ������ ����� ����� ����� ���
	� ����� ����� ������ ������ ����� �����

��	� ������ ���	�� ���
� ������ ���
�� ������ ����� ���	� ������ ����
� ����� ����	� ������ ������ ������ ����� ������ ��
�� ����� ��
�� ��		� ����� ����� ���	�

���� ����� ����� ����� ���
� ���
� ����� ������ ��
�� ���	� ��

� ������ ��

� ����� ������ ������ ��
�� ���	� ������ ����� ���
� ����� ����� ���	� �����

���� ����� ���
� ���	� ����� ���
� ����� ������ ��
�� ���
� ����� ������ ����� ����� ����� ��
�� ������ ��
�� ������ ����� ����� ��
	� ����	� ����� ��		�

���� ����� ��	�� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ���	� ����� ����
� ��	�� ����� ������ ���	� ��
�� ������ ������ ���	� ����� ����� ����	� ����� ���
�

���� ������ ����� ����� ������ ������ ���
�� ����� ��
�� ����	� ����
� ���
� ������ ���
	� ��
�� ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����

���� ����� ��
	� ���	� ����� ������ ������ ����� ����� ������ ����	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���	� ����� ������ ����� ��
�� ����� ����� �����

����� ����� ��
�� ����� ����� ���
�� ���
�� ���	� ����� ����� ����� ����� ��	�� ����� ��
�� ���
� ����� ����� ����� ����� ������ �		�� ����� �	��� �����

����� ����� ��
�� ����� ����� ����� ��	�� ����� ����� ����� ��	�� ���	� ����� ������ ��		� ����� ��
	� ����� ����� ��
�� �		�� ������ ����� ����� ��
��

����� ����� ��	�� ����� ���	� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ���	� ��
�� ������ ����� ����� ����	� ����	� ����� ����� ����� ����� ������ �	��� �����

����� ����� ���
� ��
�� ����� ����� ������ ��		� ���
� ����� ����� ����� ��

� ����� ����� ���	� ����� ����� ����� ����� �	��� ����� �	��� ������ �	���

����� ����� ��	�� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ��	�� ����� ���	� ����� ��		� ���
� ����� ����� ����� ��
�� ����� �	��� ������

�
��
���
�
��
�
��
�
�
��

���� �� ����� ����� ����� ���
� ����� ���	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��
�� ����� ����� ����� ����� ���	�

���� ����� �� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��
�� ����� ����� ����� ���
� ��	�� ����� ���	� ��

� ����� ���	� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� �� ����� ����� ����� ����� ��
�� ����� ���
� ����� ��	�� ��
�� ���	� ����� ��	�� ����� ����� ����� ���
� ����� ����� ����� ���
�

���� ����� ����� ����� �� ����� ����� ���	� ���
� ���	� ����� ����� ����� ��
�� ���
� ����� ����� ����� ���	� ����� ���	� ���
� ��	�� ���	� ���
�

���� ���
� ����� ����� ����� �� ����� ���	� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���	� ��
�� ��	�� ����� ���
� ����� ���
� ����� ����� �����



56 
 

Tabela 12: matriz de correlação da análise fatorial�
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Fonte: o autor. 
 
 

Pela matriz de correlação acima, é possível notar uma significativa parcela de 

variáveis abaixo de 0.3. Contudo, também é possível notar uma parcela de variáveis 

cujos índices superam tal limite, indicando correlações. Para evitar o descarte do 

método da análise fatorial somente por um único critério e invalidar o restante do 

estudo, foi utilizado outro critério para averiguação da aderência do método da análise 

fatorial, que é a estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Ela é outro teste realizado para 

validar a técnica de análise fatorial. Nesse teste é possível verificar a adequação da 

técnica à amostra utilizada.  

 

A tabela 13 abaixo mostra que a estatística KMO apresenta valor 0.743. Segundo 

Hair et al. (1995), valores superiores a 0.5 são considerados aceitáveis. Para Moroco 

(2003), valores abaixo de 0.5 são inaceitáveis (tabela 10). Portanto, o valor apresentado 

na estatística KMO é considerado adequado à análise em estudo.   

 

Outro teste considerado essencial para demonstrar a correlação entre as variáveis 

foi o teste de esfericidade de Bartlett. A significância mostrada nesse estudo foi de 
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0.000 (tabela 13). Portanto, a hipótese nula é rejeitada, o que demonstra que as variáveis 

estão correlacionadas (ARANHA e ZAMBALDI, 2008).  

 

 Tabela 13: índice de KMO e Bartlett da análise fatorial 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,743 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1369,027 

 df 
276 

 Sig. 
,000 

Fonte: o autor.  

 

A partir da viabilidade da análise fatorial para o presente estudo, buscou-se 

estudar o poder de explicação dos fatores em cada uma das variáveis por meio da matriz 

de anti-imagem. Ela indica se as variáveis presentes na sua diagonal principal são 

significantes para participar da análise. A recomendação de Hair et al. (1995) é a 

exclusão das variáveis da diagonal principal que apresentem índices abaixo de 0.5,  

tendo como base o Measure of Sampling Adequacy, ou MSA. Essa medida objetiva um 

melhor e mais consistente agrupamento das variáveis para o presente estudo.  

 

Abaixo (tabela 14) está a matriz de anti-imagem com os respectivos índices.  

 

Tabela 14 – matriz de anti-imagem  

VARIÁVEL DESCRIÇÃO ÍNDICE NA ANTI-IMAGEM (MSA) 
VP1 O sistema implementado trouxe melhoras para o trabalho que realizo 0,767 

VP2 Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca de novidades que 
possam melhorar o meu trabalho 0,748 

VP3 De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a chegada do novo 
sistema 0,703 

VP4 
Percebo que para a utilização do novo sistema, foi necessária uma 
carga maior de treinamento, além de uma campanha de persuasão ou 
marketing interno na empresa apoiado pela alta administração 

0,756 

VP5 
A minha experiência anterior com sistemas de GED ou com sistemas 
semelhantes me ajudou a entender os objetivos da implementação do 
novo sistema   

0,692 

VP6 
Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de novo neste campo e 
tento englobar as potencialidades tecnológicas nas minhas rotinas 
diárias de trabalho 

0,734 

VP7 
Alguns usuários não foram envolvidos na implementação do GED, 
culminando no não-uso ou mau uso do sistema por parte dos 
mesmos usuários 

0,647 

VP8 

Percebi que alguns usuários ou grupos na empresa, ao perceberem 
que o sistema traria benefícios, apoiaram a sua implementação, 
enquanto outros grupos de usuários, ao perceberem que seriam 
prejudicados, não apoiaram a entrada do sistema 

0,604 

VS1 O sistema implementado possui interfaces amigáveis 0,728 
VS2 O sistema é rápido e possui bom desempenho 0,773 

VS3 O sistema poderia oferecer mais informações importantes para as 
minhas atividades diárias 0,612 

VS4 Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do sistema, acredito que 0,757 
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Tabela 14 – matriz de anti-imagem  

VARIÁVEL DESCRIÇÃO ÍNDICE NA ANTI-IMAGEM (MSA) 
ele foi bem projetado para as necessidades da empresa 

VS5 Considero que as consultas e relatórios que o sistema me oferece são 
suficientes e adequados 0,714 

VS6 
Considero o suporte e a infra-estrutura do sistema deficitários, razões 
pelas quais alguns usuários ainda apresentam resistência ao uso do 
sistema de GED 

0,785 

VST1 Após a implementação do sistema, houve redistribuição de 
atividades e responsabilidades na empresa 0,735 

VST2 Após a implementação do sistema, o jeito de trabalhar mudou de 
forma significativa 0,609 

VST3 
Percebi que a implementação do sistema de GED demandou um 
grande esforço geral na organização e apoio da alta administração 
para o que projeto fosse um sucesso 

0,690 

VST4 
Os programadores ou desenvolvedores do sistema não interagiam 
tanto com os usuários, o que fez com que o sistema implementado 
não atendesse às expectativas criadas    

0,752 

VST5 
A mudança trazida pelo sistema proposto foi bastante significativa, o 
que desencadeou comportamentos de resistência entre alguns 
usuários para que o sistema não fosse implementado 

0,810 

VPP1 A implementação do sistema ocasionou uma redistribuição de poder 
dentro da empresa   0,752 

VPP2 A implementação do sistema permitiu que um indivíduo ou grupo se 
destacasse ou se consolidasse politicamente na empresa 0,702 

VPP3 Percebo que houve disputas políticas dentro da empresa e isso trouxe 
dificuldades para a implantação do projeto do sistema de GED 0,834 

VPP4 Observei que a implementação do sistema trouxe mudanças de status 
para alguns usuários ou grupos dentro da empresa 0,840 

VPP5 
Ao perceberem as mudanças que aconteceriam em decorrência da 
entrada do sistema, alguns usuários concentraram-se em defender os 
poderes que até então detinham, gerando conflitos 

0,792 

Fonte: o autor. 
 

Como a diagonal principal da matriz anti-imagem acima não apresentou nenhuma 

variável abaixo de 0.5, procedeu-se à extração da matriz de comunalidades para 

observar o grau de explicação da variância de cada variável pelos fatores identificados. 

Em outras palavras, o objetivo dessa matriz é verificar se os fatores extraídos 

representam adequadamente as variáveis originais. Segundo Aranha e Zambaldi (2008), 

Hair et al. (1995) e Moroco (2003), variáveis abaixo de 0.5 apresentam baixa 

comunalidade. Para melhor visualização e identificação dos fatores, os índices de 

comunalidade gerados por tal extração foram agrupados na matriz de rotação dos fatores 

(tabela 16), apresentada adiante nesse capítulo.  

 

Foi estimado também um modelo de análise fatorial considerando como critério 

de corte para a composição do número de fatores a variância total explicada com índices 

acima de 1 (MOROCO, 2003, ARANHA e ZAMBALDI, 2008, HAIR et al., 1995), o 

que mostrou a extração de 6 fatores que explicam 64.37% da variabilidade total do 
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estudo. O fato representa significativo grau de conservação de informação original, 

conforme tabela 15 abaixo: 

 
 

Tabela 15 – total de variância explicada 
 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,533 18,889 18,889 4,533 18,889 18,889 4,146 17,274 17,274 

2 4,324 18,018 36,907 4,324 18,018 36,907 2,756 11,485 28,759 

3 2,488 10,369 47,276 2,488 10,369 47,276 2,478 10,325 39,084 

4 1,520 6,335 53,611 1,520 6,335 53,611 2,243 9,347 48,431 

5 1,456 6,069 59,679 1,456 6,069 59,679 2,123 8,847 57,277 

6 1,133 4,722 64,401 1,133 4,722 64,401 1,710 7,124 64,401 

 
7 ,902 3,759 68,160             

8 ,841 3,503 71,663             

9 ,801 3,339 75,001             

10 ,743 3,097 78,098             

11 ,655 2,730 80,828             

12 ,634 2,640 83,468             

13 ,543 2,262 85,730             

14 ,495 2,061 87,791             

15 ,472 1,965 89,756             

16 ,403 1,678 91,434             

17 ,378 1,574 93,008             

18 ,353 1,473 94,481             

19 ,309 1,287 95,768             

20 ,263 1,095 96,863             

21 ,235 ,980 97,843             

22 ,207 ,861 98,704             

23 ,163 ,679 99,383             

24 ,148 ,617 100,000             

Fonte: o autor. 

 

Como os testes até aqui realizados foram satisfatórios, o método da análise fatorial 

foi considerado adequado para o estudo. O próximo passo adotado foi o agrupamento 

das variáveis nos fatores correspondentes. Para tanto, foi utilizado como base a carga 

fatorial de cada variável.  

 

O agrupamento adequado das variáveis em cada fator foi obtido por meio de um 

método de rotação. A rotação do sistema de fatores é essencial para o presente estudo 
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porque ela conduz a uma solução final em que cada fator se associa mais claramente a 

um conjunto reduzido de variáveis originais. A rotação Varimax é a mais conhecida e 

utilizada (ARANHA e ZAMBALDI, 2008), razão pela qual foi utilizada neste trabalho. 

 

 Ainda segundo Aranha e Zambaldi (2008), a adoção dessa rotação busca  

simplificar as soluções fatoriais iniciais, tornando-as mais interpretáveis, sem acarretar 

perda significativa de informação. Assim, o resultado final minimiza o número de 

variáveis com cargas altas em cada fator, simplificando a interpretação do modelo. A 

tabela 16 ilustra a matriz de componentes rotacionada, incluindo as variáveis em cada 

um dos fatores com os quais elas se agrupam. 

 
Tabela 16 – matriz de rotação dos fatores 

 
 Cargas Fatoriais por Fator 

Fator Variável Descrição Comunalidade 1 2 3 4 5 6 

VPP5 

Ao perceberem as mudanças que 
aconteceriam em decorrência da entrada do 
sistema, alguns usuários concentraram-se em 
defender os poderes que até então detinham, 
gerando conflitos 

,746 ,823 ,017 ,028 ,011 ,044 ,257 

VPP3 

Percebo que houve disputas políticas dentro da 
empresa e isso trouxe dificuldades para a 
implantação do projeto do sistema de GED 

,756 ,810 ,018 ,090 ,006 ,127 ,273 

VPP4 

Observei que a implementação do sistema 
trouxe mudanças de status para alguns 
usuários ou grupos dentro da empresa 

,650 ,794 ,017 ,061 ,096 ,046 ,065 

VPP1 
A implementação do sistema ocasionou uma 
redistribuição de poder dentro da empresa ,665 ,780 ,053 ,014 ,055 ,217 ,060 

VPP2 

A implementação do sistema permitiu que um 
indivíduo ou grupo se destacasse ou se 
consolidasse politicamente na empresa 

,690 ,759 ,139 ,164 ,076 ,155 ,196 

VST5 

A mudança trazida pelo sistema proposto foi 
bastante significativa, o que desencadeou 
comportamentos de resistência entre alguns 
usuários para que o sistema não fosse 
implementado 

,665 ,698 ,118 ,225 ,094 ,018 ,324 

VP6 

Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há 
de novo neste campo e tento englobar as 
potencialidades tecnológicas nas minhas 
rotinas diárias de trabalho 

,655 -,098 ,762 ,037 ,200 ,007 ,152 

VP2 

Eu estou sempre vasculhando o sistema em 
busca de novidades que possam melhorar o 
meu trabalho 

,559 ,177 ,710 ,101 ,026 ,015 ,111 

VP5 

A minha experiência anterior com sistemas de 
GED ou com sistemas semelhantes me ajudou 
a entender os objetivos da implementação do 
novo sistema 

,505 -,003 ,677 ,024 ,074 ,196 ,047 

VP3 
De uma forma geral, eu me senti ameaçado 
com a chegada do novo sistema ,541 ,305 ,608 ,095 ,166 ,138 ,153 

VP1 
O sistema implementado trouxe melhoras para 
o trabalho que realizo ,611 ,106 ,509 ,470 ,297 ,177 ,016 

VS6 

Considero o suporte e a infra-estrutura do 
sistema deficitários, razões pelas quais alguns 
usuários ainda apresentam resistência ao uso 
do sistema de GED 

,654 ,137 ,306 ,729 ,089 ,003 ,048 

VS5 

Considero que as consultas e relatórios que o 
sistema me oferece são suficientes e 
adequados 

573 ,074 ,096 ,675 ,243 ,177 ,109 

VST4 
Os programadores ou desenvolvedores do 
sistema não interagiam tanto com os usuários, ,622 ,382 ,070 ,564 ,246 ,207 ,224 
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Tabela 16 – matriz de rotação dos fatores 
 

 Cargas Fatoriais por Fator 

o que fez com que o sistema implementado 
não atendesse às expectativas criadas 

VS3 
O sistema poderia oferecer mais informações 
importantes para as minhas atividades diárias ,508 ,116 ,440 ,528 ,128 ,076 ,025 

VS1 
O sistema implementado possui interfaces 
amigáveis ,809 ,059 ,236 ,074 ,835 ,202 ,083 

VS2 O sistema é rápido e possui bom desempenho ,750 -,036 ,137 ,176 ,824 ,138 ,017 

VS4 

Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do 
sistema, acredito que ele foi bem projetado 
para as necessidades da empresa 

,666 ,210 ,079 ,509 ,597 ,012 ,006 

VST2 
Após a implementação do sistema, o jeito de 
trabalhar mudou de forma significativa ,707 ,128 ,001 ,011 ,209 ,804 ,024 

VST3 

Percebi que a implementação do sistema de 
GED demandou um grande esforço geral na 
organização e apoio da alta administração para 
o que projeto fosse um sucesso 

,647 -,002 ,099 ,120 ,083 ,783 ,044 

VST1 

Após a implementação do sistema, houve 
redistribuição de atividades e 
responsabilidades na empresa 

,583 ,061 ,047 ,169 ,329 ,657 ,096 

VP7 

Alguns usuários não foram envolvidos na 
implementação do GED, culminando no não-
uso ou mau uso do sistema por parte dos 
mesmos usuários 

,744 ,103 ,031 ,423 ,132 ,079 ,728 

VP8 

Percebi que alguns usuários ou grupos na 
empresa, ao perceberem que o sistema traria 
benefícios, apoiaram a sua implementação, 
enquanto outros grupos de usuários, ao 
perceberem que seriam prejudicados, não 
apoiaram a entrada do sistema 

,625 ,313 ,015 ,148 ,012 ,032 ,710 

VP4 

Percebo que para a utilização do novo sistema, 
foi necessária uma carga maior de treinamento, 
além de uma campanha de persuasão ou 
marketing interno na empresa apoiado pela alta 
administração 

,525 ,062 ,390 ,151 ,037 ,323 ,490 

Fonte: o autor.  
 

 
Cada fator apresentou duas ou mais variáveis após a rotação Varimax, gerando os 

seis fatores acima destacados, compondo um novo modelo de estudo para o objeto da 

resistência. Como também é possível observar na tabela acima, algumas variáveis de 

distintos vetores do meta-modelo original se agruparam nesse novo modelo. Portanto, 

para facilitar a interpretação de cada um dos fatores acima exibidos, adotou-se uma nova 

nomenclatura. A adoção dessa nova nomenclatura para cada fator baseou-se nas possíveis 

características comuns partilhadas por cada variável componente, tendo como base o 

referencial teórico apresentado no presente trabalho. Abaixo seguem os respectivos 

esclarecimentos sobre a formação de cada fator: 

 

Fator 1:  

 

Este fator foi gerado predominantemente pelas variáveis poder e política, além de 

apresentar um componente da variante sócio-técnica. Ressalta-se que essas duas 

variantes são parte de um mesmo vetor: interação (MARKUS, 1983). 
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As variáveis VPP1, VPP2, VPP3, VPP4, VPP5 estão relacionadas com disputas 

políticas ou defesas de interesses pessoais e de poder. A variável VST5 não destaca nem 

poder, nem política, mas ressalta o comportamento de resistência mediante a 

significativa mudança proporcionada pelo sistema. Contudo, essa variável é altamente 

adaptável para compor o fator 1, uma vez que a lente da variante poder e política vista 

por Markus (1983) enxerga a resistência como um produto da interação entre as 

características do sistema com a distribuição de poder intraorganizacional. Por esta 

razão, o fator 1 será chamado de poder e política.   

 

Fator 2:  

 

As variáveis componentes desse fator destacam a visão positiva da tecnologia da 

informação pelos usuários, uma espécie de pré-disposição e abertura para a tecnologia, 

o que pode ser visto, em especial, pela variável VP3. Contudo, tal visão da tecnologia, 

como aliada, é reforçada pelo interesse pessoal dos usuários em termos de melhora de 

trabalho (VP1) e a exploração das potencialidades tecnológicas que possam otimizar as 

atividades diárias dos usuários (VP2 e VP6).  

 

A posição corrobora as postulações de Hirschheim e Newmann (1988), que 

afirmam que havendo a percepção de benefício pessoal, o comportamento de resistência 

é mitigado, enquanto perdas percebidas tendem a reforçar o comportamento de 

resistência por parte do usuário. Esta suposta pré-disposição demonstrada aqui entre as 

variáveis do fator 2 reforça também a posição de Joshi (1991), o qual, por meio da 

teoria da equidade, afirma que os usuários não rejeitam propostas de mudanças se 

houver percepção de ganhos ou benefícios próprios.  

 

Parte da aceitação acima descrita é reforçada pela variável VP5, que destaca que a 

experiência anterior dos usuários com sistemas de GED em outras empresas diminuíram 

a resistência à implementação. Os usuários, por conhecerem as potencialidades que os 

sistemas de GED podem oferecer, não resistiram às implementações e se tornaram mais 

abertos à implantação do sistema por terem consciência dos benefícios que a tecnologia 

lhes proporcionaria. Por essa razão, esse fator será chamado de pré-disposição das 

pessoas para tecnologia.  
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Fator 3:  

 

A variável VST4 trata do não atendimento das expectativas dos usuários devido à 

falta de relacionamento dos programadores com os mesmos. Portanto, a interação entre 

programadores e usuários do sistema poderia ser melhor para que estes tivessem suas 

expectativas atendidas. Em virtude da baixa interação, o sistema de GED se torna objeto 

de resistência (LAPOINTE e RIVARD, 2005). Já as variáveis VS3, VS5 e VS6 tratam 

exclusivamente do suporte fornecido pelos sistemas de GED (“as consultas e relatórios 

que o sistema me oferece...”, “o sistema poderia oferecer mais informações 

importantes para as minhas atividades diárias...”). Esse fato reforça a posição de Joshi 

(1991) em relação à aceitação e apoio dos usuários ao sistema implementado. Ao se 

relacionarem com TI, os usuários pesam as mudanças tecnológicas e os retornos que 

atendem às suas expectativas. Em virtude disso, este fator será chamado de expectativas 

de TI.   

 

Fator 4: 

 

As variáveis componentes deste fator (VS1, VS2 e VS4) se relacionam 

exclusivamente com o sistema de GED, mas diferentemente do fator 3, o fator 4 trata 

unicamente do sistema e de suas características (LAPOINTE e RIVARD, 2005), como 

interface, rapidez, desempenho e adequação. Por essa razão o fator 4 será chamado de 

sistemas.  

 

Fator 5: 

 

As variáveis componentes deste fator (VST1, VST2 e VST3) se relacionam 

exclusivamente com a interação sócio-técnica de Markus (1983), pois referem-se à 

divisão do trabalho e adaptação ao novo cenário tecnológico em virtude da 

implementação do sistema. Portanto, este fator será chamado de interação sócio-técnica.   
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Fator 6:  

 

As variáveis VP4 e VP7 relacionam-se com a participação ou envolvimento do 

usuário da organização durante a implementação do sistema. Já a variável VP8 

demonstra a percepção das vantagens que o sistema poderia trazer. Em outras palavras, 

a participação, envolvimento, conhecimento e treinamento no sistema por parte do 

usuário são mostradas como condição sine qua non para o sucesso da implementação do 

sistema. Por isso, este fator será chamado de envolvimento dos usuários com o sistema.  

 

Finalmente, com o intuito de se verificar a consistência e a confiabilidade da 

escala interna das variáveis de cada fator constante no modelo, foi verificado o alfa de 

Cronbach para cada um dos fatores encontrados, conforme a tabela 17 abaixo:  

 

Tabela 17 - índices dos alfas de Cronbach 

FATOR ALFA DE CRONBACH 
Fator 1: Poder e Política 0,883 

Fator 2: Pré-disposição das pessoas para tecnologia 0,727 
Fator 3: Expectativas de TI 0,637 

Fator 4: Sistemas 0,762 
Fator 5: Interação sócio-ténica 0,705 

Fator 6: Envolvimento dos usuários 0,508 
Fonte: o autor. 

 

Percebe-se que todos os testes apresentaram resultados satisfatórios, ou seja, alfa 

de Cronbach maior que 0.6 (HAIR et al., 1995), exceto pelo fator 6 (envolvimento dos 

usuários), cujo coeficiente foi de apenas 0.508.  

 

Tendo em vista que o alfa de Cronbach é uma medida importante de confiança e 

considerando o baixo índice atingido pelo fator 6, foi feita uma análise para se observar 

se a exclusão de uma das três variáveis componentes do fator elevaria esse índice a um 

nível mínimo confiável.  

 

Como pode ser visto na tabela 18, nenhuma das variáveis, se excluída, elevaria o 

nível de confiabilidade do alfa de Cronbach. Além disso, o fator 6 é composto por 

somente 3 variáveis pertencentes ao vetor pessoas. O restante das variáveis relacionadas 

com esse vetor está contido no fator 2.  
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Tabela 18 – índices de modificação dos alfas de Cronbach  

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach´s Alpha 

if Item Deleted 

VP7 6,82 2,907 ,358 ,350 

VP8 7,20 2,946 ,354 ,357 

VP4 6,90 3,271 ,262 ,506 

Fonte: o autor.  

 

Levando-se em consideração o baixo índice de confiabilidade do fator 6, a 

impossibilidade de melhora nos níveis do alfa de Cronbach e o fato de que o restante 

das variáveis do vetor pessoas já está sendo estudado no fator 2, optou-se pela supressão 

do fator 6. Portanto, a análise levará em conta, doravante, apenas 5 fatores.  

 
Uma nova análise fatorial foi realizada excluindo-se as variáveis VP4, VP7 e 

VP8. A matriz de correlação pode ser vista abaixo (tabela 19):  

 

 
Tabela 19 – matriz de correlação para segunda análise fatorial 

Correlation Matrix 

    VP1 VP2 VP3 VP5 VP6 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VST1 VST2 VST3 VST4 VST5 VPP1 VPP2 VPP3 VPP4 VPP5 

C
or

re
la

tio
n 

VP1 1,000 ,443 -,232 ,212 ,326 ,479 ,370 ,042 ,337 ,346 -,438 ,200 ,285 ,251 -,353 ,082 ,050 ,150 ,045 ,043 ,065 

VP2 ,443 1,000 -,266 ,370 ,409 ,219 ,125 ,256 ,121 ,050 -,168 ,129 ,097 ,060 ,005 ,076 ,072 ,173 ,064 ,047 ,071 

VP3 -,232 -,266 1,000 -,245 -,514 -,187 -,119 -,136 ,031 ,083 ,157 ,035 ,086 ,013 ,045 ,356 ,183 ,080 ,153 ,179 ,186 

VP5 ,212 ,370 -,245 1,000 ,460 ,166 ,121 ,234 -,046 ,034 -,170 ,187 ,127 ,133 -,098 -,049 -,073 ,021 -,011 ,050 ,028 

VP6 ,326 ,409 -,514 ,460 1,000 ,281 ,262 ,273 ,002 ,015 -,208 ,129 ,053 ,055 -,075 -,145 -,079 ,069 -,030 -,053 -,033 

VS1 ,479 ,219 -,187 ,166 ,281 1,000 ,682 ,113 ,460 ,209 -,210 ,349 ,339 ,138 -,317 -,031 ,141 ,139 ,004 ,118 ,020 

VS2 ,370 ,125 -,119 ,121 ,262 ,682 1,000 ,015 ,443 ,296 -,307 ,377 ,214 ,122 -,347 -,046 ,010 ,065 -,039 ,038 -,006 

VS3 ,042 ,256 -,136 ,234 ,273 ,113 ,015 1,000 -,115 -,338 ,188 -,031 -,082 -,037 ,227 ,013 ,049 ,146 ,116 ,015 ,124 

VS4 ,337 ,121 ,031 -,046 ,002 ,460 ,443 -,115 1,000 ,519 -,316 ,277 ,180 ,068 -,244 ,211 ,169 ,045 ,072 ,177 ,172 

VS5 ,346 ,050 ,083 ,034 ,015 ,209 ,296 -,338 ,519 1,000 -,311 ,341 ,205 ,155 -,276 ,184 ,099 -,001 -,020 ,020 ,035 

VS6 -,438 -,168 ,157 -,170 -,208 -,210 -,307 ,188 -,316 -,311 1,000 -,200 ,020 -,150 ,478 ,012 ,070 ,166 ,185 ,092 ,140 

VST1 ,200 ,129 ,035 ,187 ,129 ,349 ,377 -,031 ,277 ,341 -,200 1,000 ,475 ,386 -,240 ,108 ,207 ,044 ,021 ,126 ,056 

VST2 ,285 ,097 ,086 ,127 ,053 ,339 ,214 -,082 ,180 ,205 ,020 ,475 1,000 ,472 -,159 ,089 ,212 ,276 -,006 ,131 ,069 

VST3 ,251 ,060 ,013 ,133 ,055 ,138 ,122 -,037 ,068 ,155 -,150 ,386 ,472 1,000 -,155 ,006 ,139 ,050 -,086 ,010 ,029 

VST4 -,353 ,005 ,045 -,098 -,075 -,317 -,347 ,227 -,244 -,276 ,478 -,240 -,159 -,155 1,000 ,229 ,229 ,212 ,383 ,298 ,395 

VST5 ,082 ,076 ,356 -,049 -,145 -,031 -,046 ,013 ,211 ,184 ,012 ,108 ,089 ,006 ,229 1,000 ,514 ,372 ,553 ,409 ,584 

VPP1 ,050 ,072 ,183 -,073 -,079 ,141 ,010 ,049 ,169 ,099 ,070 ,207 ,212 ,139 ,229 ,514 1,000 ,661 ,493 ,600 ,484 

VPP2 ,150 ,173 ,080 ,021 ,069 ,139 ,065 ,146 ,045 -,001 ,166 ,044 ,276 ,050 ,212 ,372 ,661 1,000 ,515 ,552 ,481 
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Tabela 19 – matriz de correlação para segunda análise fatorial 

VPP3 ,045 ,064 ,153 -,011 -,030 ,004 -,039 ,116 ,072 -,020 ,185 ,021 -,006 -,086 ,383 ,553 ,493 ,515 1,000 ,638 ,812 

VPP4 ,043 ,047 ,179 ,050 -,053 ,118 ,038 ,015 ,177 ,020 ,092 ,126 ,131 ,010 ,298 ,409 ,600 ,552 ,638 1,000 ,657 

VPP5 ,065 ,071 ,186 ,028 -,033 ,020 -,006 ,124 ,172 ,035 ,140 ,056 ,069 ,029 ,395 ,584 ,484 ,481 ,812 ,657 1,000 

S
ig

. (
1-

ta
ile

d)
 

VP1   ,000 ,004 ,007 ,000 ,000 ,000 ,314 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,002 ,000 ,174 ,284 ,042 ,305 ,311 ,227 

VP2 ,000   ,001 ,000 ,000 ,006 ,075 ,001 ,084 ,282 ,027 ,069 ,133 ,246 ,477 ,191 ,206 ,023 ,233 ,294 ,207 

VP3 ,004 ,001   ,002 ,000 ,016 ,087 ,059 ,363 ,172 ,036 ,345 ,163 ,443 ,304 ,000 ,017 ,180 ,039 ,020 ,016 

VP5 ,007 ,000 ,002   ,000 ,028 ,082 ,003 ,300 ,350 ,025 ,016 ,072 ,063 ,130 ,287 ,201 ,407 ,449 ,284 ,373 

VP6 ,000 ,000 ,000 ,000   ,001 ,001 ,001 ,491 ,430 ,008 ,070 ,274 ,266 ,195 ,048 ,184 ,216 ,368 ,271 ,354 

VS1 ,000 ,006 ,016 ,028 ,001   ,000 ,098 ,000 ,008 ,008 ,000 ,000 ,057 ,000 ,361 ,052 ,056 ,481 ,088 ,408 

VS2 ,000 ,075 ,087 ,082 ,001 ,000   ,431 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,081 ,000 ,299 ,454 ,228 ,330 ,331 ,474 

VS3 ,314 ,001 ,059 ,003 ,001 ,098 ,431   ,094 ,000 ,015 ,364 ,174 ,338 ,004 ,443 ,289 ,047 ,093 ,430 ,078 

VS4 ,000 ,084 ,363 ,300 ,491 ,000 ,000 ,094   ,000 ,000 ,001 ,019 ,220 ,002 ,007 ,026 ,304 ,205 ,021 ,024 

VS5 ,000 ,282 ,172 ,350 ,430 ,008 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,009 ,038 ,001 ,017 ,130 ,497 ,408 ,411 ,346 

VS6 ,000 ,027 ,036 ,025 ,008 ,008 ,000 ,015 ,000 ,000   ,011 ,411 ,042 ,000 ,446 ,210 ,028 ,017 ,145 ,054 

VST1 ,011 ,069 ,345 ,016 ,070 ,000 ,000 ,364 ,001 ,000 ,011   ,000 ,000 ,003 ,107 ,008 ,306 ,403 ,074 ,263 

VST2 ,000 ,133 ,163 ,072 ,274 ,000 ,007 ,174 ,019 ,009 ,411 ,000   ,000 ,034 ,155 ,007 ,001 ,472 ,066 ,216 

VST3 ,002 ,246 ,443 ,063 ,266 ,057 ,081 ,338 ,220 ,038 ,042 ,000 ,000   ,037 ,474 ,055 ,283 ,163 ,456 ,372 

VST4 ,000 ,477 ,304 ,130 ,195 ,000 ,000 ,004 ,002 ,001 ,000 ,003 ,034 ,037   ,004 ,004 ,007 ,000 ,000 ,000 

VST5 ,174 ,191 ,000 ,287 ,048 ,361 ,299 ,443 ,007 ,017 ,446 ,107 ,155 ,474 ,004   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

VPP1 ,284 ,206 ,017 ,201 ,184 ,052 ,454 ,289 ,026 ,130 ,210 ,008 ,007 ,055 ,004 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

VPP2 ,042 ,023 ,180 ,407 ,216 ,056 ,228 ,047 ,304 ,497 ,028 ,306 ,001 ,283 ,007 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

VPP3 ,305 ,233 ,039 ,449 ,368 ,481 ,330 ,093 ,205 ,408 ,017 ,403 ,472 ,163 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

VPP4 ,311 ,294 ,020 ,284 ,271 ,088 ,331 ,430 ,021 ,411 ,145 ,074 ,066 ,456 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

VPP5 ,227 ,207 ,016 ,373 ,354 ,408 ,474 ,078 ,024 ,346 ,054 ,263 ,216 ,372 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Fonte: o autor. 
 

O teste estatístico KMO e o teste de esfericidade de Bartlett novamente 

apresentaram níveis satisfatórios, conforme tabela 20:  

 

Tabela 20 - índices de KMO e Bartlett para segunda análise fatorial 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,757 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1183,354 

 
df 

210 

 
Sig. 

,000 

Fonte: o autor. 
 
 

A matriz de anti-imagem também apresentou índices > 0.5, considerados 

satisfatórios para a análise fatorial, conforme tabela 21:  
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Tabela 21 – matriz de anti-imagem da segunda análise fatorial 
 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO ÍNDICE NA ANTI-IMAGEM (MSA) 

VP1 
O sistema implementado trouxe melhoras para o trabalho que realizo 0,739 

VP2 
Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca de novidades que 
possam melhorar o meu trabalho 

0,746 

VP3 
De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a chegada do novo 
sistema 

0,724 

VP5 

A minha experiência anterior com sistemas de GED ou com sistemas 
semelhantes me ajudou a entender os objetivos da implementação do 
novo sistema   

0,693 

VP6 

Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de novo neste campo e 
tento englobar as potencialidades tecnológicas nas minhas rotinas 
diárias de trabalho 

0,782 

VS1 
O sistema implementado possui interfaces amigáveis 0,734 

VS2 
O sistema é rápido e possui bom desempenho 0,761 

VS3 
O sistema poderia oferecer mais informações importantes para as 
minhas atividades diárias 

0,598 

VS4 
Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do sistema, acredito que 
ele foi bem projetado para as necessidades da empresa 

0,752 

VS5 
Considero que as consultas e relatórios que o sistema me oferece são 
suficientes e adequados 

0,696 

VS6 

Considero o suporte e a infra-estrutura do sistema deficitários, razões 
pelas quais alguns usuários ainda apresentam resistência ao uso do 
sistema de GED 

0,742 

VST1 
Após a implementação do sistema, houve redistribuição de 
atividades e responsabilidades na empresa 

0,723 

VST2 
Após a implementação do sistema, o jeito de trabalhar mudou de 
forma significativa 

0,653 

VST3 

Percebi que a implementação do sistema de GED demandou um 
grande esforço geral na organização e apoio da alta administração 
para o que projeto fosse um sucesso 

0,670 

VST4 

Os programadores ou desenvolvedores do sistema não interagiam 
tanto com os usuários, o que fez com que o sistema implementado 
não atendesse às expectativas criadas    

0,824 

VST5 

A mudança trazida pelo sistema proposto foi bastante significativa, o 
que desencadeou comportamentos de resistência entre alguns 
usuários para que o sistema não fosse implementado 

0,830 

VPP1 
A implementação do sistema ocasionou uma redistribuição de poder 
dentro da empresa   

0,757 

VPP2 
A implementação do sistema permitiu que um indivíduo ou grupo se 
destacasse ou se consolidasse politicamente na empresa 

0,750 

VPP3 
Percebo que houve disputas políticas dentro da empresa e isso trouxe 
dificuldades para a implantação do projeto do sistema de GED 

0,812 

VPP4 
Observei que a implementação do sistema trouxe mudanças de status 
para alguns usuários ou grupos dentro da empresa 

0,844 

VPP5 

Ao perceberem as mudanças que aconteceriam em decorrência da 
entrada do sistema, alguns usuários concentraram-se em defender os 
poderes que até então detinham, gerando conflitos 

0,798 

Fonte: o autor. 
 

Sem a presença das variáveis VP4, VP7 e VP8, o resultado da análise fatorial 

gerou 5 fatores, os quais explicam 63.49% da variabilidade explicada, conforme tabela 

22:  

 

 

 



68 
 

Tabela 22 – total de variância explicada na segunda análise fatorial 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4,240 20,191 20,191 4,240 20,191 20,191 4,128 19,655 19,655 

2 4,050 19,284 39,475 4,050 19,284 39,475 2,616 12,458 32,113 

3 2,375 11,308 50,783 2,375 11,308 50,783 2,273 10,825 42,938 

4 1,496 7,125 57,908 1,496 7,125 57,908 2,253 10,730 53,668 

5 1,172 5,583 63,491 1,172 5,583 63,491 2,063 9,823 63,491 

6 ,899 4,282 67,773             

7 ,841 4,007 71,780             

8 ,765 3,644 75,424             

9 ,698 3,323 78,747             

10 ,642 3,057 81,804             

11 ,541 2,578 84,382             

12 ,521 2,483 86,865             

13 ,449 2,136 89,001             

14 ,428 2,039 91,040             

15 ,384 1,830 92,870             

16 ,359 1,711 94,581             

17 ,330 1,571 96,152             

18 ,246 1,170 97,323             

19 ,216 1,027 98,349             

20 ,185 ,883 99,232             

21 ,161 ,768 100,000             

Fonte: o autor. 
 
 

Como os testes até aqui realizados foram satisfatórios, o método da análise fatorial 

é adequado para o estudo. O próximo passo adotado foi o agrupamento das variáveis 

nos fatores correspondentes. Para tanto, foi utilizado como base a carga fatorial obtida 

de cada variável.  

 
Tabela 23 – Cargas individuais e comunalidades por fator 

 

Fator Variável Descrição Comunalidade Scores Individuais por Fator 
 

1 

VPP5 

Ao perceberem as mudanças que aconteceriam em 
decorrência da entrada do sistema, alguns usuários 
concentraram-se em defender os poderes que até então 
detinham, gerando conflitos 

,750 ,864 ,031 ,001 ,018 ,045 

VPP3 

Percebo que houve disputas políticas dentro da 
empresa e isso trouxe dificuldades para a implantação 
do projeto do sistema de GED 

,753 ,855 ,028 ,059 ,017 ,131 

VPP4 

Observei que a implementação do sistema trouxe 
mudanças de status para alguns usuários ou grupos 
dentro da empresa 

,648 ,795 ,029 ,044 ,103 ,052 
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Tabela 23 – Cargas individuais e comunalidades por fator 
 

VPP1 
A implementação do sistema ocasionou uma 
redistribuição de poder dentro da empresa ,629 ,746 ,082 ,028 ,091 ,236 

VST5 

A mudança trazida pelo sistema proposto foi bastante 
significativa, o que desencadeou comportamentos de 
resistência entre alguns usuários para que o sistema 
não fosse implementado 

,639 ,737 ,096 ,264 ,129 ,021 

VPP2 

A implementação do sistema permitiu que um indivíduo 
ou grupo se destacasse ou se consolidasse 
politicamente na empresa 

,596 ,705 ,095 ,196 ,137 ,182 

2 

VP6 

Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de novo 
neste campo e tento englobar as potencialidades 
tecnológicas nas minhas rotinas diárias de trabalho 

,653 -,069 ,782 ,047 ,186 ,011 

VP2 
Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca de 
novidades que possam melhorar o meu trabalho ,554 ,152 ,716 ,118 ,024 ,052 

VP5 

A minha experiência anterior com sistemas de GED ou 
com sistemas semelhantes me ajudou a entender os 
objetivos da implementação do novo sistema 

,529 ,008 ,689 ,030 ,085 ,213 

VP3 
De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a 
chegada do novo sistema ,511 ,266 ,615 ,103 ,165 ,158 

VP1 
O sistema implementado trouxe melhoras para o 
trabalho que realizo ,605 ,089 ,499 ,456 ,324 ,187 

3 

VS5 
Considero que as consultas e relatórios que o sistema 
me oferece são suficientes e adequados ,604 ,086 ,064 ,722 ,194 ,185 

VS6 

Considero o suporte e a infra-estrutura do sistema 
deficitários, razões pelas quais alguns usuários ainda 
apresentam resistência ao uso do sistema de GED 

,637 ,163 ,295 ,713 ,120 ,001 

VS3 
O sistema poderia oferecer mais informações 
importantes para as minhas atividades diárias ,510 ,124 ,432 ,534 ,132 ,074 

VST4 

Os programadores ou desenvolvedores do sistema não 
interagiam tanto com os usuários, o que fez com que o 
sistema implementado não atendesse às expectativas 
criadas 

,579 ,448 ,031 ,483 ,317 ,209 

4 

VS1 
O sistema implementado possui interfaces amigáveis 

,816 ,046 ,219 ,067 ,849 ,201 

VS2 
O sistema é rápido e possui bom desempenho 

,743 ,032 ,129 ,186 ,821 ,126 

VS4 

Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do 
sistema, acredito que ele foi bem projetado para as 
necessidades da empresa 

,652 ,205 ,065 ,531 ,569 ,001 

5 

VST2 
Após a implementação do sistema, o jeito de trabalhar 
mudou de forma significativa ,722 ,113 ,001 ,002 ,212 ,815 

VST3 

Percebi que a implementação do sistema de GED 
demandou um grande esforço geral na organização e 
apoio da alta administração para o que projeto fosse um 
sucesso 

,649 ,020 ,098 ,113 ,076 ,787 

VST1 
Após a implementação do sistema, houve redistribuição 
de atividades e responsabilidades na empresa ,557 ,081 ,066 ,204 ,289 ,648 

Fonte: o autor. 
 

Os fatores resultantes dessa nova análise fatorial foram gerados pelas mesmas 

variáveis da análise fatorial anterior. Por esta razão, serão mantidos os mesmos nomes 

para cada fator.  

 

Os alfas de Cronbach também não apresentaram modificações, mantendo-se em 

níveis acima dos minimamente aceitáveis, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 24 – alfas de Cronbach para os 5 fatores gerados 

FATOR ALFA DE CRONBACH 
Fator 1: Poder e Política 0,883 

Fator 2: Pré-disposição das pessoas para tecnologia 0,727 
Fator 3: Expectativas de TI 0,637 

Fator 4: Sistemas 0,762 
Fator 5: Interação sócio-ténica 0,705 

Fonte: o autor. 
 

6.2. Análise Fatorial do Fator Dependente 
 
 
 

Seguindo os mesmos passos da análise fatorial para os fatores independentes, a 

análise fatorial do fator dependente também foi realizada. Para tanto, as cinco questões 

relacionadas com a percepção do fenômeno da resistência foram englobadas. Também 

de forma a simplificar o entendimento das perguntas, foi elaborado um dicionário de 

variáveis para o fator dependente, conforme pode ser visto abaixo: 

 

Tabela 25 - dicionário das variáveis do fator dependente 
 

PERCEPÇÃO DO 

FENÔMENO DA 

RESISTÊNCIA 

PERCEP_RESIST1 
Percebo que a solução de GED representou, no início, uma 
incerteza e/ou ameaça para os empregados, favorecendo alguns 
grupos de usuários e prejudicando ou sobrecarregando outros 

PERCEP_RESIST2 

Antes da implementação do GED, o cenário ou a situação 
dentro da empresa já eram satisfatórios, o que fez com que 
alguns usuários ou grupos se manifestassem contra a entrada 
deste sistema na organização. 

PERCEP_RESIST3 

Durante a implementação do sistema de GED houve 
manifestações como oposições verbais ou táticas como 
desculpas por parte de alguns usuários para que a entrada do 
sistema fosse adiada ou não se realizasse 

PERCEP_RESIST4 

Durante a implementação do sistema de GED, houve 
manifestações mais agressivas como tentativas de sabotagem, 
de boicote ou ameaças por parte de alguns usuários para 
impedir que o sistema fosse implantado 

PERCEP_RESIST5 
Mesmo após a implementação do sistema, existem usuários ou 
grupos de usuários que ainda não utilizam o sistema de GED 
ou o utilizam de forma inadequada 

Fonte: o autor.  
 

Na matriz de correlação (tabela 26), algumas variáveis apresentam índices 

menores do que o recomendado por Aranha e Zambaldi (2008), que é de 0.3, enquanto 

outras apresentaram correlação acima do índice mínimo, o que mostra correlação entre 

as variáveis. 
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Tabela 26 – matriz de correlação do fator dependente.  
 

CORRELAÇÃO 

 
PERCEP_RESIST1 PERCEP_RESIST2 PERCEP_RESIST3 PERCEP_RESIST4 PERCEP_RESIST5 

PERCEP_RESIST1 1 0,459 0,349 0,271 0,218 

PERCEP_RESIST2 0,459 1 0,343 0,195 0,216 

PERCEP_RESIST3 0,349 0,343 1 0,501 0,388 

PERCEP_RESIST4 0,271 0,195 0,501 1 0,206 

PERCEP_RESIST5 0,218 0,216 0,388 0,206 1 
Sig. (1-tailed) 

PERCEP_RESIST1  ,000 000 ,001 ,006 
PERCEP_RESIST2 ,000  000 ,012 ,006 
PERCEP_RESIST3 ,000 ,000  000 000 
PERCEP_RESIST4 ,001 ,012 000  ,009 
PERCEP_RESIST5 ,006 ,006 000 ,009  

Fonte: elaborado pelo autor.  
 
 

Também de forma a evitar que a análise seja descartada somente por um único 

indicador, procedeu-se, na sequência, à estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para 

verificar a adequação da amostra e se os dados poderiam ser utilizados para a análise 

fatorial.  

 

Conforme a tabela 27, o índice da estatística aplicada foi de 0.697, o que mostra 

que as variáveis apresentaram uma estrutura de correlação adequada à análise fatorial, 

enquanto o teste de esfericidade de Bartlett obteve um índice de significância de 0.000, 

ou seja, a hipótese nula de que a correlação entre as variáveis seja zero é rejeitada, o que 

demonstra que as variáveis estão correlacionadas. O resultado esperado para este teste 

de esfericidade de Barlett é que ele seja menor ou igual a 0.05 (ARANHA e 

ZAMBALDI, 2008).   

 

Tabela 27 – índice de KMO e Bartlett para o fator dependente  
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,697 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 116,067 

 
df 

10 

 
Sig. 

,000 

Fonte: o autor.  
 

 
Foi buscado então, após a viabilidade do método de análise fatorial, avaliar o nível 

de explicação dos fatores para cada uma das variáveis estudadas, o que pode ser visto na 

matriz de anti-imagem (tabela 28).  
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Como já demonstrado anteriormente para os fatores independentes, a matriz de 

anti-imagem apresenta, em sua diagonal principal, um índice limite de 0.5 que aponta 

para a exclusão das variáveis que apresentam índices abaixo desse patamar (HAIR et 

al., 1995). Variáveis que estejam abaixo do limite estabelecido devem ser excluídas por 

dificultarem um agrupamento mais consistente durante a análise fatorial. Abaixo é 

mostrada a matriz de anti-imagem das variáveis do fator dependente: 

 

Tabela 28: matriz de anti-imagem do fator dependente 
 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO ANTI-IMAGEM (MSA) 

PERCEP_RESIST1 
Percebo que a solução de GED representou, no início, uma incerteza 
e/ou ameaça para os empregados, favorecendo alguns grupos de 
usuários e prejudicando ou sobrecarregando outros 

0,719 

PERCEP_RESIST2 

Antes da implementação do GED, o cenário ou a situação dentro da 
empresa já eram satisfatórios, o que fez com que alguns usuários ou 
grupos se manifestassem contra a entrada deste sistema na 
organização. 

0,697 

PERCEP_RESIST3 

Durante a implementação do sistema de GED houve manifestações 
como oposições verbais ou táticas como desculpas por parte de alguns 
usuários para que a entrada do sistema fosse adiada ou não se 
realizasse 

0,673 

PERCEP_RESIST4 

Durante a implementação do sistema de GED, houve manifestações 
mais agressivas como tentativas de sabotagem, de boicote ou ameaças 
por parte de alguns usuários para impedir que o sistema fosse 
implantado 

0,676 

PERCEP_RESIST5 
Mesmo após a implementação do sistema, existem usuários ou grupos 
de usuários que ainda não utilizam o sistema de GED ou o utilizam de 
forma inadequada 

0,757 

Fonte: o autor. 
  

A variância total do fator entre as cinco variáveis explica 45.56% da variabilidade 

total, conforme tabela 29 abaixo: 

 

Tabela 29: total de variância explicada no fator dependente 
 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,278 45,564 45,564 2,278 45,564 45,564 

2 ,936 18,718 64,282       

3 ,805 16,106 80,389       

4 ,542 10,847 91,236       

5 ,438 8,764 100,000       
Fonte: o autor.  
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Finalmente foi observado que as cargas fatoriais de cada variável se mantiveram 

agrupadas a um fator dependente, conforme demonstrado na tabela 30:  

 

Tabela 30: cargas individuais do fator dependente 

Component Matrix 

 Component 

1 

PERCEP_RESIST1 ,792 

PERCEP_RESIST2 ,687 

PERCEP_RESIST3 ,655 

PERCEP_RESIST4 ,649 

PERCEP_RESIST5 ,573 

Fonte: o autor.  
 

O alfa de Cronbach para a variável dependente também foi calculado (tabela 31), 

apresentando índice de confiabilidade > 0.6, sendo, portanto, aceitável, segundo Hair et 

al. (1995):  

 

Tabela 31: alfa de Cronbach para o fator dependente 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,698 5 

Fonte: o autor. 
 

 

Levando-se em consideração os índices satisfatórios aqui apresentados para a 

análise fatorial dos fatores dependentes, foi efetuada uma regressão linear para verificar 

a correlação entre as variáveis do modelo.  

 

6.3. Análise de Regressão Linear Múltipla do Modelo 
 
 

 
A análise de regressão linear foi realizada e, de acordo com a tabela 32, denuncia 

a presença de fatores cujos índices de significância não desempenham papel relevante 

nas suas relações com a percepção de resistência. Estes fatores são: pré-disposição das 

pessoas para tecnologia, expectativas de TI, sistemas e interação sócio-técnica. 
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Tabela 32: coeficientes derivados da regressão linear 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1,926 ,499 

 
3,857 ,000 

  
Poder e Política ,429 ,077 ,461 5,556 ,000 ,891 1,123 

Pré-disposição das 
pessoas para tecnologia 

,007 ,093 ,006 ,078 ,938 ,896 1,115 

Expectativas de TI -,032 ,098 -,030 -,323 ,747 ,730 1,371 
Sistemas -,087 ,088 -,093 -,981 ,328 ,690 1,449 

Interação sócio-técnica ,025 ,087 ,024 ,285 ,776 ,840 1,191 
Fonte: o autor. 

 
 

Tabela 33: índices de R2, teste F, Sig e tamanho da amostra 
 

R2
 VALOR F  Sig TAMANHO DA AMOSTRA 

,221 7,219 ,000 133 
Fonte: o autor. 

 
 

Conforme tabela 33 acima, o R2 foi de ,221, o que explica 22.1% da proporção da 

variabilidade da variável dependente Y (resistência aos sistemas de gerenciamento 

eletrônico de documentos) explicada pelas variáveis independentes. 

 

Antes de avançar na análise da regressão linear, foi realizado um teste de 

significância estatística para averiguar a confiança a ser depositada nos resultados da 

regressão e a sua aplicabilidade na população de valores possíveis.  

 

Foram elaboradas então observações nos índices DFBETA. O objetivo foi 

verificar a influência de uma dada observação na estimação dos parâmetros do modelo. 

Uma análise indicou a presença de 4 outliers na pesquisa, o que pode ser visto nos 

histogramas presentes no anexo III do presente trabalho (p. 141)  

 

A regressão linear foi novamente efetuada, mas dessa vez sem a presença dos 4 

outliers, para observar como ficariam os parâmetros ou o ajuste do modelo sem a 

presença dos mesmos.  
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Após a exclusão dos outliers, o fator 4 (sistemas) obteve nível de significância. Se 

antes da exclusão o índice era de  -.087, com a exclusão dos outliers, esse índice se 

modificou para – 0.168 com nível de significância a 10%, o que também pode ser visto 

no anexo III (p. 144).  

 

Uma nova regressão linear foi feita sem os outliers e excluindo também as 

variáveis que não possuíam significância no modelo, a saber: fator 2 (pré-disposição das 

pessoas para tecnologia), fator 3 (expectativas de TI) e fator 5 (interação sócio-técnica). 

O resultado da nova regressão melhorou o R2, que aumentou de  ,221 para ,278. Em 

outras palavras, o poder de explicação da resistência pelas variáveis independentes 

obteve melhora em seu índice. 

 

Foi feito então o teste de normalidade dos resíduos, a partir do qual pode ser 

observada a distribuição normal conforme histograma abaixo: 

 

Figura 2: histograma dos resíduos da regressão 

 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados obtidos da análise de regressão linear múltipla. 

 



76 
 

 
Outro teste realizado para confirmar a normalidade dos resíduos foi o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Esse teste de aderência postula que um nível de significância 

acima de 5% leva à não-rejeição da hipótese nula, ou seja, à normalidade dos resíduos. 

Conforme pode ser visto na tabela 34 abaixo, o nível de significância do teste de 

Kolgomorov-Smirnov realizado foi superior a 5% (sig=0.862), o que confirma o 

pressuposto da normalidade, segundo Hair et al. (1995).  

 

Tabela 34 – índices do teste de Kolgomorov-Smirnov 

Tamanho da amostra 129 
Kolmogorov-Smirnov Z ,602 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,862 

Fonte: o autor. 
 

 

Foi realizado outro teste de premissa para validade da regressão linear: o teste de 

homoscedasticidade. O objetivo foi verificar se a variância dos fatores não-observáveis 

se modificaria ou não ao longo de diferentes segmentos da população. A hipótese da 

homoscedasticidade postula que tal variância não se modificará (HAIR et al., 1995).   

 

 Como pode ser visto no gráfico abaixo,  o teste de homoscedasticidade foi 

comprovado por meio dos diagramas de dispersão abaixo:  

 

Figura 3: diagrama de dispersão para o fator poder e política 
 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados obtidos da análise de regressão linear múltipla. 
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Figura 4: diagrama de dispersão para o fator sistemas 
 

 
Fonte: o autor, com base nos resultados obtidos da análise de regressão linear múltipla. 

 
 

A partir dos resultados da regressão pode-se estabelecer, portanto, um modelo 

final com os seguintes fatores: fator 1 (poder e política) e 4 (sistemas), conforme figura 

abaixo: 

 

Figura 5: modelo resultante de resistência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor, com base nos resultados estatísticos realizados. 

 

O modelo gerado pode ser entendido em conjunto com a seguinte equação e seus 

respectivos índices de coeficientes (tabela 35 abaixo). 

 

  

Resistência 

Sistemas 

Poder e 
política 

R2 adj = 26,7% 

b1  = - 0,187 (Sig a 5%) 

b4 =  0,506 (Sig a 1%) 

R2 adj = 20,5% 

R2 adj = 6,2% 
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Tabela 35: coeficientes do modelo de resistência final 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,179 ,316 

 
6,886 ,000 

  
Poder e Política ,458 ,069 ,506 6,668 ,000 ,995 1,005 

Sistemas -,177 ,072 -,187 -2,471 ,015 ,995 1,005 

Fonte: o autor. 
 
 

Resistência (�) = 2,179 + 0,458*poder e política – 0,177*sistemas 
 

 

O uso da equação acima indica que o intercepto do modelo apresenta valor 2.179 

e que o coeficiente de regressão do fator poder e política apresenta valor 0.458 

(correlação positiva), enquanto o fator sistemas apresenta correlação negativa de -0.177. 

Esses dados conduzem à seguinte interpretação:  

 

Para o acréscimo de uma unidade no fator poder e política, há o acréscimo de 

0.458 unidades na variação do comportamento da resistência, mantendo-se todas as 

outras variáveis constantes. Em outras palavras, quanto maior o aumento do fator poder 

e política, maior será a resistência ao sistema de GED.  

 

Em contrapartida, o aumento de 1 unidade no fator sistemas representa o 

decréscimo de 0.177 unidades no comportamento de resistência à implementação de 

sistemas de GED ceteris paribus. Quanto maior for o fator sistemas, menor será o 

comportamento de resistência, muito embora esse índice de comportamento não se 

evidencie de maneira tão intensa quanto o fator poder e política.    

 

A partir do acima exposto é possível retornar às hipóteses originalmente 

formuladas no item 4, agora com embasamento estatístico, para responder a cada uma 

delas.  
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7. DISCUSSÃO 
 
 

 
As hipóteses H1 (o vetor pessoas é um antecedente ao comportamento de 

resistência aos sistemas de gestão eletrônica de documentos) e H3 (o vetor interação, 

por meio da variante sócio-técnica, é um antecedente ao comportamento de resistência 

aos sistemas de gestão eletrônica de documentos) não puderam ser confirmadas, uma 

vez que os procedimentos estatísticos aqui demonstrados revelaram que tanto o vetor 

pessoas quanto o vetor interação sócio-técnica não apresentaram níveis de significância 

no modelo.  

 

A hipótese H2 (o vetor sistemas é um antecedente ao comportamento de 

resistência aos sistemas de gestão eletrônica de documentos) foi confirmada por meio de 

uma relação negativa na equação de regressão linear, ou seja, o aumento no fator 

sistemas demonstra diminuição no comportamento de resistência à implementação de 

sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos.  

 

De igual forma, a hipótese H4 (o vetor interação, por meio da variante política, é 

um antecedente ao comportamento de resistência aos sistemas de gestão eletrônica de 

documentos) foi confirmada. O fator poder e política é o fator com maior poder de 

influência resultante do presente estudo, exercendo influência positiva no 

comportamento de resistência à implantação de sistemas de gerenciamento eletrônico de 

documentos.  

 

Neste momento também é possível retornar aos objetivos principal e 

intermediários para respondê-los:  

 

O objetivo primário da pesquisa foi atingido, uma vez que as hipóteses H2 e H4 

são os fatores que influenciam o comportamento de resistência associados ao uso de 

sistemas de documentação eletrônica. 

 

Os objetivos intermediários também foram alcançados, pois foram elencadas as 

principais teorias relativas ao tema da resistência de sistemas de informação, além da 

revisão da literatura  no contexto da gestão eletrônica de documentos. A junção dessas 
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duas vertentes literárias (resistência e GED) permitiu a elaboração de um meta-modelo 

de estudo, o qual mostrou, em sua forma final, fatores relevantes para o comportamento 

de resistência no âmbito da implementação de sistemas de GED.  

 

O segundo objetivo primário também foi atingido, pois o meta-modelo oriundo 

das reflexões sobre os principais expoentes no campo da resistência a sistemas de 

informação e no campo da gestão eletrônica de documentos foi elaborado, servindo tal 

modelo de base para os procedimentos estatísticos realizados no presente trabalho.  

 

Finalmente e com base no meta-modelo,  os dados coletados via survey foram 

testados estatisticamente e demonstraram índices de relevância que permitem a 

discussão que se segue abaixo.  

 

Passando à análise do fatores resultantes do modelo final, percebe-se que o vetor 1 

(poder e política) praticamente se manteve inalterado em sua forma originária, o que 

está coerente com a ótica de Markus (1983). Para ela, a variante poder e política observa 

na resistência o produto da interação entre as características do sistema com a 

distribuição de poder intraorganizacional. 

 

O fator 4, sistemas, isolou somente as variáveis relacionadas com os sistemas de 

TI (interface, rapidez, desempenho e adequação), excluindo do modelo final as variáveis 

VS3, VS5 e VS6, que compuseram outro fator separadamente. Parte dessa separação 

pode ter acontecido em decorrência de uma possível falha na elaboração das perguntas 

da pesquisa. As variáveis VS3, VS5 e VS6, apesar de terem sido concebidas em sua 

proposta original para estudo do vetor sistemas, podem ter sido mal formuladas, 

interpretadas e possivelmente, respondidas pelo pesquisados de maneira que o vetor 

sistemas, foco da análise nessa parte da pesquisa, fosse contaminado.  

 

Possivelmente essa ‘contaminação’ possa ter exercido influência nos respondentes 

a ponto dos mesmos terem levado em consideração durante suas reflexões outros itens 

não associados a sistemas, como por exemplo a percepção de ganhos ou vantagens 

individuais dos entrevistados durante o uso do sistema de GED (“as consultas e 

relatórios que o sistema me oferece...”, “o sistema não atende às expectativas criadas”, 

“o sistema poderia oferecer mais informações importantes para as minhas atividades 
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diárias...”). Possivelmente, por essa razão, as variáveis VS3, VS5 e VS6 tenham sido 

interpretadas em termos de expectativas de TI por parte dos entrevistados, o que 

justifica a separação daquelas variáveis.   

 

A despeito da possível má formulação em relação à elaboração do conjunto de 

questões acima citado, é possível extrair um ponto positivo, que é a confirmação da 

ótica de Joshi (1991) no que tange à teoria da equidade, ou seja, a apreciação à 

implementação do sistema de informação mediante a percepção de ganhos pessoais, o 

que realmente ocorreu no fator 3.  

 

O fator 4, sistemas, corrobora a posição de Markus (1983), que defende a idéia de 

que os fatores técnicos inerentes aos sistemas são responsáveis pelo comportamento de 

resistência. Na ótica de Markus (1983), sistemas mal projetados tecnicamente, que não 

sejam de fácil manuseio, que apresentem interfaces pobres ou sistemas com baixo 

desempenho mostram maior repulsa pelos usuários. A relação inversa de correlação 

gerada na regressão linear comprova que, à medida que o fator sistemas aumenta, o 

comportamento de resistência diminui. Em outras palavras, quanto mais bem projetado 

for o sistema, menor será o comportamento resistente. Essa correlação também ecoa as 

posições de  Lapointe e Rivard (2005). Em seus estudos, elas identificaram que nas 

fases iniciais logo após a implementação do sistema, o objeto da resistência era o 

próprio sistema e suas características. A razão, ainda com base em Lapointe e Rivard 

(2005), é que o sistema era ineficiente.  

 

Talvez a razão dessa ineficiência do sistema logo após a sua implementação possa 

ser explicada empiricamente, pois sabe-se que a entrada de qualquer sistema 

tecnológico sofre adaptações e mudanças rumo às necessidades dos usuários e da 

organização (ponto de vista do autor do presente trabalho). Nesse sentido, é possível 

trazer à reflexão disciplinas como a engenharia de software, que desde a chamada “crise 

de software” (DIJKSTRA, 1972) dedica esforços contínuos para a aderência imediata 

dos usuários ao novo ambiente tecnológico, principalmente nas fases iniciais de 

liberação dos sistemas (PRESSMAN, 2007, PFLEEGER, 2003, SOMMERVILLE, 

2008).  Talvez parte desse esforço objetive justamente minimizar as preocupações de 

Kankanhalli e Kim (2009) acerca das muitas falhas relacionadas aos projetos de 

tecnologia da informação.  
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Outro ponto passível de interpretação sobre o fator sistemas é que o aumento 

desse fator não somente diminui o comportamento resistente, mas também evita a 

transição ou mutação do mesmo. Lapointe e Rivard (2005) e Marakas e Hornik (1996) 

defenderam a idéia de um comportamento de resistência em movimento, cujo epicentro 

se modifica ao longo de um contínuo desde a não cooperação passiva até 

comportamentos mais agressivos como a sabotagem.  

 

Possivelmente a transformação da resistência em um continuum ainda se 

manifeste em virtude da ineficiência, por parte das organizações, em evitar que o objeto 

de resistência se modifique ao longo do tempo, deixando que o mesmo atinja os níveis 

máximos e para os quais qualquer controle de mitigação do comportamento resistente 

seja menos eficaz nas fases mais tardias, quando o comportamento resistente está mais 

maduro. É possível que, por razões financeiras, os esforços organizacionais sejam 

intensos até a implementação do sistema, deixando que as fases posteriores à dita 

implementação recebam menos atenção justamente por pensarem analistas, a alta 

administração e a equipe de projeto como um todo que a implantação do sistema 

representa o fim do ciclo de vida do projeto tecnológico, o que pode abrir espaço para 

que a resistência se manifeste entre aqueles que, de fato, usarão o sistema: os usuários 

finais.  

  

Outro ponto relevante do vetor sistemas está no fato de que os entrevistados 

parecem ter, mesmo que na condição de simples usuários, maturidade suficiente para 

avaliar tais sistemas de GED. Parte dessa maturidade pode revelar que esses mesmos 

usuários trazem consigo bagagens tecnológicas anteriores como outros sistemas de 

GED, sistemas semelhantes, ou ainda experiências tecnológicas passadas totalmente 

distantes dos sistemas de gestão eletrônica de documentos.  

 

Possivelmente a experiência com um conjunto significativo de ferramentas de TI 

ao longo do tempo permitiu um grau de amadurecimento suficiente para que o 

julgamento positivo do vetor sistemas fosse evidenciado na pesquisa, ainda que os 

participantes tivessem total desconhecimento das questões técnicas necessárias para a 

implantação do sistema de GED. Em outras palavras, essas afirmações parecem 

evidenciar que os entrevistados, em experiências anteriores, já foram convencidos dos 
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benefícios proporcionados pela tecnologia da informação e por esta razão enxergam, na 

própria tecnologia, uma aliada para as suas atividades diárias, o que se espelha na 

correlação negativa evidenciada na equação de regressão linear.  

 

Essa conclusão se torna verdadeira ao se tomar como base a ótica de Hirschheim e 

Newmann (1988), os quais reforçaram a idéia de convencimento dos usuários para 

percepção dos benefícios trazidos pelo novo cenário tecnológico. Porém, o caminho 

para tal convencimento possivelmente deva considerar o que Joia e Magalhães (2009) 

defenderam e que é uma necessidade básica em qualquer implantação de sistema de 

informação: o treinamento de usuários.  

 

O fator poder e política, por meio de sua correlação mais forte e positiva com o 

comportamento de resistência, também confirma as posições teóricas no presente 

estudo. Lapointe e Rivard (2005) entenderam a distribuição de poder dentro da 

organização como uma influência por meio da qual um objeto é entendido como sendo 

uma ameaça.  

 

Possivelmente o fator poder e política se relacione com a realização de desejos ou 

vontades próprias dentro da organização, o que não somente reforça o comportamento 

de resistência, mas também confirma a posição de Markus (1983) ao defender a 

distribuição de poder intraorganizacional como sendo a imposição de desejos próprios 

sobre outros indivíduos ou grupos. Dito de outra forma, a equação de regressão linear 

demonstrou que a percepção de perda de poder ou o enfraquecimento da realização de 

interesses próprios potencializada pela entrada do sistema desencadeia um aumento no 

comportamento de resistência (JOIA e MAGALHÃES, 2009), o que possivelmente 

pode potencializar e estimular a criação de clusters de usuários descontentes com o 

sistema, abrindo portas para que a migração do comportamento de resistência se 

perpetue continuamente em direção a caminhos ainda mais prejudiciais, como a 

articulação destes clusters rumo a sabotagens do sistema ou de sua integridade.   

 

Tomando como base a dinâmica acima citada, outro fator que merece destaque na 

análise é que a distribuição de poder pode reforçar alianças de interesses políticos 

compartilhados dentro da organização à medida que o comportamento de resistência 

ganha maiores contornos. Essa observação encontra embasamento nas observações de 
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Lapointe e Rivard (2005), que em seus estudos observaram que nos níveis mais 

avançados da resistência, os indivíduos já utilizavam um vocabulário coletivo como 

“nós, médicos”, “todos concordavam”, “todos nós pensamos”, “os doutores”, entre 

outras expressões, para designar o comportamento resistente.  

 

A ótica acima abre espaço para interpretar que tais alianças possivelmente sejam 

construídas naturalmente, pois na medida em que as características dos sistemas passam 

a não corresponder às expectativas dos usuários, essa suposta decepção com o sistema é 

compartilhada dentro da organização entre os próprios usuários, estimulando a criação 

de células de resistência que se fortalecem cada vez mais ao longo do tempo, caso o 

objeto de resistência não seja mitigado. Parte dessa interpretação também encontra eco 

em Markus (1983) e Gaete (2010). Seus entendimentos sobre o comportamento da 

resistência sintetizados pela lente do poder e política enxergam a distribuição do poder 

não somente em níveis verticais, mas também em termos de poderes horizontal e 

subjetivo na organização.   

 

Outra possível causa do comportamento de resistência explicada pelo lado poder e 

política reside em uma necessidade de manutenção de um equilíbrio existente no status 

quo e que deva ser mantido nos mesmos níveis após a entrada do sistema de 

informação. A entrada de um novo sistema tecnológico, além de ameaçar tal equilíbrio, 

representa mudanças de cenário, trazendo novos atores ao palco, colocando alguns 

membros da organização no centro das atenções e com responsabilidades inéditas, como 

o desenvolvimento de novos papéis na empresa. O novo cenário, portanto, pode 

empossar indivíduos, grupos ou departamentos inteiros até então desacostumados com a 

relação de poder.  

 

Essa seria uma consequência natural da entrada de um sistema de informação 

como o GED, que muda papéis, responsabilidades, processos, fluxos e atividades de 

trabalho. O novo cenário, portanto, traz novos atores para a função de solistas e empurra 

para fora do palco das representações, ou melhor, para os bastidores, membros da 

organização que até então possuíam autoridade ou poder. A consequência natural da 

mudança e da quebra do equilíbrio proporcionado pela entrada do sistema de 

informação se concretiza na forma da resistência (MARKUS, 1983).  
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O fator poder e política, que nitidamente representa o maior poder de influência 

na equação de regressão linear, pode revelar outra possível interpretação: a de que o 

comportamento resistente é realizado não por indivíduos localizados nas esferas 

superiores de poder, mas sim nos pares dentro da organização. Possivelmente aqueles 

que formalmente são reconhecidos como chefes, coordenadores ou gerentes são menos 

questionados do que indivíduos localizados em níveis operacionais, que ganham o 

mesmo poder em decorrência da implementação do sistema.  

 

Parte dessa ótica pode estar baseada na forma pela qual o poder é compreendido 

nas empresas. Nesse sentido, Markus (1983) entende que as relações formais de 

autoridade tendem a diferenciar o poder entre superiores e subordinados mais 

fortemente do que os mesmos poderes entre grupos no mesmo nível horizontal.  Essa 

interpretação pode, talvez, corroborar a formação dos clusters ou células de resistência 

já mencionados anteriormente na presente seção.  

 

Se por um lado a relação entre resistência e sistemas é negativa, ou seja, se quanto 

mais o fator sistemas aumenta, o índice de resistência diminui, por outro lado o fator 

poder e política, além de possuir mais peso na equação, tem uma relação direta com a 

resistência. A entrada de um sistema de informação que ameaça o equilíbrio do status 

quo, que empossa indivíduos a uma nova e inédita relação com o poder e que destitui 

outros indivíduos de seus pedestais hierárquicos na organização pode, eventualmente, 

revelar um campo de investigação para exploração: os processos de tomada de decisão.  

 

Possivelmente os processos de tomada de decisão baseados em questões técnicas 

não sejam os responsáveis por denunciar o comportamento resistente, mas sim os 

motivos políticos das decisões. Talvez essa seja uma questão de difícil resolução, uma 

vez que decisões técnicas podem ser mais facilmente mensuradas (em quantificadores) 

do que as razões que levam determinados indivíduos a promover alguns subordinados e 

a destituir outros de seus cargos mediante a entrada de um novo sistema tecnológico.  

 

O acima exposto revela um campo que, apesar de já ter sido estudado por Pfeffer 

(1981), parece ser uma interrogação ainda sem respostas e que reforça a teoria de 

propensão do status quo, defendida por Kankanhalli e Kim (2009) e apoiada por 

Hirschheim e Newmann (1988).        
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Outra resultante da correlação positiva entre o fator poder e política e o 

comportamento de resistência possivelmente seja o fato de que tal correlação exista em 

virtude da ausência de entendimento ou alinhamento do sistema com os fatores sócio-

políticos da organização. Possivelmente os entrevistados encontrem, ainda em seus 

respectivos ambientes de trabalho, o alinhamento dos sistemas de GED exclusivamente 

para os níveis operacionais (tarefas e funções esperadas do sistema), evidenciando uma 

postura predominantemente técnica. A existência de um alinhamento entre o fator 

sistemas e os fatores sócio-políticos se faz essencial e, nesse sentido, Joia e Magalhães 

(2009) trouxeram importantes reflexões sobre o assunto. Maiores informações desse 

item serão abordadas no próximo capítulo.   
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8. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 
 

Nesse capítulo são apresentadas as principais implicações acadêmicas e 

gerenciais, bem como as limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros.  

 

8.1. Implicações Acadêmicas e Gerenciais 
 

 

O presente trabalho buscou ampliar a discussão do tema da resistência à 

implementação de sistemas de informação eletrônica de documentos por meio de uma 

reflexão das principais correntes teóricas relacionadas ao tema. A elaboração de um 

meta-modelo permitiu que a teoria fosse ampliada e estatisticamente testada, o que 

conferiu confirmações e refutações das teorias clássicas propostas até então sobre o 

assunto da resistência aplicada a sistemas de informação.  

 

Além disso, a comunidade pesquisada, bem como as organizações que utilizam 

algum sistema de GED em seus processos de trabalho, poderão se beneficiar dos 

resultados da pesquisa como forma de reflexão acerca de suas práticas diárias no 

tratamento de suas informações, sobretudo no trabalho cotidiano com documentos 

eletrônicos.  

 

Outro ponto relevante trata da reflexão acerca do alinhamento sócio-político dos 

sistemas. Tal conformidade pode servir de reflexões nas organizações para o peso maior 

que ainda é dado aos sistemas como sendo fontes únicas de salvação às organizações, 

evidenciando ainda um lado predominantemente tecnocêntrico. Há que se pensar 

seriamente sobre o alinhamento aqui proposto como forma de reflexão sobre os 

insucessos ainda recorrentes na implementação de sistemas de informação. O tema da 

resistência é amplo e certamente não deve focar um único aspecto isoladamente. 

 

Segundo Ginzberg e Reilley (1957) as pessoas, de modo geral, não gostam de ser 

perturbadas e preferem manter as atividades que já conhecem a novos desafios, o que 

seria uma forma de conservadorismo em prol da manutenção de um status quo. As 

organizações podem se beneficiar dos resultados desse estudo objetivando um melhor 
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entendimento quanto às possíveis causas do conservadorismo relatado pelos autores 

acima mencionados.  

 

Possivelmente traços relacionados com personalidade, grau de instrução, 

inclinações ou valorizações de cunho pessoal, entre outras variáveis, poderiam ser 

exploradas com o intuito de mitigar comportamentos resistentes na implantação de 

sistemas de GED. Um viés teórico a ser seguido e explorado nesse sentido poderia ser a 

contribuição de Joia (2007), além de Martinko, Henry e Zmud (1996) que sugerem a 

seleção de usuários favoráveis à utilização do sistema para a cooperação no processo de 

implantação.   

      

8.2. Limitações da Pesquisa 
 
 

 

Esta pesquisa possui várias limitações, as quais serão descritas a seguir.  

 

Primeiramente cita-se que o método utilizado, survey, não é o único artefato 

possível para a realização da pesquisa. Como já descrito por Malhotra (2006), o survey é 

rígido. A prova é que os pesquisados não tiveram, em nenhum momento, contato direto 

com o pesquisador, o que não permitiu a observação de intenções ou interpretações que 

não fossem unica e exclusivamente as consideradas na escala Likert.  

 

Outra limitação bastante evidente foi o número de respondentes. Muito embora a 

amostra da pesquisa fosse satisfatória e o número de participantes estivesse acima do 

mínimo aceitável e recomendado por Malhotra (2006), houve dificuldades na obtenção 

de respostas, já que o assunto GED ainda se restringe no Brasil a comunidades 

reduzidas e específicas na Internet, além de haver uma única revista publicada em 

território nacional credenciada para a discussão do assunto. Esses fatos dificultaram a 

obtenção de um número maior de respostas.  

 

Outra limitação se refere ao próprio referencial teórico utilizado. Ele não se esgota 

em si mesmo e poderia ser agrupado a outras linhas de estudo complementares, como 

por exemplo a vertente da aceitação a sistemas de tecnologia, conhecida como TAM 
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(Technology Acceptance Model). Talvez uma junção das vertentes da resistência e da 

aceitação tecnológica pudesse trazer outros parâmetros de significância estatística ao 

ambiente da gestão eletrônica de documentos.  

 

Levando-se em consideração o ambiente extremamente dinâmico no campo da 

tecnologia da informação, não pode ser descartada a volatilidade das conclusões aqui 

encontradas. Portanto, os resultados demonstrados no estudo podem não 

necessariamente ser os mesmos em estudos semelhantes no futuro.  

 

8.3. Recomendações para Estudos Futuros 
 
 

 
Percebeu-se no modelo final que tanto o fator poder e política quanto o fator 

sistemas representaram o que Lapointe e Rivard (2005) denominaram como triggers ou 

motivadores, modificando ou as condições iniciais do sistema ou mesmo o objeto da 

resistência. Estudos posteriores poderiam explorar mais intensamente esses motivadores 

para entender, em cada fase da resistência, o peso e a influência de cada um desses 

triggers. O estudo poderia oferecer uma reflexão não somente sobre esses motivadores 

per se, mas também poderia ajudar a dirimir o aparecimento dos mesmos durante a 

implementação de um sistema de informação.  

 

Uma proposta adicional para estudo seria verificar se é possível manter o 

comportamento de resistência preso ao nível de resistência passiva, evitando que ele 

migre ao longo do tempo. Talvez ações embasadas na vertente TAM (Technology 

Acceptance Model) (DAVIS, 1989) pudessem mostrar ou sugerir medidas não somente 

para evitar a transição do objeto resistente, mas acima de tudo transformá-lo em 

comportamento contínuo de aceitação tecnológica, evitando que a resistência passiva se 

desenvolva a estágios superiores como resistência ativa ou mesmo a níveis mais sérios.  

 

Outra sugestão futura poderia ser a realização de estudos com foco em entrevistas. 

Esse tipo de técnica, além de aprofundar o assunto estudado, pode obter os relatos de 

experiências dos entrevistados a partir de conversas mais abrangentes e que permitam 

captar as expressões, os gestos, a linguagem corporal e as intenções dos participantes, 
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enriquecendo a percepção do entrevistador e aprofundando o conhecimento do objeto de 

estudo na área tecnológica, o que certamente se revela como uma vantagem frente ao 

uso da técnica aqui utilizada, que foi o survey com escala Likert.   

 

O modelo resultante do estudo mostra uma nova ótica para o entendimento da 

resistência no contexto dos sistemas de GED a partir do artigo de Markus (1983). A 

afirmação encontra respaldo no estudo de Gaete (2010), o qual analisou, a partir da 

visão dos gestores de TI, o comportamento de resistência durante a implementação de 

sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). O modelo final gerado validou também 

dois vetores significantemente correlacionados com o fator resistência: o fator sistemas 

e o fator sócio-técnico.  

 

A proposta original de Markus (1983) enxerga tanto o fator poder e política 

quanto o fator sócio-técnico como variantes de um vetor-mãe denominado interação. 

Assim, tanto o trabalho aqui realizado quanto o modelo final de Gaete (2010) apontam 

para a relevância dos vetores sistemas e interação como sendo os mais significativos em 

sua forma final.  

 

A partir dessa conclusão, presume-se que o meta-modelo original proposto com 

base em Markus (1983) possa ser utilizado para futuras investigações, mas com o 

objetivo de identificar e analisar o grau de relevância e a influência do vetor interação 

(em suas vertentes sócio-técnica e poder e política)  no comportamento de resistência 

dentro de organizações que experimentam algum tipo de implementação de sistema.    

 

Por fim, outra sugestão seria a reaplicação e estudo do modelo, mas voltado para 

áreas temáticas de negócios. O objetivo dessa proposta seria avaliar se existiria ou não 

algum padrão de comportamento de resistência no uso de sistemas de GED, mas 

destacado por ramos de atuação. Uma vez detectados tais comportamentos, o grau de 

influência de cada fator de resistência poderia ser investigado. O estudo poderia então 

verificar se o ambiente de negócios propiciaria ou comportamento de resistência à 

implementação do sistema, ou a aceitação do mesmo pelos usuários.   

 

Certamente o assunto da resistência é amplo e merece destaque nos estudos 

acadêmicos e mercadológicos, principalmente quando tal resistência se evidencia no 
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âmbito da tecnologia da informação. A interação entre pessoas e sistemas 

indubitavelmente ainda trará novos estudos que permitirão ampliar a compreensão desse 

fenômeno complexo, mas de igual forma, fascinante.  
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ANEXO I – Carta convite e questionário de pesquisa 
 
 
 
Prezado(a), 
 
 

estamos realizando a pesquisa "Antecedentes à Resistência na Implementação de Sistemas de 

Gestão Eletrônica de Documentos" a partir da visão de seus usuários. 

 

O trabalho faz parte da dissertação de mestrado de Allan Muniz em parceria com a 

EBAPE/FGV do Rio de Janeiro. O anonimato dos participantes é garantido e os resultados 

aqui gerados servirão exclusivamente para a elucidação do problema proposto na presente 

dissertação. O único pré-requisito para que responda o questionário é que você tenha 

vivenciado um processo de implementação de um sistema de gerenciamento eletrônico de 

documentos em uma empresa. 

 

Agradecemos a sua participação nesta pesquisa, que certamente trará relevantes insights 

relacionados ao tema da resistência na implementação de sistemas de GED. 

 

 

Atenciosamente, 

Allan Muniz. 
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Informe a sua idade 
 
� Até 25 anos 
� De 26 a 35 anos 
� De 36 a 45 anos 
� De 46 a 55 anos 
� Acima de 55 anos 
 
Sexo 
 
� Masculino 
� Feminino 
 
Informe o seu grau de formação 
 
� 2º grau completo 
� 3º grau completo 
� Pós-graduado 
� Mestre 
� Doutor 
 
Em qual setor atua a organização onde trabalha? 
 
� Administrativa 
� Agronômica/ Engenharia Agronômica/ Agribusiness 
� Agropecuária/ Veterinária/ Agrobusiness 
� Arquitetura/ Decoração/ Urbanismo 
� Atendimento ao Cliente/ Call Center/ Telemarketing 
� Automação Industrial/ Comercial 
� Bancária/ Private Corporate Bank 
� Biotecnologia/ Biomédicas/ Bioquímica 
� Comercial/ Vendas 
� Compras 
� Comércio Exterior/ Trade/ Importação/ Exportação 
� Contabilidade 
� Departamento Pessoal 
� Economia 
� Educação/ Ensino/ Idiomas 
� Enfermagem 
� Engenharia Civil/Construção Civil 
� Engenharia Elétrica/ Eletrônica 
� Engenharia Mecânica/ Mecatrônica 
� Engenharia de Alimentos 
� Engenharia de Materiais 
� Engenharia de Produção/ Industrial 
� Estética Corporal 
� Farmácia 
� Financeira/ Administrativa 
� Hotelaria/ Turismo 
� Industrial 
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� Informática /TI / Engenharia da Computação 
� Internet/ E-Commerce/ E-Business/ Web/ Web Designer 
� Jornalismo 
� Jurídica 
� Logística/ Suprimentos 
� Manutenção 
� Marketing 
� Meio Ambiente/ Ecologia/ Engenharia de Meio Ambiente 
� Moda 
� Médico/ Hospitalar 
� Nutrição 
� Psicologia Clínica/ Hospitalar 
� Publicidade e Propaganda 
� Qualidade 
� Química/ Engenharia Química 
� Recursos Humanos 
� Relações Internacionais 
� Relações Públicas 
� Restaurante 
� Secretariado 
� Segurança Patrimonial 
� Segurança do Trabalho 
� Seguros 
� Telecomunicações/ Engenharia de Telecomunicações 
� Transportes 
� Técnica 
� Técnico-Comercial 
� Têxtil/ Engenharia Têxtil 
� Outros: 
 
Quantos empregados há na tua organização? 
 
� Até 50 
� Entre 51 e 100 
� Entre 101 e 500 
� Entre 501 e 1000 
� Acima de 1000 
 
Em qual região do país a tua empresa atua? 
 
� Norte 
� Nordeste 
� Centro-Oeste 
� Sul 
� Sudeste 
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A empresa onde trabalha é nacional ou estrangeira? 
 
� Nacional 
� Estrangeira 
 
Há quanto tempo a empresa utiliza a solução de documentos eletrônicos? 
 
� Até 5 anos 
� Entre 6 e 10 anos 
� Entre 11 e 15 anos 
� Entre 16 e 20 anos 
� Acima de 20 anos 
 
Qual o sistema de gestão eletrônica de documentos utilizado na empresa? 
 
Por favor, coloque sua resposta aqui: 
 
 

 
 
Como usuário do sistema, você está satisfeito? 
 
� Sim. Estou muito satisfeito. 
� Satisfeito. 
� O sistema é bom, mas poderia ser melhor. 
� Insatisfeito. 
� Muito insatisfeito. 
 
Durante o processo de implementação do sistema de GED, você foi consultado pelo 
menos uma vez? 
 
� Sim. 
� Não. 
 
Você acha que a empresa onde trabalha deveria mudar o sistema atual de GED? 
 
� Sim. 
� Não. 
� Neutro. 
� Ainda é cedo para responder. 
 
 
Você já trabalhou com sistemas de GED antes? 
 
 
� Sim. 
� Não. 
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Você acredita que o sistema de GED está alinhado com suas necessidades diárias de 
trabalho? 
 
� De modo algum. 
� Ligeiramente 
� Mais ou menos 
� Moderadamente 
� Com certeza 
 
Percebo que a solução de GED representou, no início, uma incerteza e/ou ameaça para 
os empregados, favorecendo alguns grupos de usuários e prejudicando ou 
sobrecarregando outros  
  
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Antes da implementação do GED, o cenário ou a situação dentro da empresa já eram 
satisfatórios, o que fez com que alguns usuários ou grupos se manifestassem contra a 
entrada deste sistema na organização. 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Durante a implementação do sistema de GED houve manifestações como oposições 
verbais ou táticas como desculpas por parte de alguns usuários para que a entrada do 
sistema fosse adiada ou não se realizasse 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Durante a implementação do sistema de GED, houve manifestações mais agressivas 
como tentativas de sabotagem, de boicote ou ameaças por parte de alguns usuários para 
impedir que o sistema fosse implantado  
  
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
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Mesmo após a implementação do sistema, existem usuários ou grupos de usuários que 
ainda não utilizam o sistema de GED ou o utilizam de forma inadequada. 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
O sistema implementado trouxe melhoras para o trabalho que realizo 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca de novidades que possam melhorar o 
meu trabalho 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a chegada do novo sistema 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Percebo que para a utilização do novo sistema, foi necessária uma carga maior de 
treinamento, além de uma campanha de persuasão ou marketing interno na empresa 
apoiado pela alta administração 
 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
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A minha experiência anterior com sistemas de GED ou com sistemas semelhantes me 
ajudou a entender os objetivos da implementação do novo sistema  
  
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de novo neste campo e tento englobar as 
potencialidades tecnológicas nas minhas rotinas diárias de trabalho 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Alguns usuários não foram envolvidos na implementação do GED, culminando no não-
uso ou mau uso do sistema por parte dos mesmos usuários 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
 
Percebi que alguns usuários ou grupos na empresa, ao perceberem que o sistema traria 
benefícios, apoiaram a sua implementação, enquanto outros grupos de usuários, ao 
perceberem que seriam prejudicados, não apoiaram a entrada do sistema 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
 
O sistema implementado possui interfaces amigáveis 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
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O sistema é rápido e possui bom desempenho 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
O sistema poderia oferecer mais informações importantes para as minhas atividades 
diárias 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do sistema, acredito que ele foi bem 
projetado para as necessidades da empresa 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Considero que as consultas e relatórios do sistema me oferece são suficientes e 
adequados 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Considero o suporte e a infra-estrutura do sistema deficitários, razões pelas quais alguns 
usuários ainda apresentam resistência ao uso do sistema de GED 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
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Após a implementação do sistema, houve redistribuição de atividades e 
responsabilidades na empresa 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Após a implementação do sistema, o jeito de trabalhar mudou de forma significativa 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Percebi que a implementação do sistema de GED demandou um grande esforço geral na 
organização e apoio da alta administração para o que projeto fosse um sucesso 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Os programadores ou desenvolvedores do sistema não interagiam tanto com os usuários, 
o que fez com que o sistema implementado não atendesse às expectativas criadas 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
A mudança trazida pelo sistema proposto foi bastante significativa, o que desencadeou 
comportamentos de resistência entre alguns usuários para que o sistema não fosse 
implementado 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
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A implementação do sistema ocasionou uma redistribuição de poder dentro da empresa 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
A implementação do sistema permitiu que um indivíduo ou grupo se destacasse ou se 
consolidasse politicamente na empresa 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Percebo que houve disputas políticas dentro da empresa e isso trouxe dificuldades para 
a implantação do projeto do sistema de GED 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Observei que a implementação do sistema trouxe mudanças de status para alguns 
usuários ou grupos dentro da empresa 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
 
Ao perceberem as mudanças que aconteceriam em decorrência da entrada do sistema, 
alguns usuários concentraram-se em defender os poderes que até então detinham, 
gerando conflitos 
 
� Discordo totalmente 
� Discordo 
� Neutro 
� Concordo 
� Concordo totalmente 
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ANEXO II - RESUMO DAS RESPOSTAS DO SURVEY 
 
Informe a tua idade 
 

 
 
Sexo 
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Informe o seu grau de formação 
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Em qual setor atua a organização onde trabalha? 
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Quantos empregados há na sua organização? 
 

 
 
 
Em qual região do país a empresa atua?  
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A empresa onde trabalha é nacional ou estrangeira? 
 

 
 
 
 
Há quanto tempo a empresa utiliza a solução de documentos eletrônicos? 
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Qual o sistema de gestão eletrônica de documentos utilizado na empresa? 
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Como usuário do sistema, você está satisfeito? 
 

 
 
 
Durante o processo de implementação do sistema de GED, você foi consultado pelo menos uma vez? 
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Você acha que a empresa onde trabalha deveria mudar o sistema atual de GED? 
 

 
 
 
 
Você já trabalhou com sistemas de GED antes? 
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Você acredita que o sistema de GED está alinhado com suas necessidades diárias de trabalho? 
 

 
 
 
 
Percebo que a solução de GED representou, no início, uma incerteza e/ou ameaça para os 
empregados, favorecendo alguns grupos de usuários e prejudicando ou sobrecarregando outros 
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Antes da implementação do GED, o cenário ou a situação dentro da empresa já eram satisfatórios, o 
que fez com que alguns usuários ou grupos se manifestassem contra a entrada deste sistema na 
organização. 
 

 
 
 
 
Durante a implementação do sistema de GED houve manifestações como oposições verbais ou 
táticas como desculpas por parte de alguns usuários para que a entrada do sistema fosse adiada ou 
não se realizasse 
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Durante a implementação do sistema de GED, houve manifestações mais agressivas como tentativas 
de sabotagem, de boicote ou ameaças por parte de alguns usuários para impedir que o sistema fosse 
implantado 
 

 
 
 
 
Mesmo após a implementação do sistema, existem usuários ou grupos de usuários que ainda não 
utilizam o sistema de GED ou o utilizam de forma inadequada 
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Percebo que a solução de GED representou, no início, uma incerteza e/ou ameaça para os 
empregados, favorecendo alguns grupos de usuários e prejudicando ou sobrecarregando outros 
 

 
 
 
Antes da implementação do GED, o cenário ou a situação dentro da empresa já eram satisfatórios, o 
que fez com que alguns usuários ou grupos se manifestassem contra a entrada deste sistema na 
organização. 
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Durante a implementação do sistema de GED houve manifestações como oposições verbais ou 
táticas como desculpas por parte de alguns usuários para que a entrada do sistema fosse adiada ou 
não se realizasse 
 
 

 
 
 
Durante a implementação do sistema de GED, houve manifestações mais agressivas como tentativas 
de sabotagem, de boicote ou ameaças por parte de alguns usuários para impedir que o sistema fosse 
implantado 
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Mesmo após a implementação do sistema, existem usuários ou grupos de usuários que ainda não 
utilizam o sistema de GED ou o utilizam de forma inadequada 
 

 
 
 
 
O sistema implementado trouxe melhoras para o trabalho que realizo 
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Eu estou sempre vasculhando o sistema em busca de novidades que possam melhorar o meu 
trabalho 
 

 
 
 
De uma forma geral, eu me senti ameaçado com a chegada do novo sistema 
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Percebo que para a utilização do novo sistema, foi necessária uma carga maior de treinamento, além 
de uma campanha de persuasão ou marketing interno na empresa apoiado pela alta administração 
 

 
 
 
A minha experiência anterior com sistemas de GED ou com sistemas semelhantes me ajudou a 
entender os objetivos da implementação do novo sistema 
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Eu gosto de tecnologia, busco saber o que há de novo neste campo e tento englobar as 
potencialidades tecnológicas nas minhas rotinas diárias de trabalho 
 

 
 
 
Alguns usuários não foram envolvidos na implementação do GED, culminando no não-uso ou mau 
uso do sistema por parte dos mesmos usuários 
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Percebi que alguns usuários ou grupos na empresa, ao perceberem que o sistema traria benefícios, 
apoiaram a sua implementação, enquanto outros grupos de usuários, ao perceberem que seriam 
prejudicados, não apoiaram a entrada do sistema 
 

 
 
 
O sistema implementado possui interfaces amigáveis 
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O sistema é rápido e possui bom desempenho 
 

 
 
 
O sistema poderia oferecer mais informações importantes para as minhas atividades diárias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

����

	����

	��
�

���	�

	
���


�

 	
�

 �
�

 �
�

 �
�

 �
�

 �
�



����� ��������� ����

����� ��

'���(� ����

.���� ��

.���� ��������� ����

�%&�'
(�
)�*)��(+*)'�
�� �

	��


����

	����

���	�

	��
�


�

 	
�

 �
�

 �
�

 �
�

 �
�

 �
�



����� ��������� ����

����� ��

'���(� ����

.���� ��

.���� ��������� ����

�%&�'
(�
)�*)��(+*)'�
�� �



126 
 

Apesar de desconhecer os quesitos técnicos do sistema, acredito que ele foi bem projetado para as 
necessidades da empresa 
 

 
 
 
Considero que as consultas e relatórios que o sistema me oferece são suficientes e adequados 
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Considero o suporte e a infra-estrutura do sistema deficitários, razões pelas quais alguns usuários 
ainda apresentam resistência ao uso do sistema de GED 
 

 
 
 
Após a implementação do sistema, houve redistribuição de atividades e responsabilidades na 
empresa 
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Após a implementação do sistema, o jeito de trabalhar mudou de forma significativa 
 

 
 
 
Percebi que a implementação do sistema de GED demandou um grande esforço geral na 
organização e apoio da alta administração para o que projeto fosse um sucesso 
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Os programadores ou desenvolvedores do sistema não interagiam tanto com os usuários, o que fez 
com que o sistema implementado não atendesse às expectativas criadas    
 

 
 
 
A mudança trazida pelo sistema proposto foi bastante significativa, o que desencadeou 
comportamentos de resistência entre alguns usuários para que o sistema não fosse implementado 
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A implementação do sistema ocasionou uma redistribuição de poder dentro da empresa 
 

 
 
 
A implementação do sistema permitiu que um indivíduo ou grupo se destacasse ou se consolidasse 
politicamente na empresa 
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Percebo que houve disputas políticas dentro da empresa e isso trouxe dificuldades para a 
implantação do projeto do sistema de GED 
 

 
 
 
 
Observei que a implementação do sistema trouxe mudanças de status para alguns usuários ou 
grupos dentro da empresa 
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Ao perceberem as mudanças que aconteceriam em decorrência da entrada do sistema, alguns 
usuários concentraram-se em defender os poderes que até então detinham, gerando conflitos 
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ANEXO III – Tabelas da Análise Fatorial  
 
  
 

Matriz de anti-imagem 
 

Anti-image Matrices 

    VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VST1 VST2 VST3 VST4 VST5 VPP1 VPP2 VPP3 VPP4 VPP5 

A
nt

i-i
m

ag
e 

C
ov

ar
ia

nc
e 

VP1 ,421 -,175 ,047 -,062 ,051 -,005 ,016 -,034 -,103 ,017 -,050 ,016 -,115 ,128 ,093 -,055 -,086 ,062 -,016 ,056 -,039 -,030 -,004 -,002 

VP2 -,175 ,608 ,042 ,017 -,125 -,095 -,002 ,071 ,018 ,038 -,055 -,056 ,044 ,003 -,053 ,001 ,047 -,055 -,053 -,009 -,029 ,006 ,021 ,010 

VP3 ,047 ,042 ,557 ,096 ,037 ,148 ,027 ,070 ,049 -,032 -,052 ,043 -,051 -,030 -,004 -,079 ,000 ,064 -,158 ,008 ,033 ,003 -,057 -,016 

VP4 -,062 ,017 ,096 ,658 -,049 -,035 -,186 ,033 ,019 -,012 -,023 ,034 -,014 ,058 -,046 -,033 -,057 ,105 -,035 -,029 ,013 ,007 -,003 -,048 

VP5 ,051 -,125 ,037 -,049 ,635 -,156 ,036 ,069 -,013 ,027 -,112 ,093 -,064 ,044 -,019 -,062 -,018 ,042 -,039 ,060 ,040 ,005 -,090 -,022 

VP6 -,005 -,095 ,148 -,035 -,156 ,479 ,037 -,147 -,035 -,055 -,072 ,053 -,020 ,052 -,031 ,041 ,002 -,049 ,051 ,035 -,063 ,005 ,023 ,011 

VP7 ,016 -,002 ,027 -,186 ,036 ,037 ,487 -,153 -,010 -,022 -,031 ,078 ,002 -,050 -,017 ,007 ,027 -,189 -,053 ,060 ,032 -,043 -,046 ,071 

VP8 -,034 ,071 ,070 ,033 ,069 -,147 -,153 ,516 ,059 ,017 ,002 -,029 -,014 -,020 ,050 -,133 ,055 ,114 -,128 -,057 ,104 -,029 -,013 -,058 

VS1 -,103 ,018 ,049 ,019 -,013 -,035 -,010 ,059 ,363 -,206 -,052 -,099 ,058 -,064 -,006 -,089 ,054 ,050 ,011 -,071 ,047 -,010 -,027 ,010 

VS2 ,017 ,038 -,032 -,012 ,027 -,055 -,022 ,017 -,206 ,437 ,003 -,060 -,035 ,057 -,092 ,044 -,004 ,025 ,017 ,064 -,060 ,005 ,011 -,015 

VS3 -,050 -,055 -,052 -,023 -,112 -,072 -,031 ,002 -,052 ,003 ,653 -,048 ,197 -,098 -,056 ,100 -,013 -,058 ,005 -,014 -,049 ,018 ,088 -,028 

VS4 ,016 -,056 ,043 ,034 ,093 ,053 ,078 -,029 -,099 -,060 -,048 ,474 -,195 ,065 ,010 -,023 ,042 ,003 -,049 -,002 ,057 ,027 -,059 -,043 

VS5 -,115 ,044 -,051 -,014 -,064 -,020 ,002 -,014 ,058 -,035 ,197 -,195 ,530 -,016 -,111 ,026 ,010 -,013 -,030 -,021 -,014 ,013 ,055 ,005 

VS6 ,128 ,003 -,030 ,058 ,044 ,052 -,050 -,020 -,064 ,057 -,098 ,065 -,016 ,533 ,030 -,101 ,034 -,095 ,053 ,035 -,060 -,030 ,030 -,006 

VST1 ,093 -,053 -,004 -,046 -,019 -,031 -,017 ,050 -,006 -,092 -,056 ,010 -,111 ,030 ,532 -,172 -,097 ,059 -,018 -,078 ,105 -,036 -,035 ,013 

VST2 -,055 ,001 -,079 -,033 -,062 ,041 ,007 -,133 -,089 ,044 ,100 -,023 ,026 -,101 -,172 ,461 -,184 -,021 ,032 ,045 -,142 ,058 ,016 ,007 

VST3 -,086 ,047 ,000 -,057 -,018 ,002 ,027 ,055 ,054 -,004 -,013 ,042 ,010 ,034 -,097 -,184 ,644 -,009 ,026 -,081 ,057 ,046 ,031 -,058 

VST4 ,062 -,055 ,064 ,105 ,042 -,049 -,189 ,114 ,050 ,025 -,058 ,003 -,013 -,095 ,059 -,021 -,009 ,396 -,025 -,053 ,031 ,006 -,032 -,080 

VST5 -,016 -,053 -,158 -,035 -,039 ,051 -,053 -,128 ,011 ,017 ,005 -,049 -,030 ,053 -,018 ,032 ,026 -,025 ,403 -,089 -,033 -,030 ,072 -,056 

VPP1 ,056 -,009 ,008 -,029 ,060 ,035 ,060 -,057 -,071 ,064 -,014 -,002 -,021 ,035 -,078 ,045 -,081 -,053 -,089 ,356 -,172 -,005 -,099 ,032 

VPP2 -,039 -,029 ,033 ,013 ,040 -,063 ,032 ,104 ,047 -,060 -,049 ,057 -,014 -,060 ,105 -,142 ,057 ,031 -,033 -,172 ,359 -,053 -,069 -,011 

VPP3 -,030 ,006 ,003 ,007 ,005 ,005 -,043 -,029 -,010 ,005 ,018 ,027 ,013 -,030 -,036 ,058 ,046 ,006 -,030 -,005 -,053 ,268 -,045 -,145 

VPP4 -,004 ,021 -,057 -,003 -,090 ,023 -,046 -,013 -,027 ,011 ,088 -,059 ,055 ,030 -,035 ,016 ,031 -,032 ,072 -,099 -,069 -,045 ,387 -,078 

VPP5 -,002 ,010 -,016 -,048 -,022 ,011 ,071 -,058 ,010 -,015 -,028 -,043 ,005 -,006 ,013 ,007 -,058 -,080 -,056 ,032 -,011 -,145 -,078 ,244 

A
nt

i-i
m

ag
e 

C
or

re
la

tio
n 

VP1 ,767a -,347 ,097 -,118 ,099 -,011 ,035 -,072 -,264 ,040 -,095 ,035 -,243 ,271 ,196 -,125 -,165 ,151 -,039 ,144 -,100 -,090 -,010 -,005 

VP2 -,347 ,748a ,071 ,026 -,202 -,175 -,003 ,127 ,039 ,073 -,087 -,105 ,078 ,005 -,094 ,003 ,076 -,113 -,107 -,019 -,061 ,014 ,043 ,026 

VP3 ,097 ,071 ,703a ,159 ,062 ,286 ,052 ,131 ,110 -,065 -,086 ,083 -,093 -,056 -,008 -,155 ,001 ,136 -,334 ,019 ,074 ,008 -,124 -,044 

VP4 -,118 ,026 ,159 ,756a -,076 -,063 -,328 ,057 ,039 -,022 -,035 ,060 -,024 ,098 -,078 -,061 -,087 ,205 -,067 -,060 ,027 ,017 -,006 -,119 

VP5 ,099 -,202 ,062 -,076 ,692a -,282 ,065 ,121 -,026 ,051 -,174 ,170 -,110 ,075 -,033 -,114 -,028 ,084 -,077 ,126 ,083 ,013 -,182 -,056 

VP6 -,011 -,175 ,286 -,063 -,282 ,734a ,076 -,296 -,083 -,120 -,129 ,112 -,040 ,103 -,062 ,087 ,003 -,112 ,117 ,084 -,151 ,014 ,053 ,033 

VP7 ,035 -,003 ,052 -,328 ,065 ,076 ,647a -,304 -,023 -,048 -,055 ,162 ,004 -,098 -,033 ,015 ,049 -,429 -,119 ,144 ,077 -,119 -,107 ,205 

VP8 -,072 ,127 ,131 ,057 ,121 -,296 -,304 ,604a ,136 ,035 ,003 -,059 -,026 -,038 ,095 -,273 ,095 ,252 -,282 -,134 ,241 -,077 -,029 -,163 

VS1 -,264 ,039 ,110 ,039 -,026 -,083 -,023 ,136 ,728a -,517 -,107 -,238 ,132 -,146 -,013 -,218 ,112 ,132 ,028 -,198 ,129 -,031 -,072 ,034 

VS2 ,040 ,073 -,065 -,022 ,051 -,120 -,048 ,035 -,517 ,773a ,006 -,132 -,072 ,119 -,190 ,097 -,007 ,060 ,042 ,162 -,151 ,014 ,026 -,047 

VS3 -,095 -,087 -,086 -,035 -,174 -,129 -,055 ,003 -,107 ,006 ,612a -,085 ,335 -,166 -,095 ,183 -,021 -,115 ,009 -,030 -,101 ,042 ,175 -,071 

VS4 ,035 -,105 ,083 ,060 ,170 ,112 ,162 -,059 -,238 -,132 -,085 ,757a -,389 ,128 ,021 -,049 ,076 ,008 -,113 -,005 ,139 ,075 -,138 -,127 

VS5 -,243 ,078 -,093 -,024 -,110 -,040 ,004 -,026 ,132 -,072 ,335 -,389 ,714a -,030 -,209 ,053 ,016 -,028 -,066 -,049 -,031 ,035 ,121 ,015 
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Anti-image Matrices 

VS6 ,271 ,005 -,056 ,098 ,075 ,103 -,098 -,038 -,146 ,119 -,166 ,128 -,030 ,785a ,056 -,204 ,058 -,206 ,115 ,080 -,138 -,079 ,066 -,018 

VST1 ,196 -,094 -,008 -,078 -,033 -,062 -,033 ,095 -,013 -,190 -,095 ,021 -,209 ,056 ,735a -,348 -,166 ,128 -,040 -,178 ,239 -,095 -,078 ,036 

VST2 -,125 ,003 -,155 -,061 -,114 ,087 ,015 -,273 -,218 ,097 ,183 -,049 ,053 -,204 -,348 ,609a -,337 -,050 ,074 ,111 -,349 ,165 ,037 ,020 

VST3 -,165 ,076 ,001 -,087 -,028 ,003 ,049 ,095 ,112 -,007 -,021 ,076 ,016 ,058 -,166 -,337 ,690a -,018 ,052 -,168 ,118 ,111 ,063 -,145 

VST4 ,151 -,113 ,136 ,205 ,084 -,112 -,429 ,252 ,132 ,060 -,115 ,008 -,028 -,206 ,128 -,050 -,018 ,752a -,062 -,142 ,082 ,019 -,082 -,256 

VST5 -,039 -,107 -,334 -,067 -,077 ,117 -,119 -,282 ,028 ,042 ,009 -,113 -,066 ,115 -,040 ,074 ,052 -,062 ,810a -,236 -,088 -,091 ,182 -,177 

VPP1 ,144 -,019 ,019 -,060 ,126 ,084 ,144 -,134 -,198 ,162 -,030 -,005 -,049 ,080 -,178 ,111 -,168 -,142 -,236 ,752a -,480 -,016 -,267 ,109 

VPP2 -,100 -,061 ,074 ,027 ,083 -,151 ,077 ,241 ,129 -,151 -,101 ,139 -,031 -,138 ,239 -,349 ,118 ,082 -,088 -,480 ,702a -,171 -,185 -,039 

VPP3 -,090 ,014 ,008 ,017 ,013 ,014 -,119 -,077 -,031 ,014 ,042 ,075 ,035 -,079 -,095 ,165 ,111 ,019 -,091 -,016 -,171 ,834a -,139 -,565 

VPP4 -,010 ,043 -,124 -,006 -,182 ,053 -,107 -,029 -,072 ,026 ,175 -,138 ,121 ,066 -,078 ,037 ,063 -,082 ,182 -,267 -,185 -,139 ,840a -,253 

VPP5 -,005 ,026 -,044 -,119 -,056 ,033 ,205 -,163 ,034 -,047 -,071 -,127 ,015 -,018 ,036 ,020 -,145 -,256 -,177 ,109 -,039 -,565 -,253 ,792a 

 
 
Matriz de comunalidades 
 

Communalities 

  Initial Extraction 

VP1 1,000 ,611 

VP2 1,000 ,559 

VP3 1,000 ,541 

VP4 1,000 ,525 

VP5 1,000 ,505 

VP6 1,000 ,655 

VP7 1,000 ,744 

VP8 1,000 ,625 

VS1 1,000 ,809 

VS2 1,000 ,750 

VS3 1,000 ,508 

VS4 1,000 ,666 

VS5 1,000 ,573 

VS6 1,000 ,654 

VST1 1,000 ,583 

VST2 1,000 ,707 

VST3 1,000 ,647 

VST4 1,000 ,622 

VST5 1,000 ,665 

VPP1 1,000 ,665 

VPP2 1,000 ,690 

VPP3 1,000 ,756 

VPP4 1,000 ,650 

VPP5 1,000 ,746 
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Cargas de cada variável para composição dos fatores 
 

Rotated Component Matrixa 
  Component 
  1 2 3 4 5 6 

VPP5 ,823 ,017 -,028 ,011 -,044 ,257 

VPP3 ,810 ,018 -,090 ,006 -,127 ,273 

VPP4 ,794 -,017 -,061 ,096 ,046 ,065 

VPP1 ,780 -,053 -,014 ,055 ,217 -,060 

VPP2 ,759 ,139 -,164 ,076 ,155 -,196 

VST5 ,698 -,118 ,225 -,094 ,018 ,324 

VP6 -,098 ,762 -,037 ,200 ,007 ,152 

VP2 ,177 ,710 ,101 ,026 ,015 -,111 

VP5 -,003 ,677 ,024 -,074 ,196 -,047 

VP3 ,305 -,608 ,095 -,166 ,138 -,153 

VP1 ,106 ,509 ,470 ,297 ,177 ,016 

VS6 ,137 -,306 -,729 -,089 ,003 ,048 

VS5 ,074 -,096 ,675 ,243 ,177 ,109 

VST4 ,382 -,070 -,564 -,246 -,207 ,224 

VS3 ,116 ,440 -,528 ,128 -,076 -,025 

VS1 ,059 ,236 ,074 ,835 ,202 -,083 

VS2 -,036 ,137 ,176 ,824 ,138 -,017 

VS4 ,210 -,079 ,509 ,597 -,012 ,006 

VST2 ,128 ,001 ,011 ,209 ,804 ,024 

VST3 -,002 ,099 ,120 -,083 ,783 -,044 

VST1 ,061 ,047 ,169 ,329 ,657 ,096 

VP7 ,103 -,031 -,423 -,132 -,079 ,728 

VP8 ,313 ,015 ,148 ,012 ,032 ,710 

VP4 ,062 ,390 ,151 ,037 ,323 ,490 
 

Alfa de Cronbach para o fator 1 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,883 6 

   
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

VPP1 14,79 18,849 ,681 ,864 

VPP2 14,55 19,234 ,633 ,872 

VPP3 14,65 17,576 ,765 ,850 

VPP4 14,48 18,418 ,716 ,859 

VPP5 14,62 17,721 ,768 ,850 

VST5 14,50 19,373 ,596 ,878 
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Alfa de Cronbach para o fator 2 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,727 5 

   
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VP1 15,8872 9,025 ,419 ,706 

VP2 16,2105 7,834 ,525 ,666 

VP5 16,2180 8,460 ,448 ,696 

VP6 15,8647 7,815 ,622 ,627 

VP3_recode 15,6391 8,808 ,430 ,702 

 
Alfa de Cronbach para o fator 3 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,637 4 

 
Item-Total Statistics 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VS6_recode 8,0677 5,048 ,465 ,532 

VS5 8,0602 5,345 ,414 ,571 

VST4_recode 8,1203 5,167 ,464 ,533 

VS3_recode 8,8647 6,542 ,332 ,623 
 

Alfa de Cronbach para o fator 4 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,762 3 

   
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VS1 6,74 3,301 ,665 ,612 

VS2 6,92 3,116 ,645 ,623 

VS4 7,21 3,198 ,492 ,810 
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Alfa de Cronbach para o fator 5 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,705 3 

   
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VST1 7,23 2,983 ,502 ,641 

VST2 7,11 2,555 ,568 ,555 

VST3 6,89 2,707 ,502 ,642 

 
Alfa de Cronbach para o fator 6 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,508 3 

     
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VP7 6,82 2,907 ,358 ,350 

VP8 7,20 2,946 ,354 ,357 

VP4 6,90 3,271 ,262 ,506 

 
 

Segunda rodada da análise fatorial 
 
Matriz de anti-imagem  
 

Anti-image Matrices 

    VP1 VP2 VP3 VP5 VP6 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VST1 VST2 VST3 VST4 VST5 VPP1 VPP2 VPP3 VPP4 VPP5 

A
nt

i-i
m

ag
e 

C
ov

ar
ia

nc
e 

VP1 ,429 -,176 ,067 ,054 -,019 -,102 ,017 -,054 ,020 -,119 ,136 ,095 -,075 -,091 ,096 -,035 ,053 -,033 -,034 -,007 -,009 

VP2 -,176 ,620 ,028 -,143 -,082 ,009 ,038 -,054 -,061 ,047 ,007 -,061 ,025 ,041 -,084 -,034 -,002 -,052 ,013 ,027 ,018 

VP3 ,067 ,028 ,595 ,030 ,204 ,041 -,031 -,045 ,030 -,049 -,031 -,002 -,058 -,004 ,079 -,148 ,014 ,007 ,016 -,050 -,011 

VP5 ,054 -,143 ,030 ,653 -,154 -,022 ,027 -,114 ,098 -,065 ,058 -,030 -,047 -,035 ,063 -,016 ,066 ,022 ,016 -,087 -,025 

VP6 -,019 -,082 ,204 -,154 ,527 -,019 -,057 -,082 ,056 -,027 ,053 -,022 ,001 ,018 -,023 ,013 ,021 -,037 -,005 ,019 -,006 

VS1 -,102 ,009 ,041 -,022 -,019 ,371 -,212 -,052 -,105 ,061 -,065 -,010 -,080 ,051 ,050 ,035 -,069 ,037 -,005 -,025 ,018 

VS2 ,017 ,038 -,031 ,027 -,057 -,212 ,439 ,001 -,057 -,035 ,058 -,097 ,050 -,005 ,021 ,019 ,069 -,066 ,003 ,009 -,013 

VS3 -,054 -,054 -,045 -,114 -,082 -,052 ,001 ,657 -,041 ,197 -,102 -,061 ,106 -,014 -,085 -,006 -,012 -,047 ,014 ,085 -,028 

VS4 ,020 -,061 ,030 ,098 ,056 -,105 -,057 -,041 ,495 -,202 ,072 ,020 -,024 ,046 ,040 -,043 -,012 ,057 ,037 -,053 -,058 

VS5 -,119 ,047 -,049 -,065 -,027 ,061 -,035 ,197 -,202 ,531 -,016 -,113 ,024 ,010 -,012 -,042 -,023 -,011 ,012 ,055 ,004 
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Anti-image Matrices 

VS6 ,136 ,007 -,031 ,058 ,053 -,065 ,058 -,102 ,072 -,016 ,543 ,036 -,120 ,046 -,144 ,049 ,041 -,056 -,039 ,025 -,001 

VST1 ,095 -,061 -,002 -,030 -,022 -,010 -,097 -,061 ,020 -,113 ,036 ,542 -,181 -,110 ,064 -,014 -,076 ,109 -,036 -,038 ,018 

VST2 -,075 ,025 -,058 -,047 ,001 -,080 ,050 ,106 -,024 ,024 -,120 -,181 ,504 -,189 -,001 -,015 ,037 -,130 ,052 ,008 -,007 

VST3 -,091 ,041 -,004 -,035 ,018 ,051 -,005 -,014 ,046 ,010 ,046 -,110 -,189 ,658 -,004 ,053 -,083 ,047 ,056 ,038 -,063 

VST4 ,096 -,084 ,079 ,063 -,023 ,050 ,021 -,085 ,040 -,012 -,144 ,064 -,001 -,004 ,499 -,036 -,033 ,039 -,006 -,058 -,062 

VST5 -,035 -,034 -,148 -,016 ,013 ,035 ,019 -,006 -,043 -,042 ,049 -,014 -,015 ,053 -,036 ,470 -,115 ,011 -,059 ,066 -,076 

VPP1 ,053 -,002 ,014 ,066 ,021 -,069 ,069 -,012 -,012 -,023 ,041 -,076 ,037 -,083 -,033 -,115 ,367 -,187 -,003 -,101 ,022 

VPP2 -,033 -,052 ,007 ,022 -,037 ,037 -,066 -,047 ,057 -,011 -,056 ,109 -,130 ,047 ,039 ,011 -,187 ,394 -,044 -,065 -,007 

VPP3 -,034 ,013 ,016 ,016 -,005 -,005 ,003 ,014 ,037 ,012 -,039 -,036 ,052 ,056 -,006 -,059 -,003 -,044 ,276 -,054 -,155 

VPP4 -,007 ,027 -,050 -,087 ,019 -,025 ,009 ,085 -,053 ,055 ,025 -,038 ,008 ,038 -,058 ,066 -,101 -,065 -,054 ,394 -,080 

VPP5 -,009 ,018 -,011 -,025 -,006 ,018 -,013 -,028 -,058 ,004 -,001 ,018 -,007 -,063 -,062 -,076 ,022 -,007 -,155 -,080 ,259 

A
nt

i-i
m

ag
e 

C
or

re
la

tio
n 

VP1 ,739a -,340 ,133 ,103 -,041 -,255 ,039 -,102 ,044 -,250 ,282 ,196 -,160 -,171 ,207 -,078 ,134 -,081 -,100 -,016 -,027 

VP2 -,340 ,746a ,047 -,225 -,143 ,020 ,072 -,084 -,110 ,083 ,012 -,105 ,045 ,064 -,151 -,064 -,005 -,106 ,031 ,054 ,045 

VP3 ,133 ,047 ,724a ,048 ,365 ,086 -,061 -,073 ,056 -,088 -,055 -,003 -,106 -,006 ,145 -,280 ,031 ,015 ,040 -,103 -,029 

VP5 ,103 -,225 ,048 ,693a -,263 -,044 ,050 -,175 ,173 -,110 ,097 -,050 -,082 -,053 ,110 -,030 ,134 ,043 ,038 -,172 -,060 

VP6 -,041 -,143 ,365 -,263 ,782a -,043 -,118 -,139 ,111 -,051 ,099 -,041 ,001 ,031 -,046 ,026 ,048 -,081 -,014 ,042 -,017 

VS1 -,255 ,020 ,086 -,044 -,043 ,734a -,526 -,106 -,245 ,138 -,145 -,023 -,186 ,103 ,115 ,083 -,186 ,096 -,017 -,065 ,057 

VS2 ,039 ,072 -,061 ,050 -,118 -,526 ,761a ,001 -,122 -,072 ,119 -,199 ,106 -,010 ,045 ,041 ,173 -,158 ,010 ,021 -,038 

VS3 -,102 -,084 -,073 -,175 -,139 -,106 ,001 ,598a -,072 ,334 -,171 -,102 ,184 -,021 -,149 -,010 -,025 -,093 ,033 ,167 -,067 

VS4 ,044 -,110 ,056 ,173 ,111 -,245 -,122 -,072 ,752a -,395 ,140 ,039 -,048 ,080 ,080 -,090 -,028 ,129 ,100 -,120 -,162 

VS5 -,250 ,083 -,088 -,110 -,051 ,138 -,072 ,334 -,395 ,696a -,030 -,211 ,046 ,018 -,024 -,083 -,053 -,024 ,032 ,120 ,010 

VS6 ,282 ,012 -,055 ,097 ,099 -,145 ,119 -,171 ,140 -,030 ,742a ,067 -,230 ,077 -,277 ,096 ,091 -,122 -,099 ,055 -,001 

VST1 ,196 -,105 -,003 -,050 -,041 -,023 -,199 -,102 ,039 -,211 ,067 ,723a -,346 -,184 ,124 -,028 -,171 ,235 -,093 -,081 ,049 

VST2 -,160 ,045 -,106 -,082 ,001 -,186 ,106 ,184 -,048 ,046 -,230 -,346 ,653a -,328 -,003 -,031 ,085 -,292 ,139 ,018 -,018 

VST3 -,171 ,064 -,006 -,053 ,031 ,103 -,010 -,021 ,080 ,018 ,077 -,184 -,328 ,670a -,007 ,095 -,170 ,092 ,132 ,074 -,153 

VST4 ,207 -,151 ,145 ,110 -,046 ,115 ,045 -,149 ,080 -,024 -,277 ,124 -,003 -,007 ,824a -,074 -,076 ,088 -,017 -,132 -,173 

VST5 -,078 -,064 -,280 -,030 ,026 ,083 ,041 -,010 -,090 -,083 ,096 -,028 -,031 ,095 -,074 ,830a -,277 ,026 -,162 ,155 -,218 

VPP1 ,134 -,005 ,031 ,134 ,048 -,186 ,173 -,025 -,028 -,053 ,091 -,171 ,085 -,170 -,076 -,277 ,757a -,493 -,011 -,265 ,072 

VPP2 -,081 -,106 ,015 ,043 -,081 ,096 -,158 -,093 ,129 -,024 -,122 ,235 -,292 ,092 ,088 ,026 -,493 ,750a -,135 -,165 -,023 

VPP3 -,100 ,031 ,040 ,038 -,014 -,017 ,010 ,033 ,100 ,032 -,099 -,093 ,139 ,132 -,017 -,162 -,011 -,135 ,812a -,165 -,580 

VPP4 -,016 ,054 -,103 -,172 ,042 -,065 ,021 ,167 -,120 ,120 ,055 -,081 ,018 ,074 -,132 ,155 -,265 -,165 -,165 ,844a -,250 

VPP5 -,027 ,045 -,029 -,060 -,017 ,057 -,038 -,067 -,162 ,010 -,001 ,049 -,018 -,153 -,173 -,218 ,072 -,023 -,580 -,250 ,798a 

 
 
Tabela de comunalidades 
 

Communalities 

  Initial Extraction 

VP1 1,000 ,605 

VP2 1,000 ,554 

VP3 1,000 ,511 

VP5 1,000 ,529 

VP6 1,000 ,653 

VS1 1,000 ,816 
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Communalities 

VS2 1,000 ,743 

VS3 1,000 ,510 

VS4 1,000 ,652 

VS5 1,000 ,604 

VS6 1,000 ,637 

VST1 1,000 ,557 

VST2 1,000 ,722 

VST3 1,000 ,649 

VST4 1,000 ,579 

VST5 1,000 ,639 

VPP1 1,000 ,629 

VPP2 1,000 ,596 

VPP3 1,000 ,753 

VPP4 1,000 ,648 

VPP5 1,000 ,750 

 
Cargas fatoriais de cada variável 

 
Rotated Component Matrixa 

  Component 
  1 2 3 4 5 

VPP5 ,864 ,031 -,001 -,018 -,045 

VPP3 ,855 ,028 -,059 -,017 -,131 

VPP4 ,795 -,029 -,044 ,103 ,052 

VPP1 ,746 -,082 -,028 ,091 ,236 

VST5 ,737 -,096 ,264 -,129 ,021 

VPP2 ,705 ,095 -,196 ,137 ,182 

VP6 -,069 ,782 -,047 ,186 ,011 

VP2 ,152 ,716 ,118 ,024 ,052 

VP5 -,008 ,689 ,030 -,085 ,213 

VP3 ,266 -,615 ,103 -,165 ,158 

VP1 ,089 ,499 ,456 ,324 ,187 

VS5 ,086 -,064 ,722 ,194 ,185 

VS6 ,163 -,295 -,713 -,120 ,001 

VS3 ,124 ,432 -,534 ,132 -,074 

VST4 ,448 -,031 -,483 -,317 -,209 

VS1 ,046 ,219 ,067 ,849 ,201 

VS2 -,032 ,129 ,186 ,821 ,126 

VS4 ,205 -,065 ,531 ,569 ,001 

VST2 ,113 ,001 -,002 ,212 ,815 

VST3 -,020 ,098 ,113 -,076 ,787 

VST1 ,081 ,066 ,204 ,289 ,648 
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Alfa de Cronbach para o fator 1 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,883 6 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

VPP1 14,79 18,849 ,681 ,864 

VPP2 14,55 19,234 ,633 ,872 

VPP3 14,65 17,576 ,765 ,850 

VPP4 14,48 18,418 ,716 ,859 

VPP5 14,62 17,721 ,768 ,850 

VST5 14,50 19,373 ,596 ,878 
 

Alfa de Cronbach para o fator 2 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,727 5 

   
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

VP1 15,8872 9,025 ,419 ,706 

VP2 16,2105 7,834 ,525 ,666 

VP5 16,2180 8,460 ,448 ,696 

VP6 15,8647 7,815 ,622 ,627 

VP3_recode 15,6391 8,808 ,430 ,702 

 
Alfa de Cronbach para o fator 3 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,637 4 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item Deleted 

VS6_recode 8,0677 5,048 ,465 ,532 

VS5 8,0602 5,345 ,414 ,571 

VST4_recode 8,1203 5,167 ,464 ,533 

VS3_recode 8,8647 6,542 ,332 ,623 
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Alfa de Cronbach para o fator 4 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,762 3 

   
Item-Total Statistics 

  

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VS1 6,74 3,301 ,665 ,612 

VS2 6,92 3,116 ,645 ,623 

VS4 7,21 3,198 ,492 ,810 
 

Alfa de Cronbach para o fator 5 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,705 3 

   
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

VST1 7,23 2,983 ,502 ,641 

VST2 7,11 2,555 ,568 ,555 

VST3 6,89 2,707 ,502 ,642 

 
Análise fatorial do fator dependente 

 
Matriz de anti-imagem 

 
Anti-image Matrices 

    PERCEP_RESIST1 PERCEP_RESIST2 PERCEP_RESIST3 PERCEP_RESIST4 PERCEP_RESIST5 

Anti-image Covariance 

PERCEP_RESIST1 ,735 -,281 -,085 -,086 -,050 

PERCEP_RESIST2 -,281 ,748 -,120 ,014 -,051 

PERCEP_RESIST3 -,085 -,120 ,614 -,286 -,208 

PERCEP_RESIST4 -,086 ,014 -,286 ,738 -,003 

PERCEP_RESIST5 -,050 -,051 -,208 -,003 ,838 

Anti-image Correlation 

PERCEP_RESIST1 ,719a -,379 -,127 -,116 -,063 

PERCEP_RESIST2 -,379 ,697a -,177 ,019 -,064 

PERCEP_RESIST3 -,127 -,177 ,673a -,424 -,290 

PERCEP_RESIST4 -,116 ,019 -,424 ,676a -,004 

PERCEP_RESIST5 -,063 -,064 -,290 -,004 ,757a 
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Tabela de Comunalidades 
 

Communalities 

  Initial Extraction 

PERCEP_RESIST1 1,000 ,472 

PERCEP_RESIST2 1,000 ,429 

PERCEP_RESIST3 1,000 ,627 

PERCEP_RESIST4 1,000 ,421 

PERCEP_RESIST5 1,000 ,329 
 
 

Análise de Regressão Linear Múltipla 
 
 
Gráficos de dispersão usados como análise preliminar 
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Índices de R2 e R2 ajustado 
 

Model Summaryb 
Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,470a ,221 ,191 ,71236 

 
ANOVA 

 
ANOVAb 

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,317 5 3,663 7,219 ,000a 

Residual 64,447 127 ,507     
Total 82,764 132       
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Histogramas resultantes da análise DFBETA 
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Regressão sem a presença dos outliers 
 
Índices de R2 e R2 ajustado 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,529a ,279 ,250 ,65738 
 
ANOVA 
 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 20,611 5 4,122 9,539 ,000a 

Residual 53,155 123 ,432     

Total 73,766 128       
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Coeficientes da regressão 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2,305 ,470   4,909 ,000     

Poder e Política ,454 ,074 ,502 6,129 ,000 ,873 1,145 

Pré-disposição das 
pessoas para tecnologia -,042 ,087 -,038 -,476 ,635 ,915 1,093 

Expectativas de TI -,006 ,095 -,006 -,061 ,952 ,697 1,435 

Sistemas -,168 ,087 -,177 -1,917 ,058 ,684 1,462 

Interação sócio-técnica ,009 ,084 ,009 ,111 ,912 ,805 1,243 

                  

 
Modelo final de regressão sem os outliers e sem as variáveis não significantes 
 
Índices de R2 e R2 ajustado 
 

Model Summaryb 
Model 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,527a ,278 ,267 ,65013 

     

 
 
ANOVA 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 20,509 2 10,255 24,262 ,000a 

Residual 53,257 126 ,423     

Total 73,766 128       
 
Coeficientes resultantes do modelo final 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2,179 ,316   6,886 ,000     
Poder e 
Política ,458 ,069 ,506 6,668 ,000 ,995 1,005 

Sistemas -,177 ,072 -,187 -2,471 ,015 ,995 1,005 
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Teste de Homoscedasticidade 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


