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RESUMO 

 

 

A segurança da informação é uma das grandes preocupações dos gestores 

corporativos nessas últimas décadas e responsável por grandes prejuízos as 

organizações. A prevenção desses problemas pode ser alcançada através da 

educação e da conscientização do usuário no uso da tecnologia de maneira segura, 

utilizando práticas que estejam de acordo com as políticas de segurança da informação 

das empresas. Gestores tem dificuldade de entender e decidir que tipo de ação deve 

ser realizada para proteger informações. A falta de conhecimento, métricas e dados 

sobre o assunto são os principais problemas relatados pelos gestores para tomada de 

decisão sobre investimentos. Diversos estudos indicam que o uso de práticas de 

segurança por usuários e investimentos em treinamento e conscientização são a 

maneira mais eficaz de evitar problemas relacionados à segurança da informação. A 

satisfação do usuário é uma das formas comprovadas na literatura de SI de medir a 

qualidade do investimento em SI e a intenção de uso do SI pelo usuário. O objetivo da 

pesquisa é desenvolver um instrumento para medir a satisfação do usuário com as 

práticas de segurança da informação. Para atingir esse objetivo, fatores sobre a 

satisfação do usuário com SI foram identificados na literatura. Esses fatores foram 

combinados para elaboração de um instrumento de pesquisa sobre satisfação do 

usuário com as práticas de segurança da informação. Um modelo conceitual foi 

elaborado e validado através de uma survey realizada com usuários de computador 

que utilizam sistemas de informação corporativo. Obteve-se um total de 229 respostas, 

com 173 questionários válidos. A análise de dados utilizou modelagem de equações 

estruturais baseado em covariância para avaliação do modelo conceitual e das 

hipóteses de pesquisa. O resultado indica satisfação com os benefícios percebidos 

com a segurança frente ao esforço para alcança-los, mas insatisfação do usuário com 

o uso do sistemas de informação com as práticas de segurança.  

 

Palavras-Chaves: Satisfação do Usuário, Práticas de Segurança da Informação.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Information security is a major concern for management in recent decades and 

responsible for major losses in organizations. The prevention of these problems can be 

achieved through user education and awareness on using technology safely, using 

practices that are consistent with the information security policies on firm. Managers 

face difficulties to understand and decide what action should be taken to protect 

information systems. Lack of knowledge and metrics on the information security are the 

main problems reported by managers for decision on information security investments. 

Several studies indicate that user involvement and investment in training and 

awareness are the most effective way to avoid problems related to information security. 

User satisfaction is one of the proven ways to measure the quality of investment and 

use intention of information systems. The objective of this research is to develop an 

instrument to measure user satisfaction with information security practices. To achieve 

this goal, factors to measure IS user satisfaction were identified on literature. A research 

instrument was developed based on these factors to measure user satisfaction with 

information security practices. A conceptual model was developed and a survey was 

conducted with enterprise information systems users. There was obtained a total of 173 

usable questionnaires. Structural equation modeling covariance-based was used to 

evaluate model and research hypotheses. The result indicates satisfaction with percept 

benefits from information security compared with efforts to achieve them, but user 

dissatisfaction over the information systems use with security practices. 

 

Key words: User Satisfaction, Information Security Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas de Informação (SI) trazem grandes benefícios para o dinâmico 

ambiente de negócios das organizações (DHILLON, 2004). Ao mesmo tempo, trazem 

riscos que podem ameaçar a continuidade do negócio (GARTNER, 2013). As previsões 

do Gartner1 para 2013 apontam uma forte adoção de tecnologias como computação em 

nuvem e dispositivos móveis (tablets e smartphones), trazendo oportunidades para 

tornar as empresas mais ágeis, eficientes e competitivas, e ameaças para a segurança 

da informação.  

Pesquisa realizada pela PWC em 2011 aponta que o ataque cibernético está em 

quarto lugar em relação aos crimes de caráter econômico, principalmente devido ao 

baixo risco que esse tipo de contravenção representa para os criminosos e as altas 

recompensas proporcionadas. As cinco principais preocupações com essa modalidade 

de crime são danos a reputação (40%), roubo de dados pessoais (36%), roubo de 

propriedade intelectual (35%), interrupção de serviço (34%) e perdas financeiras (31%) 

(PWC, 2011). Além disso, dois em cada cinco respondentes afirmam que não 

receberam treinamento para se defender de crimes cibernéticos, deixando os usuários 

vulneráveis principalmente em relação a crimes com uso de engenharia social2.  

As perdas com fraudes no comércio eletrônico no ano de 2011 somaram USD 

3,4 bilhões, aproximadamente 1% do faturamento do setor nos Estados Unidos e 

Canada3. Esse valor pode ser muito maior quando considerada a imagem da empresa, 

especialmente para companhias de capital aberto (GORDON et al., 2006; GOEL e 

SHAWKY, 2009; CHAI et al., 2011). Para tratar esse problema, empresas realizam 

investimento em tecnologia, treinamento e conscientização dos funcionários sobre 

segurança, e criam políticas de uso do SI, aumentando os controles internos 

(WILLIAMS, 2008). Contudo, o relatório de crimes econômicos da PWC (2011) ainda 

aponta que 56% dos casos de fraudes iniciam internamente na companhia e 13% dos 

                                                            
1  Gartner é a líder mundial em pesquisas e consultoria sobre tecnologia da informação. Fonte: 
http://www.gartner.com/technology/about.jsp. 
2 Engenharia social: crimes que não usam tecnologia avançada, mas enganam o usuário para obter 
dados sigilosos. Fonte: http://www.informationweek.com/news/security/vulnerabilities/232400392 
3 CyberSource - 2012 Online Fraud Report. Fonte: http://www.cybersource.com/ 
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funcionários afirmam que o crime cibernético é uma ameaça que está dentro da 

organização.  

Problemas de segurança podem ser reduzidos através de investimentos em 

segurança de SI e do envolvimento do usuário com o assunto. A análise da qualidade 

dos investimentos em SI e do nível de participação do usuário é importante para avaliar 

o sucesso do SI (DELONE e MCLEAN, 1992). Estudos indicam que o sucesso de SI 

pode ser mensurado através da satisfação do usuário com SI (IVES et al., 1983; 

DELONE e MCLEAN, 1992; AU et al., 2008). A satisfação do usuário é reconhecido por 

muitos pesquisadores como determinante do sucesso do SI (HOU, 2012). Os estudos 

sobre satisfação são oriundos da necessidade das organizações de avaliar o resultado 

dos investimentos realizado em sistemas de informação, além de analisar o ganho de 

produtividade que o sistema pode trazer a empresa (AGGELIDIS e CHATZOGLOU, 

2012). A usabilidade dos sistemas também pode avaliada através da satisfação do 

usuário (CALISIR e CALISIR, 2004).  

Os primeiros estudos sobre satisfação do usuário na área de SI estavam 

limitados a características dos sistemas de informação em processamento de dados 

(por exemplo, BAILEY e PEARSON, 1983; IVES et al., 1983), posteriormente 

incorporando os sistemas utilizados em computadores pessoais, além de dimensões 

como qualidade da informação (DOLL e TORKZADEH, 1988) e qualidade do serviço 

(DELONE e MCLEAN, 2002). Os modelos originados da literatura de marketing sobre a 

satisfação do consumidor com produtos e serviços foram utilizados como base para 

fornecer consistência aos estudos na área de SI (KHALIFA e LIU, 2002). As dimensões 

da teoria da confirmação da expectativa de Oliver (1980) é uma das mais utilizadas em 

estudos de SI, além do modelo SERVIQUAL de Parasuraman et al. (1988).  

A literatura de SI apresenta diversas pesquisas avaliando a satisfação do usuário 

com diferentes sistemas. Os mais comuns são estudos avaliando sistemas de gestão 

integrado (CALISIR e CALISIR, 2004; LASER, 2009), sistemas de apoio a decisão 

(MAÇADA e BORENSTEIN, 2000; HOU, 2012), sistema de intranet corporativa 

(BARGAS-AVILA et al., 2009), sistemas hospitalares (AGGELIDIS e CHATZOGLOU, 

2012), sistemas logísticos (RIOS e MAÇADA, 2006), sistemas de gestão do 

conhecimento (ONG e LAI, 2007), sistemas de comércio eletrônico (ZVIRAN et al., 
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2006), entre outros. Contudo, existe uma lacuna em estudos que analisem a satisfação 

do usuário com as práticas de segurança da informação. 

Nesse contexto, o propósito dessa dissertação é desenvolver um instrumento de 

pesquisa para medir a satisfação do usuário com as práticas de segurança da 

informação. Entende-se que a avaliação dessa variável contribui para uma melhor 

compreensão da intenção de uso do sistemas de informação com as práticas de 

segurança da informação e auxilia na definição de investimentos em segurança da 

informação.  

O restante da introdução está organizado da seguinte maneira: a justificativa 

para escolha do tema está na seção 1.1, o problema de pesquisa é apresentado na 

seção 1.2, a questão de pesquisa está na seção 1.3, o objetivo geral na seção 1.4 e os 

objetivos específicos na seção 1.5. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os problemas de segurança não são relacionados com tecnologia em si, mas ao 

modo como as pessoas a utilizam (DHILLON, 1999). O sucesso da segurança da 

informação pode ser alcançado com a combinação de investimentos técnicos e sócio 

organizacional que levem em conta o usuário como um agente ativo no uso dos 

sistemas de informação (BULGURCU et al., 2010). Dhillon e Backhouse (2000) tratam 

de segurança como um problema sócio organizacional onde a função, responsabilidade 

e integridade do usuário são componentes importantes para a efetividade da segurança 

da informação.  

 A conscientização do usuário sobre a importância da segurança da informação é 

um dos investimentos mais efetivos para aumentar a segurança. Evidências mostram 

que ações como treinamento, conscientização, monitoramento e motivação dos 

usuários são responsáveis pela formação de comportamentos positivamente 

relacionados com segurança da informação (STANTON et al., 2004).  
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Um risco para a proteção dos dados empresariais é a dificuldade dos usuários 

em entender e utilizar as práticas apresentadas nas políticas de segurança corporativa 

(GOEL e CHENGALUR-SMITH, 2010). Além da dificuldade de entender as práticas de 

segurança, usuários enfrentam pressões pelo aumento da produtividade de seu 

trabalho. As práticas de segurança podem representar barreiras para isso, levando-os a 

um paradigma entre funcionalidade do SI e segurança da informação (BESNARD e 

ARIEF, 2004). Pesquisa realizada por Albrechtsen (2007) sobre a visão dos usuários 

em relação à segurança da informação mapeou três padrões como resultado de seu 

estudo: (1) usuários não desempenham muitas ações em relação à segurança da 

informação; (2) usuários priorizam outras tarefas de trabalho frente à segurança da 

informação; e (3) os métodos de treinamento dos usuários para influenciar seu 

comportamento sobre segurança são ineficazes. Contudo, os usuários afirmam que 

estão motivados para trabalhar usando as práticas de segurança da informação. Nesse 

contexto, fica evidente um conflito entre funcionalidade do SI e a segurança da 

informação (ALBRECHTSEN, 2007). 

O usuário exerce um papel chave para o sucesso da segurança (BULGURCU et 

al., 2010; SPEARS e BARKI, 2010), sendo decisivo no uso de tecnologias e na 

proteção da informação acessada, de maneira que a satisfação com as práticas de 

segurança tem grande importância para a efetividade e o sucesso dos mecanismos de 

proteção.  

Uma das variáveis mais utilizadas por estudos com o objetivo de verificar o 

sucesso de sistemas de informação nas organizações é a satisfação do usuário (DOLL 

e TORKZADEH, 1988; DELONE e MCLEAN, 1992; MCKEEN et al., 1994; MAÇADA e 

BORENSTEIN, 2000). Pesquisas utilizando essa variável são importantes, pois 

sugerem que a satisfação do usuário com o sistema de informação leva ao seu uso 

(DOLL e TORKZADEH, 1988, DELONE e MCLEAN, 1992), ao mesmo tempo em que 

fornecem dados para tomada de decisão sobre investimentos em SI (DOLL e 

TORKZADEH, 1988; MAÇADA e BORENSTEIN, 2000).  

A satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação é um 

assunto relevante pela dificuldade que as organizações enfrentam para incentivar o uso 
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do SI de maneira segura e para avaliar a qualidade dos investimentos em segurança da 

informação.  

Do ponto de vista acadêmico, esse estudo visa contribuir para as pesquisas 

sobre segurança da informação e satisfação do usuário, validando os fatores de 

mensuração da satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação. Do 

ponto de vista corporativo, os dados fornecidos por essa pesquisa podem auxiliar os 

gestores na tomada de decisão, uma vez que, segundo Chai et al. (2011), a 

inexistência de dados históricos e métricas efetivas levam gestores a tomar decisões 

baseados em seus próprios conhecimentos, experiências e julgamentos. A mensuração 

da satisfação do usuário “é vital para avaliar investimentos futuros em sistemas de 

informação, pois estes determinam o retorno do investimento no que tange a 

produtividade individual e da organização” (MAÇADA e BORENSTEIN, 2000, p.1). 

Desse modo, justifica-se o desenvolvimento de um modelo conceitual e um 

instrumento de pesquisa para medir a satisfação do usuário com as práticas de 

segurança da informação. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Dhillon e Backhouse (2000) afirmam que organizações adotam soluções de TI 

sem realizar um planejamento adequado quanto à segurança da informação devido à 

rápida inovação, pressão por contenção de despesas e competição com outras 

empresas, resultando em um grande número de vulnerabilidades de segurança. Apesar 

de 43% das empresas afirmar que possuem uma estratégia eficaz contra riscos de TI e 

que são proativas na execução (PWC, 2011), o número de incidentes de segurança 

reportados bateu um novo recorde em 2012 (CERT.BR, 2013) e, segundo pesquisa 

sobre o Cybercrime realizado pela Norton4 (2011), os prejuízos financeiros continuam 

elevados em todo o mundo.  

                                                            
4 Cybercrime Report 2011. Fonte: http://norton.com/cybercrimereport 
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A rápida evolução e adoção de novas tecnologias é um desafio para as 

organizações. Projeções indicam que mais de 240 milhões de clientes empresariais irão 

acessar os serviços de computação em nuvem por meio de dispositivos móveis em 

2015 e esse número pode chegar a um bilhão no mesmo ano5. O paradigma que se 

apresenta é combinar essas novas tecnologias para obter maior valor dos ativos de 

informação com uma infraestrutura de TI segura e que agregue valor ao investimento 

realizado (HUNTER e WESTERMAN, 2009).  

Soluções de segurança da informação baseados apenas em tecnologia são 

insuficientes para proteger os ativos das empresas (MOLLER et al., 2011). Spears e 

Barki (2010) destacam a importância e benefícios do envolvimento do usuário nas 

questões de segurança afirmando que “a participação do usuário fornece os requisitos 

de negócios para a segurança (da informação), o qual permite construir soluções 

melhores e mais convincentes para atender as necessidades de investimentos em 

segurança dos negócios” (SPEARS e BARKI, 2010, p.519). 

A baixa interação entre pessoas e tecnologia é uma das causas do grande 

número de problemas de segurança nas organizações (GOEL e CHENGALUR-SMITH, 

2010). Além disso, a inexistência de dados históricos e métricas efetivas que avaliem a 

qualidade do investimento na segurança da informação levam gestores a tomar 

decisões baseados em seus próprios conhecimentos, experiências e julgamentos sobre 

o assunto (BUTLER, 2002; CHAI et al., 2011).  

 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

 

A evidente necessidade de um instrumento para medir a satisfação do usuário 

com as práticas de segurança da informação, contextualizado na introdução, 

justificativa e problema de pesquisa, motiva a seguinte questão de pesquisa, que 

orienta essa dissertação. 

                                                            
5  Estratégia móvel ganha aditivo com a nuvem. Fonte: http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/ 
2012/03/21/estrategia-movel-ganha-aditivo-com-a-nuvem/ 



22 
 

 

Quais fatores medem a satisfação do usuário com as práticas de segurança da 

informação? 

 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

 

Com o intuito de responder a questão de pesquisa, o objetivo geral abaixo foi 

formulado para orientar esse estudo: 

 

Desenvolver um instrumento de pesquisa para medir a satisfação do usuário com as 

práticas de segurança da informação. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para atingir o objetivo geral, foram elaborados os objetivos específicos a seguir: 

a) Definir o conjunto de fatores que meçam a satisfação do usuário com SI; 

b) Elaborar um modelo para a avaliar a satisfação do usuário com as práticas de 

segurança da informação.  

c) Combinar fatores em um instrumento de pesquisa para medir a satisfação do 

usuário com as práticas de segurança da informação; 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 

Nesse capítulo, são abordados as conceitos e teorias utilizados para elaboração 

dessa dissertação. Na seção 2.1, são apresentados os conceitos de segurança da 

informação. Na seção 2.2, trata-se dos conceitos de satisfação do usuário para a área 

de sistemas de informação, juntamente com suas métricas (2.2.1) e três teorias que 

tratam da satisfação: teoria da confirmação da expectativa (seção 2.2.2), teoria das 

necessidades (seção 2.2.3) e teoria da equidade (seção 2.2.4). As métricas utilizadas 

no instrumento de pesquisa são apresentadas na seção 2.3. Por fim, a seção 2.4 

descreve o modelo conceitual e hipóteses de pesquisa. 

 

 

2.1 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 

A segurança da informação apresenta facetas técnicas e sócio organizacionais 

(BULGURCU et al., 2010; DHILLON e BACKHOUSE, 2000). A definição comumente 

encontrada na literatura afirma que a segurança da informação trata da preservação da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados em sistemas 

de informação que requer o gerenciamento constante, envolvendo a supervisão e a 

tomada de decisão para alcançar os objetivos de negócios, por meio da proteção dos 

ativos de informação das organizações (ISO/IEC 27000, 2009). Confidencialidade 

refere-se a restringir o acesso aos dados somente às pessoas autorizadas; integridade 

trata de preservar os valores dos dados armazenados de modo que eles não sejam 

modificados de forma não autorizada; disponibilidade requer que os sistemas utilizados 

pela organização estejam disponíveis e as informações possam ser acessadas sempre 

que necessário (DHILLON e BACKHOUSE, 2000). Laudon e Laudon (2007) destacam 

a importância das organizações possuírem segurança e controle de suas operações de 

SI: 

Segurança abarca as políticas, procedimentos e medidas técnicas usadas para 
impedir o acesso não autorizado, alteração, roubo ou danos físicos a sistemas 
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de informação. Os controles, por sua vez, consistem em todos os métodos, 
políticas e procedimentos organizacionais que garantem a segurança dos ativos 
da organização, a precisão e a confiabilidade de seus registros contábeis e 
adesão operacional aos padrões administrativos (p. 210). 
 

Para Dhillon (1999), uma das premissas da segurança da informação é que o 

trabalho de prevenção proativo dos gestores das organizações pode evitar perdas 

relacionadas fraudes e crimes virtuais. Dhillon e Backhouse (2000) reforçam a 

necessidade de envolvimento das pessoas e defendem os conceitos de segurança 

incluam princípios como responsabilidade, integridade, confiança e ética para que 

exista a segurança efetiva dos ativos de TI.  

Em uma perspectiva de gestão, Anderson (2003) afirma que o envolvimento de 

todas as pessoas da organização é importante para uma efetiva segurança da 

informação no uso de SI, definindo a segurança da informação como o objetivo de 

desenvolver um senso de segurança bem informado, onde riscos e controles estejam 

em balanceamento. 

Bulgurcu et al. (2010) definem política de segurança da informação como os 

papéis e responsabilidades dos usuários na proteção das informações e tecnologias de 

suas organizações. O sucesso da segurança da informação ocorre por investimento em 

recursos técnicos e sócio organizacionais, onde o usuário deve observar as políticas de 

segurança da informação no uso dos sistemas de informação. Um entendimento dos 

fatores que motivam os usuários concordar e obedecer a política de segurança da 

informação organizacional fornece subsídios aos gestores para diagnosticar as 

deficiências no gerenciamento de segurança, além de evidências para solucionar 

problemas relacionados segurança (BULGURCU et al., 2010). 

Spears e Barki (2010) afirmam que a participação do usuário no gerenciamento 

de riscos de segurança da informação é uma das maneiras mais eficientes de evitar 

problemas de segurança. A participação do usuário no gerenciamento de riscos de 

segurança da informação é definido como o conjunto de comportamentos, atividades e 

alinhamentos empreendido pelos usuários de negócios durante a avaliação de riscos, 

design e implementação de controles de segurança do SI (SPEARS e BARKI, 2010). 

Soluções baseadas apenas em tecnologias são insuficientes para garantir a 

proteção dos ativos organizacionais. A segurança da informação envolve seres 
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humanos, pessoas que nem sempre agem como deveriam no uso do sistema (AYTES e 

CONNOLLY, 2004). Nas próximas seções, a segurança da informação é analisada sob 

a perspectiva das práticas de segurança no uso do SI, gestão da segurança da 

informação e aspectos cognitivos.  

 

 

2.1.1 Práticas de Segurança no Uso do Sistema de Informação 

 

 

Para aumentar a eficiência da segurança da informação, uma série de práticas 

de segurança devem ser utilizadas pelos usuários no uso dos sistemas de informação. 

As práticas orientam sobre os tipos de controles, objetivos e procedimentos que 

compõem um programa de segurança eficaz (SWANSON e GUTTMAN, 1996). 

Controles de segurança da informação são as salvaguardas de gestão, operação e 

técnicas, ou ainda as medidas defensivas, empregadas dentro de um sistema de 

informação organizacional para proteger a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade do sistema e de suas informações (NIST, 2009).  

Práticas de segurança podem ser definidas como comportamento do usuário em 

relação a segurança da informação. As práticas estão relacionada a adoção de 

tecnologias de segurança e ao comportamento consciente de segurança no uso do SI. 

A adoção de tecnologias de segurança se refere ao uso de softwares e outros recursos 

tecnológicos para proteção do SI. O comportamento consciente do usuário são ações 

preventivas que levam ao uso seguro do computador. As práticas de segurança, 

combinadas com o uso de tecnologias de segurança, diminuem a vulnerabilidade dos 

sistemas de informação (RHEE et al., 2009). 

As práticas de segurança relacionadas à tecnologia, mas influenciadas pelo 

comportamento, são o gerenciamento de senhas, atualização de software de antivírus, 

gerenciamento de arquivos anexos em correio eletrônico e cuidados no 

compartilhamento de arquivos (BESNARD e ARIEF, 2004). Aytes e Connoly (2004) 

apontam como práticas importantes o uso correto de senhas, cuidados com o correio 

eletrônico e manter backup dos dados do computador. As práticas de segurança 
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listadas por Albrechtsen (2007) são cuidados no uso do correio eletrônico, cuidado no 

uso de equipamentos móveis, relatar situações inesperadas, travar o computador ao 

sair da mesa, atenção na manipulação de informações sensíveis, distinguir o uso do 

computador entre pessoal e profissional, cuidados no uso do acesso à internet e 

gerenciamento de senhas, evitando compartilhar senhas com outras pessoas.  

O uso de tecnologias de proteção é um dos fatores críticos para a segurança da 

informação. No entanto, práticas como escolha de senhas seguras, fazer backup dos 

dados regularmente e cuidados ao abrir arquivos suspeitos anexos no correio eletrônico 

são exemplos de práticas que não requer tecnologia, apenas um comportamento 

consciente e preventivo (NG et al., 2009). 

A tecnologia depende de pessoas para sua operação (ASHENDEN, 2008). O 

comportamento do usuário em relação as práticas de segurança é um dos maiores 

problemas para a segurança da informação, pois o usuário opera as tecnologias de 

proteção. A falta de entendimento dos usuários sobre a importância de proteger as 

informações em um ambiente organizacional faz com que eles sejam negligentes 

quanto às práticas de segurança da informação (THOMSON e SOLMS, 2005). Os 

treinamentos e programas de conscientização sobre segurança da informação é a 

maneira mais efetivas de conscientizar os usuários sobre a necessidade de proteger os 

sistemas de informação (AYTES e CONNOLY, 2004; DHILLON, 1999). 

Outra forma de aumentar a efetividade das práticas de segurança é através da 

participação dos usuários na avaliação de riscos de segurança do SI. A participação do 

usuário resulta em maior desempenho da segurança da informação na firma. Os 

principais benefícios identificados são o aumento da consciência do usuário sobre 

riscos de segurança, maior alinhamento da segurança com os processos de negócios e 

desenvolvimento de controles de segurança eficientes. O conhecimento do usuário dos 

processos de negócios contribui no desenvolvimento de controles de segurança do SI 

mais efetivos, além de maior proteção de informações sensíveis (SPEARS e BARKI, 

2010). 

Evidências mostram que o comportamento do usuário influencia nas práticas de 

segurança da informação. O comportamento do usuário em relação à segurança está 

associado com a combinação de fatores pessoais e organizacionais, como a satisfação 
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com os serviços de suporte, a satisfação com o salário, a satisfação com os colegas de 

trabalho, o comprometimento organizacional, o conhecimento técnico e os eventos 

emocionais (STANTON et al., 2004). 

A implementação bem sucedida das práticas de segurança da informação requer 

suporte e liderança dos gestores da empresa. Os gestores tem a responsabilidade de 

formular a estratégia de proteção dos ativos de informação, definindo orçamento que 

otimize a segurança da informação corporativa, minimizando perdas e danos causados 

por possíveis ataques. Os gestores devem avaliar as capacidades da segurança da 

informação, identificando gaps entre as capacidades atuais e futuras (ANDERSON e 

CHOOBINEH, 2008). 

O comportamento do usuário leva a práticas seguras no uso dos sistemas de 

informação. As práticas são resultado da política de segurança adotados pela empresa. 

Gestores devem implementar políticas de segurança na organização que moldem o 

comportamento do usuário (THOMSON e SOLMS, 2005). Isso pode ser alcançado 

através de elaboração de políticas consistentes com as necessidades da organização e 

comunicações efetivas que estimulem os usuários na adoção de comportamentos 

seguros (JOHNSTON e WARKENTIN, 2010). A próxima seção examina o papel da 

gestão das organizações nas questões de segurança da informação. 

 

 

2.1.2 Segurança da Informação sob a perspectiva da Gestão 

 

 

A ABNT NBR ISO/IEC 27001 (2006) define a gestão da segurança da 

informação como um modelo para estabelecer, implementar, monitorar, analisar, manter 

e melhorar segurança da informação. A adoção desse sistema de gestão deve ser uma 

decisão estratégica da organização (ABNT NBR ISO/IEC 27001, 2006). 

A gestão da segurança da informação possui diversos documentos com padrões 

internacionais que servem como base para tratar de questões técnicas e não técnicas 

relacionados à segurança. Documentos elaborados por entidades como International 

Organization for Standardization (ISO), IT Governance Institute (ITGI) e National 
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Institute of Standard and Technology (NIST), servem de base para empresas definir 

políticas de segurança da informação, aspectos legais, aspectos éticos e cultura de 

segurança da informação, além das questões voltadas ao padrão utilizado pelas 

tecnologias de suporte à segurança da informação. Esses documentos auxiliam na 

definição dos níveis de autoridade, assim como seus papéis e responsabilidades de 

cada membro da empresa (KRITZINGER e SMITH, 2008). 

Um dos principais papéis da gestão de segurança da informação é fornecer a 

política e código de conduta de uso do SI para a organização. Através dessas políticas 

e códigos de conduta, gestores esperam influenciar o comportamento dos usuários 

relacionado à segurança. A política de segurança é, assim, expressa por meio de 

valores e instruções de uso dos ativos de informação da organização. A implantação 

bem sucedida de políticas e condutas de segurança deve considerar o usuário como 

um agente ativo, que pode fornecer informações importantes que aumentem a 

segurança e facilitem o uso dos sistemas de informação (HEDSTRÖM et al., 2011). 

Organizações devem desenvolver a política de segurança baseada em suas 

necessidades de negócios, no valor dos dados a serem protegidos e no risco associado 

com a proteção dos dados. Uma gestão de segurança eficiente deve implementar três 

tipos de controles: técnicos, formais e informais. Os controles técnicos são os 

componentes de tecnologia para proteger a informação nos computadores, como 

software e hardware. Os controles formais tratam do alinhamento entre os processos de 

negócios com as necessidades de segurança, através da definição de políticas, 

investimentos, análise de risco e indicadores de segurança. Controles informais são 

atividades que promovem o aumento da conscientização do usuários sobre problemas 

de segurança através de programas de educação e treinamento, podendo resultar em 

aumento da motivação dos usuários e criação de uma cultura de segurança (SVEEN et 

al., 2009). 

A gestão da segurança da informação visa auxiliar as atividades de negócios 

para alcançar os objetivos organizacionais. Os principais benefícios do envolvimento 

dos gestores na segurança da informação são a definição de orçamento para 

segurança baseados nas necessidades de negócios, aumento da eficiência dos 

processos de negócio, conformidade com leis e regulamentações, proteção da 
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reputação da empresa e proteção dos ativos de informação. O envolvimento dos 

tomadores de decisão na formulação da política de segurança permite um melhor 

alinhamento com as necessidades de negócios. A gestão segurança deve ter uma 

abordagem sistemática para analisar e resolver os riscos, através da implementação de 

controles de segurança e um ciclo de mensuração, monitoramento e revisão desses 

controles (ASHENDEN, 2008). 

Outro elemento importante que traz grandes benefícios para a empresa é o 

alinhamento entre a política de segurança da informação com a estratégia de sistema 

de informação. Esse alinhamento melhora a visão dos gestores em relação à 

segurança da informação, tornando-a mais relevante e significativa, resultando na 

diminuição de problemas de segurança. O plano estratégico de sistemas de informação 

é um pré-requisito crítico para formulação da política de segurança, pois define o 

contexto no qual a segurança será gerenciada e, consequentemente, os objetivos e 

prioridades do gerenciamento de segurança (DOHERTY e FULFORD, 2006). 

Políticas de segurança da informação alinhadas com as necessidades de 

negócios tendem influenciar o comportamento do usuário quanto ao uso seguro dos 

sistemas de informação. A próxima seção analisa os aspectos cognitivos do usuário em 

relação à segurança da informação. 

 

 

2.1.3 Segurança da Informação sob a perspectiva Cognitiva do Usuário 

 

 

Entender que fatores motivam os usuários a aderir com as práticas de segurança 

da organização é fundamental para ajudar a resolver os problemas de segurança 

(BULGURCU et al., 2010).  

Albrechtsen (2007) afirma que a visão dos usuários sobre a segurança da 

informação é criado através de fatores organizacionais, tecnológicos e individuais que 

atuam de forma interligada. Normas sociais e interações no local de trabalho 

influenciam a compreensão do indivíduo sobre a segurança da informação. Três fatores 

afetam o comportamento do usuário sobre segurança no uso de sistemas de 
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informação: (a) a qualidade da gestão organizacional da segurança da informação 

determina a conscientização, motivação e comportamento dos usuários; (b) soluções 

tecnológicas de segurança influenciam usuários por limitar o que é possível fazer nos 

sistemas de informação; e (c) fatores individuais, tais como motivação, conhecimentos, 

atitudes, valores e comportamento influenciam opiniões dos indivíduos sobre segurança 

da informação (ALBRECHTSEN, 2007). 

Besnard e Arief (2004) tratam do conceito de racionalidade limitada, analisando 

os dilemas entre a realização do trabalho com a máxima eficiência versus realizar o 

trabalho com segurança. De maneira intuitiva, os usuários buscam o melhor 

desempenho através de ações com baixo esforço que retornem o máximo benefício. O 

sistema cognitivo não visa manipular todos os dados disponíveis em uma determinada 

situação, mas faz escolhas de modo intuitivo e implícito buscando a melhor relação 

esforço/benefício no trabalho. Considerando um ambiente de SI, usuários podem fazer 

escolhas que aumente a usabilidade e eficiência do SI ao mesmo tempo em que criam 

ameaças para o ambiente ao não seguir as práticas de segurança. Dependendo do 

nível de conhecimento e do risco percebido, o desempenho do trabalho sobrepõe 

preocupações com segurança (BESNARD e ARIEF, 2004).  

Aytes e Connolly (2004) consideram que a intenção de adotar um 

comportamento seguro no uso do computador é uma escolha racional baseada na 

percepção do indivíduo entre usabilidade das práticas seguras e as consequências de 

não usar práticas seguras. O usuário tem duas escolhas: (a) práticas seguras, com 

baixa probabilidade de consequências negativas, mas requer mais tempo e esforço 

para realiza uma tarefa no SI; ou (b) práticas arriscadas, que requer menos esforço do 

usuário no uso do SI por não observar as regras de proteção da informação, porém o 

coloca em uma zona de risco com maiores chances de enfrentar problemas de 

segurança (AYTES e CONNOLLY, 2004). 

Um dos fatores que determina o comportamento do usuário é a percepção de 

risco e avaliação das soluções para esse risco de segurança. Entender o que influencia 

o comportamento do usuário é fundamental para o desenvolvimento de programas de 

conscientização e treinamento de segurança que preparem o usuário para adotar 

soluções ou comportamentos coerentes com as práticas de segurança da empresa. 
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Segurança da informação efetiva ocorre somente com a colaboração dos usuários, que 

devem tomar decisões conscientes das consequências e adequadas com as políticas 

de segurança da informação organizacional no uso dos sistemas. Em geral, os usuários 

consideram as práticas segurança inconvenientes. Por esse motivo, os treinamentos e 

programas de conscientização devem mostrar aos usuários os possíveis danos que os 

incidentes de segurança podem causar para a organização, levando-os a entender a 

necessidade de práticas seguras, seu papel e responsabilidade na proteção dos dados 

e ativos de informação da empresa (NG et al., 2009). 

Os comportamentos relacionados à segurança podem ser melhorados através da 

mudança no da percepção do usuário sobre as ameaças ao SI. A falta de conhecimento 

do usuário em relação as práticas de segurança da informação é o principal fator que 

influencia a lacuna entre a percepção de risco e o risco real de segurança de um 

sistema de informação. Assim, aumentar a percepção de risco tem alta efetividade, 

principalmente se o risco real se mantém estável. Isso pode ser realizado através da 

mudança da percepção de conhecimento, controle e conscientização do usuário 

relacionado a segurança da informação (HUANG et al., 2011). 

Rasmussen (1997) trata do gerenciamento de risco a partir do comportamento 

humano e pressões organizacionais. Em qualquer sistema de trabalho, existem 

objetivos e restrições que influenciam no desempenho do trabalho. Os objetivos 

organizacionais exercem pressão para a busca de maior eficiência, enquanto os 

funcionários buscam intuitivamente realizar as tarefas com a melhor relação 

esforço/benefício. Um grau de liberdade é permitido para que os indivíduos possam se 

adaptar ao ambiente de acordo com sua carga de trabalho, custo de efetividade e risco 

de falha. Contudo, o espaço de trabalho é limitado por restrições como carga de 

trabalho, limitação econômica e risco ao ambiente. Assim, fronteiras são criadas e 

exercem pressão sobre os indivíduos para que eles se adaptem dentro desse espaço 

destinado ao trabalho. A figura 1 representa esses dilemas vivenciados pelas pessoas 

nas organizações (RASMUSSEN, 1997). 
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Figura 1 - Fronteiras e gradientes de influência sobre o desempenho no trabalho 
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Fonte: Albrechtsen (2007) 

Na presença pressão organizacionais e alta carga de trabalho, Rasmussen 

(1997) afirma que as pessoas são propensas a mover em direção à fronteira do risco 

inaceitável, aumentando a probabilidade de erros ou acidentes. O gerenciamento da 

segurança da informação através de políticas, códigos de conduta e práticas de 

segurança atuam como uma força contrária afastando o usuário da fronteira risco 

inaceitável. Uma alta carga de trabalho cria um conflito de interesses entre usabilidade, 

eficiência e segurança da informação (ALBRECHTSEN, 2007). 

Para Besnard e Arief (2004), existe um dilema entre usabilidade e segurança, 

onde usabilidade tem preferência frente à carga adicional de trabalho que segurança da 

informação pode criar. Intuitivamente e implicitamente, usuários comparam o custo de 

suas ações com os benefícios esperados e tomam decisões baseados nessas 

avaliações (BESNARD e ARIEF, 2004). Albrechtsen (2007) afirma que existe um 

conflito de interesses entre eficiência no trabalho e segurança da informação. “Em um 

dia de trabalho cheio de diferentes atores e interesses, não há tempo para fazer muitas 

ações de segurança da informação” (ALBRECHTSEN, 2007, p. 284).  
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Em resumo, as práticas de segurança e os fatores cognitivos são influenciados 

pela gestão de segurança. O usuário necessita de treinamento e conscientização para 

que atuar de acordo com as políticas de segurança organizacionais em momentos no 

uso do sistemas de informação. O quadro 1 apresenta um resumo dos autores e 

influência em cada uma das seções sobre segurança da informação. 

Quadro 1 - Resumo de Autores Segurança da Informação 

Autor 
Práticas de 
segurança 

Gestão da 
segurança 

Fatores cognitivos 
de segurança 

Albrechtsen (2007) X  X 

Anderson (2003)  X  

Anderson e Choobineh (2008) X   

Ashenden (2008) X X X 

Aytes e Connolly (2004) X  X 

Besnard e Arief (2004) X  X 

Bulgurcu et al. (2010)   X 

Dhillon (1999) X X  

Dhillon e Backhouse (2000)  X  

Doherty e Fulford (2006)  X  

Hedström et al. (2011)  X  

Huang et al. (2011)   X 

ISO/IEC 27000 (2009)   X 

ABNT NBR ISO/IEC 27001 (2006)  X  

Johnston e Warkentin (2010) X   

Kritzinger e Smith (2008)  X  

Ng et al. (2009) X  X 

NIST (2009) X   

Rasmussen (1997)   X 

Rhee et al.(2009) X   

Spears e Barki (2010) X   

Stanton et al. (2004) X   

Sveen et al. (2009)  X  

Swanson e Guttman (1996) X   

Thomson e Solms (2005) X   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

2.2 SATISFAÇÃO DO USUÁRIO  

 

 

As definições de satisfação do usuário encontradas na literatura de sistemas de 

informação são apresentadas nessa seção, apontando qual será usada por essa 

dissertação. 



34 
 

A satisfação do usuário é, provavelmente, a medida mais usada para avaliar o 

sucesso de um sistema de informação, com diversas pesquisas realizadas para 

determinar seus fatores de mensuração. Existem três razões para estudos desse 

assunto: (a) a satisfação apresenta alto grau de validade de face, pois é difícil negar o 

sucesso de um sistema que o usuário afirma gostar; (b) o instrumento de medida 

desenvolvido por Bailey e Pearson (1983), além de outros derivados desses autores, 

tem alta confiabilidade na mensuração da satisfação do usuário e possibilita a 

comparação entre estudos; e (c) outros tipos de medidas do sucesso do SI são 

conceitualmente fracos ou difíceis de mensurar. As medidas de satisfação do usuário 

podem ser enviesadas pelas atitudes do usuário, de modo que essa dimensão deve ser 

incluída em estudos para avaliação da satisfação (DELONE e MCLEAN, 1992). 

A satisfação do usuário refere-se a extensão no qual o usuário acredita que os 

sistema satisfaz suas necessidades de informação. O conceito sugere que sistemas de 

informação que atendam a necessidade do usuário reforçam a sua satisfação. Esses 

estudos ajudam a determinar o valor do SI para a organização, avaliando sua 

necessidade e funcionalidade (IVES et al.,1983). 

Para Bailey e Pearson (1983), a satisfação do usuário tem origem em estudos da 

área da psicologia. Em uma data situação, a satisfação é a soma dos sentimentos ou 

atitudes do usuário em relação a uma série de fatores. A importância e a reação do 

usuário em relação a esses fatores determinam o grau de satisfação. A mensuração da 

satisfação do usuário é motivada pelo desejo da organização de aumentar a 

produtividade dos sistemas de informação (BAILEY e PEARSON, 1983). 

Doll e Torkzadeh (1988) definem a satisfação do usuário como as atitudes 

afetivas em relação a aplicações de computador por um indivíduo que interage 

diretamente com o aplicativo. A satisfação pode ser avaliada em relação a dois papéis 

distintos exercido pelo usuário. O primeiro trata da tomada de decisão com as 

informações e relatórios obtidos do SI. O segundo é a interação operacional do usuário 

com a aplicação, através do armazenamento de dados no sistema e da preparação dos 

relatórios. A medida de satisfação do usuário fornece informações para os gestores 

sobre a utilidade do SI na tomada de decisão, além de informações operacionais como 
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a facilidade de uso do sistema, avaliando sua produtividade e potencial vantagem 

competitiva (DOLL e TORKZADEH, 1988). 

Chin e Lee (2000) definem a satisfação do usuário como uma avaliação afetiva 

do usuário final em relação a sua experiência com o sistema. A experiência do usuário 

pode ser relacionada ao uso do sistema ou outras atividades, como treinamento ou 

participação no desenvolvimento do sistema. Porém, a experiência deve estar 

relacionada com a previsão do comportamento ou com o desempenho do sistema 

(CHIN e LEE, 2000). 

A satisfação do usuário é definida por Au et al. (2008) como a avaliação afetiva e 

cognitiva do usuário final relacionado ao nível de experiência agradável de consumo do 

SI. Essa abordagem visa entender os processos psicológicos que transformam o 

desempenho do SI em diferentes níveis de satisfação ou insatisfação do usuário (AU et 

al., 2008) 

Jiang et al. (2012) explica a formação da satisfação através da discrepância. 

Considerando que a satisfação é um processo cognitivo de comparação, dois estados 

são comparados e qualquer julgamento discrepante afeta os níveis de satisfação do 

indivíduo. Essa abordagem explica ou prevê quase todo tipo de satisfação (JIANG et 

al., 2012). 

Central para essa dissertação, o conceito de satisfação do usuário na área de 

sistemas de informação encontra forte relação com a área de psicologia, como discutido 

por Bailey e Pearson (1983) e reforçado por definições da literatura. O quadro 2 

apresenta um resumo dos processos psicológicos discutido pelos autores citados nos 

parágrafos anteriores.  

Quadro 2 -  Processos Psicológicos que Afetam a Satisfação do Usuário 

Processo Psicológico Autor 

Crença Ives et al. (1983) 

Sentimentos e atitudes Bailey e Pearson (1983), 

Atitudes afetivas Doll e Torkzadeh (1988) 

Atitudes do usuário Delone e Mclean (1992) 

Avaliação afetiva e experiência Chin e Lee (2000) 

Avaliação afetiva e cognitiva do usuário Au et al. (2008) 

Processo cognitivo Jiang et al. (2012) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Assim, a definição de satisfação do usuário deve levar em conta os processos 

psicológicos que transformam os diferentes níveis de desempenho do sistema em 



36 
 

satisfação ou insatisfação. A definição proposta por Au et al. (2008) é utilizada nesse 

trabalho, pois considera que a satisfação está relacionada com processos cognitivos e 

afetivos relacionado a experiência de consumo de SI.  

 

 

2.2.1 Métricas de Satisfação do Usuário com SI 

 

 

A busca por instrumentos capazes de medir a satisfação do usuário vem sendo 

objeto de pesquisa recorrente da área de SI (BAILEY e PEARSON, 1983). A satisfação 

do usuário é uma medida amplamente utilizada para verificar o sucesso ou efetividade 

do sistema de informação. Gestores e pesquisadores da área de sistemas de 

informação utilizam essa medida para avaliação de portfólio de SI (BAROUDI e 

ORLIKOWSKI, 1988). Essa seção tem o objetivo de apresentar os principais 

instrumentos de pesquisa elaborados na área de sistemas de informação para medir a 

satisfação do usuário. 

O instrumento de pesquisa elaborado por Bailey e Pearson (1983) considerou 

que a satisfação do usuário é determinada por uma 39 fatores. Os fatores foram 

ordenados de acordo com a importância atribuída por entrevistados através de uma 

escala de mensuração dos sentimentos do usuário composta por seis itens. Um estudo 

realizado com 32 gerentes de empresas que usam SI foi utilizado para analisar a 

importância de cada fator. O resultado mostrou que os cinco fatores exercem maior 

influência na satisfação são precisão, confiabilidade, pontualidade, relevância e 

confiança no sistema (BAILEY e PEARSON, 1983). 

Ives et al. (1983) utilizaram como base o estudo de Pearson (1977) e Bailey e 

Pearson (1983) para elaborar um instrumento de medida com maior validade e 

confiabilidade. Uma pesquisa com 200 respondentes foi utilizada para análise do 

instrumento. Replicando o instrumento de Bailey e Pearson, os 39 fatores foram 

agrupados em três dimensões: Pessoal e Serviços de EDP6, Produto da Informação e 

                                                            
6 Electronic Data Processing - Processamento Eletrônico de Dados (Baroudi e Orlikowski, 1988). 
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Conhecimento ou Envolvimento do Usuário. O primeiro passo foi remoção de seis 

fatores que apresentavam baixas cargas e alta correlação com outros fatores. A 

confiabilidade foi avaliada no instrumento com dois e seis itens por fator, mostrando que 

o uso de dois itens apresenta confiabilidade semelhante. Assim, o instrumento final foi 

definido com 33 fatores e dois itens por fator (IVES et al., 1983). 

Baroudi e Orlikowski (1988) reavaliaram e refinaram a escala desenvolvida por 

Ives et al. (1983). Uma amostra com 358 funcionários de 12 empresas foi utilizado para 

análise dos dados. O instrumento é composto por 13 fatores elaborados a partir de Ives 

et al. (1983), com dois itens por fator. Os constructos foram categorizados em três 

dimensões: Produto da Informação, Pessoal e Serviços de EDP e Conhecimento e 

Envolvimento do Usuário. O instrumento reduzido apresentou confiabilidade e validade 

na mensuração da satisfação do usuário com o sistema de informação (BAROUDI e 

ORLIKOWSKI, 1988). 

Doll e Torkzadeh (1988) construíram uma escala para medir a satisfação do 

usuário com sistemas de computadores pessoais, diferente dos estudos anteriores que 

tratavam da satisfação do usuário com sistemas de informação em processamento de 

dados. O instrumento foi elaborado a partir de pesquisas anteriores, composto por 40 

itens operacionalizados em uma escala do tipo Likert de cinco pontos. Após o pré-teste, 

o instrumento foi reduzido para 18 itens. Uma amostra de 618 respondentes foi utilizada 

para análise dos dados. A análise fatorial resultou na divisão dos itens em cinco fatores 

denominados conteúdo, precisão, formato, facilidade de uso e pontualidade. Após 

análise estatística, o instrumento final foi reduzido a 12 itens divididos em cinco fatores. 

Os indicadores foram distribuídos da seguinte forma: quatro itens para Conteúdo, dois 

itens Precisão, dois itens para Formato, dois itens para Facilidade de Uso e dois itens 

para Pontualidade. O instrumento final possui confiabilidade e validade adequada para 

propósitos acadêmicos e corporativos (DOLL e TORKZADEH, 1988). 

Delone e Mclean (1992) elaboraram um modelo conceitual para avaliar o 

sucesso dos sistemas de informação. Utilizando como base os trabalhos de Shannon e 

Weaver (1949) e Mason (1978), seis categorias foram identificadas para medir o 

sucesso do SI. As categorias são qualidade do sistema, a qualidade da informação, o 

uso do sistema, a satisfação do usuário, o impacto individual e o impacto 
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organizacional. O instrumento considerado base para avaliação da satisfação é o 

elaborado por Baroudi e Orlikowski (1988). Para satisfação do usuário, as principais 

métricas identificadas para essa dimensão são a satisfação específica, satisfação 

global, satisfação com a informação, diferença entre a informação necessária e a 

recebida, prazer, satisfação com aplicativo e satisfação com a tomada de decisão 

(DELONE e MCLEAN, 1992). 

O grande número de citações levou a uma atualização do modelo Delone e 

Mclean em 2002, adicionando a qualidade do serviço como uma categoria para verificar 

a qualidade do suporte ao SI.  Além disso, as dimensões impacto individual e impacto 

organizacional foram substituídas por benefícios líquidos, por representar de maneira 

mais exata a variável final de sucesso, permitindo ao pesquisador contextualizar a 

quem os benefícios se aplicam (indivíduo ou organização) (DELONE e MCLEAN, 2002).  

O modelo Delone e Mclean foi novamente avaliado em 2008 através de uma 

meta-análise de 90 artigos publicados entre 1992 e 2007, que usaram o modelo para 

examinar o sucesso do SI em nível individual e organizacional. O objetivo era investigar 

os relacionamentos entre o modelo original de 1992 e o atualizado de 2002, e examinar 

as escalas utilizadas pelos pesquisadores para cada variável do modelo. A satisfação 

do usuário apresentou relacionamentos com a qualidade do sistema, a qualidade do 

serviço e a qualidade da informação. Essa análise é importante para comprovar essas 

três dimensões como antecedentes da satisfação do usuário com o SI. A satisfação do 

usuário mostrou influencia, ainda, no uso do sistema e nos benefícios líquidos 

percebidos pelo indivíduo e pela organização (PETTER et al., 2008).  

Mahmood et al. (2000) realizaram uma meta-análise sobre escalas e fatores que 

afetam a satisfação do usuário final com SI, utilizando pesquisas publicadas entre 1986 

e 1998. Analisando 45 estudos desse período, nove variáveis foram identificadas e 

divididas em três categorias: benefícios percebidos e conveniência, conhecimento e 

envolvimento do usuário, e suporte e incentivo organizacional. As nove variáveis 

identificadas são expectativa do usuário, facilidade de uso, utilidade percebida, atitude 

do usuário com o sistema de informação, suporte organizacional, atitude percebida da 

alta diretoria com o projeto, experiência do usuário, habilidade do usuário e 

envolvimento do usuário no desenvolvimento do sistema. Todas as variáveis foram 
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suportadas pela meta-análise e seis delas encontraram grande significância estatística: 

envolvimento do usuário no desenvolvimento do sistema, utilidade percebida, 

experiência do usuário, suporte organizacional e atitude do usuário com o sistema de 

informação. O resultado da meta-analise realizada por Mahmood et al. (2000, p. 767) 

conclui que: 

Os níveis mais elevados de satisfação do usuário irão resultar de um maior 
envolvimento usuário no desenvolvimento do sistema, que por sua vez 
conduzirão ao desenho de sistemas que tem maior utilidade percebida e, 
portanto, serão vistos mais positivamente pelos usuários com experiência. Isso 
irá influenciar as expectativas e habilidades, e deve conduzir ao 
desenvolvimento de sistemas que são mais fáceis de usar. Evidente que para 
tudo isso acontecer, um mecanismo global de apoio ao usuário final deve ser 
implementado. 
 

Au et al. (2008) realizaram uma pesquisa com objetivo de entender a formação 

da satisfação do usuário com os sistemas de informação. Considerando que a 

satisfação do usuário está relacionada com fatores cognitivos, três teorias da psicologia 

relacionadas à motivação foram utilizadas para fundamentar o estudo. As teorias 

utilizadas foram Teoria da Confirmação da Expectativa de Oliver (1977), a Teoria da 

Equidade Laboral de Adams (1965) e a Teoria das Necessidades de Alderfer (1969), 

também conhecida como Teoria ERG. O modelo proposto tinha o objetivo de testar 

empiricamente conceitos e relacionamentos chaves da satisfação do usuário com a 

motivação. O modelo foi elaborado baseado em seis fatores: desempenho de SI, 

desempenho no trabalho, relacionamento no trabalho, auto desenvolvimento no 

trabalho, expectativa de desempenho de SI e satisfação do usuário final. O 

desempenho de SI e expectativa com desempenho de SI tinham como antecedentes a 

qualidade da informação, qualidade do sistema e qualidade do serviço de suporte. O 

instrumento com 63 itens foi elaborado e operacionalizado em uma escala do tipo Likert 

de sete pontos. Uma pesquisa com 922 funcionários foi utilizada para avaliação do 

modelo. O instrumento final foi reduzido para 34 itens divididos em quatro fatores (AU et 

al., 2008). 

O quadro 3 apresenta um resumo das métricas utilizadas para avaliação da 

satisfação do usuário na área de sistemas de informação. 
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Quadro 3 - Métricas para Avaliação da Satisfação do Usuário com SI (continua) 

Autor Finalidade da 
pesquisa 

Fonte Fatores 

Bailey e 
Pearson (1983) 

Elaborar um 
instrumento para 

medir a satisfação do 
usuário com sistemas 

de informação 

Revisão de 22 estudos 
relacionados a 

computador e interface 
do usuário 

39 fatores avaliados em seis 
itens por fator 

Ives et al. 
(1983) 

Elaborar um 
instrumento para 

medir a satisfação do 
usuário com sistemas 

de informação 

Pearson (1977); Bailey 
e Pearson (1983) e 

outros7 

 Pessoal e Serviços de EDP 

 Produto da Informação 

 Conhecimento ou 
Envolvimento 

Baroudi e 
Orlikowski 

(1988) 

Elaborar um 
instrumento para 

medir a satisfação do 
usuário com sistemas 

de informação 

Ives et al. (1983); Bailey 
e Pearson (1983) e 

outros 

 Pessoal e Serviços de EDP 

 Produto da Informação 

 Conhecimento ou 
Envolvimento do usuário 

Doll e 
Torkzadeh 

(1988) 

Elaborar um 
instrumento para 

medir a satisfação do 
usuário com sistemas 

de informação 

Bailey e Pearson 
(1983); Debons et al., 

(1978); Neuman e 
Segev (1980); Nolan e 

Seward (1974); 
Swanson (1974); 
Gallagher (1974) 

 Conteúdo 

 Precisão 

 Formato 

 Facilidade de uso 

 Pontualidade  

Delone e 
Mclean (1992 e 

2002) 

Modelo conceitual 
para avaliar o sucesso 

dos sistemas de 
informação 

Shannon e Weaver 
(1949); Mason (1978) 

 Qualidade do sistema 

 Qualidade da informação 

 Qualidade do serviço 

 Uso do sistema 

 Satisfação do usuário 

 Benefícios líquidos 

Mahmood et al. 
(2000) 

Identificar as variáveis 
que afetam a 

satisfação do usuário 
com a TI 

Meta-análise de 45 
pesquisas satisfação do 

usuário entre 1986 e 
1998 

 Benefícios Percebidos e 
Conveniência 

 Conhecimento e 
Envolvimento do Usuário 

 Suporte e Incentivo 
Organizacional 

Au et al. (2008) 

Elaborar um 
instrumento para 

medir a satisfação do 
usuário com sistemas 

de informação 

Bailey e Pearson 
(1983); Ives et al. 
(1983); Baroudi e 

Orlikowski (1988); Doll 
e Torkzadeh (1988); 

Delone e Mclean 
(1992); Oliver (1997) e 

outros 

 Satisfação do Usuário 

 Desempenho de SI 

 Desempenho no Trabalho 

 Relacionamento no Trabalho 

 Auto Desenvolvimento no 
Trabalho 

 Expectativa com 
Desempenho de SI 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                            
7 A principal influência são apresentados, os outros autores servem de suporte para a elaboração da 
pesquisa. 
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2.2.2 Teoria da Confirmação da Expectativa 

 

 

O desenvolvimento de pesquisas sobre satisfação do consumidor ocorreu de 

modo intensivo na década de 1970 para verificar os determinantes da satisfação do 

consumidor. A principal teoria formulada foi a teoria da confirmação da expectativa por 

Oliver (1980). Através do paradigma da desconfirmação, os antecedentes da satisfação 

foram examinados e métricas desenvolvidas. A desconfirmação está relacionada com a 

expectativa inicial e o desempenho do produto (CHURCHILL e SURPRENANT, 1982).  

Segundo Oliver (1980), a expectativa cria um quadro de referência sobre o qual 

um indivíduo realiza um julgamento comparativo. Resultados piores do que o esperado 

são classificados abaixo desse quadro de referência, levando a uma desconfirmação 

negativa. Os resultados melhores que os esperados são avaliados acima desse quadro, 

o que gera desconfirmação positiva. Churchill e Surprenant (1982) afirmam que a 

expectativa do indivíduo pode ser confirmada quando o produto desempenha como 

esperado, negativamente desconfirmada quando o produto desempenha pior do que o 

esperado e positivamente desconfirmada quando o produto desempenha melhor que o 

esperado. Kotler (2000) define satisfação como a sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação de desempenho percebido de um produto 

em relação às expectativas do usuário. 

A satisfação envolve o desempenho e um ponto de referência para comparação, 

onde a expectativa é um critério utilizado para comparação do desempenho esperado e 

percebido. O nível de satisfação é determinada pelo tamanho e direção da discrepância 

entre a expectativa e o desempenho percebido pelo indivíduo (AU et al., 2002). A figura 

2 mostra o relacionamento entre as variáveis da teoria.  
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Figura 2 - Teoria da Confirmação da Expectativa 

Expectativa

Desempenho 

percebido

Desconfirmação Satisfação

 

Fonte: Kettinger e Lee (2005) 

  Pesquisas sobre satisfação utilizando esse modelo foram aplicadas em diversas 

áreas para avaliação de produtos e serviços, incluindo aspectos cognitivos que levam a 

decisão de recompra (LABARBERA e MAZURSKY, 1983), avaliação da satisfação de 

produtos e serviços entre empresas (PATTERSON et al., 1996) e verificação do efeito 

da comunicação de marketing sobre a satisfação geral do consumidor, especificamente 

em relação a satisfação com as informações sobre o produto e com o retorno 

proporcionado pelo produto (SPRENG et al., 1996). Além disso, o paradigma da 

desconfirmação pode ser utilizado para avaliar a satisfação com destinos de viagens 

(PIZAM e MILMAN, 1993) e serviços hospitalares (YÜKSEL e YÜKSEL, 2001). Ryzin 

(2005) utilizou o modelo de desconfirmação para avaliar a satisfação com os serviços 

fornecidos pelo governo.  McKinney et al. (2002) realizou uma pesquisa para medir a 

satisfação do consumidor online, avaliando a página web em relação à qualidade da 

informação e qualidade do sistema.  

Na área de sistemas de informação, o paradigma da desconfirmação foi utilizado 

para avaliação da satisfação do usuário com sistemas de informação. Kettinger e Lee 

(2005) avaliaram a satisfação do usuário com a qualidade do serviço fornecido por 

sistemas de informação. Venkatesh e Goyal (2010) utilizaram a teoria para avaliar seu 

efeito na adoção de sistemas de informação em nível individual. Bhattacherjee (2001) 

verificou o efeito da teoria na continuidade de uso do sistema de informação e na 

satisfação do usuário com o uso do sistema de informação. Liao et al. (2007) propôs um 

modelo para avaliar a satisfação com o uso de serviços eletrônicos, onde o modelo de 

desconfirmação da expectativa apresenta influência.  
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Assim, as variáveis da teoria da confirmação da expectativa são adequadas para 

estabelecer as relações da satisfação do usuário na área de sistemas de informação e 

segurança da informação. 

 

 

2.2.3 Teoria das Necessidades 

 

 

A Teoria das Necessidades é fundamentada nos estudos sobre a motivação 

humana. O pressuposto é a existência de forças que motivam os indivíduos a ações e 

iniciativas em suas vidas (BEAUDREAU, 2012).  

Maslow (1943) propõe a teoria baseado nas necessidades fisiológicas dos seres 

humanos: a homeostase e o apetite. Enquanto o primeiro visa manter as funções vitais 

do organismo, o segundo busca a satisfação das necessidades do corpo humano. As 

necessidades são categorizadas conforme a figura 3. 

Figura 3 - Hierarquia das Necessidades de Maslow 

Auto-Realização

Estima

Social

Segurança

Fisiológica

 
Fonte: Maslow (2000) 

As necessidades básicas são organizadas de modo hierárquico de importância. 

Uma necessidade com maior importância irá monopolizar os esforços do indivíduo até 

sua satisfação. Quando essa necessidade estiver satisfeita, o próximo nível emerge, 

dominando a consciência e servindo como centro de organização do comportamento do 

indivíduo. A necessidade emergente é motivadora do comportamento, enquanto as 

necessidades satisfeitas não atuam como motivadores (MASLOW, 1943). 
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A Teoria ERG de Alderfer (1969) visa um melhor entendimento dos fenômenos 

tratados por Maslow. A Teoria ERG assume que: 

O ser humano tem três necessidades centrais que ele luta para satisfazer. Elas 
incluem satisfazer suas necessidades materiais de existência, manter seu 
relacionamento interpessoal com outras pessoas significativas e busca de 
oportunidades para seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Essas 
necessidades fornecem elementos básicos da motivação (ALDERFER, 1969, p. 
145). 
 

Necessidades de existência são todas as formas de desejos materiais e 

fisiológicos. Elas incluem fome, sede, salário, benefícios e condições físicas de 

trabalho. As necessidades de relacionamento trata da relação com outras pessoas 

significativas. Pessoas significativas são membros da família, chefe, colegas de 

trabalho, subordinados, amigos e inimigos. As necessidades de crescimento envolvem 

a realização de efeitos criativos do indivíduo. A satisfação da necessidade de 

crescimento ocorre através do engajamento da pessoa com problemas que exigem o 

uso pleno de suas capacidades intelectuais e pode exigir o desenvolvimento de 

capacidades adicionais (ALDERFER, 1969).  

As categorias de necessidades de Maslow e Alderfer podem ser comparadas 

conforme o quadro 4.  

Quadro 4 - Relacionamento entre categorias de Maslow e Alderfer 

Categorias de Necessidades 
de Maslow 

Categorias de Necessidades 
de Alderfer 

Fisiológica 
Existência 

Segurança - Material 

Segurança - Interpessoal 

Relacionamento Social 

Estima - Interpessoal 

Estima - Auto Afirmação 
Crescimento 

Auto Realização 

  Fonte: Schneider e Alderfer (1973) 

A teoria das necessidades de Alderfer lida com os problemas de sobreposição 

encontrados na teoria das necessidades de Maslow. Os aspectos relacionados com 

necessidades de segurança de Maslow, que tratam dos desejos físicos e materiais, 

estão abaixo da categoria existência. Os aspectos que tratam de questões de 

segurança interpessoal são relacionados nas necessidades de relacionamento. A 

categoria estima de Maslow possui características interpessoais e de auto afirmação. A 

primeira trata de relacionamento com outras pessoas significativas e é agrupado nas 

necessidades de relacionamento de Alderfer. Na segunda, os aspectos de estima que 
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tratam da auto afirmação e dependem da superação dos próprios padrões de 

competência e eficiência são agrupados nas necessidades de crescimento de Alderfer 

(SCHNEIDER e ALDERFER, 1973). A teoria das necessidades de Alderfer sugere que 

todos os níveis de necessidades estão igualmente ativos nos seres humanos, sem uma 

ordem hierárquica de importância (AU et al., 2002). 

A teoria das necessidades de Alderfer foi utilizada em diversas pesquisas para 

analisar da satisfação em ambientes organizacionais. 

Schneider e Alderfer (1973) realizaram três estudos para identificar indicadores 

para as categorias de necessidades de Maslow e Alderfer. Os dois primeiros estudos 

utilizando as categorias de Maslow apresentaram baixa convergência. O terceiro estudo 

utilizou as categorias de necessidades de Alderfer e resultou em alta convergência. Os 

principais problemas encontrados nos dois primeiros estudos estão relacionados com a 

conceptualização inadequada das categorias das necessidades de Maslow, que não 

facilitam o desenvolvimento de indicadores, e a falta de orientação da teoria para 

estudos organizacionais (SCHNEIDER e ALDERFER, 1973). 

A teoria ERG foi aplicada por Scherf (1974) em uma pesquisa para medir a 

relação da insatisfação do consumidor com a insatisfação das necessidades de 

relacionamento interpessoal. O objetivo da pesquisa era investigar se a frustração das 

necessidades de relacionamento, aliado com a insatisfação com produto, resultava em 

aumento da busca por satisfação das necessidades de existência, ou seja, aumento do 

consumo. Os resultados mostraram que baixos níveis de satisfação com 

relacionamento interpessoal está correlacionado com o aumento do desejo de consumo 

de bens materiais. As evidências apontaram que o aumento da satisfação do 

consumidor ocorre se as necessidades de relacionamento interpessoal são facilitadas 

com o aumento do bem estar econômico (SCHERF, 1974). 

A teoria das necessidades foi aplicada, ainda, em estudos com algoritmos para a 

área de sistemas de informação. Chang e Yuan (2007) criaram um algoritmo baseado 

no Markov Chain Model e na teoria ERG para prever o comportamento dos clientes e 

antecipar o desenvolvimento de sistemas. O processo de desenvolvimento de 

protótipos colaborativo, que envolve clientes e fornecedores de serviços, permite 

qualificar as previsões de necessidades dos clientes e leva a otimização da 
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especificação de produtos. O algoritmo apresentou bom desempenho na previsão do 

comportamento quando combinada com a teoria ERG (CHANG e YUAN, 2007). 

Em pesquisas relacionadas com a satisfação no trabalho, a teoria ERG foi 

utilizada para verificar os mecanismos motivacionais que aumentam a intenção de 

trocar de emprego. As necessidades de crescimento apresentou alto efeito mediador 

nas necessidades de existência, além de forte efeito total em relação as três categorias 

de necessidades. Os resultados fornecem evidências que a intenção de trocar de 

emprego está relacionado com as oportunidades de crescimento no trabalho, além das 

práticas de trabalho, recompensas e desenvolvimento dos objetivos pessoais de 

carreira (CHEN et al., 2012). 

 

 

2.2.4 Teoria da Equidade 

 

 

A teoria da equidade de Adams (1965) estuda os processos de percepção de 

injustiça e a insatisfação no trabalho. A relação de inequidade pressupõe a existência 

de duas partes. A primeira parte é detentor de um atributo que atua como input em um 

processo de troca, caracterizados como educação, inteligência, experiência, 

treinamento, habilidade e outros. A segunda parte é o indivíduo que recebe esse 

atributo do processo de troca e retorna o outcome, que podem ser pagamento de 

salários, recompensas, elogios do supervisor, benefícios e outros privilégios concedidos 

pelo empregador, sendo exemplos de valência positiva. Os outcomes podem possuir 

valência negativa, como más condições de trabalho, monotonia, incertezas e outros 

fatores que geram insatisfação. A percepção de inequidade, ou injustiça, surge quando 

um indivíduo percebe que a razão de seus outcomes com seus inputs, comparados 

com a razão de outcomes e inputs da outra parte, é desigual. A teoria proposta por 

Adams pressupõe a existência de um indivíduo que detém o sentimento de equidade ou 

inequidade, e um segundo indivíduo que realiza a troca ou serve como base de 

comparação. A consequência da inequidade é a insatisfação, um desagradável estado 

emocional (ADAMS, 1965). 
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Pritchard (1969), por meio de uma revisão das pesquisas utilizando a teoria da 

equidade, sugere que um indivíduo sentirá insatisfação se seu próprio esforço for maior 

que os benefícios obtidos, independente da comparação com outros indivíduos. Os 

padrões internos individuais exercem desconforto e levam a satisfação ou insatisfação 

com o seu trabalho. Além disso, os indivíduos tendem a maximizar o outcome recebido, 

independente da relação de equidade percebida (PRITCHARD, 1969).  

Além das relações de trabalho que motivaram o desenvolvimento da teoria da 

equidade, ela é utilizada em pesquisas de diversas áreas, como psicologia (HARDER, 

1991; ALLEN et al., 2012), serviços hospitalares (KWON e JAND, 2012), turismo 

(ALEXANDER e O’GORMAN, 2012), gestão (SCHULTZ et al., 2010), marketing 

(OLIVER e SWAN, 1989) e diversas outras áreas. 

No contexto de sistemas de informação, a teoria da equidade é utilizada em 

estudos sobre pirataria (DOUGLAS et al., 2007; MORTON, 2004), compartilhamento da 

informação (IBRAGIMOVA, 2006), adoção de tecnologia (HESS et al., 2007), satisfação 

do usuário com SI (JOSHI, 1992; HESS e HIGHTOWER, 2002) e para outros 

propósitos. A teoria da equidade traz uma grande contribuição aos estudos de 

satisfação do usuário com SI. Joshi (1991) propõe um modelo para com três estágios 

para avaliação da equidade do uso do sistema e, consequentemente, a satisfação. A 

teoria ajuda a identificar quais são os esforços necessários do usuário para obter os 

benefícios de um SI na realização de um trabalho. O esforço realizado por um usuário 

em um SI compreende o investimento ou sacrifício necessário no uso do sistema na 

esperança de obter um benefício. Esses esforços incluem cognitivos, intelectuais e 

físicos, além do tempo investido pelo indivíduo, como o esforço no aprendizado de uso 

do SI (AU et al., 2002).  
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2.3 MÉTRICAS DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM PRÁTICAS DE SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO 

 

 

Artigos que analisam a satisfação do usuário com tecnologias, sistemas ou 

aplicativos estão amplamente disponíveis em revistas científicas na área de sistemas 

de informação. Uma busca na base EBSCOHost8 mostrou uma série de pesquisas que 

tratam da satisfação do usuário. Observou-se que diversas tecnologias foram 

analisadas, como sistemas de apoio para tomada de decisão (BI), sistemas de gestão 

do conhecimento, sistemas educação e treinamento, sistemas hospitalares, sistemas 

logísticos, intranet corporativa, sistema de gestão de relacionamento com o cliente 

(CRM), comércio eletrônico (B2C) e sistemas integrado de gestão empresarial (ERP). 

Um resumo com pesquisadores, tecnologias pesquisadas, amostras e principais 

variáveis é apresentada no apêndice D. A maioria dos artigos pesquisados citam como 

base para elaboração de métricas Delone e Mclean (1992), Bailey e Pearson (1983), 

Doll e Torkzadeh (1988), Ives et al. (1983) e Baroudi e Orlikowski (1988).  

Uma lacuna na literatura é a falta de pesquisas que avaliem a satisfação do 

usuário com as práticas de segurança da informação. A revisão da literatura mostra que 

o sucesso da segurança da informação depende do comportamento do usuário no uso 

do sistema (NG et al., 2009; STANTON et al., 2004). Além disso, a satisfação do 

usuário é um substituto para avaliação do sucesso de SI (DELONE e MCLEAN, 1992; 

IVES et al., 1983). Assim, atendendo ao objetivo dessa dissertação de identificar os 

fatores que meçam a satisfação do usuário com as práticas de segurança da 

informação, essa seção apresenta escalas que serão combinadas em um instrumento 

de pesquisa para alcançar a esse objetivo. 

O modelo desenvolvido por Au et al. (2008) foi selecionado como base por 

utilizar diversos fatores e indicadores consolidados na literatura, e analisar os fatores 

psicológicos que determinam a satisfação ou insatisfação. Esse modelo é baseado em 

                                                            
8 EBSCOhost é um poderoso sistema de referência on-line acessível através da Internet. Oferece uma 
variedade de bases de dados proprietárias de texto completo e bancos de dados populares de 
provedores de informações. Acessível em http://www.ebscohost.com/ 
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três teorias da motivação: Teoria da Confirmação da Expectativa, Teoria das 

Necessidades e Teoria da Equidade. O fator comum a essas teorias é o fato da 

satisfação do usuário ser a variável dependente. Os indicadores e fatores estão 

baseadas nos principais estudos realizados sobre satisfação do usuário na área de SI, 

especialmente Bailey e Pearson (1983); Ives et al. (1983); Baroudi e Orlikowski (1988); 

Doll e Torkzadeh (1988); Delone e Mclean (1992); Oliver (1997) e outros. 

Os aspectos cognitivos da segurança da informação de Rasmussen (1997), 

HUANG et al. (2011), Ashenden (2008), Ng et al. (2009), Aytes e Connolly (2004), 

Besnard e Arief (2004), Stanton et al. (2004) e Albrechtsen (2007) foram utilizados para 

combinar as escalas de satisfação do usuário. Esses estudos analisam comportamento 

do usuário, o sucesso da segurança da informação e o dilema funcionalidade e 

segurança da informação. O modelo conceitual de pesquisa utilizou como base esses 

estudos em conjunto com os conceitos de satisfação do usuário. 

Au et al. (2008) defendem que a satisfação do usuário não depende apenas dos 

diferentes níveis de necessidades que são atendidos ou dos benefícios recebidos do 

sistema. O esforço empregado para atender cada tipo de necessidade também é 

avaliado para determinar se a recompensa recebida apresenta uma equidade positiva 

e, consequentemente, satisfação do usuário com o SI. Essa abordagem fornece a 

relação que avalia o esforço realizado no uso do sistema para receber um benefício no 

trabalho, que pode resultar em satisfação ou insatisfação (AU et al., 2008). A figura 4 

traz modelo resultante da pesquisa de Au et al. (2008).  

Figura 4 - Modelo Final de Satisfação do Usuário com SI de Au et al. (2008) 
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Fonte: Au et al. (2008) 
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O modelo final encontrou evidências que a satisfação do usuário com SI está 

relacionado com o desempenho de SI, o relacionamento no trabalho e o desempenho 

no trabalho. O desempenho de SI possui como antecedentes os fatores qualidade da 

informação, qualidade do sistema e qualidade do serviço de suporte. Os fatores e 

indicadores utilizados são apresentados a seguir. 

 

 

2.3.1 Desempenho do Sistemas de Informação 

 

 

O desempenho de SI é definido como o retorno percebido pelo usuário no uso do 

SI. Os fatores do desempenho de SI são classificados como qualidade da informação, 

qualidade do sistema e qualidade do serviço de suporte (YAVERBAUM e NOSEK, 

1992; MYERS et al., 1997; TAFTI, 1995; AU et al., 2008). O desempenho de um 

produto é um dos primeiros padrões de comparação na avaliação da satisfação 

(OLIVER, 1997 apud AU et al., 2008), ou seja, quanto maior o nível de desempenho, 

maior o nível de satisfação do usuário.  

A qualidade da informação é uma das medidas mais usadas para avaliar o 

sucesso de um sistema de informação. Esse fator é provavelmente o mais objetivo e 

simples de mensurar (DELONE e MCLEAN, 1992). Os fatores avaliados por Doll e 

Torkzadeh (1988) apresentam relação com essa dimensão. Os fator e seus indicadores 

estão no quadro 5. 

Quadro 5 - Fator Qualidade da Informação (continua) 

Item Fonte 

Precisão 

Bailey e Pearson (1983); Baroudi e Orlikowski 
(1988); DeLone e McLean (1992); Doll e 
Torkzadeh (1988); Goodhue e Thompson 
(1995); Ives et al. (1983) 

Disponibilidade Miller e Doyle (1987) 

Confiabilidade 
Bailey e Pearson (1983); Baroudi e Orlikowski 
(1988); DeLone e McLean (1992); Ives et al. 
(1983) 

Atualidade 
Bailey e Pearson (1983); DeLone e McLean 
(1992); Ives et al. (1983); Miller e Doyle (1987) 

Relevância 
Bailey e Pearson (1983); Baroudi e Orlikowski 
(1988); DeLone e McLean (1992); Ives et al. 
(1983); Miller e Doyle (1987); Saarinen (1996) 

Fonte: Au et al. (2008) 
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Quadro 6 - Fator Qualidade da Informação (final) 

Item Fonte 

Pontualidade 
Bailey e Pearson (1983); DeLone e McLean 
(1992); Doll e Torkzadeh (1988); Goodhue e 
Thompson (1995); Ives et al. (1983) 

Completeza 
Bailey e Pearson (1983); Baroudi e Orlikowski 
(1988); Doll e Torkzadeh (1988); Ives et al. 
(1983); Miller e Doyle (1987); Saarinen (1996) 

Apresentação 
DeLone e McLean (1992); Doll e Torkzadeh 
(1988); Saarinen (1996) 

Acessibilidade 
Doll e Torkzadeh (1988); Goodhue e 
Thompson (1995); Ives et al. (1983); Miller e 
Doyle (1987) 

Fonte: Au et al. (2008) 

A qualidade do sistema avalia as características do sistema que produz a 

informação. Diversos estudos apresentam esse fator como base para avaliar o sucesso 

do sistema de informação e, normalmente, seus indicadores estão relacionados com 

características de desempenho do sistema (DELONE e MCLEAN, 1992; YAVERBAUM 

e NOSEK, 1992; MYERS et al., 1997; TAFTI, 1995). O quadro 6 apresenta os 

indicadores desse fator.  

Quadro 7 - Fator Qualidade do Sistema 

Item Fonte 

Tempo de Resposta 
Bailey e Pearson (1983); DeLone e McLean 
(1992) 

Confiabilidade 
Bailey e Pearson (1983); DeLone e McLean 
(1992) 

Funcionalidade 
DeLone e McLean (1992); Miller e Doyle 
(1987) 

Flexibilidade 
Bailey e Pearson (1983); DeLone e McLean 
(1992); Ives et al. (1983) 

Facilidade de Uso 
DeLone e McLean (1992); Doll e Torkzadeh 
(1988); Ives et al. (1983) 

Facilidade de Integração 
Bailey e Pearson (1983); DeLone e McLean 
(1992); Goodhue e Thompson (1995); Ives et 
al. (1983) 

Fonte: Au et al. (2008) 

O fator qualidade do serviço de suporte surgiu a partir do modelo SERVQUAL da 

área de Marketing (PARASURAMAN et al., 1988). Diversos autores, contudo, 

argumentam que o caráter de serviço dos sistemas de informação devem considerar 

essa dimensão para avalição da satisfação do usuário com o sistema (DELONE e 

MCLEAN, 2002). O fator é apresentado na no quadro 7 com os seus respectivos 

indicadores.  
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Quadro 8 - Fator Qualidade do Serviço de Suporte 

Item Fonte 

Rapidez 
Bailey e Pearson (1983); Kettinger e Lee 
(1994); Miller e Doyle (1987) 

Confiabilidade Kettinger e Lee (1994); Pitt et al. (1995) 

Capacidade de Resposta 
Bailey e Pearson (1983); Kettinger e Lee 
(1994) 

Competência Técnica 
Bailey e Pearson (1983); Ives et al. (1983); 
Miller e Doyle (1987) 

Atitude 
Bailey e Pearson (1983); Baroudi e Orlikowski 
(1988); Doll et al. (1995); Ives et al. (1983); 
Miller e Doyle (1987) 

Habilidade de manter os 
registos precisos 

AU et al. (2002) 

Oferta de Cursos 
Bailey e Pearson (1983); Baroudi e Orlikowski 
(1988); Ives et al. (1983); Miller e Doyle (1987) 

Fonte: Au et al. (2008) 

Assim, o desempenho de SI será avaliado como um fator de segunda ordem com 

antecedentes nos três constructos descritos acima. 

 

 

2.3.2 Realização das Necessidades Equitativas 

 

 

A realização das necessidades equitativas é baseada em três categorias de 

necessidades (existência, relacionamento e crescimento) da teoria das necessidades 

de Alderfer (1969), também conhecida como Teoria ERG. Essas categorias foram 

combinadas com a teoria da equidade e originaram a dois fatores: realização do 

desempenho do trabalho equitativo e realização do relacionamento equitativo.  

O fator realização do desempenho do trabalho equitativo representa as 

necessidades ou benefícios que são derivados do uso do SI, aumentando o 

desempenho no trabalho. Essa é a necessidade básica e fundamental que um SI deve 

atender. Exemplos podem ser aumento da eficiência no trabalho, efetividade funcional e 

qualidade de serviço (ALDERFER, 1969). A escala foi operacionalizada para avaliar a 

relação esforço/benefício em nível individual das necessidades do usuário que o SI 

pode atender. A variável latente é apresentada no instrumento de pesquisa como um 
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benefício a ser obtido do sistema, enquanto os indicadores representam o esforço para 

obter esse benefício (AU et al., 2008). O quadro 8 apresenta os indicadores. 

Quadro 9 - Fator Realização do Desempenho do Trabalho Equitativo 

Item Fonte 

Tempo exigido para aprender a usar o 
sistema 

Joshi (1989, 1990); Regan e O’Connor 
(1994) 

Habilidades intelectuais para aprender a 
usar o sistema e interpretar a informação 

Regan e O’Connor (1994); Rosenberg 
(1997); Zuboff (1988) 

Nível de pressão e estresse no trabalho Alter (1999); Rosenberg (1997) 

Esforço físico para usar o sistema 
Eason (1988); Regan e O’Connor 
(1994); Rosenberg (1997) 

Fonte: Au et al. (2008) 

A realização do relacionamento equitativo representa as necessidades sociais do 

usuário que são atendidas a partir do conhecimento de como utilizar o sistema, mas 

requer interação com outros seres humanos. Exemplos de necessidade sociais são 

reconhecimento, status, relacionamento social, poder e controle (ALDERFER, 1969). 

Esse fator avalia duas relações de esforço/benefício com os mesmos indicadores. O 

quadro 9 apresenta os indicadores. 

Quadro 10 - Fator Realização do Relacionamento Equitativo 

Item Fonte 

Tempo exigido para aprender a usar o 
sistema 

Joshi (1989, 1990); Regan e O’Connor 
(1994) 

Nível de pressão e estresse no trabalho Alter (1999); Rosenberg (1997) 

Fonte: Au et al. (2008) 

O objetivo da realização das necessidades equitativas é descobrir os processos 

psicológicos que levam o usuário a transformar o desempenho de SI em diferentes 

níveis de satisfação e insatisfação. A satisfação do usuário não depende apenas dos 

diferentes níveis de necessidades que são atendidos (benefícios recebidos), mas se o 

esforço empregado para atender cada tipo de necessidade compensa ou não. Baseado 

na Teoria da Equidade, quanto maior a razão dos benefícios ganhos em comparação 

com o esforço requeridos, maior será a satisfação do usuário e vice-versa (AU et al., 

2008).  
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2.3.3 Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação 

 

 
Esse fator tem o objetivo de medir a satisfação do usuário com as práticas de 

segurança da informação e atua como a variável dependente do modelo. Os 

indicadores comuns na literatura de satisfação do usuário e segurança da informação 

são apresentados no quadro 10. 

Quadro 11 - Fator Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação 

Item Fonte 

Satisfação com segurança Oliver (1997); Spreng et al. (1996) 

Treinamento de segurança Petter et al., 2008; Spears e Barki, 2010 

Políticas de segurança Goel e Chengalur-Smith (2010) 

Satisfação Geral 
Kim et al. (1998); Oliver (1997); Spreng et al. 
(1996) 

Fonte: Desenvolvido pelo Autor 
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2.4 MODELO CONCEITUAL DE PESQUISA 

 

 

Essa seção descreve o modelo de pesquisa formulado a partir da literatura 

apresentada nesse capítulo. As hipóteses de pesquisa são elaboradas a partir das 

relações dos fatores e conceitos pesquisados. 

O modelo de pesquisa conceitual utilizado nessa dissertação está na figura 5. 

Figura 5 - Modelo Conceitual de Pesquisa  

Satisfação do Usuário 

com as Práticas de 

Segurança da 

Informação

H3

H1

Desempenho de 

SI

Desempenho no 

Trabalho

Relacionamento 

no Trabalho

H1a

H1c

H1b

H2

Qualidade da 

Informação

Qualidade do 

Sistema

Qualidade do 

Serviço de 

Suporte

Relação 

Esforço/Benefício

H4

H5

H6

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Devido à complexidade dos nomes e para facilitar o entendimento, algumas 

variáveis latentes foram renomeadas e serão usadas dessa maneira no restante da 

dissertação. 

Au et al. (2008) define desempenho do SI como o retorno percebido pelo usuário 

no uso do SI. O desempenho é um dos primeiros atributos de comparação da 

satisfação avaliados pelo usuário (OLIVER, 1997 apud AU et al., 2008). Essa relação 

desempenho e satisfação é proposto pela Teoria da Confirmação da Expectativa de 

Oliver (1977).  
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Rasmussen (1997), Besnard e Arief (2004) e Albrechtsen (2007) propõem o 

dilema usabilidade versus segurança da informação. O usuário intuitivamente tende 

executar tarefas com a melhor relação esforço/benefício. Considerando que a 

satisfação é um processo de cognitivo, a hipótese formulada considera que quanto mais 

complexas as práticas de segurança da informação, maiores serão as dificuldades de 

uso do sistema. Essas dificuldades levam à busca por usabilidade e funcionalidade, 

reduzindo o uso das práticas de segurança da informação e, consequentemente, a 

satisfação do usuário com as práticas de segurança. Assim, é proposta a seguinte 

hipótese: 

 

H1: O Desempenho do SI está relacionado negativamente com a Satisfação do 

Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

 

O desempenho de SI é composto pelos fatores qualidade da informação, 

qualidade do sistema e qualidade do serviço de suporte (MYERS et al., 1997; TAFTI, 

1995; AU et al., 2008). Ives et al. (1983), Baroudi e Orlikowski (1988), Delone e Mclean 

(2002) e Au et al. (2008) afirmam, ainda, que essas dimensões que tem impacto 

significativo na satisfação do usuário. Desta forma, as seguintes hipóteses são 

formuladas: 

 

H1a: A Qualidade da Informação está relacionada positivamente com o 

Desempenho do SI. 

 

H1b: A Qualidade do Sistema está relacionada positivamente com o 

Desempenho do SI. 

 

H1c: A Qualidade do Serviço de Suporte está relacionada positivamente com o 

Desempenho do SI. 

 

Aytes e Connolly (2004) consideram que a intenção de adotar um 

comportamento seguro no uso do computador é uma escolha racional baseada na 
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percepção do indivíduo entre usabilidade das práticas seguras e as consequências de 

não usar práticas seguras. Os estudos de segurança da informação mostram que o 

nível de conscientização do usuário depende de treinamentos e campanha de 

conscientização sobre a segurança da informação (NG et al., 2009; HUANG et al., 

2011; DHILLON, 1999). Contrariando o senso comum, usuários não percebem as 

práticas de segurança da informação como barreiras para o uso de sistemas (NG et al., 

2009). Evidências mostram a existência da conscientização dos usuários sobre a 

importância da segurança da informação em diferentes níveis. Em alto nível, os 

usuários percebem a importância da segurança da informação para eles e para a 

companhia, demonstrando motivação para contribuir com a segurança da informação. 

Em baixo nível, a conscientização existe, mas está abaixo do adequado, com usuários 

citando poucas práticas de segurança, dificuldade de identificar ameaças, 

desconhecimento das consequências de brechas de segurança e falta de percepção do 

valor do seu papel na segurança da informação. Independentemente do nível de 

conscientização, os usuários afirmam considerar importante a segurança da informação 

(ALBRECHTSEN, 2007). 

Dois fatores do modelo selecionados são baseados na Teoria das Necessidades 

formulada por Alderfer (1969). O desempenho no trabalho representa a satisfação das 

necessidades derivadas do uso do SI que aumentam a eficiência no trabalho. O 

relacionamento no trabalho trata das necessidades sociais do usuário que requer 

interação entre os seres humanos para serem atendidos. Ambas dimensões avaliam 

uma relação esforço/benefício para determinar a satisfação. Assim, quando os 

benefícios percebidos são maiores do que o esforço, é provável que que o usuário 

estará satisfeito com o SI (AU et al., 2008). Levando em conta essas definições e o fato 

dos usuários afirmarem ter uma percepção positiva da segurança da informação, as 

seguintes hipóteses de pesquisa são formuladas: 

 

H2: Desempenho no Trabalho está relacionado positivamente com a Satisfação 

do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

H3: Relacionamento no Trabalho está relacionado positivamente com a 

Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 
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O modelo Realização das Necessidades Equitativas (renomeado para Relação 

Esforço/Benefício para simplificação) visa descobrir os processos psicológicos que 

geram os diferentes níveis de satisfação e insatisfação (AU et al., 2008). Considerando 

que o comportamento do usuário em relação à segurança da informação é uma escolha 

racional do usuário, que práticas de segurança da informação não são vistas como 

barreiras no uso do SI e que o usuário tem consciência em maior ou menor grau da 

importância da segurança da informação (AYTES e CONNOLLY, 2004; NG et al., 2009; 

HUANG et al., 2011; DHILLON, 1999; ALBRECHTSEN, 2007), uma das hipóteses 

formuladas considera que a Relação Esforço/Benefício pode atuar como um constructo 

abstrato na satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação. Desse 

modo, as seguintes hipóteses são formuladas: 

 

H4: A Relação Esforço/Benefício está relacionada positivamente com a 

Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

 

H5: Desempenho no Trabalho está relacionado positivamente com a Relação 

Esforço/Benefício. 

 

H6: Relacionamento no Trabalho está relacionado positivamente com a Relação 

Esforço/Benefício. 

 

Uma coleta de dados foi realizada utilizando o instrumento de pesquisa para 

avaliação das hipóteses do modelo conceitual. As hipóteses apresentadas no modelo 

foram avaliadas por meio de técnicas de análise multivariada. O instrumento de 

pesquisa elaborado com seis fatores e 34 indicadores está disponível no apêndice A 

dessa dissertação. A análise dos dados foi realizado no capítulo 4. No próximo capitulo, 

o método utilizado para análise de dados é apresentado. 
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3 MÉTODO 

 

 

Os elementos utilizados para desenvolvimento da pesquisa são descritos nesse 

capítulo. Na seção 3.1, a classificação e o desenho da pesquisa são apresentados. Na 

seção 3.2, são descritos os procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A partir da definição dos fatores e indicadores do instrumento de pesquisa para 

avaliar a satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação, uma 

pesquisa do tipo survey de caráter quantitativo foi realizada para confirmar a relação 

entre os indicadores e os fatores. A survey foi realizada com usuários corporativos que 

utilizam a sistemas de informação no trabalho.  

 Segundo Pinsonneault e Kraemer (1993), três características são atribuídas à 

pesquisa do tipo survey. A primeira é que a análise consiste em estabelecer relações 

entre variáveis ou projeções acerca da população estudada. A segunda é que a coleta 

de dados é realizada a partir de instrumentos de pesquisa estruturados e pré-definidos. 

Por fim, as informações são em geral coletadas junto a uma fração, ou amostra, da 

população-alvo. Pinsonneault e Kraemer (1993) afirmam, ainda, que a survey pode ser 

utilizada para coletar dados ou informações sobre particularidades, ações e opiniões de 

um determinado grupo de pessoas, representantes de uma determinada população-

alvo. 

Baseado na revisão da literatura realizado no capítulo 2, a seleção e combinação 

de fatores e indicadores foi realizada, resultando em um instrumento de pesquisa 

baseado na literatura, com para alcançar o propósito de medir a satisfação do usuário 

com as práticas de segurança da informação. Um modelo conceitual de pesquisa e 

hipóteses foram formuladas, conforme seção 2.5. 
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O percurso metodológico deste estudo está representado no desenho de 

pesquisa da figura 6. Na primeira etapa, foi realizado o levantamento teórico, 

juntamente com a definição do tema, revisão da literatura e preparação do instrumento 

de pesquisa. Na segunda etapa, foram contempladas a análise junto a especialista, 

Estudo Piloto, testes de validação e confiabilidade, e ajustes do instrumento. Na etapa 

final, foi realizado o Estudo Completo através de uma survey, análise de dados, as 

conclusões e a elaboração do relatório final. 

Figura 6 - Desenho de pesquisa 

Etapa 3Etapa 2Etapa 1

Levantamento 

teórico

Definição do 

tema de 

pesquisa e 

objetivos

Revisão da 

literatura

Survey pré-

teste

Teste de 

validação e 

confiabilidade

Ajustes do 

instrumento

Estudo 

Completo

Análise dos 

dados

Conclusões

Relatório final

Seleção/

preparação do 

instrumento de 

pesquisa

Análise por 

especialistas

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 O estudo é caracterizado como uma pesquisa do tipo corte transversal, onde “o 

pesquisador coleta os dados em um momento preciso do tempo junto à amostra 

selecionada para representar a população alvo” (HOPPEN et al., 1996, p.6). 

 

 

3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Essa seção apresenta o método utilizado no estudo quantitativo para avaliação 

do modelo de pesquisa. Os dados da população e amostra utilizados são apresentados 

na seção 3.2.1. A seção 3.2.2 descreve o instrumento de pesquisa. O Estudo Piloto é 



61 
 

apresentado na seção 3.2.3 e o Estudo Completo na seção 3.2.4. Na seção 3.2.5, a 

metodologia empregada na análise de dados quantitativos, baseado no paradigma de 

Koufteros (1999), é descrito. Por fim, a seção 3.2.6 apresenta o software utilizado para 

o tratamento estatístico dos dados. 

 

 

3.2.1 População e Amostra 

 

 

Cooper e Schindler (2003) definem uma população como o conjunto completo de 

elementos sobre o qual se deseja fazer inferências. Os autores afirmam que um 

elemento da população é a pessoa que está sendo considerada para mensuração. “A 

ideia básica da amostragem é que, ao selecionar alguns elementos em uma população, 

podemos tirar conclusões sobre toda a população” (COOPER e SCHINDLER, 2003, 

p.150). A população alvo dessa pesquisa foi definida como profissionais usuários de 

sistemas de informação corporativos, atuantes em qualquer segmento da indústria, em 

empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte.  

Uma total 1.837 pessoas foram convidadas a responder a pesquisa. Essa base é 

composta por pessoas de diversos estados brasileiros, com maior concentração no Rio 

Grande do Sul e São Paulo. Os profissionais atuam em empresas de diversos 

segmentos da indústria, de pequeno, médio e grande porte. Uma carta convite foi 

enviada por e-mail explicando o propósito da pesquisa. Um link de acesso para o 

formulário eletrônico foi fornecido no convite. 

Amostra pode ser definida como um subconjunto de indivíduos da população-

alvo. A amostra da pesquisa é um dos itens que devem ser avaliados para garantir a 

validade do estudo (HOPPEN et al., 1996). O total de 221 pessoas retornaram 

questionários completos, uma amostra final que representa 12% da população. O perfil 

completo dos respondentes é apresentado na seção 4.2.2. Devido ao uso de um 

formulário eletrônico que solicitava o preenchimento de todas as questões, todos os 

questionários estavam completos. Contudo, o processo de purificação realizado no item 
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4.2.3 eliminou 17 questionários que apresentavam respostas em apenas dois itens da 

escala intervalar. 

 

 

3.2.2 Instrumento de Pesquisa 

 

 

Questionário é um conjunto predeterminado de perguntas elaborados com o 

objetivo de coletar os dados dos respondentes. O instrumento de pesquisa é 

cientificamente desenvolvido para medir as características dos entrevistados, empresas 

e outros fenômenos em forma de quantitativa, possibilitando a análise estatística dos 

resultados. O instrumento de pesquisa foi desenvolvido para permitir a coleta de dados 

sem a presença do pesquisador (HAIR et al., 2010). 

Fatores de um instrumento de pesquisa foram combinados com o objetivo de 

medir a satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação. As 

perguntas são do tipo fechada e o entrevistado selecionou respostas utilizando uma 

escala do tipo Likert intervalar de sete pontos, onde 1 representa valor baixo e 7 

representa valor alto. Itens de controle para analisar as características dos 

respondentes foram acrescentados, questionando-se o sexo, faixa etária, escolaridade, 

função na empresa, ramo da empresa, porte da empresa e tempo de uso da internet. O 

instrumento de pesquisa apresenta seis fatores de primeira ordem e 34 indicadores, 

além de sete itens de controle. O instrumento de pesquisa inicial está disponível no 

apêndice A e o instrumento de pesquisa final validado está no apêndice B. 

 

 

3.2.3 Estudo Piloto 

 

 

O Estudo Piloto foi realizado para avaliação do instrumento quanto a exatidão e 

coerência das respostas. O objetivo do estudo piloto é identificar e eliminar problemas, 
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testando o conteúdo das questões, enunciados, dificuldades das perguntas e instruções 

aos respondentes (MALHOTRA, 2001).  

A população convidada para essa etapa era composta por profissionais que 

atuam na área da Tecnologia da Informação, no segmento de educação e segurança 

da informação.  

O total de 690 pessoas foram convidadas através de correio eletrônico para 

responder a pesquisa, obtendo-se 58 respostas válidas no mês de novembro de 2012. 

Dois questionários foram removidos por apresentarem respostas em apenas dois 

pontos da escala intervalar. 

O Estudo Piloto foi analisado quanto a confiabilidade e unidimensionalidade dos 

fatores, seguindo as recomendações de Hair et al. (2010) e Koufteros (1999). Os testes 

de confiabilidade usaram Alfa de Cronbach e Correlação Item-Total Corrigido (CITC). A 

análise de unidimensionalidade utilizou a Análise Fatorial Exploratória (AFE) no bloco 

para verificar se todos os indicadores representavam um único fator. Um indicador foi 

removido do instrumento no fator qualidade do sistema, resultando em um instrumento 

composto por seis fatores e 33 indicadores. Os detalhes do Estudo Piloto é descrito na 

seção 4.1. A metodologia para análise de dados está descrita em detalhes na seção 

3.2.5 desse capítulo. 

 

 

3.2.4 Estudo Completo 

 

 

O estudo completo foi realizado entre os meses de novembro de 2012 e janeiro 

de 2013. Um formulário eletrônico foi utilizado para coleta de dados e os respondentes 

foram convidados por e-mail, conforme descrito na seção 3.2.1 População e Amostra.  

A análise de dados utilizou Modelagem de Equações Estruturais (MEE) utilizando 

os paradigmas de Koufteros (1999) e Koufteros et al. (2009), além dos procedimentos 

indicados por Hair et al. (2010) e Kline (2011) para Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

A próxima seção (3.2.5) apresenta as etapas utilizadas para análise de dados 

quantitativos.  A seção 4.2 descreve detalhadamente a análise do Estudo Completo. 
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3.2.5 Análise de Dados Quantitativos 

 

 

A análise dos dados quantitativos foi realizada em três etapas que variam de 

acordo com o estágio da pesquisa. Na primeira etapa, utilizando dados do Estudo 

Piloto, métodos tradicionais para avaliações de escalas de medida, como confiabilidade 

Alfa de Cronbach, Correlação Item-Total Corrigido (CITC) e Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) foram realizados, conforme indicado por Churcill (1979), Koufteros (1999) e Hair 

et al. (2010). 

A segunda etapa foi realizado com a base de dados do Estudo Completo, 

aplicando o paradigma de Koufteros (1999) para Análise Fatorial Confirmatória (AFC). 

O paradigma permite a validação e refinamento do instrumento de pesquisa por meio 

de sete fases análise fatorial confirmatória dos constructos proposto no modelo 

conceitual. As sete etapas do paradigma de Koufteros (1999) estão ilustradas na figura 

7 e foram utilizadas para avaliação da unidimensionalidade do modelo proposto. 

Na terceira e última etapa, o Estudo Completo foi analisado utilizando o 

paradigma de Koufteros et al. (2009) para modelos com fatores de segunda ordem, 

onde constructos abstratos de segunda ordem são avaliados utilizando os fatores e 

indicadores do instrumento de pesquisa. 
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Figura 7 - Paradigma Koufteros (1999) para AFC
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Fonte: Koufteros (1999) 
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3.2.5.1 Desenvolvimento do Instrumento de Pesquisa 

 

 

A necessidade de desenvolver escalas baseadas na especificação conceitual do 

constructo medido é algo enfatizado por diversos pesquisadores (PARASURAMAN et 

al., 1988). Especificar o domínio do constructo requer exatidão no delineamento do que 

deve ser incluído na definição e o que deve ser excluído. “O pesquisador deve ser 

exato na especificação conceitual do constructo, especificando o que está e o que não 

está incluído no domínio (do constructo). É imperativo que o pesquisador consulte a 

literatura quando conceituar constructos e especificar domínios” (CHURCHILL, 1979, p. 

67). Koufteros (1999) enfatiza a importância dessa etapa por ter um impacto decisivo na 

unidimensionalidade e outros propriedades de mensuração. 

Os testes tradicionais de avaliação do instrumento de pesquisa são realizados 

nessa fase com o Estudo Piloto. Os testes realizados são confiabilidade Alfa de 

Cronbach, Correlação Item-Total Corrigido (CITC) e Análise Fatorial Exploratória (AFE) 

no bloco. Koufteros (1999) recomenda que essas técnicas sejam aplicadas em estágios 

iniciais do estudo empírico com o propósito de explorar a teoria a ser desenvolvida. 

Esses testes não devem ser utilizados de forma isolada para avaliação de 

unidimensionalidade. 

 

 

3.2.5.2.1 Confiabilidade Alfa de Cronbach 

 

 

 A medida de confiabilidade é dada pelo coeficiente Alfa de Cronbach. “Essa deve 

ser a primeira medida calculada para avaliar a qualidade do instrumento” (CHURCHILL, 

1979, p.68). O coeficiente Alfa de Cronbach é relacionado com a confiabilidade 

individual do indicador e com o número de indicadores de um fator. O Alfa de Cronbach 

não deve ser confundido como índice de avaliação da unidimensionalidade da escala 

(KOUFTEROS, 1999). Fatores com coeficientes acima de 0,700 apresentam 

confiabilidade satisfatória (HAIR et al., 2010). 
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3.2.5.2.2 Correlação Item-Total Corrigido 

 

 

A Correlação Item-Total Corrigido (CITC) refere-se a correlação de um indicador 

com o escore composto de todos os itens de um mesmo conjunto. A CITC avalia a 

correlação entre os indicadores de um fator e se compartilham o mesmo significado 

(CHURCHILL, 1979). Indicadores com CITC abaixo de 0,500 devem ser eliminados do 

instrumento de pesquisa (KOUFTEROS, 1999). 

 

 

3.2.5.2.3 Análise Fatorial Exploratória no Bloco 

 

 

 Churchill (1979) argumenta que a Análise Fatorial Exploratória (AFE) deve ser 

realizada após o cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach. A AFE é realizada somente 

no bloco devido à complexidade do modelo inicial com fatores de segunda ordem. A 

AFE no bloco analisa cada fator individualmente com os seus indicadores 

especificados. Koufteros (1999) alerta que essa análise não deve ser realizada para 

avaliação de unidimensionalidade, pois a AFE no bloco pode apresentar problemas nas 

cargas fatoriais e não fornece avaliação da consistência externa. Essa análise é 

recomendada somente para fatores que possuam pelo menos quatro indicadores. O 

resultado da AFE no bloco permite determinar se existe somente um fator no conjunto 

de indicadores que representa esse fator (KOUFTEROS, 1999).  

 

 

3.2.5.2 Coleta de Dados 

 

 

Koufteros (1999) não detalha a etapa de coleta de dados, embora reconheça a 

importância dessa fase por seu impacto na unidimensionalidade e em outras 

propriedades de mensuração. Entender os objetivos da pesquisa e o tipo de dados que 
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necessita coletar é o primeiro passo na etapa de coleta de dados (HAIR et al., 2010). 

Como o objetivo da pesquisa é analisar a satisfação do usuário com as práticas de 

segurança da informação, a coleta de dados foi realizada com usuários de 

computadores corporativos. Duas coletas de dados foram realizadas para essa 

dissertação, conforme descrito nas seções 3.2.1, 3.2.3 e 3.2.4. 

 

 

3.2.5.3 Validade Convergente 

 

 

A validade convergente é avaliada utilizando os valores t e a proporção da 

variância (R2) de cada indicador. O objetivo dessa etapa é avaliar o desempenho de 

cada indicador no bloco. Itens que apresentem valores t abaixo de |2| e R2 abaixo de 

0,5 devem ser retirados do modelo e análises subsequentes devem ser realizadas 

(KOUFTEROS, 1999). 

 

 

3.2.5.4 Avaliação de Ajustes e Unidimensionalidade 

 

 

O objetivo dessa fase é avaliar o relacionamento de cada indicador com os 

outros indicadores e fatores no modelo completo. O ajuste do modelo permite a 

avaliação de unidimensionalidade e é realizada através da Estatística Qui-Quadrado 

(2), Significância 2 (valor p), 2 por graus de liberdade (2/df - degrees of freedom), 

índice RMR, NFI, NNFI e CFI. Modelos com baixos índices de ajuste podem ser 

diagnosticados através dos Resíduos Padronizados e Índices de Modificação. Cada 

índice apresenta valores de referência para avaliação de unidimensionalidade. 

Koufteros (1999) recomenta valores 2/df menor que 5 e índices CFI e NNFI maior de 

0,9. Os indicadores com Resíduos Padronizados maior que |2,58| e Índice de 

Modificação maior que 4,0 devem ser analisados e o modelo pode ser reespecificado 

para obtenção de melhores índices de ajuste se necessário (KOUFTEROS, 1999). 
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3.2.5.5 Validade Discriminante 

 

 

A validade discriminante é avaliada pela comparação da Variância Média 

Extraída (AVE) com a correlação quadrada entre variáveis latentes. Os valores de AVE 

de cada constructo devem ser substancialmente maiores do que o valor da correlação 

quadrada entre o constructo e todos os outros constructos (KOUFTEROS, 1999). Para 

modelos de segunda-ordem, a validade convergente tem precedência em relação à 

validade discriminante (KOUFTEROS et al., 2009). 

 

 

3.2.5.6 Confiabilidade do Constructo 

 

 

A confiabilidade do constructo é avaliada através da Confiabilidade Composta 

(CC) e da Variância Média Extraída (AVE). Mesmo em modelos que sugerem 

unidimensionalidade pelos índices de ajuste, a confiabilidade deve ser analisada para 

garantir que o modelo está livre de erros de mensuração (KOUFTEROS, 1999).  

A confiabilidade composta significa que os indicadores das variáveis latentes são 

consistentes com sua mensuração, avaliando o grau no qual dois ou mais indicadores 

compartilham sua mensuração no constructo. Valores acima de 0,80 são considerados 

adequados (KOUFTEROS, 1999) 

AVE mede a quantidade de variância dos indicadores especificados em uma 

variável latente. Altos valores de AVE são esperados quando os indicadores 

verdadeiramente representam as variáveis latentes. Valores de AVE devem ser 

superiores a 0,50 (KOUFTEROS, 1999). 
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3.2.5.7 Testes no Modelo Estrutural 

 

 

A última fase do paradigma de Koufteros (1999) é a avaliação do modelo 

estrutural. As variáveis exógenas e endógenas devem ser relacionados para avaliação 

das hipóteses da pesquisa. Os índices de ajustes devem ser avaliados. Os valores t 

das relações entre variáveis exógenas endógenas acima de |2| indicam suporte a 

hipótese elaborada. Os coeficientes de determinação (R2) devem ser avaliados para as 

variáveis endógenas do modelo (KOUFTEROS, 1999). 

 

 

3.2.6 Tratamento Estatístico dos Dados 

 

 

O tratamento estatísticos dos dados foi realizado com o software SPSS versão 

21.0 (Statistical Package for the Social Sciencies), empregado na organização e 

consolidação dos dados e estudo exploratório. O modelo confirmatório foi analisado 

com o software AMOS versão 21.0 (Analysis of Moment Structure).  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa quantitativa realizada nessa 

dissertação. A seção 4.1 apresenta os resultados do Estudo Piloto, onde o modelo é 

avaliado utilizando Análise Fatorial Exploratória (AFE). Na seção 4.2, os resultados do 

Estudo Completo é realizado usando Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e Modelagem 

de Equações Estruturais (MEE). 

 

 

4.1 ESTUDO PILOTO 

 

 

Esta seção apresenta os resultados do Estudo Piloto que foi realizado com o 

objetivo de validar e refinar o instrumento de pesquisa. As etapas de validação do 

instrumento estão representadas na figura 8 e detalhadas na seção 3.2.5. 

Figura 8 - Etapas de Validação Estudo Piloto 

Coleta de dados Pré-Teste

Análise de Confiabilidade

- Coeficiente Alfa de Cronbach

- Correlação Item-Total Corrigido (CITC)

Análise Fatorial Exploratória (AFE) no bloco

- KMO

 
Fonte: Adaptado de Koufteros (1999) 

O instrumento de pesquisa inicial elaborado a partir da literatura está disponível 

no apêndice A. Esse instrumento é composto por seis fatores e 34 indicadores. A 

análise de confiabilidade e fatorial foram realizadas com o objetivo de verificar a 

consistência dos fatores formulados. Caso um indicador necessite ser removido do 

instrumento de pesquisa, os testes serão repetidos até que os índices adequados 

sejam obtidos. 
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4.1.1 Análise do Instrumento Inicial 

 

 

O instrumento de pesquisa foi preparado para medir a Satisfação do Usuário 

com as Práticas de Segurança da Informação. Os indicadores foram operacionalizados 

em uma escala do tipo Likert intervalar de sete pontos, onde 1 representa valor baixo e 

7 representa valor alto. Ao longo do instrumento, a escala apresenta variações, sendo a 

primeira etapa uma escala de concordância (questões 1 a 4), a segunda etapa uma 

escala de valor (questões 5 a 26) e a terceira etapa a escala apresenta questões para 

avaliação de proporção benefício sobre esforço (questões 27 a 34). Além disso, foram 

acrescentados itens de controle para analisar as características dos respondentes, 

questionando-se o sexo, faixa etária, escolaridade, função na empresa, ramo da 

empresa, porte da empresa e tempo de uso da internet.  

A validação inicial do instrumento de pesquisa foi realizado com três acadêmicos 

da área de sistemas de informação, onde itens e fatores foram apresentados e 

discutidos avaliando entendimento, ordem e adequação das questões preliminares. 

Nessa etapa, cinco itens foram removidos por não apresentarem adequação quanto 

aos objetivos da pesquisa, sete itens tiveram a redação modificada para aumentar o 

entendimento e um fator (satisfação com as práticas de segurança da informação) teve 

sua ordem alterada no instrumento de pesquisa. 

Posteriormente, três especialistas de segurança da informação foram convidados 

a responder e comentar o instrumento. Isso ocorreu em duas sessões junto ao 

pesquisador, sendo que a primeira sessão realizada com dois especialistas e a 

segunda sessão com um especialista. O objetivo era analisar o instrumento quanto a 

sua clareza e organização das perguntas. 

Por fim, o instrumento foi enviado para revisão de 11 estudantes do curso de 

Pós-Graduação em Sistema de Informação da Universidade Federam do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) no formato eletrônico semelhante ao posteriormente distribuído ao público 

alvo. O objetivo era avaliar tempo de resposta, erros de digitação, clareza e 

comentários gerais. Cinco estudantes enviaram comentários com ajustes a serem 

realizados no instrumento final. 
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Concluída a análise quanto a validação de conteúdo e validade de face do 

instrumento preliminar, foi iniciada a coleta de dados para o Estudo Piloto.  

 

 

4.1.2 Coleta de Dados 

 

 

O instrumento Pré-Teste foi distribuído através de correio eletrônico para duas 

listas compostas por profissionais da área de segurança da informação e da área 

educação de tecnologia da informação. A lista de segurança da informação é composta 

por 213 profissionais, enquanto a lista de profissionais da educação de tecnologia da 

informação é composta por possuía 477 profissionais. Os dados foram coletados entre 

nos dias 26 e 27 de novembro de 2012, obtendo-se 58 respostas válidas.  

A purificação da base foi realizada com o objetivo de eliminar respostas com 

baixa variância. Assim, foram eliminados dois questionários que apresentavam 

respostas em apenas dois itens na escala intervalar (questionários 20 e 47), restando 

56 questionários válidos no banco de dados. 

 

 

4.1.3 Caracterização dos respondentes do Estudo Piloto 

 

 

Dados de controle foram coletados para avaliação dos respondentes da 

pesquisa. O primeiro item de controle caracteriza os respondentes quanto ao gênero, 

conforme os dados da tabela 1. 

Tabela 1 - Pré-Teste: Caracterização quanto ao Gênero 

Gênero dos Respondentes Total % 

Feminino 13 22,4% 

Masculino 43 76,8% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A faixa etária dos respondentes mostra uma concentração de profissionais entre 

21 e 40 anos com 87,5% dos entrevistados, conforme dados da Tabela 2. 
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Tabela 2 - Pré-Teste: Caracterização quanto a Faixa Etária 

Faixa Etária dos Respondentes Total % 

Menos de 20 anos 1 1,8% 

21 a 30 anos 25 44,6% 

31 a 40 anos 24 42,9% 

41 a 50 anos 6 10,7% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os dados de escolaridade apresentados na tabela 3 mostra que 32,1% são 

profissionais com nível de graduação e 62,5% são pós-graduados. Esse era um dado 

esperado devido a população respondente o Estudo Piloto ser composto por 

profissionais especializados em segurança da informação e educação em tecnologia da 

informação. 

Tabela 3 - Pré-Teste: Caracterização quanto a Escolaridade 

Escolaridade dos Respondentes Total % 

Ensino médio 2 3,6% 

Ensino técnico 1 1,8% 

Ensino superior 18 32,1% 

Pós-graduação 35 62,5% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A distribuição quanto a posição na empresa demonstra que 58,9% são 

funcionários, 25,0% gerentes e 10,7% diretores, conforme os dados da tabela 4. 

Tabela 4 - Pré-Teste: Caracterização quanto a Posição na Empresa 

Posição na Empresa dos Respondentes Total % 

Funcionário/Colaborador 33 58,9% 

Gerente 14 25,0% 

Diretor 6 10,7% 

Professor 1 1,8% 

Prof. Liberal 1 1,8% 

Outro 1 1,8% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os dados da tabela 5 revelam que 62,5% dos respondentes trabalham em 

empresas do ramo de Tecnologia da Informação e 10,7% da área de Educação, o que 

era esperado devido ao público convidado a responder a survey. O demais setores 

apresentados na tabela (26,8% dos respondentes) são compostos pelos ramos de 

Consultoria, Defesa, Segurança e Aeroespacial, Educação, Farmacêutica, Metalurgia e 

Siderurgia, Petróleo, Óleo e Gás, Saúde, Telecomunicações, e Vestuário, Calçados, 

Moda e Artigos Esportivos. 
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Tabela 5 - Pré-Teste: Caracterização quanto ao Ramo de Atuação 

Ramo de Atuação da Empresa Total % 

Consultoria 2 3,6% 

Defesa, Segurança e Aeroespacial 2 3,6% 

Educação 6 10,7% 

Farmacêutica 1 1,8% 

Metalurgia e Siderurgia 1 1,8% 

Outras Áreas 5 8,9% 

Petróleo, Óleo e Gás 1 1,8% 

Saúde 1 1,8% 

Tecnologia da Informação (Hardware & Software) 35 62,5% 

Telecomunicações 1 1,8% 

Vestuário, Calçados, Moda e Artigos Esportivos 1 1,8% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Em relação ao número de funcionários, observa-se que 44,6% dos entrevistados 

estão em empresas com mais de 1.000 funcionários que, segundo dados do SEBRAE 

(2010), podem ser caracterizadas como grandes empresas (tabela 6). 

Tabela 6 - Pré-Teste: Caracterização quanto ao Porte da Empresa 

Número de Funcionários Total % 

Menos de 100 funcionários 15 26,8% 

De 101 a 500 funcionários 11 19,6% 

De 501 a 1.000 funcionários 5 8,9% 

De 1.001 a 5.000 funcionários 6 10,7% 

De 5.001 a 10.000 funcionários 5 8,9% 

Mais de 10.001 funcionários 14 25,0% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Por fim, a tabela 7 apresenta o total de horas que os respondentes utilizam 

dispositivos conectados à Internet por dia. Os dados mostram que 5,4% utilizam a 

internet de 2 a 4 horas, 14,3% de 4 a 8 horas, 41,1% de 8 a 12 horas e 39,3% mais de 

12 horas por dia. 

Tabela 7 - Pré-Teste: Caracterização quanto ao Total de Horas de Internet 

Horas por dia você utiliza dispositivos conectados à 
internet 

Total % 

De 2 a 4 horas 3 5,4% 

De 4 a 8 horas 8 14,3% 

De 8 a 12 horas 23 41,1% 

Mais de 12 horas 22 39,3% 

Total 56 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.1.4 Purificação do Instrumento Pré-Teste 

 

 

O processo de purificação do Instrumento Pré-Teste utilizou três testes 

tradicionais que, segundo Koufteros (1999), avaliam a unidimensionalidade do 

instrumento de pesquisa durante a fase exploratória. Os testes são a coeficiente de 

confiabilidade Alfa de Cronbach, Correlação Item-Total Corrigido (CITC) e Análise 

Fatorial Exploratória (AFE) no bloco. Técnicas exploratórias ajudam no desenvolvimento 

de modelos de medida em estágios iniciais. Contudo, o uso de técnicas de análise 

confirmatórias devem ser realizadas nas etapas posteriores no desenvolvimento do 

modelo (KOUFTEROS, 1999). Assim, com o intuito de avaliar o instrumento Pré-Teste, 

foram realizadas a análise de confiabilidade e a análise fatorial exploratória 

apresentadas nas próximas seções. 

 

 

4.1.4.1 Análise de Confiabilidade 1 

 

 

Hair et al. (2010) afirma que o teste de confiabilidade é uma avaliação do grau de 

consistência entre múltiplas medidas de uma variável. Uma das formas mais utilizadas 

para teste de confiabilidade é a consistência interna aplicadas entre variáveis de uma 

escala múltipla. A consistência interna avalia a inter-correlação dos indicadores 

avaliando se eles estão medindo o mesmo constructo. A Correlação Item-Total 

Corrigido (CITC) e o coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach são as medidas de 

diagnóstico para avaliar a consistência interna de um constructo (HAIR et al.,2010; 

KOUFTEROS, 1999). 

A CITC avalia a correlação entres os indicadores de um fator e se compartilham 

o mesmo significado (CHURCHILL, 1979). Koufteros (1999) destaca que a CITC trata 

da correlação de um indicador com o escore composto de todos os indicadores 

pertencentes ao mesmo fator. Os valores recomendados devem estar acima de 0,500 

(HAIR et al., 2010; KOUFTEROS, 1999).   
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O coeficiente Alfa de Cronbach avalia a qualidade do instrumento (CHURCHILL, 

1979). É uma das métricas mais utilizadas para avaliação de confiabilidade dos itens 

individuais, mas não deve ser confundido com índices de unidimensionalidade 

(KOUFTEROS, 1999).  Os valores variam de 0 a 1, recomendando-se que mantenha-se 

os fatores com valores acima de 0,700 (HAIR et al., 2010).  

Além disso, medidas de confiabilidade derivadas da Análise Fatorial 

Confirmatória, como a Confiabilidade Composta (CC) e a Variância Média Extraída 

(AVE), podem ser utilizadas para testes de confiabilidade (HAIR et al., 2010), realizado 

na Análise Fatorial Confirmatória do Estudo Completo (seção 4.2). A tabela 8 apresenta 

os resultados obtidos para CITC e Alfa de Cronbach para o modelo com seis fatores e 

34 indicadores. 

Tabela 8 - Análise de Confiabilidade 1 

Fatores propostos Quantidade de 
Indicadores 

CITC Alfa de 
Cronbach 

Satisfação Geral 4 0,809 a 0,941 0,950 

Qualidade da Informação 9 0,816 a 0,904 0,967 

Qualidade do Sistema 6 0,687 a ,0814 0,900 

Qualidade do Serviço 7 0,750 a 0,913 0,954 

Desempenho no Trabalho 4 0,567 a 0,739 0,828 

Relacionamento 4 0,819 a 0,831 0,931 

Total Instrumento 34 - 0,935 

Fonte: Elaborado a partir de Koufteros (1999) e Hair et al. (2010) 

Os coeficientes Alfa de Cronbach para o instrumento com seis fatores e 34 itens 

variam de 0,828 a 0,967. Para o instrumento todo, o índice obtido é de 0,935, 

garantindo sua fidedignidade, uma vez que todos os índices estão acima de 0,700 

conforme recomendado. A CITC está dentro dos padrões recomendados acima de 

0,500. O fator desempenho no trabalho apresentou os menores índices CITC e Alfa de 

Cronbach do instrumento, mas ainda dentro dos valores de recomendados. 

 

 

4.1.4.2 Análise Fatorial Exploratória no Bloco 

 

 

A Análise Fatorial Exploratória no Bloco ajuda a determinar a 

unidimensionalidade de um único fator. Embora essa metodologia seja considerada 

controversa por diversos autores, ela pode ser utilizada em estágios iniciais da 
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pesquisa (KOUFTEROS, 1999). Hair et al. (2010) afirma que teste de 

unidimensionalidade de cada fator deve apresentar altos índices de carga. Os seguintes 

testes foram aplicados: análise de componentes principais, rotação ortogonal Varimax, 

Kaiser-Meyer-Olkin e teste de esfericidade Barlett, conforme recomendado por Hair et 

al. (2010).  

O fator qualidade do sistema não demonstrou unidimensionalidade. A análise de 

componentes principais evidenciou que os indicadores QS4 – Flexibilidade do Sistema, 

QS5 – Facilidade de Uso do Sistema e QS6 – Facilidade de Integração com Outros 

Sistemas apresentavam cargas em dois fatores distintos. A análise da rotação Varimax 

mostrou, contudo, que o indicador QS4 tinha carga elevada no fator 1 e no fator 2, 

enquanto os indicadores QS5 e QS6 tiveram cargas altas apenas no fator 2. Desse 

modo, o indicador QS6 foi removido e o teste foi executado novamente. O fator 

Qualidade do Sistema com cinco indicadores apresentou unidimensionalidade no bloco. 

A tabela 9 apresenta os resultados finais da Análise Fatorial Exploratória no bloco. 

Tabela 9 - Análise Fatorial Exploratória 

Fator Número de 
Indicadores 

Autovalores % Variância 
Explicada 

KMO Teste de 
Bartlett 

Satisfação Geral 4 3,485 87,1% 0,841 0,000 

Qualidade da Informação 9 7,173 79,7% 0,919 0,000 

Qualidade do Sistema 5 (após 1 
removido) 

3,470 69,4% 0,803 0,000 

Qualidade do Serviço 7 5,508 78,7% 0,901 0,000 

Desempenho no Trabalho 4 2,658 66,5% 0,729 0,000 

Relacionamento no Trabalho 4 3,319 83,0% 0,744 0,000 

Fonte: elaborado a partir de Koufteros (1999) e Hair et al. (2010) 

A Análise Fatorial Exploratória sugere a unidimensionalidade dos fatores 

avaliados. A variância explicada, KMO e teste de Bartlett são aceitáveis, apesar dos 

fatores desempenho no trabalho e relacionamento no trabalho apresentarem KMO 

abaixo de 0,800 (HAIR et al., 2010). 

 

4.1.4.3 Análise de Confiabilidade 2 

 

 
Uma nova Análise de Confiabilidade foi executada devido a remoção do 

indicador QS6 – Facilidade de Integração com Outros Sistemas.  Os resultados finais 

são apresentados na tabela 10. 
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Tabela 10 - Análise de Confiabilidade 2 

Fatores propostos Quantidade de 
Indicadores 

CITC Alfa de 
Cronbach 

Satisfação Geral 4 0,809 a 0,941 0,950 

Qualidade da Informação 9 0,816 a 0,904 0,967 

Qualidade do Sistema 5 0,584 a 0,798 0,888 

Qualidade do Serviço 7 0,750 a 0,913 0,954 

Desempenho no Trabalho 4 0,567 a 0,739 0,828 

Relacionamento 4 0,819 a 0,831 0,931 

Total Instrumento 33 - 0,935 

Fonte: adaptado de Koufteros (1999) 

O Alfa de Cronbach total do instrumento apresentou valor de 0,935, acima de 

0,700 recomendado por Hair et al. (2010). Dessa forma, a etapa Estudo Piloto foi 

concluído com um instrumento composto por seis fatores e 33 indicadores. O quadro 10 

apresenta o indicador eliminado durante a Análise Fatorial Exploratória.  

Quadro 12 - Item Eliminado do Instrumento Pré-Teste 

Fator Indicador Eliminado 

Qualidade do Sistema 
As práticas de segurança da informação interferem na facilidade de 
integração com outros sistemas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O estudo pré-teste permitiu o aperfeiçoamento do instrumento de pesquisa para 

o estudo completo. O quadro 12 apresenta os indicadores resultantes do Pré-Teste e 

que serão utilizados na survey do estudo completo. 

Quadro 13 - Fatores e Indicadores resultantes do Pré-Teste (continua) 

Fator Legenda Indicadores 

Qualidade da Informação 

QI1 Precisão da informação 

QI2 Disponibilidade da informação 

QI3 Confiabilidade da informação 

QI4 Atualidade da informação 

QI5 Relevância da informação 

QI6 Pontualidade da informação 

QI7 Completeza da informação 

QI8 Apresentação da informação 

QI9 Acessibilidade da informação 

Qualidade do Sistema 

QS1 Tempo de resposta do sistema 

QS2 Confiabilidade do sistema 

QS3 Funcionamento do sistema 

QS4 Flexibilidade do sistema 

QS5 Facilidade de uso do sistema 

Qualidade do Serviço de 
Suporte 

QSS1 Rapidez do serviço de suporte 

QSS2 Confiabilidade do serviço de suporte 

QSS3 Capacidade de resposta do serviço de suporte 

QSS4 Competência técnica do serviço de suporte 

QSS5 Atitude do pessoal do serviço de suporte 

QSS6 Habilidade do serviço de suporte de manter registros 
precisos no sistema 

QSS7 Oferta de cursos (treinamento) do serviço de suporte 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 12 - Fatores e Indicadores resultantes do Pré-Teste (final) 

Fator Legenda Indicadores 

Desempenho no Trabalho 

DT1 Tempo exigido para aprender a usar o sistema com 
as Práticas de Segurança da Informação 

DT2 Habilidades intelectuais para aprender a usar o 
sistema e interpretar a informação usando as 
Práticas de Segurança da Informação 

DT3 Nível de pressão e estresse no trabalho usando as 
Práticas de Segurança da Informação 

DT4 Esforço físico para usar o sistema usando as 
Práticas de Segurança da Informação 

Relacionamento no 
Trabalho 

RE11 Tempo exigido para aprender a usar o sistema com 
as Práticas de Segurança da Informação 

RE12 Nível de pressão e estresse no trabalho usando as 
Práticas de Segurança da Informação 

RE21 Tempo exigido para aprender a usar o sistema com 
as Práticas de Segurança da Informação 

RE22 Nível de pressão e estresse no trabalho usando as 
Práticas de Segurança da Informação 

Satisfação Geral com as 
Práticas de Segurança da 

Informação 

SG1 Práticas Segurança 

SG2 Treinamento Segurança 

SG3 Políticas Segurança 

SG4 Satisfação Geral Segurança 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

4.2 ESTUDO COMPLETO 

 

 

Essa seção visa apresentar a análise do modelo de pesquisa especificado na 

seção 2.5. A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) e a análise do modelo de mensuração 

utilizando Modelagem de Equações Estruturais (MEE) estão descritas nas próximas 

seções. A análise do modelo estrutural e avaliação das hipóteses de pesquisa são 

apresentados na seção 4.2.9. 

O Estudo Completo utilizou uma nova coleta de dados com objetivo de realizar o 

processo de validação e refinamento do instrumento de medida. Esse estudo utilizou os 

conceitos de MEE de HAIR et al. (2010) e Kline (2011), além dos paradigmas de 

Kouferos (1999) e Koufteros et al. (2009) para análise de dados, conforme apresentado 

no capítulo 3. 

O instrumento do Estudo Completo é derivado do Estudo Piloto com seis fatores 

e 33 indicadores, de acordo com os o quadro 11. Uma base composta por 1.837 
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contatos profissionais de diversas áreas de atuação e regiões do Brasil foram 

convidados através de correio eletrônico para responder a survey. O e-mail continha 

uma carta explicando os objetivos da pesquisa e um link de acesso a survey. A amostra 

final utilizada para análise de dados contém 204 respondentes.  

 

 

4.2.1 Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu nos meses de Novembro de 2012 e Janeiro de 2013. 

O contato com os respondentes foi realizado através de convites enviados por e-mail 

para uma rede de contatos profissionais. Durante o período da coleta, foram enviadas 

três pós-notificações para os endereços de contato em intervalo de uma semana entre 

elas. Do total de 1.837 pessoas convidadas, 221 pessoas responderam o questionário, 

obtendo-se uma taxa de retorno de 12%. O processo de purificação realizado no item 

4.2.3 eliminou 17 questionários, resultando em 204 respostas válidas. 

 

 

4.2.2 Perfil dos Profissionais Pesquisados 

 

 

Além dos 33 indicadores da survey, solicitou-se o preenchimento de itens de 

caracterização conforme gênero, faixa etária, escolaridade, função na empresa, ramo 

da empresa, porte da empresa e tempo de uso da internet.  

Os dados da tabela 11 apresentam a caracterização quanto ao gênero dos 

respondentes. A amostra é composta por 18,1% de pessoas do sexo feminino e 81,9% 

de pessoas do sexo masculino. 

Tabela 11 - Estudo Completo: Caracterização quanto ao Gênero 

Gênero dos Respondentes Total % 

Feminino 37 18,1% 

Masculino 167 81,9% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A faixa etária dos respondentes está na tabela 12. A maior concentração dos 

respondentes está na faixa dos 31 aos 40 anos, com 48,0% dos respondentes.  

Tabela 12 - Estudo Completo: Caracterização quanto a Faixa Etária 

Idade dos Respondentes Total % 

Menos de 20 anos 1 0,5% 

21 a 30 anos 58 28,4% 

31 a 40 anos 98 48,0% 

41 a 50 anos 36 17,6% 

51 a 60 anos 11 5,4% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Em relação escolaridade (tabela 13), a maioria dos respondentes da survey 

possuem ensino superior e pós graduação. Apenas 3,9% tem ensino médio ou técnico. 

Tabela 13 - Estudo Completo: Caracterização quanto a Escolaridade 

Escolaridade dos Respondentes Total % 

Ensino médio 2 1,0% 

Ensino técnico 6 2,9% 

Ensino superior 97 47,5% 

Pós-graduação 99 48,5% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os dados da tabela 14 mostram que 29,9% dos entrevistados é composta por 

gerentes e diretores de empresas, 54,9% são funcionários e 15,2% atuam como 

professor, profissional liberal ou exercem outro tipo de função. 

Tabela 14 - Estudo Completo: Caracterização quanto a Posição na Empresa 

Posição na Empresa dos Respondentes Total % 

Funcionário/Colaborador 112 54,9% 

Gerente 40 19,6% 

Diretor 21 10,3% 

Professor 4 2,0% 

Prof. Liberal 9 4,4% 

Outro 16 7,8% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Na tabela 15, são apresentadas o ramo de atuação das empresas. A maioria dos 

respondentes (51,4%) atuam no ramo Tecnologia da Informação e 48,6% se 

enquadram em diversas áreas conforme apresentado na tabela, com destaque em 

setores como Bancos (5,39%), Consultorias (7,35%) e Telecomunicações (4,41%). 
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Tabela 15 - Estudo Completo: Caracterização quanto ao Ramo de Atuação 

Ramo de Atuação da Empresa Total % 

Bancos, Finanças e Seguros 11 5,39% 

Comércio 4 1,96% 

Consultoria 15 7,35% 

Defesa, Segurança e Aeroespacial 1 0,49% 

Educação 8 3,92% 

Eletroeletrônicos 2 0,98% 

Engenharia 3 1,47% 

Farmacêutica 2 0,98% 

Metalurgia e Siderurgia 7 3,43% 

Outras Áreas 15 7,35% 

Papel e Celulose 3 1,47% 

Petróleo, Óleo e Gás 2 0,98% 

Química 3 1,47% 

Saúde 5 2,45% 

Tecnologia da Informação (Hardware & Software) 105 51,47% 

Telecomunicações 9 4,41% 

Têxtil 1 0,49% 

Transportes, Armazenagem e Serviços & Logística 2 0,98% 

Veículos e Peças 2 0,98% 

Vestuário, Calçados, Moda e Artigos Esportivos 4 1,96% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Em relação ao porte da empresa, 31,4% das organizações possuem menos de 

100 funcionários, 26,5% têm de 101 a 1000 funcionários e 42,1% trabalham em 

organizações acima de 1000 funcionários (tabela 16). Destaca-se que 24,0% dos 

respondentes atuam em empresas com mais de 10.000 funcionários, sendo o segundo 

maior peso percentual da amostra quando se trata do porte da empresa.  

Tabela 16 - Estudo Completo: Caracterização quanto ao Porte da Empresa 

Número de Funcionários Total % 

Menos de 100 funcionários 64 31,4% 

De 101 a 500 funcionários 34 16,7% 

De 501 a 1.000 funcionários 20 9,8% 

De 1.001 a 5.000 funcionários 21 10,3% 

De 5.001 a 10.000 funcionários 16 7,8% 

Mais de 10.001 funcionários 49 24,0% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A tabela 17 apresenta a quantidade de horas por dia que os entrevistados ficam 

conectados. Os dados mostram que 25,0% dos entrevistados afirmam que usam até 8 

horas por dia dispositivos conectados à internet, 42,6% de 8 a 12 horas e 32,4% mais 

de 12 horas por dia. 
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Tabela 17 - Estudo Completo: Caracterização quanto ao Gênero 

Horas por dia você utiliza dispositivos conectados à 
internet 

Total % 

Menos de 2 horas 7 3,4% 

De 2 a 4 horas 10 4,9% 

De 4 a 8 horas 34 16,7% 

De 8 a 12 horas 87 42,6% 

Mais de 12 horas 66 32,4% 

Total 204 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Concluída a caracterização dos entrevistados, a próxima seção apresenta a 

purificação da base de dados do estudo completo. 

 

 

4.2.3 Purificação da Base de Dados do Estudo Completo 

 

  

De acordo com Kline (2011), os dados devem ser preparados e verificados 

previamente à sua análise estatística. Uma vez que o instrumento foi preparado para 

evitar dados omissos (missing data), a purificação dos dados considerou a existência de 

outliers, multicolinearidade, normalidade, linearidade e homoscedasticidade. 

A purificação do banco de dados começou com a busca de questionários que 

apresentavam respostas em apenas dois pontos da escala intervalar. Foram removidos 

17 questionários, restando 204 respostas válidas (questionários removidos: 21, 68, 73, 

86, 87, 89, 108, 109, 117, 123, 144, 173, 175, 198, 209, 217, 220). 

Outliers são observações com uma combinação única de características que as 

distinguem de outras observações, ou seja, uma combinação de valores que as torna 

diferentes da maioria e não representam fenômeno estudado. A detecção de outliers 

ocorre através de métodos univariados, bivariados e multivariados (HAIR et al., 2010). 

Esta dissertação utilizou o primeiro e o terceiro método. A detecção univariada ocorre 

por meio da análise dos escores Z das variáveis padronizadas eliminando casos 

maiores que |3|. O método multivariado utiliza a medida D2 de Mahalanobis, eliminando 

casos com significância menor que 0,001. A análise de outliers univariada não 

apresentou nenhum caso com valor acima de I3I. Contudo, a análise multivariada (D2 

de Mahalanobis) detectou 31 casos com índice inferior a 0,001. Para decidir sobre a 



85 
 

remoção ou não desses casos, os índices do modelo serão verificados na avaliação de 

adequação para determinar a necessidade de remoção desses casos. Desse modo, a 

base de dados foi mantida com 204 observações nesse momento. 

Em relação a normalidade, Kline (2011) sugere análise de assimetria e curtose. 

Assimetria positiva caracteriza-se por casos abaixo da média e assimetria negativa por 

casos acima da média. A curtose positiva indica uma distribuição altamente 

concentrada na média, com caudas longas, enquanto a curtose negativa apresenta 

uma distribuição achatada, com muitos casos nas caudas. Itens com valores absolutos 

de assimetria acima de |3| podem ser descritos como extremamente assimétricos. 

Valores de curtose acima de |10| podem sugerir um problema (KLINE, 2011). A análise 

de assimetria resultou em valor máximo negativo -0,581 e máximo positivo 0,024, ou 

seja, não apresentou valores acima de |3|. Quanto a curtose, todos os itens 

apresentaram valores abaixo de |10|, com máximo negativo -1,278 e máximo positivo 

0,153.  

Entretanto, a avaliação de normalidade da curtose multivariada revelou um valor 

de 63,714, acima do limite recomendado por Byrne (2009) de 5,000, indicando a 

existência de distribuição não-normal multivariada. Nessa situação, a análise baseada 

na Máxima Verossimilhança (ML - Maximum Likelihood) podem apresentar problemas 

nos índices de adequação do modelo. Duas alternativas para analisar dados não-

normais são o uso do método ADF (Asymptotically Distribution-Free) e do método 

Satorra-Bentler. O ADF é indicado para amostras que possuam uma base de dados 

com 10 casos para cada variável e está disponível no AMOS, mas não se aplica a esta 

base de dados devido a relação número de casos por variáveis ser de 6,18. O Satorra-

Bentler é um método robusto de análise indicado para um número pequeno de casos, 

porém não está disponível no AMOS (esse recurso é encontrado no programa EQS) 

(BYRNE, 2009). Desse modo, optou-se pela continuidade da análise utilizando o 

método Máxima Verossimilhança (ML) com o software AMOS. 

A multicolinearidade considera itens redundantes aqueles com correlações acima 

de 0,85 e R2 acima de 0,90 (KLINE, 2011). Nenhum item do estudo apresentou valores 

acima desses limites. Conclui-se, assim, que os itens do modelo estão dentro dos 

parâmetros de normalidade e sem multicolinearidade. 
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A linearidade foi avaliada através da inspeção de scatterplots bivariados, onde 

todas as dimensões do modelo apresentaram relações lineares, sem relações 

curvilíneas (quadráticas e cúbicas) (KLINE, 2011). A homescedasticidade pode ser 

estudada pelo gráfico de resíduos padronizados (Y=Zresid) com variável dependente 

padronizada (X=Zpred), que não mostraram tendências crescentes ou decrescentes, 

confirmando a homocedasticidade. 

 

 

4.2.4 Testes de adequação da amostra final 

 

 

Os testes Keiser-Meyer-Olkin (KMO) de adequação da amostra e o teste de 

esfericidade Bartlett, que avalia a presença de correlação entre itens, foram realizados 

para verificar se a análise fatorial é apropriada.  

Hair et al. (2010) classifica a o teste de KMO como segue: 0,80 ou acima, 

admirável; abaixo de 0,80 e maior ou igual a 0,70, mediano; abaixo de 0,70 e maior ou 

igual a 0,60, medíocre; abaixo de 0,60 e maior ou igual a 0,50, ruim; e abaixo de 0,50, 

inaceitável. O valor obtido para o teste de KMO foi de 0,892, o que representa que a 

amostra é adequada. 

O nível de significância obtido no teste de esfericidade de Bartlett foi de 0,000, 

indicando correlações significativas entre os itens. Quanto a proporção 

respondentes/indicadores, obteve-se o valor de 6,18 questionários para cada variável, 

acima de 5 recomendado por Hair et al. (2010). 

 

 

4.2.5 Análise de Confiabilidade 

 

 

A análise de confiabilidade foi realizada com a amostra final. Koufteros (1999) 

sugere a execução desses testes juntamente com a Análise Fatorial Confirmatória 

quando necessário. O coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach foi utilizado para 
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análise de confiabilidade do instrumento e dos seus fatores. A Correlação Item-Total 

Corrigido (CITC) foi realizada para analisar cada fator. A CITIC permite avaliar a 

correlação entre os indicadores de um mesmo fator, ou seja, se os indicadores 

compartilham o mesmo significado (CHURCHILL, 1979). Hair et al. (2010) sugerem que 

indicadores de CITC abaixo de 0,50 sejam eliminados. Os resultados são apresentados 

na tabela 18. 

Tabela 18 - Análise de Confiabilidade Alfa de Cronbach e CITC 

Fatores  Quantidade de 
Indicadores 

CITC Alfa de 
Cronbach 

Satisfação Geral 4 0,811 a 0,911 0,938 

Qualidade da Informação 9 0,724 a 0,844 0,946 

Qualidade do Sistema 5 0,644 a ,0835 0,894 

Qualidade do Serviço 7 0,658 a 0,816 0,918 

Desempenho no Trabalho 4 0,708 a 0,751 0,873 

Relacionamento no Trabalho 4 0,755 a 0,829 0,911 

Total Instrumento 33 - 0,922 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Os coeficientes Alfa de Cronbach dos fatores apresentam valores de 0,894 a 

0,946 para o instrumento composto por seis fatores e 33 indicadores, considerados 

satisfatórios. A CITC dos fatores apresentam valores adequados acima de 0,500. O 

índice Alfa de Cronbach obtido para o instrumento completo foi de 0,924. Esses dados 

confirmam a confiabilidade do instrumento uma vez que os coeficientes Alfa de 

Cronbach e CITC estão acima dos valores de referência. 

 

 

4.2.6 Análise Fatorial Confirmatória 

 

 

A Modelagem de Equações Estruturais (MEE) permite a análise de uma série de 

relações de dependência simultaneamente, com o objetivo de explicar o relacionamento 

entre múltiplos indicadores (HAIR et al., 2010). A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) é 

uma importante para análise da validade do modelo. 

A AFC é aplicada para verificar se os indicadores associados a um fator o 

representam corretamente. Isso é realizado pela análise das cargas de cada indicador 

com o respectivo fator, permitindo avaliar se a especificação teórica representa 

realidade (HAIR et al., 2010). AFC é uma ferramenta que permite analisar se a relação 



88 
 

entre os fatores e seus indicadores são representativos (KLINE, 2011). A Análise de 

Caminho visa mensurar a relação entre um item e o constructo. Em um modelo de 

mensuração, altas cargas fatoriais são esperadas entre itens e constructos (HAIR et al., 

2010).  

Para validar o modelo de mensuração utilizando a AFC, Hair et al. (2010) 

recomenda a avaliação de índices de adequação do modelo, a análise de caminhos, a 

verificação da validade do constructo e o diagnóstico do modelo utilizando diversos 

índices. As próximas seções apresentam uma descrição de cada etapa. 

 

 

4.2.6.1 Avaliação de índices de adequação do modelo 

 

 

Verificar a adequação do modelo proposto é uma das questões mais importantes 

para a MEE. A adequação depende da análise de índices de adequação que indicam 

se o modelo estimado (teoria) representa o modelo observado (realidade). Esses 

índices são categorizados como medidas de ajuste absoluto, medidas de ajuste 

incremental e medidas de ajuste parcimonioso. A utilização de três a quatro índices 

fornece evidências suficientes para determinar a adequação do modelo, desde que a 

análise contenha um índice de ajuste incremental, um índice de ajuste absoluto e a 

Estatística Qui-Quadadro (2) associado com os graus de liberdade (df – degree of 

freedom) (HAIR et al., 2010). 

Medidas de ajuste absoluto são medidas que avaliam o desempenho do modelo 

especificado com os dados observados de modo independente de outros possíveis 

modelos. Nesse caso, não ocorre a comparação explícita dos índices de ajuste do 

modelo especificado com outros possíveis modelos. Os principais índices estão abaixo 

(HAIR et al., 2010). 

 Estatística Qui-Quadrado (2): é um valor chave na avaliação de índices de 

adequação. Representa a diferença entre as matrizes de covariância 

observada e estimada, fornecendo valores de significância estatística. Níveis 

de significância menores que 0,05 indica que as matrizes observadas e 
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estimadas variam consideravelmente. Entretanto, o 2 é sensível em grandes 

amostras, de modo que outros índices foram desenvolvidos para essa 

avaliação, como 2 por Graus de Liberdade (Normed Chi-Squared, 

representado por 2/df), RMSEA, GFI, RMR e SRMS. 

 Qui-Quadrado por Graus de Liberdade (Normed Chi-Squared - 2/df): é a 

razão entre 2 e graus de liberdade. Índices abaixo de 3 indica que o modelo 

representa os dados observados. Esse índice permite comparação entre 

modelos. 

 RMSEA (Root Mean Squared Error of Approximation): Um dos índices mais 

utilizados na tentativa de corrigir a tendência da estatística 2 em rejeitar 

qualquer modelo especificado. O RMSEA representa a discrepância por graus 

de liberdade medida em termos da população. Valores variando de 0,05 a 

0,08 são considerados aceitáveis. 

 GFI (Goodness-of-fit Index): representa o grau geral de ajuste do modelo, não 

ajustada para os graus de liberdade. Foi uma das primeiras estatísticas 

usadas para tentar evitar o efeito do tamanho da amostra, embora não seja 

bem sucedido devido ao efeito do tamanho da amostra na distribuição da 

amostra. É uma medida não estatística cujo valor varia de 0 (ajuste pobre) a 

1,0 (ajuste perfeito). Valores acima de 0,90 são considerados bons. Devido ao 

desenvolvimento de outros índices, seu uso está em declínio. 

 RMR (Root Mean Square Residual) e SRMR (Standardized Root Mean 

Residual): RMR é a raiz quadrada da média dos resíduos quadrados, ou seja, 

uma média de resíduos, índice que pouco reflete adequação do modelo e não 

permite comparação entre modelos. O SRMR é útil para comparação entre 

modelos. Se a matriz covariância é empregada, SRMR é a covariância 

residual média. Se uma matriz de correlação é utilizada, então SRMR é 

definida em termos de uma correlação residual média. Valores abaixo de 0,05 

são consideramos ótimos. 

Medidas de Ajuste Incremental são índices que comparam o modelo estimado 

(observado) com algum outro modelo de referência, em geral o modelo nulo. Também 

chamado de medida de ajuste comparativa, é composto pelos índices NFI, TLI e CFI, 
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sendo os dois últimos amplamente utilizados. A descrição dos índices abaixo são 

baseados em Hair et al. (2010). 

 NFI (Normed Fit Index): comparação relativa entre o modelo proposto e o 

modelo nulo que utiliza 2. Apresenta problemas de estimativa em modelos 

complexos, sendo pouco utilizado atualmente. Varia de 0 a 1, com valores 

recomendados acima de 0,90. 

 TLI (Turkey-Lewis Index) ou NNFI: similar ao NFI, é uma comparação do 

modelo proposto e nulo usando os valores de 2/df. Também conhecido como 

NNFI, varia de 0 a 1, com valores recomendados acima de 0,90. 

 CFI (Comparative Fit Index): o CFI é um índice aperfeiçoado a partir do NFI 

que também realiza uma comparação relativa do modelo proposto e o modelo 

nulo ou independente. Trata-se de um índice menos sensível à complexidade 

do modelo, sendo amplamente utilizado. Varia de 0 a 1, com valores acima de 

0,90 usualmente aceitos para grandes amostras, e valores acima de 0,95 

para melhor adequação. 

Medidas de Ajuste Parcimonioso fornecem informações sobre qual é o melhor 

modelo entre os modelos competindo, considerando sua adequação em relação a sua 

complexidade. Uma medida de ajuste parcimonioso melhora tanto por bons índices de 

ajuste como pela simplificação do modelo, ou seja, modelos com menos caminhos. 

Essas medidas são controversos e recomenda-se não mensurar modelos somente por 

índices desse grupo. O PNFI é o índice mais aplicado (HAIR et al., 2010). 

 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index): esse índice é a razão do GFI por 

graus de liberdade. O AGFI penaliza modelos complexos e favorece modelos 

com número mínimo de caminhos livres. O AGFI normalmente é menor que o 

GFI na proporção da complexibilidade do modelo. Assim como o GFI, é pouco 

utilizado por ser afetado pelo tamanho da amostra, além da complexidade. 

Seus valores variam de 0 a 1. 

 PNFI (Parsimony Normed Fit Index): é uma medida ajustada do NFI, onde o 

NFI é multiplicado pela razão dos graus de liberdade do modelo proposto e do 

modelo nulo. Valores altos representam melhor adequação. 
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A utilização de quatro índices de ajuste são suficiente para avaliar a adequação 

do modelo, desde que seja composto por um índice de ajuste absoluto, um índice de 

ajuste incremental e a estatística 2 associado com graus de liberdade (HAIR et al., 

2010). 

 

 

4.2.6.2 Análise de Caminho 

 

 

A análise de caminho é uma avaliação fundamental que considera o 

relacionamento entre os indicadores e seus fatores. O valor das cargas fatoriais são 

analisadas para verificar esse relacionamento. Em geral, as cargas devem ser no 

mínimo 0,5, sendo o ideal valores acima de 0,7. Esses valores indicam a força de um 

indicador e seu fator, determinando a validade do constructo. Valores padronizados 

devem ser considerados para essa análise. Além disso, a significância de cada 

coeficiente (p) também deve ser avaliada, removendo indicadores não significativos 

(HAIR et al., 2010). 

A correlação múltiplo quadrado (R2 – Squared Multiple Correlation) de cada item 

é outra medida importante para a análise de caminho. Esse valor representa a variância 

explicada do item pela variável latente. O R2 é conhecido também com confiabilidade do 

item, comunalidade ou variância extraída (HAIR et al., 2010). 

 

 

4.2.6.3 Validade do Constructo 

 

 

A validade do constructo é a extensão no qual um conjunto de itens mensurados 

reflete o constructo teórico. Evidências de validade do constructo fornece confiança nos 

itens mensurados (HAIR et al., 2010). Sua avaliação é realizada através da validade 

convergente e validade discriminante. 
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A Validade Convergente visa avaliar se os itens associados a um determinado 

fator convergem ou compartilham uma alta proporção de variância em comum. A 

adequação é estimada através das cargas fatoriais, da variância média extraída e da 

confiabilidade composta (HAIR et al., 2010). 

 Cargas Fatoriais: são as cargas de cada variável em um constructo. Valores 

devem ser superiores a 0,5, sendo 0,7 ou mais os valores ideais. As cargas 

padronizadas são normalmente analisadas, pois elas variam entre -1,0 a 1,0. 

Cargas não-padronizadas representam covariâncias, não possuindo valores 

máximos e mínimos. 

 Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE): a AVE é um 

cálculo da variância extraída da carga do indicador em um fator e representa 

um resumo da convergência do fator. Valores acima de 0,5 indicam 

convergência adequada. Cada constructo latente deve ser avaliado. 

 Confiabilidade Composta (CC): a medida de confiabilidade de um fator indica 

sua convergência. Também conhecida como Confiabilidade do Constructo 

(CR – Construct Reliability), ela é uma medida da consistência interna dos 

indicadores do constructo, descrevendo o grau em que eles “indicam” a 

variável latente em comum. Valores acima de 0,7 sugerem boa confiabilidade. 

A Validade Discriminante avalia o quanto um fator é diferente de outro fator. Um 

fator com alta validade discriminante fornece evidências que ele é único e captura 

algum fenômeno que outro constructo não captura. Existem várias formas de avaliar a 

validade discriminante, a mais rigorosa é comparar os valores de AVE de cada fator 

com a raiz quadrada da variância compartilhada entre os diferentes pares dos fatores. A 

AVE de cada constructo deve ser maior do que a variância compartilhada com outros 

constructos (HAIR et al., 2010).  

Cabe destacar que em modelos de ordem superior, a validade discriminante 

normalmente é menos significativa que a validade convergente, principalmente quando 

os fatores de ordem inferior são tratados como indicadores reflexivos do fator de ordem 

superior. Nesses casos, uma alta correlação entre os fatores de ordem inferior é 

esperada por compartilharem o mesmo constructo abstrato, ou seja, o fator de ordem 
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superior. Assim, a validade convergente toma precedência em relação a validade 

discriminante (KOUFTEROS et al., 2009). 

 

 

4.2.6.4 Especificação de Indicadores Reflexivos e Formativos 

 

 

Modelos de mensuração explicam a relação entre fatores e seus indicadores 

correspondentes. Dependendo da direção casual, essas relações podem ser reflexiva 

(da variável latente para o seu indicador) ou formativa (do indicador para a variável 

latente) (KIM et al., 2010).  

Indicadores reflexivos são aqueles que manifestam o conceito central do 

constructo, compartilham o mesmo tema, são intercambiáveis (podem ser substituídos) 

e não afetam a validade do conteúdo do constructo quando um ou mais são 

adicionados ou removidos (KIM et al., 2010). Por ser intercambiável, esse tipo de 

indicador é internamente consistente e unidimensional, de modo que a adição ou 

remoção de indicadores reflexivos não afetam os índices de confiabilidade e não muda 

a natureza do constructo (JARVIS et al., 2003).  

Os indicadores formativos teoricamente válidos são caracterizados por descrever 

inteiramente o constructo, não compartilhar um mesmo assunto, não ser 

intercambiáveis (substituíveis) e modificam completamente o constructo se adicionados 

ou removidos (KIM et al., 2010). A remoção de um indicador formativo altera o 

significado do fator, pois cada um representa uma parte única do constructo. Esse tipo 

indicador normalmente apresenta baixa consistência, baixa correlação e baixa 

confiabilidade. Eles requerem uma forte especificação teórica para serem válidos, o que 

é realizado por meio do desenvolvimento de uma teoria auxiliar relacionada com o 

modelo de mensuração, incluindo a natureza e direção entre o fator e seus indicadores 

(JARVIS et al., 2003; KIM et al.; 2010). Além disso, os indicadores formativos 

apresentam grandes limitações de identificação do modelo na análise baseado em 

covariância. 
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As maiores críticas aos indicadores formativos são a confusão na sua 

interpretação e problemas de consistência externa. A confusão interpretativa é uma 

situação onde o significado empiricamente observado entre a variável latente e seus 

indicadores diferem do significado nominal esperada na especificação original. Nesse 

caso, as cargas fatoriais dos indicadores ligados ao constructo apresentam grande 

variação quando ocorre a mudança de uma variável endógena no modelo. Problemas 

de consistência externa ocorrem quando os índices de ajustamento um modelo 

apresentam grande variação ao correlacionar os indicadores de um constructo, 

comparado com modelo base sem essa correlação (KIM et al., 2010).  

Kim et al. (2010) formulou quatro cenários para testar a confusão interpretativa e 

a consistência externa utilizando MEE baseado em covariância e PLS. A conclusão da 

análise mostrou que “independente da especificação correta ou incorreta, todos os 

modelos formativos revelaram problemas associados com confusão interpretativa e 

fraca consistência externa” (KIM et al., 2010, p. 357). Os modelos de mensuração 

incorretamente especificados com indicadores reflexivos apresentaram índices de 

adequação superiores aos modelos corretamente especificados com indicadores 

formativos, apresentando grande flutuação dos pesos e significância estatística quando 

indicadores formativos foram utilizados (KIM et al., 2010). Dessa forma, Kim et al. 

(2010) sugere a realização de um teste para determinar qual tipo de indicador deve ser 

utilizado.  

Os resultados do teste proposto por Kim et al. (2010) estão no Apêndice C. O 

resultados dos testes realizados sugerem melhor adequação do modelo utilizando a 

configuração reflexivo. Assim, todos os constructos foram analisados no modelo de 

mensuração e estrutural como indicadores reflexivos.  

 

 

4.2.7 Análise do Modelo de Mensuração (1ª Ordem) 

 

 

Para análise do modelo, as “regras de ouro” propostas por Hair et al. (2010) 

foram utilizadas para analisar os índices de adequação. A base de dados possui 204 
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respostas válidas que foram utilizados para estimativa da MEE. Hair et al. (2010) sugere 

o uso de no mínimo quatro índices de ajuste, sendo um índice de ajuste absoluto, um 

índice de ajuste incremental e a estatística 2 associado com graus de liberdade (2/df). 

Para avaliar modelos de segunda ordem, Koufteros et al. (2009) sugere o uso índices 

2/df, NFI, CFI, NNFI e SRMR.  

O quadro 13 apresenta os índices de referência sugeridos para verificação de 

adequação do modelo de mensuração. 

Quadro 14 - Índices para Análise de Adequação de Modelo 

Grupo Índice Valor Referência 

Índices de Ajuste Absoluto 

2/df Abaixo de 3,00 

SRMR Menor de 0,05 

GFI Acima de 0,900 

RMSEA Menor de 0,08 

Índices de Ajuste Incremental 

CFI Acima de 0,900 

NFI Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

NNFI (TLI) Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Índices de Ajuste Parcimonioso 
PNFI Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

AGFI Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Fonte: HAIR et al. (2010) e KOUFTEROS et al. (2009) 

Todos os índices presentes no quadro 12 serão utilizados apresentados no 

estudo, além dos coeficientes das cargas fatoriais padronizadas, confiabilidade 

composta, variância média extraída e correlação múltiplo quadrado (R2) disponíveis no 

quadro 14. 

 

Quadro 15 - Índices de Validade Convergente e Unidimensionalidade 

Índices Valores de Referência 

Cargas Fatoriais Padronizadas Acima de 0,700 

Confiabilidade Composta Acima de 0,700 

Variância Média Extraída (AVE) Acima de 0,500 

Correlação Múltiplo Quadrado (R2) Acima de 0,500 

Valores t 
Acima de |2,00| para p > 0,05  

e acima de |2,58| p > 0,01 

Covariância Residual Padronizada Índices acima de |2,58| provocam problemas de adequação 

Índices de modificação Índices acima de 4 provocam problemas de adequação 

Fonte: Hair et al. (2010); Koufteros (1999); Byrne (2009) 

Para diagnóstico, os Resíduos Padronizados e os Índices de Modificação devem 

ser analisados de acordo com as referências do quadro 13. O processo de avaliação do 

modelo de mensuração será realizado através da AFC individual, AFC do modelo de 

mensuração completo por meio do paradigma de Koufteros (1999) e Koufteros et al. 

(2009). 
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4.2.7.1 Análise Fatorial Confirmatória com Fatores Individuais 

 

 

A validação dos fatores foi realizada individualmente por meio da Análise Fatorial 

Confirmatória (AFC). A AFC é aplicada para analisar se os indicadores associados a um 

fator o representam corretamente, resultando em fatores com maior representatividade 

e melhor ajuste. O principal objetivo da AFC é verificar se o modelo de mensuração é 

confiável e válido (HAIR et al., 2010). 

Cada constructo foi avaliado quanto confiabilidade composta, variância extraída, 

coeficientes padronizados, não-padronizados, valores t e R2. O quadro 13 possui os 

valores de referência para os coeficientes analisados. 

O fator qualidade da informação avalia o impacto das práticas de segurança da 

informação na qualidade da informação. Ele é composto por nove indicadores: Precisão 

da Informação, Disponibilidade da Informação, Confiabilidade da Informação, 

Atualidade da Informação, Relevância da Informação, Pontualidade da Informação, 

Completeza da Informação, Apresentação da Informação e Acessibilidade da 

Informação (tabela 19). 

Tabela 19 - Qualidade da Informação 

Indicadores 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t3 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros-
padrão 

QI1 – Precisão da Informação 1,117 0,093 0,814 11,961 0,663 

QI2 – Disponibilidade da Informação 1,057 0,091 0,789 11,675 0,623 

QI3 – Confiabilidade da Informação 1,109 0,102 0,746 10,854 0,557 

QI4 – Atualidade da Informação 1,121 0,092 0,829 12,188 0,687 

QI5 – Relevância da Informação 1,176 0,093 0,852 12,637 0,726 

QI6 – Pontualidade da Informação 1,112 0,090 0,833 12,404 0,694 

QI7 – Completeza da Informação 1,196 0,091 0,880 13,212 0,774 

QI8 – Apresentação da Informação 1,120 0,091 0,822 12,365 0,676 

QI9 – Acessibilidade da Informação 1,000 * 0,746 * 0,557 

 
Confiabilidade Composta1 0,921 

   
Variância Média Extraída2 0,662 

   
* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 
(1) Confiabilidade Composta: valores acima de 0,7 são satisfatórios 
(2) Variância Média Extraída: valores acima de 0,5 são satisfatórios 
(3) p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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As cargas fatoriais apresentaram valores acima de 0,700. A confiabilidade 

composta (0,921) e a variância extraída (0,662) ficaram acima dos valores de referência 

0,700 e 0,500, respectivamente. O maior valor da tabela covariância dos resíduos 

padronizados foi 1,552, abaixo da referência 2,580, indicando a unidimensionalidade do 

fator. 

O constructo qualidade do sistema é composto por cinco fatores (Tempo de 

Resposta do Sistema, Confiabilidade do Sistema, Funcionamento do Sistema, 

Flexibilidade do Sistema e Facilidade de Uso do Sistema) e verifica o impacto das 

práticas de segurança da informação na qualidade do sistema. Cargas fatoriais, 

confiabilidade composta e variância extraída apresentaram valores acima dos 

recomendados. A maior covariância encontra na tabela de covariância resíduos 

padronizados foi 1,841 (abaixo de 2,580), sugerindo que os indicadores são 

unidimensionais. Os resultados são apresentados na tabela 20. 

Tabela 20 - Qualidade do Sistema 

Indicadores 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t3 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros-
padrão 

QS1 - Tempo de Resposta do Sistema 1,118 0,095 0,849 11,832 0,721 

QS2 - Confiabilidade do Sistema 1,055 0,11 0,712 9,627 0,507 

QS3 - Funcionamento do Sistema 1,198 0,099 0,903 12,049 0,815 

QS4 - Flexibilidade do Sistema 1,032 0,091 0,786 11,313 0,618 

QS5 - Facilidade de Uso do Sistema 1,000 * 0,733 * 0,537 

 

Confiabilidade Composta1 0,850 
   

Variância Média Extraída2 0,640 
   

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1 
(1) Confiabilidade Composta: valores acima de 0,7 são satisfatórios 
(2) Variância Média Extraída: valores acima de 0,5 são satisfatórios 
(3) p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O fator qualidade do serviço de suporte possui sete itens denominados Rapidez 

do Serviço de Suporte, Confiabilidade do Serviço de Suporte, Capacidade de Resposta 

do Serviço de Suporte, Competência Técnica do Serviço de Suporte, Atitude do 

Pessoal do Serviço de Suporte, Habilidade do Serviço de Suporte e Oferta de Cursos 

(Treinamento) do Serviço de Suporte. Esse constructo avalia o impacto das práticas de 

segurança da informação na qualidade do serviço de suporte. O indicador 

Confiabilidade do Serviço de Suporte apresentou carga fatorial de 0,696 abaixo do valor 
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de corte 0,700, mas acima do limite mínimo de 0,500 (HAIR et al., 2010). A 

confiabilidade composta (0,878) e a variância extraída (0,623) estão acima dos valores 

de corte. O constructo assume-se unidimensional a partir da análise da matriz de 

resíduos padronizados de covariância, onde o maior valor (1,534) está abaixo de 2,580.  

Tabela 21 - Qualidade do Serviço de Suporte 

Indicadores 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t3 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros-
padrão 

QSS1 - Rapidez do Serviço de 
Suporte 

1,125 0,106 0,786 10,567 0,618 

QSS2 - Confiabilidade do Serviço de 
Suporte 

1,036 0,11 0,696 9,408 0,484 

QSS3 - Capacidade de Resposta do 
Serviço de Suporte 

1,15 0,105 0,82 10,955 0,672 

QSS4 - Competência Técnica do 
Serviço de Suporte 

1,191 0,102 0,858 11,684 0,736 

QSS5 - Atitude do Pessoal do 
Serviço de Suporte 

1,137 0,102 0,812 11,153 0,659 

QSS6 - Habilidade do Serviço de 
Suporte 

1,198 0,105 0,828 11,381 0,686 

QSS7 - Oferta de Cursos 
(Treinamento) do Serviço de Suporte 

1,000 * 0,71 * 0,504 

 

Confiabilidade Composta1 0,878 
   

Variância Média Extraída2 0,623 
   

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1  
(1) Confiabilidade Composta: valores acima de 0,7 são satisfatórios 
(2) Variância Média Extraída: valores acima de 0,5 são satisfatórios 
(3) p<0,01 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A tabela 22 apresenta o fator desempenho no trabalho que avalia a relação 

esforço/benefício das práticas de segurança da informação no desempenho do 

trabalho. Nesse fator, o benefício é o aumento da eficiência no trabalho com o sistema 

de informação versus o esforço apresentados nos itens: Tempo exigido para aprender a 

usar o sistema com as Práticas de Segurança da Informação, Habilidades intelectuais 

para aprender a usar o sistema e interpretar a informação usando as Práticas de 

Segurança da Informação, Nível de pressão e estresse no trabalho usando as Práticas 

de Segurança da Informação e Esforço físico para usar o sistema usando as Práticas 

de Segurança da Informação. O índices cargas fatoriais, confiabilidade composta e 

variância extraída estão acima dos valores de referência, sugerindo a convergência do 
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constructo. A matriz de resíduos padronizados de covariância apresenta o valor máximo 

de 2,295, abaixo da referência 2,580, assumindo a unidimensionalidade do fator. 

Tabela 22 - Desempenho no Trabalho 

Variáveis 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t3 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros-
padrão 

DT1 - Tempo exigido para aprender a 
usar o sistema com as Práticas de 
Segurança da Informação 

1,121 0,104 0,859 10,816 0,738 

DT2 - Habilidades intelectuais para 
aprender a usar o sistema e 
interpretar a informação usando as 
Práticas de Segurança da Informação 

1,053 0,097 0,868 10,895 0,753 

DT3 - Nível de pressão e estresse no 
trabalho usando as Práticas de 
Segurança da Informação 

0,991 0,099 0,714 10,029 0,510 

DT4 - Esforço físico para usar o 
sistema usando as Práticas de 
Segurança da Informação 

1,000 * 0,726 * 0,527 

 

Confiabilidade Composta1 0,813 
   

Variância Média Extraída2 0,632 
   

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1  
(1) Confiabilidade Composta: valores acima de 0,7 são satisfatórios 
(2) Variância Média Extraída: valores acima de 0,5 são satisfatórios 
(3) p<0,01 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 O fator relacionamento no trabalho verifica duas relações esforço/benefício. Na 

primeira, o benefício é avaliar se saber usar os sistemas de informação de forma eficaz 

permite ter mais reconhecimento e estabelecer melhores relacionamentos com os 

colegas de trabalho e clientes, e os esforços são expressos pelos itens Tempo exigido 

para aprender a usar o sistema com as Práticas de Segurança da Informação e Nível 

de pressão e estresse no trabalho usando as Práticas de Segurança da Informação. O 

segundo benefício avalia se saber usar os sistemas de informação de forma eficaz 

permite ter mais influência sobre meus colegas de trabalho, enquanto esforços são 

expressos pelos indicadores Tempo exigido para aprender a usar o sistema com as 

Práticas de Segurança da Informação e Nível de pressão e estresse no trabalho usando 

as Práticas de Segurança da Informação. Os índices das cargas fatoriais estão acima 

de 0,700, a confiabilidade composta acima de 0,700 e a variância extraída acima de 

0,500, o que sugere a validade convergente do fator. A tabela de resíduo padronizado 
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de covariância não apresentou índices acima do valor de referência 2,580, indicando a 

unidimensionalidade do fator. As estatísticas são apresentadas na tabela 23. 

Tabela 23 - Relacionamento no Trabalho 

Variáveis 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores t3 R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros-
padrão 

RE11 - Tempo exigido para aprender 
a usar o sistema com as Práticas de 
Segurança da Informação 

0,902 0,064 0,806 14,027 0,650 

RE12 - O nível de pressão e 
estresse no trabalho usando as 
Práticas de Segurança da 
Informação 

0,867 0,063 0,769 13,863 0,591 

RE21 - Tempo exigido para aprender 
a usar o sistema com as Práticas de 
Segurança da Informação 

0,968 0,052 0,908 18,507 0,824 

RE22 - O nível de pressão e 
estresse no trabalho usando as 
Práticas de Segurança da 
Informação 

1 * 0,901 * 0,812 

 

Confiabilidade Composta1 0,881 
   

Variância Média Extraída2 0,719 
   

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1 
(1) Confiabilidade Composta: valores acima de 0,7 são satisfatórios 
(2) Variância Média Extraída: valores acima de 0,5 são satisfatórios 
(3) p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O fator satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação é 

composto por quatro indicadores: Práticas de Segurança, Treinamento de Segurança, 

Políticas de Segurança e Satisfação Geral Segurança. As cargas fatoriais padronizadas 

apresentam valores acima de 0,700, sugerindo convergência. O valor da confiabilidade 

composta ficou em 0,926, acima do valor de referência 0,700, indicando uma boa 

confiabilidade do constructo. A variância média extraída (0,796) ficou acima do valor de 

referência 0,500. A unidimensionalidade foi avaliada a partir da tabela de covariância 

dos resíduos padronizados. O maior valor encontrado foi 0,139, bem abaixo do valor 

recomendado 2,580, concluindo que os indicadores utilizados estão medindo apenas 

um fator. Os dados são apresentado na tabela 24. 
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Tabela 24 - Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação 

Variáveis 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t3 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros-
padrão 

SG1 - Práticas Segurança 0,839 0,043 0,845 19,313 0,714 

SG2 - Treinamento Segurança 0,950 0,049 0,847 19,431 0,717 

SG3 - Políticas Segurança 0,993 0,041 0,914 24,445 0,835 

SG4 - Satisfação Geral Segurança 1,000 * 0,958 * 0,918 

 

Confiabilidade Composta1 0,926    

Variância Média Extraída2 0,796    

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 
(1) Confiabilidade Composta: valores acima de 0,7 são satisfatórios 
(2) Variância Média Extraída: valores acima de 0,5 são satisfatórios 
(3) p<0,01 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 Dessa forma, a AFC de cada constructo indica a validade convergente em 

função das cargas fatoriais padronizadas, variância extraída, confiabilidade do 

constructo, valores t e correlação múltiplo quadrado (R2), além dos resíduos 

padronizados de cada fator estar abaixo do valor recomendado. 

 

 

4.2.7.2 Avaliação de Adequação e Unidimensionalidade 

 

 

Com a validade convergente adequada em cada bloco, a próxima fase é a 

avaliação do modelo completo quanto à AFC, Análise de Validade Convergente, 

Confiabilidade dos Itens, Avaliação de Adequação e Unidimensionalidade. A AFC é 

realizada com os todos os indicadores especificados simultaneamente (KOUFTEROS, 

1999). A validade convergente e confiabilidade dos itens são verificadas com todos os 

fatores correlacionados e são analisados os coeficientes cargas fatoriais, confiabilidade 

composta, variância média extraída (AVE), valores t e correlação múltiplo quadrado (R2) 

(HAIR et al., 2010; KOUFTEROS, 1999). Os índices de adequação 2/df, SRMR, GFI, 

RMSEA, CFI, NFI, NNFI, PNFI e AGFI são avaliados para testes de adequação do 

modelo e unidimensionalidade. Em caso de inadequação, os Resíduos Padronizados e 

os Índices de Modificação devem ser analisados para diagnóstico do modelo. Os 
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valores de referência utilizados nessa etapa da análise estão na quadro 12 e 13 da 

seção 4.2.7. Uma descrição completa dos índices e coeficientes analisados pode ser 

obtida na seção 4.2.6. O método da Máxima Verossimilhança foi utilizado para verificar 

os relacionamentos entre os indicadores observados e seus fatores. 

A figura 9 apresenta o modelo de mensuração inicial com todos os fatores 

teóricos correlacionadas. Os índices de adequação do modelo de mensuração inicial 

estão na tabela 25 e AFC está na tabela 26. 

Tabela 25 - Valores de adequação do Modelo de Mensuração Inicial 

Categoria Índice Valores de Referência Valores obtidos 

Absolutos 

2/df ≤ 3,000 2,923 

SRMR ≤ 0,050 0,058 

GFI ≥ 0,900 0,687 

RMSEA ≤ 0,080 0,097 

Incrementais 

CFI ≥ 0,900 0,846 

NFI * 0,785 

NNFI (TLI) * 0,831 

Parcimônia 
PNFI * 0,714 

AGFI * 0,634 

* Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 

A análise dos índices de adequação inicial da tabela 25 mostram problemas com 

todos os índices exceto 2/df, que resultou em índice levemente abaixo do valor de 

referência. A tabela 13, AFC do modelo de mensuração inicial, mostra que os apenas 

um coeficiente abaixo do recomendado (R2 da variável QSS2 com valor de 0,486), 

todos os demais indicadores obtiveram coeficientes estão adequados.  
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Figura 9 - Modelo de Mensuração Inicial com todos os fatores correlacionados 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 26 - Análise Fatorial Confirmatória do Modelo de Mensuração Inicial 

Constructo 
[AVE] 

(Confiabilidade Composta) 
Indicadores 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t1 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros 
Padrão 

Qualidade da Informação 
[0,662] 
(0,946) 

QI1 1,087 0,090 0,805 12,116 0,649 

QI2 1,040 0,087 0,789 11,951 0,622 

QI3 1,088 0,098 0,744 11,060 0,553 

QI4 1,104 0,088 0,830 12,531 0,689 

QI5 1,145 0,089 0,844 12,844 0,713 

QI6 1,097 0,086 0,836 12,765 0,698 

QI7 1,176 0,087 0,880 13,599 0,774 

QI8 1,109 0,087 0,828 12,769 0,685 

QI9 1,000 * 0,758 * 0,575 

Qualidade do Sistema 
[0,623] 
(0,920) 

QS1 1,138 0,096 0,848 11,862 0,720 

QS2 1,122 0,110 0,744 10,183 0,553 

QS3 1,220 0,098 0,903 12,428 0,815 

QS4 1,028 0,094 0,768 10,919 0,59 

QS5 1,000 * 0,720 * 0,519 

Qualidade do Serviço de 
Suporte 
[0,639] 
(0,898) 

QSS1 1,127 0,105 0,791 10,737 0,625 

QSS2 1,034 0,109 0,697 9,514 0,486 

QSS3 1,150 0,103 0,823 11,132 0,677 

QSS4 1,178 0,100 0,851 11,732 0,725 

QSS5 1,131 0,101 0,810 11,230 0,657 

QSS6 1,194 0,104 0,828 11,483 0,686 

QSS7 1,000 * 0,713 * 0,508 

Desempenho no Trabalho 
[0,635] 
(0,874) 

DT1 0,953 0,086 0,797 11,116 0,635 

DT2 0,885 0,080 0,794 11,128 0,631 

DT3 1,023 0,082 0,804 12,458 0,646 

DT4 1,000 * 0,792 * 0,627 

Relacionamento no 
Trabalho 
[0,723] 
(0,912) 

RE11 0,933 0,064 0,823 14,670 0,677 

RE12 0,899 0,063 0,788 14,216 0,621 

RE21 0,966 0,052 0,895 18,496 0,801 

RE22 1,000 * 0,890 * 0,792 

Satisfação do Usuário  
com as Práticas de 

Segurança da Informação 
[0,796] 
(0,940) 

SG1 0,841 0,043 0,845 19,407 0,714 

SG2 0,954 0,049 0,849 19,389 0,721 

SG3 0,996 0,041 0,915 24,418 0,838 

SG4 1,000 * 0,956 * 0,915 

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 
 (1) p<0,01 
 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 
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Como os índices de adequação estão abaixo do recomendado, a primeira 

correção realizada foi a remoção de 31 questionários identificados como outliers na 

seção 4.2.3. O modelo foi recalculado e os índices obtidos estão na tabela 27. 

Tabela 27 - Valores de adequação do Modelo de Mensuração Inicial 

Categoria Índice Valores de Referência Valores com 
Outliers 

Valores sem 
Outliers 

Absolutos 

2/df ≤ 3,000 2,923 2,347 

SRMR ≤ 0,050 0,058 0,0432 

GFI ≥ 0,900 0,687 0,707 

RMSEA ≤ 0,080 0,097 0,088 

Incrementais 

CFI ≥ 0,900 0,846 0,898 

NFI * 0,785 0,835 

NNFI (TLI) * 0,831 0,887 

Parcimônia 
PNFI * 0,714 0,760 

AGFI * 0,634 0,658 

* Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 

A comparação dos índices de adequação do modelo com e sem outliers mostra 

um significativo benefício pela remoção desses questionários. Todos os índices 

apresentaram avanço em direção aos valores recomendados. Os índices 2/df e SRMR 

ficaram abaixo do valor recomendado e o índice CFI, um dos mais importantes para 

avaliar a adequação do modelo (HAIR et al, 2010; KOUFTEROS, 1999; KOUFTEROS 

et al. 2009), pode ser estatisticamente aceito. A remoção de 31 questionários, contudo, 

reduziu o número de casos por indicadores de 6,18 questionários para cada variável 

para 5,24, ainda acima do valor mínimo 5 recomendado por Hair et al. (2010).  

A tabela 28 apresenta o AFC do modelo inicial recalculado. A AFC da base de 

dados sem outliers indica melhores coeficientes dos fatores e dos indicadores. Desse 

modo, o restante da análise utilizará a base de dados com 173 casos. 

Embora os valores da tabela 28 indiquem a validade convergente, a avaliação de 

adequação do modelo tem baixo desempenho. A análise de unidimensionalidade foi 

realizada pelos Resíduos Padronizados. O maior valor encontrado em Resíduos 

Padronizados foi 1,790, ou seja, nenhum par ultrapassou o limite de |2,58| de 

referência, o que fornece indícios de unidimensionalidade do modelo. Para esses 

casos, Hair et al. (2010), Koufteros (1999) e Byrne (2009) recomendam o diagnóstico 

através dos Resíduos Padronizados e Índices de Modificação. Os Resíduos 

Padronizados, conforme analisado, não apresentam problemas quanto a 

unidimensionalidade do modelo. 
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Tabela 28 - AFC do Modelo de Mensuração Inicial (sem outliers) 

Constructo 
[AVE] 

(Confiabilidade Composta) 
Indicadores 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t1 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros 
Padrão 

Qualidade da Informação 
[0,771] 
(0,968) 

QI1 1,068 0,070 0,877 15,151 0,770 

QI2 1,018 0,072 0,845 14,196 0,714 

QI3 1,145 0,077 0,868 14,838 0,754 

QI4 1,078 0,070 0,887 15,354 0,787 

QI5 1,104 0,069 0,903 15,916 0,816 

QI6 1,005 0,066 0,883 15,288 0,780 

QI7 1,061 0,066 0,903 16,028 0,815 

QI8 1,085 0,069 0,894 15,797 0,799 

QI9 1,000 * 0,839 * 0,703 

Qualidade do Sistema 
[0,758] 
(0,956) 

QS1 1,104 0,086 0,866 12,874 0,750 

QS2 1,213 0,095 0,860 12,729 0,740 

QS3 1,198 0,085 0,929 14,060 0,862 

QS4 1,011 0,084 0,810 11,984 0,657 

QS5 1,000 
 

0,782 * 0,612 

Qualidade do Serviço de 
Suporte 
[0,724] 
(0,929) 

QSS1 1,144 0,089 0,879 12,923 0,773 

QSS2 1,199 0,094 0,872 12,804 0,761 

QSS3 1,182 0,088 0,906 13,438 0,820 

QSS4 1,177 0,086 0,914 13,682 0,835 

QSS5 1,096 0,087 0,853 12,531 0,727 

QSS6 1,204 0,090 0,892 13,322 0,796 

QSS7 1,000 * 0,772 * 0,596 

Desempenho no Trabalho 
[0,668] 
(0,889) 

DT1 0,996 0,089 0,811 11,154 0,658 

DT2 0,943 0,082 0,83 11,494 0,689 

DT3 1,039 0,086 0,845 12,143 0,714 

DT4 1,000 * 0,781 * 0,610 

Relacionamento no 
Trabalho 
[0,771] 
(0,931) 

RE11 0,889 0,057 0,830 15,687 0,688 

RE12 0,874 0,060 0,798 14,444 0,638 

RE21 0,956 0,040 0,943 24,076 0,889 

RE22 1,000 * 0,933 * 0,870 

Satisfação do Usuário  
com as Práticas de 

Segurança da Informação 
[0,795] 
(0,939) 

SG1 0,837 0,049 0,842 17,063 0,709 

SG2 0,985 0,056 0,851 17,482 0,724 

SG3 1,022 0,046 0,926 22,117 0,858 

SG4 1,000 * 0,942 * 0,887 

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 
 (1) p<0,01 
 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 
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A tabela Índices de Modificação apresenta quatro indicadores com índice 2 

acima de |4| em relação ao fator Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança 

da Informação. A tabela 29 mostra os indicadores e seus valores. 

Tabela 29 - Índices de Modificação Representativos 

Indicador Direção Fator 
Índice de 

Modificação 
Mudança no 

Par 

QI6 - Pontualidade da 
informação 

<--- 
Satisfação do Usuário com as 

Práticas de Segurança da 
Informação 

10,267 -0,136 

QSS3 - Capacidade de 
resposta do serviço de 

suporte 
<--- 

Satisfação do Usuário com as 
Práticas de Segurança da 

Informação 
7,404 0,111 

QS5 - Facilidade de uso do 
sistema 

<--- 
Satisfação do Usuário com as 

Práticas de Segurança da 
Informação 

6,361 0,153 

QS3 - Funcionamento do 
sistema 

<--- 
Satisfação do Usuário com as 

Práticas de Segurança da 
Informação 

5,951 -0,103 

Fonte: Tabela Índices de Modificação (AMOS) 

Os Índices de Modificação sugerem que existem covariâncias entre os 

indicadores e o fator Satisfação do usuário com as práticas de segurança da 

informação. Entretanto, os valores Mudança no Par são pouco significativos, de modo 

que não foram realizadas mudanças no modelo. O modelo teórico especificado possuir 

um constructo de segunda ordem ainda não avaliado e os principais índices de 

adequação recomendados por Koufteros (1999) são minimamente aceitáveis 

(2/df=2,347; NNFI=0,887; CFI=0,898; SRMR=0,0432). Assim, o desempenho do 

modelo de mensuração foi considerado minimamente adequado e optou-se pela 

continuidade da análise do paradigma de Koufteros (1999). 

 

 

4.2.7.3 Validade Discriminante 

 

 

Para determinar se o modelo possui validade discriminante, o método mais 

robusto é a comparação do AVE com a correlação quadrada entre constructos 

(KOUFTEROS, 1999). A tabela 30 apresenta a correlação quadrada entre constructos e 

o AVE de cada constructo na diagonal. 
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Tabela 30 - Análise Discriminante 

Constructo QI QS QSS DT RT SG 

QI - Qualidade da Informação 0,771*      

QS - Qualidade do Sistema 0,477 0,758*     

QSS - Qualidade do Serviço de Suporte 0,719 0,642 0,724*    

DT - Desempenho no Trabalho 0,008 0,011 0,018 0,668*   

RT - Relacionamento no Trabalho 0,000 0,001 0,001 0,753 0,771*  

SG - Satisfação do Usuário 0,004 0,031 0,039 0,040 0,027 0,795* 

* AVE - Variância Média Extraída 

Fonte: Adaptado de Koufteros (1999) 

Koufteros (1999) afirma que a correlação quadrada do constructo deve ser 

significativamente inferior ao valor de AVE para evidências de validade discriminante. 

No entanto, os constructos qualidade da informação, qualidade do sistema e qualidade 

do serviço de suporte apresentam valores elevados se comparados com o AVE. Outros 

dois fatores, desempenho no trabalho e relacionamento no trabalho, mostram índices 

de correlação quadrada superior ao AVE do fator desempenho no trabalho. O primeiro 

caso é explicado pela existência de um fator de segunda ordem não especificado no 

modelo de mensuração inicial de 1ª ordem, de modo que uma correlação significativa 

entre Qualidade da Informação, qualidade do sistema e qualidade do serviço de suporte 

era esperada. A falta de evidência de validade discriminante entre desempenho no 

trabalho e relacionamento no trabalho pode sugerir a existência de uma relação 

abstrata de segunda ordem, conforme hipótese presente no modelo conceitual, o que 

será explorado na etapa de análise do modelo de 2ª ordem.  

A falta de validade discriminante em modelos de segunda ordem é aceitável 

quando evidências de alta validade convergente são encontradas (KOUFTEROS et al., 

2009). Constata-se, por fim, que fatores reconhecidamente não relacionados 

apresentarem indícios de validade discriminante. 

 

 

4.2.7.4 Confiabilidade do Constructo 

 

 

A última etapa do paradigma de Koufteros (1999) para análise do modelo de 

mensuração é a Confiabilidade do Constructo, avaliada através da Confiabilidade 

Composta e AVE. Os resultados desses coeficientes estão na tabela 31. 



109 
 

Tabela 31 - Confiabilidade do Constructo 

Constructo 
Confiabilidade 

Composta 
AVE 

Qualidade da Informação 0,968 0,771 

Qualidade do Sistema 0,956 0,758 

Qualidade do Serviço de Suporte 0,929 0,724 

Desempenho no Trabalho 0,889 0,668 

Relacionamento no Trabalho 0,931 0,771 

Satisfação do Usuário 0,939 0,795 

Fonte: Adaptado de Koufteros (1999) 

Os valores de confiabilidade composta e AVE fornecem evidências de validade 

convergente dos fatores, ou seja, os indicadores das variáveis latentes são consistentes 

na sua mensuração. O paradigma de Koufteros (1999) para o modelo de mensuração é 

finalizado. A terceira etapa da análise do modelo de mensuração será realizada na 

seção 4.28, considerando o modelo de mensuração de segunda ordem. 

 

 

4.2.8 Análise do Modelo de Mensuração (2ª Ordem) 

 

 

A próxima etapa do processo é a especificação do modelo com os fatores de 

segunda ordem. Para isso, o paradigma de Koufteros et al. (2009) com quatro tipos de 

modelos estruturais descritos abaixo será utilizado.  

a) Modelo 1: modelo hipotético com todos os indicadores de segunda ordem 

incluídos em um fator de primeira ordem;  

b) Modelo 2: todos os constructos de primeira ordem especificados sem 

correlação entre os fatores (ortogonal);  

c) Modelo 3: igual ao modelo 2, mas com as correlações entre fatores de 

primeira ordem. 

d) Modelo 4: um fator de segunda ordem especificado com os fatores de 

primeira ordem. 

Os modelos de 1 a 4 estão ilustrados na figura 10. Os índices de adequação 

foram calculados para cada modelo para que possa haver comparação entre os índices 

e determinar os melhores índices, conforme tabela 32.   
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Figura 10 - Quatro Modelos do Paradigma Koufteros et al. (2009) 

 
Fonte: Elaborado a partir de Koufteros et al. (2009) 
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Dois modelos adicionais derivados do modelo 1 e modelo 4 foram incluídos no 

estudo para avaliar a existência de um fator abstrato entre os fatores Desempenho no 

trabalho e relacionamento no trabalho. Os seguintes modelos foram incluídos: 

 Modelo 1a, derivado do modelo 1, reúne os oito indicadores do desempenho 

no trabalho e relacionamento no trabalho em um único fator (figura 11); 

 Modelo 4a, derivado do modelo 4, considera um fator de segunda ordem a 

Relação Esforço/Benefício (figura 11); 

Os índices obtidos para cada modelo estão apresentados junto com os índices 

dos modelos de 1 a 4 na tabela 32. 

Figura 11 - Modelos Alternativo 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Koufteros et al. (2009) ressalta a importância da especificação teórico-conceitual 

entre os constructos de ordem menor com os de ordem maior. A seleção final do 

modelo de mensuração deve ser realizada a partir da comparação entre os índices de 

adequação e comprovação teórica (KOUFTEROS et al., 2009). O modelo de medida 
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com os melhores índices de adequação não é necessariamente a melhor alternativa 

para representar o modelo teórico (KOUFTEROS et al., 2009). 

Tabela 32 - Valores de Adequação dos Modelos de Mensuração 

Categoria Índice Valores de 
Referência 

Modelo 
1 

Modelo 
1a 

Modelo 
2 

Modelo 
3 

Modelo 
4 

Modelo 
4a 

Absolutos 

2/df ≤ 3,000 3,959 4,066 3,341 2,347 2,332 2,330 

SRMR ≤ 0,050 0,0726 0,0754 0,3218 0,0432 0,0486 0,0538 

GFI ≥ 0,900 0,504 0,499 0,651 0,707 0,706 0,706 

RMSEA ≤ 0,080 0,131 0,134 0,117 0,088 0,088 0,088 

Incrementais 

CFI ≥ 0,900 0,771 0,761 0,817 0,898 0,898 0,897 

NFI * 0,717 0,708 0,758 0,835 0,834 0,834 

NNFI * 0,753 0,744 0,804 0,887 0,889 0,889 

Parcimônia 
PNFI * 0,664 0,660 0,711 0,760 0,768 0,769 

AGFI * 0,431 0,428 0,604 0,655 0,661 0,662 

* Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 

O modelo 4 e 4a foram selecionados, uma vez que apresentaram melhor 

desempenho entre os quatro modelos avaliados e estão de acordo com o modelo 

conceitual proposto na seção 2.5. No entanto, para avalição das estatísticas dessa 

seção, o modelo 4 será usado, devido ao melhor desempenho de seus índices.  

Os índices de adequação apontam baixo desempenho, o que pode comprometer 

a avaliação das hipóteses da pesquisa. Para melhorar o desempenho do modelo de 

mensuração 4, uma nova análise do Resíduos Padronizados foi realizada em busca de 

pares com valores acima de |2|. Dois pares foram identificados com valores acima de 

|2|: QI2/SG1 e QI9/SG1. O primeiro passo foi a remoção do indicador “SG1 – Satisfação 

com as Práticas de Segurança da Informação”, comum a ambos os pares, mas os 

índices apresentaram pior desempenho, optando-se pela manutenção desse indicador. 

O segundo passo foi a remoção do indicador “QI2 - Disponibilidade da informação”, que 

apresenta valor 2,25, obtendo-se índices melhores (2/df=2,324; NNFI=0,892; 

CFI=0,901; SRMR=0,0477). O terceiro passo foi a remoção do item “QI9 - 

Acessibilidade da informação” o que indicou melhor adequação do modelo (2/df=2,341; 

NNFI=0,893; CFI=0,903; SRMR=0,0471). Uma nova análise dos Resíduos 

padronizados não detectou pares com valor acima de |2|. Esse resultado indica também 

a unidimensionalidade do constructo. 

Os Índices de Modificação dos coeficientes de regressão não mostrou problemas 

entre indicadores e fatores. A tabela de covariância, contudo, indicou altas cargas 
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cruzadas entre os erros dos indicadores. Nessa situação, Byrne (2009) recomenda 

correlacionar os erros e permitir que eles possam ser livremente estimados, desde que 

os erros pertençam ao mesmo constructo. Essas covariâncias representam erro de 

mensuração, fatores omissos ou redundâncias dos indicadores (BYRNE, 2009). Altas 

cargas cruzadas foram detectadas nos erros de mensuração dos indicadores QI4/QI7, 

QSS5/QSS6 e RE11/RE12/RE21. Além disso, QS2 apresentava altas cargas cruzadas 

com vários indicadores de outros fatores. As alternativas para corrigir o modelo eram 

correlacionar os erros com maiores cargas cruzadas ou remover um indicador do par. 

No entanto, Hair et al. (2010) não recomenda correlacionar erros no modelo, além de 

não recomendar mudanças baseado apenas nos Índices de Modificação. A análise do 

texto das questões do instrumento de pesquisa indicou similaridade entre as questões 

apontadas com altas cargas cruzadas. Desse modo, os seguintes indicadores foram 

removidos: QI7 - Completeza da informação, QS2 - Confiabilidade do sistema, QSS6 - 

Habilidade do serviço de suporte de manter registros precisos no sistema e RE21 - 

Tempo exigido para aprender a usar o sistema.  

Os seis indicadores removidos do modelo de mensuração representam 18,2% 

dos itens do modelo, sem necessidade de uma nova coleta de dados segundo Hair et 

al. (2010). A remoção de até 20% dos indicadores não requer uma novos dados, pois é 

considerado uma pequena modificação no modelo (HAIR et al., 2010).  

Os índices de adequação do modelo de mensuração final estão na tabela 33. O 

modelo de mensuração final com seis fatores e 27 indicadores está na figura 12. A 

tabela 34 apresenta a análise fatorial confirmatória do modelo de mensuração final. 

Tabela 33 - Valores de adequação do Modelo de Mensuração Final 

Categoria Índice Valores de 
Referência 

Modelo 4 

Absolutos 

2/df ≤ 3,000 1,859 

SRMR ≤ 0,050 0,0471 

GFI ≥ 0,900 0,800 

RMSEA ≤ 0,080 0,071 

Incrementais 

CFI ≥ 0,900 0,941 

NFI * 0,882 

NNFI/TLI * 0,935 

Parcimônia 
PNFI * 0,791 

AGFI * 0,760 

        * Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 
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Figura 12 - Modelo de Mensuração Final 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 34 - AFC do Modelo de Mensuração Final 

Constructo 
[AVE] 

(Confiabilidade Composta) 
Indicadores 

Coeficientes não-
padronizados Coeficientes 

Padronizados 
Valores 

t1 
R2 

Cargas 
Fatoriais 

Erros 
Padrão 

Desempenho de SI 
(0,777) 
[0,912] 

QI 1,272 0,115 0,830 11,020 0,689 

QS 1,029 0,109 0,815 9,403 0,664 

QSS 1,407 0,121 0,989 11,649 0,978 

Qualidade da Informação 
(0,788) 
[0,946] 

QI1 0,973 0,064 0,846 15,210 0,716 

QI3 1,094 0,067 0,878 16,256 0,771 

QI4 1,050 0,060 0,914 17,636 0,836 

QI5 1,061 0,059 0,919 17,981 0,844 

QI6 0,961 0,057 0,894 16,978 0,800 

QI8 1,000 * 0,872 * 0,760 

Qualidade do Sistema 
(0,727) 
[0,886] 

QS1 1,111 0,084 0,882 13,212 0,777 

QS3 1,175 0,084 0,921 13,953 0,848 

QS4 1,000 0,083 0,811 12,120 0,658 

QS5 1,000 * 0,791 * 0,626 

Qualidade do Serviço de 
Suporte 
(0,749) 
[0,931] 

QSS1 1,187 0,094 0,894 12,665 0,798 

QSS2 1,220 0,099 0,869 12,268 0,754 

QSS3 1,230 0,093 0,922 13,174 0,850 

QSS4 1,205 0,092 0,915 13,162 0,838 

QSS5 1,084 0,093 0,825 11,634 0,680 

QSS7 1,000 * 0,756 * 0,571 

Desempenho no Trabalho 
[0,668] 
(0,890) 

DT1 0,996 0,089 0,815 11,230 0,664 

DT2 0,942 0,082 0,833 11,555 0,693 

DT3 1,024 0,085 0,837 12,073 0,701 

DT4 1,000 * 0,784 * 0,615 

Relacionamento no 
Trabalho 
[0,764] 
(0,906) 

RE11 1,072 0,076 0,888 14,149 0,788 

RE12 1,115 0,077 0,904 14,505 0,817 

RE22 1,000 * 0,828 * 0,685 

Satisfação do Usuário  
com as Práticas de 

Segurança da Informação 
[0,764] 
(0,939) 

SG1 0,835 0,049 0,841 17,069 0,708 

SG2 0,983 0,056 0,850 17,467 0,722 

SG3 1,021 0,046 0,926 22,122 0,857 

SG4 1,000 * 0,943 * 0,890 

* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 
 (1) p<0,01 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 

 



116 
 

A avaliação da tabela AFC do modelo de mensuração final sugere validade 

convergente, pois os valores t estão acima de |2| e o R2 está acima de 0,500, conforme 

recomendado. 

A avalição do adequação do modelo pode ser confirmada pelos índices de 

adequação na tabela 33. O modelo apresenta bom desempenho, com exceção do GFI. 

Koufteros (1999) e Koufteros et al. (2009) realizam a análise do modelo de mensuração 

ignorando os valores de GFI. Hair et al. (2010) afirma que o do GFI é um índice sensível 

ao tamanho da amostra, o que pode explicar seu baixo desempenho no modelo. O uso 

do GFI para análise de adequação do modelo está em declínio (HAIR et al., 2010). Por 

fim, alguns artigos apresentam valores de CFI maiores que o GFI (por exemplo, 

MADITINOS et al., 2009; HARTONO et al., 2010).  

A análise dos Resíduos Padronizados do modelo de mensuração final sugere 

unidimensionalidade, pois nenhum par apresentou valores acima de |2,58|. 

A validade discriminante foi analisada utilizado a correlação quadrada entre 

constructos comparando com o AVE (tabela 35). Novamente, o modelo indicou falta de 

validade discriminante entre desempenho do trabalho e relacionamento no trabalho, o 

que indica a existência de um constructo abstrato entre esses fatores. Os outros 

constructos fornecem indicação de validade discriminante. 

Tabela 35 - Análise Discriminante do Modelo de Mensuração Final 

Constructo DSI DT RT SG 

DSI - Desempenho de SI 0,777*    

DT - Desempenho no Trabalho 0,015 0,668*   

RT - Relacionamento no Trabalho 0,000 0,773 0,764*  

SG - Satisfação do Usuário 0,032 0,040 0,031 0,764* 

* AVE - Variância Média Extraída 

Fonte: Adaptado de Koufteros (1999) 

A confiabilidade do constructo, avaliado através da confiabilidade composta e 

AVE, é apresentada na tabela 36.  

Tabela 36 - Confiabilidade do Constructo 

Constructo 
Confiabilidade 

Composta 
AVE 

DSI - Desempenho de SI 0,912 0,777 

DT - Desempenho no Trabalho 0,890 0,668 

RT - Relacionamento no Trabalho 0,906 0,764 

SG - Satisfação do Usuário 0,939 0,794 

Fonte: Adaptado de Koufteros (1999) 
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Os valores de confiabilidade composta e AVE estão acima dos limites 

recomendados de 0,700 e 0,500, respectivamente, o que sugere confiabilidade do 

modelo de mensuração final. 

 

 

4.2.9 Análise do Modelo de Estrutural 

 

 

A última etapa do processo MEE é a análise do modelo estrutural (KOUFTEROS, 

1999). Baseado no modelo de mensuração 4 e 4a, a análise de caminhos foi realizada 

para verificação das hipóteses formuladas no modelo conceitual da seção 2.8.  

As covariâncias entre as variáveis exógenas e endógena foram substituídos por 

relacionamentos estruturais. O modelo estrutural 4 possui três variáveis exógenas e 

uma variável endógena, conforme figura 13. 

Figura 13 - Modelo Estrutural 4 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os resultados da estimativa do modelo e índices de adequação estão na tabela 

37 - Modelo Estrutural 4. 

Tabela 37 - Modelo Estrutural 4 

Relacionamento 
Estrutural 

Coeficientes não-
padronizados 

R2 Valores t p1 
Cargas 

Fatoriais 
Erros Padrão 

QI <--- DSI 1,273 0,116 0,691 11,02 0,001 

QSS <--- DSI 1,404 0,121 0,976 11,616 0,001 

QS <--- DSI 1,029 0,109 0,664 9,403 0,001 

SG <--- DSI -0,306 0,121 0,041 -2,534 0,011 

SG <--- DT 0,385 0,293 0,084 1,312 0,189 

SG <--- RT -0,106 0,293 0,006 -0,362 0,717 
1 significância 
R2 do fator SG = 0,09 

Índices de Adequação: 2/df=1,864; SRMR=0,0568; GFI=0,799; RMSEA=0,071; CFI=0,940; NFI=0,881; 
NNFI=0,934; PNFI=0,795; AGFI= 0,760 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O modelo estrutural 4 apresentou significância representativa apenas para o 

desempenho de SI com p<0,01. Os fatores desempenho no trabalho e relacionamento 

no trabalho apresentaram baixa significância. Esse resultado pode estar relacionado 

com a falta de validade discriminante entre esses dois fatores, conforme indicado nas 

tabelas 30 e 36. Além disso, a análise sugere a existência de um fator abstrato de 

segunda ordem de Relação Esforço/Benefício, conforme hipótese da seção 2.8. 

O processo foi aplicado para avaliação do segundo modelo de mensuração 4a, 

que considera desempenho do trabalho e relacionamento do trabalho variáveis de 

primeira ordem em um modelo de ordem superior. A hipótese da existência de um fator 

de segunda ordem Relação Esforço/Benefício é avaliada, conforme a figura 14. A 

tabela 38 apresenta a significância estatística dos relacionamentos do modelo estrutural 

4a com uma variável abstrata de segunda ordem entre os fatores qualidade da 

informação, qualidade do sistema e qualidade do serviço de suporte, e outra variável de 

segunda ordem entre os fatores desempenho no trabalho e relacionamento no trabalho. 
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Figura 14 - Modelo Estrutural 4a 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 38 - Modelo Estrutural 4a 

Relacionamento 
Estrutural 

Coeficientes não-
padronizados 

R2 Valores t p1 
Cargas 

Fatoriais 
Erros Padrão 

QI <--- DSI 1,274 0,116 0,691 11,021 0,001 

QSS <--- DSI 1,404 0,121 0,976 11,615 0,001 

QS <--- DSI 1,029 0,109 0,664 9,404 0,001 

DT <--- REB 1,061 0,196 0,960 5,412 0,001 

RT <--- REB 0,963 0,172 0,748 5,608 0,001 

SG <--- DSI -0,291 0,12 0,037 -2,415 0,016 

SG <--- RBE 0,306 0,124 0,041 2,469 0,014 
1 significância 
R2 do fator SG = 0,08 

Índices de Adequação: 2/df=1,909; SRMR=0,0528; GFI=0,802; RMSEA=0,073; CFI=0,940; NFI=0,883; 
NNFI=0,933; PNFI=0,793; AGFI= 0,762 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O resultado da análise dos caminhos do modelo estrutural 4a apresenta 

significância dos fatores Desempenho de SI (p<0,05) e Relação Esforço/Benefício 

(p<0,05). 

As relações de modelos com fatores de ordem superior são especificadas pelo 

paradigma de Koufteros et al. (2009). As avaliações dos indivíduos sobre algum 

assunto pode ser coletada através de um fator de primeira ordem, agregando as 

percepções em uma dimensão de segunda ordem e, consequentemente, elaborar 

avaliações da dimensão de segunda ordem para um constructo de ordem superior. 

Fatores altamente correlacionados também apresentam problemas para produzir uma 

estrutura significativa quando submetido a análise fatorial (KOUFTEROS et al., 2009). 

Os índices de adequação do modelo estrutural 4 são semelhantes aos 

apresentados no modelo 4a. A análise dos índices indicados por Koufteros et al. (2009) 

para análise de modelos de segunda ordem (2/df, NFI, CFI, NNFI e SRMR) sugerem 

uma adequação de ambos os modelo. A análise dos índices de adequação do modelo 

estão na tabela 39. 

Tabela 39- Valores de adequação do Modelo Estrutural 

Categoria Índice Valores de Referência Modelo 4 Modelo 4a 

Absolutos 

2/df ≤ 3,000 1,864 1,909 

SRMR ≤ 0,050 0,056 0,052 

GFI ≥ 0,900 0,799 0,802 

RMSEA ≤ 0,080 0,071 0,073 

Incrementais 

CFI ≥ 0,900 0,940 0,940 

NFI * 0,881 0,883 

NNFI/TLI * 0,934 0,933 

Parcimônia 
PNFI * 0,795 0,793 

AGFI * 0,760 0,762 

        * Valores próximos a 1,00 indicam melhor ajuste 

Fonte: Adaptado de HAIR et al. (2010) e Koufteros et al. (2009) 

Com os resultados estatísticos do dois modelos estruturais, a análise das 

hipóteses de pesquisa formuladas na seção 2.8 foram realizadas. O quadro 15 resume 

a avaliação das hipóteses da pesquisa. 
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Quadro 16 - Análise das Hipóteses da Pesquisa 

Hipótese Resultado 

H1: O Desempenho do SI está relacionado negativamente com a Satisfação do 
Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

Suportado (p<0,05) 

H1a: A Qualidade da Informação está relacionada positivamente com o 
Desempenho do SI. 

Suportado (p<0,01) 

H1b: A Qualidade do Sistema está relacionada positivamente com o 
Desempenho do SI. 

Suportado (p<0,01) 

H1c: A Qualidade do Serviço de Suporte está relacionada positivamente com o 
Desempenho do SI. 

Suportado (p<0,01) 

H2: Desempenho do Trabalho está relacionado positivamente com a Satisfação 
do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

Não suportado 

H3: Relacionamento do Trabalho está relacionado positivamente com a 
Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

Não suportado 

H4: A Relação Esforço/Benefício está relacionada positivamente com a 
Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação. 

Suportado (p<0,05) 

H5: Relacionamento do Trabalho está relacionado positivamente com a Relação 
Esforço/Benefício. 

Suportado (p<0,01) 

H6: Relacionamento do Trabalho está relacionado positivamente com a Relação 
Esforço/Benefício. 

Suportado (p<0,01) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O desempenho é uma variável do modelo proposto por Oliver (1977) e validado 

para a área de sistemas de informação por diversas pesquisas, como as realizadas por 

Myers et al. (1997), Tafti (1995) e Au et al. (2008). De acordo com H1, o relacionamento 

negativo desse constructo com a satisfação do usuário com as práticas de segurança 

da informação se explica pelo fato do constructo avaliar o retorno percebido no uso do 

SI, ou seja, a avaliação efetiva do usuário em relação ao impacto direto das práticas de 

segurança no uso do sistemas de informação. Esse resultado fornece evidências 

importantes, sugerindo que o usuário percebe dificuldades de uso do SI utilizando as 

práticas de segurança da informação. 

As hipóteses H1a, H1b e H1c também foram suportadas considerando as 

práticas de segurança da informação. Esses fatores foram desenvolvidas por Ives et al. 

(1983) e Baroudi e Orlikowski (1988) em pesquisas de satisfação do usuário com SI e 

conceitualmente especificado no modelo de Delone e Mclean (1992, 2002), Myers et al. 

(1997), Tafti (1995) e Au et al. (2008) encontraram suporte estatístico na aplicação em 

sistemas de informação. Esses resultados é importante, pois confirma as evidências da 

relação da qualidade da informação, qualidade do sistema e qualidade do serviço de 

suporte com o desempenho de SI quando as práticas de segurança da informação 

estão em uso. 
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As hipóteses H2 e H3, que avaliam a relação direta do desempenho no trabalho 

e relacionamento no trabalho com a satisfação do usuário, conforme especificado por 

AU et al. (2008), não foram suportadas. Isso pode ser explicado pelo fato desses 

fatores serem baseados na Teoria das Necessidades de Alderfer (1969) e da Equidade 

de Adams (1965), o que pode apresentar uma relação não previamente identificada 

entre os fatores e requer a análise através de um constructo abstrato de ordem 

superior, conforme indicado por Koufteros et al. (2009). A falta de validade 

discriminante identificado no modelo de mensuração indica correlação entre os fatores. 

Essa correlação reforça a existência de um fator de segunda ordem, pois os constructos 

de primeira ordem são tratados como indicadores reflexivos do fator de segunda ordem, 

ou seja, compartilham um constructo mais abstrato. Por fim, a existência de suporte 

teórico e conceitual permite essa especificação (KOUFTEROS et al., 2009). 

A hipótese H4 confirmou um fator de segunda ordem denominado Relação 

Esforço/Benefício positivamente relacionado com a satisfação do usuário com as 

práticas de segurança da informação. Como esse fator avalia o esforço/benefício 

percebido pelo usuário, o resultado confirma as evidências de Ng et al. (2009), Huang 

et al. (2011) e Albrechtsen (2007) que os usuários percebem benefícios na segurança 

da informação. Assim, a análise sugere que os usuários consideram importante a 

segurança da informação para o seu trabalho. As hipóteses H5 e H6 também foram 

suportadas, confirmando que a relação entre o desempenho no trabalho e o 

relacionamento no trabalho com a satisfação do usuário é melhor explicada por meio de 

um fator abstrato. 

O instrumento de pesquisa final com os indicadores utilizados nessa análise está 

disponível no apêndice B. O instrumento de pesquisa final é composto por seis fatores 

e 27 indicadores. 

 

  



123 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As considerações finais são realizadas nesse capítulo. A seção 5.1 traz as 

conclusões dessa dissertação de acordo com os objetivos propostos. Na seção 5.2, as 

contribuições acadêmicas e gerenciais são discutidas. Por fim, na seção 5.3, as 

limitações dessa pesquisa e sugestões para trabalhos futuros são apresentados. 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo desse trabalho era desenvolver um instrumento de pesquisa para 

medir a satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação. Um 

instrumento foi desenvolvido a partir da revisão da literatura da área de sistemas de 

informação que trata da satisfação do usuário e da segurança da informação. Os 

fatores foram selecionados, um instrumento de pesquisa foi elaborado para avaliação 

das práticas de segurança da informação e um modelo conceitual foi proposto, 

conforme apresentado no capítulo 2 e 3.  

Um conjunto de fatores foram definidos levando em conta a literatura de 

sistemas de informação. A validação do modelo e do instrumento de pesquisa mostrou 

que os fatores significativos são a qualidade da informação, a qualidade do sistema, a 

qualidade do serviço de suporte, o desempenho no trabalho e o relacionamento no 

trabalho, além da própria satisfação do usuário que atua como variável endógena no 

modelo. Esses constructos estão relacionados à satisfação do usuário com as práticas 

de segurança da informação através de dois fatores abstratos: desempenho do sistema 

de informação e relação esforço/benefício. Esses fatores são uma relação de segunda 

ordem e encontram suporte teórico, conforme apresentado no capítulo 2. As hipóteses 

foram formuladas a partir do modelo de pesquisa apresentado na seção 2.8 e avaliados 

utilizando Modelagem de Equações Estruturais. 
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Para avaliação do modelo conceitual e do instrumento de pesquisa, duas coletas 

de dados foram realizadas. Na primeira etapa, um Estudo Piloto foi realizado utilizando 

técnicas de avaliação exploratória para testes de confiabilidade e unidimensionalidade 

dos fatores propostos. Esse estudo utilizou uma base de dados com 56 respondentes e 

resultou na remoção de um indicador do instrumento de pesquisa. O Estudo Completo 

foi realizado na segunda etapa, utilizando uma base de 204 respondentes, que 

posteriormente foi reduzida para 173 devido ao efeito de outliers nos índices de 

adequação. O modelo foi avaliado segundo o paradigma de Koufteros (1999) para 

avaliação utilizando modelagem de equações estruturais, o paradigma de Koufteros et 

al. (2009) para avaliação de modelos de segunda ordem, os conceitos de Hair et al. 

(2010) para análise multivariada e os princípios de Kline (2011) para MEE. 

O resultado dessa dissertação é um instrumento de pesquisa validado que 

permite medir a satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação, 

composto por seis fatores e 27 indicadores, disponível no apêndice B. A seguir, os 

objetivos específicos são discutidos. 

 

 

5.1.1 Definir um conjunto de fatores que meçam a satisfação do usuário com SI 

 

 

As pesquisas sobre satisfação do usuário com sistemas de informação 

apresentam alto nível de maturidade, o que possibilitou a definição de escalas e fatores 

significativos a partir da literatura de sistemas de informação. O modelo conceitual de 

Delone e Mclean (1992), por exemplo, fornece suporte teórico para pesquisas 

relacionadas ao assunto. A utilização recorrente dos fatores e indicadores de satisfação 

do usuário fornece consistência e validade teórica. Diversos aspectos da área de SI 

foram mensurados quanto à satisfação do usuário, mas a lacuna existia em relação à 

segurança da informação. 

A maioria das pesquisas sobre satisfação do usuário com SI utilizam métricas 

elaboradas a partir de Delone e Mclean (1992), Bailey e Pearson (1983), Doll e 

Torkzadeh (1988), Ives et al. (1983) e Baroudi e Orlikowski (1988). Desse modo, a 
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seleção dos fatores para essa dissertação considerou instrumentos de pesquisas que 

utilizem métricas oriundas desses autores, proporcionando maior consistência ao 

instrumento final. 

 

 

5.1.2 Combinar fatores em um instrumento de pesquisa para medir a satisfação 

do usuário com as práticas de segurança da informação 

 

Pesquisas que envolvem aspectos sócio organizacionais da segurança da 

informação são recentes, principalmente as que utilizam métodos quantitativos. A falta 

de métricas e indicadores significativos sobre a segurança da informação é um 

problema enfrentado por gestores na tomada de decisão nessa área (GOEL e 

CHENGALUR-SMITH, 2010).  

Os aspectos cognitivos da segurança da informação foram utilizados para 

combinar as escalas de satisfação do usuário. Diversas pesquisas conceituais foram 

utilizadas para a elaboração do instrumento de pesquisa para medir as práticas de 

segurança da informação, principalmente Rasmussen (1997), HUANG et al. (2011), 

Ashenden (2008), Ng et al. (2009), Aytes e Connolly (2004), Besnard e Arief (2004), 

Stanton et al. (2004) e Albrechtsen (2007). Esses estudos analisam o comportamento 

do usuário, o sucesso da segurança da informação e o dilema funcionalidade e 

segurança da informação. Os conceitos apresentados nessas pesquisas possibilitaram 

a elaboração do instrumento de pesquisa, conforme o capítulo 2. 

 

 

5.1.3 Elaborar um modelo para a avaliar a satisfação do usuário com as práticas 

de segurança da informação 

 

O modelo de pesquisa foi elaborado a partir dos fatores selecionados e 

baseados nos estudos de Au et al. (2008), Delone e Mclean (1992, 2002), Bailey e 

Pearson (1983), Myers et al. (1997) e Tafti (1995). A partir das relações do modelo, 
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hipóteses sobre o relacionamento entre os fatores foram elaborados. A survey 

possibilitou a validação do modelo conceitual.  

Com a validação do modelo, foi possível analisar as hipóteses de pesquisa. A 

hipótese H1 trata da relação negativa entre o desempenho de SI com a satisfação do 

usuário. A literatura apresenta carência de pesquisas sobre segurança da informação 

avaliam o impacto da segurança no uso de sistemas de informação pelos usuários. O 

resultado fornece evidências importantes sobre a necessidade de elaborar políticas de 

segurança da informação que facilitem o uso dos sistemas de informação pelos 

usuários. A insatisfação do usuário no uso dos sistemas de informação com as práticas 

de segurança pode ser considerada uma barreira para adoção de práticas de 

segurança e um risco para as organizações. 

Uma das formas de mudar essa relação negativa pode ser através da 

participação do usuário na definição de políticas de segurança. Spears e Barki (2010) 

afirmam que a participação do usuário no gerenciamento de riscos de segurança da 

informação é uma das maneiras mais eficientes de evitar problemas de segurança. 

Além disso, a elaboração de políticas consistentes com as necessidades da 

organização e comunicações efetivas que estimulem os usuários na adoção de 

comportamentos seguros, conforme sugerido por Johnston e Warkentin (2010), pode 

trazer resultados que modifiquem esse cenário. Stanton et al. (2004) sugerem que a 

adequação de fatores organizacionais, como satisfação com trabalho, 

comprometimento organizacional, satisfação com colegas e com o salário podem 

influenciar positivamente o comportamento do usuário relacionado à segurança da 

informação. 

As hipóteses sobre o relacionamento entre os fatores qualidade da informação 

(H1a), qualidade do sistema (H1b) e qualidade do serviço de suporte (H1c) com o 

desempenho de SI foram suportadas. A confirmação dessas relações são importantes 

para a pesquisas sobre segurança da informação, devido a confirmação dos conceitos 

e teorias da área de sistemas de informação (por exemplo, MYERS et al., 1997; TAFTI, 

1995; AU et al., 2008; DELONE e MCLEAN, 2002; IVES et al., 1983; BAROUDI e 

ORLIKOWSKI, 1988). A confirmação das hipóteses reforçam a importância desses 
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fatores para a literatura de sistemas de informação, principalmente com a combinação 

dos conceitos de satisfação do usuário e segurança da informação.  

A relação direta entre desempenho do trabalho (H2) e relacionamento no 

trabalho (H3) com a satisfação do usuário não foi confirmada. Esses fatores são 

utilizados por diversos estudos da área da psicologia, marketing e sistemas de 

informação, em busca dos aspectos motivacionais do indivíduo. Esses fatores foram 

suportados através de um fator de segunda ordem, confirmando a hipótese H4.  

O hipótese H4, relação esforço/benefício, apresentou uma relação positiva com a 

satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação. Esse constructo 

avalia os benefícios recebidos pelo usuário em relação ao esforço necessário no uso do 

sistema com as práticas de segurança da informação, determinando a sua satisfação 

ou insatisfação. Esse resultado mostra uma relação positiva importante, pois trazem 

evidências que os usuários consideram benéficas as práticas de segurança da 

informação para o seu trabalho e que estão dispostos a auxiliar nas práticas de 

segurança dos sistemas, como sugerido por Ng et al. (2009), Huang et al. (2011) e 

Albrechtsen (2007). 

As hipóteses H5, que propõe que o desempenho no trabalho está relacionado 

com o fator relação esforço/benefício, e H6, relacionamento no trabalho com a relação 

esforço/benefício, também foram suportados. O desempenho no trabalho representam 

as necessidades básicas e fundamentais que um SI deve atender. O relacionamento no 

trabalho representam as necessidades sociais do usuário que são atendidas a partir do 

conhecimento de como utilizar o sistema (AU et al., 2008). Esse resultado destaca a 

importância do uso de teorias motivacionais na área de sistemas de informação. 

Assim, conclui-se que a dissertação atingiu o objetivo geral de desenvolver um 

instrumento de pesquisa para medir a satisfação do usuário com as práticas de 

segurança da informação. Os objetivos foram alcançados através da seleção de 

indicadores e fatores existentes em pesquisas sobre satisfação do usuário. Um 

instrumento de pesquisa elaborado e validado por meio de modelagem de equações 

estruturais. O modelo conceitual de pesquisa auxiliou na avaliação do relacionamento 

entre os indicadores e constructos selecionados. 
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5.2 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

 

 

Do ponto de vista acadêmico, essa dissertação contribuiu com a elaboração de 

um modelo conceitual e um instrumento de pesquisa que relacionaram a segurança da 

informação e satisfação do usuário. O modelo de pesquisa ajuda a explicar as relações 

entre os fatores e indicadores utilizados no instrumento de pesquisa. Os fatores para 

medir a satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação foram 

validados e um instrumento de pesquisa confiável é fornecido a literatura. Além disso, 

estudos sócio organizacionais sobre segurança da informação são recentes, 

principalmente devido ao caráter técnico atribuído à segurança da informação. Assim, 

pesquisas que sejam consistentes e possam ser replicados são importantes para a 

consolidação de escalas. Espera-se, assim, que esse instrumento seja utilizado em 

pesquisas futuras sobre o tema. 

Na perspectiva gerencial, a segurança da informação necessita de indicadores 

que auxiliem gestores na tomada de decisão. As pesquisas sobre satisfação do usuário 

indicam a intenção de uso do usuário e a qualidade do investimento. Esse estudo 

contribui com indicadores para formulação de políticas de segurança que incentivem 

comportamentos, alinhados com as necessidades de segurança em ambiente 

organizacional. A partir de políticas e conscientização, a formação de uma cultura de 

segurança da informação pode reduzir os problemas enfrentados por empresas e 

prejuízos derivados de problemas segurança. A qualidade dos investimentos em 

segurança também podem ser avaliados por meio desses indicadores. 

 

 

5.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Essa dissertação apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. A 

primeira trata do tamanho da amostra. A taxa de participação foi de apenas 12%, o que 

pode ser melhorada, embora a amostra seja suficiente para análise dos dados. A 
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segunda limitação é o fato da pesquisa possuir um caráter transversal, ou seja, a 

análise dos dados se baseia em um único momento. Essa limitação é especialmente 

importante em pesquisas que avaliam a satisfação do usuário, pois a expectativa, uma 

das variáveis da teoria da confirmação da expectativa, não pode ser avaliada. A 

literatura de SI não apresenta muitas pesquisas de satisfação do usuário de caráter 

longitudinal. 

Como sugestão para futuras pesquisas, a aplicação desse instrumento de 

pesquisa em amostras maiores pode trazer informações mais precisas sobre os efeitos 

da satisfação do usuário com as práticas de segurança da informação.  

Por fim, sugere-se a realização de pesquisas de caráter longitudinal. Por 

exemplo, realizar a pesquisa antes e depois de uma mudança na política de segurança. 

Essa abordagem pode revelar o efeito da variável expectativa na satisfação do usuário.   
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE PESQUISA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM A 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - INICIAL 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Escola de Administração - Programa de Pós-Graduação em Administração 

 
Questionário sobre Satisfação do Usuário com a Segurança da Informação 

Esta é uma pesquisa acadêmica que tem por objetivo medir a satisfação do usuário com a segurança 
da informação. Não há necessidade de se identificar. Por favor, leia atentamente as instruções e todas 

as questões assinalando a resposta que melhor reflete a sua opinião. Agradecemos a sua 
participação.  

 
Gustavo Percio Zimmermann Montesdioca 

Mestrando 
Email: gpzmontesdioca@ea.ufrgs.br 

 
Prof. Dr. Antônio Carlos Gastaud Maçada 

Orientador 
Email: acgmacada@ea.ufrgs.br 

 
Tempo estimado de resposta: 10 minutos 

 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

Faixa Etária: (  ) menos de 20 anos (  ) de 21 a 30 anos (  ) de 31 a 40 anos 

(  ) de 41 a 50 anos (  ) de 51 a 60 anos (  ) mais de 61 anos 

Qual sua escolaridade? 
 

(  ) Ensino básico (  ) Ensino médio (  ) Ensino técnico 

(  ) Ensino superior (  ) Pós-graduação  

Qual a sua função na empresa? 
 
 
 

(  ) Funcionário/Colaborador (  ) Gerente 

(  ) Diretor (  ) Prof. Liberal 

(  ) Estudante (  ) Professor 

(  ) Aposentado (  ) Outro 

Qual o ramo da empresa que você trabalha?   

Porte da empresa? 
 
 

(  ) menos de 100 funcionários (  ) 101 a 500 funcionários 

(  ) 501 a 1.000 funcionários (  ) 1.001 a 5.000 funcionários 

(  ) 5.001 a 10.000 funcionários (  ) mais de 10.001 funcionários 

Quantas horas por dia você 
utiliza dispositivos 
conectados à internet? 

(  ) Menos de 2 horas (  ) De 2 a 4 horas (  ) De 4 a 8 horas 
(  ) De 8 a 12 horas (  ) Mais de 12 horas  
   

 

Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação 
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Eu estou satisfeito com as práticas de segurança da informação. 1 2 3 4 5 6 7 

Eu estou satisfeito com o treinamento de segurança da 
informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu estou satisfeito com as políticas de segurança da 
informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

No geral, eu estou muito satisfeito com a segurança da 
informação. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Desempenho dos Sistemas de Informação Corporativo - Qualidade da Informação 

Considerando as práticas de segurança da informação, avalie como elas afetam a qualidade da 
informação nos sistemas de informação na empresa. 
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As práticas de segurança da informação interferem na precisão 
da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
disponibilidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
confiabilidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
atualidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
relevância da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
pontualidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
completeza da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
apresentação da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
acessibilidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Desempenho dos Sistemas de Informação Corporativo - Qualidade do Sistema 

Considerando as práticas de segurança da informação, avalie como elas afetam a qualidade da 
informação nos sistemas de informação na empresa. 
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As práticas de segurança da informação interferem no tempo de 
resposta do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
confiabilidade do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem no 
funcionamento do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
flexibilidade do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
facilidade de uso do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
facilidade de integração com outros sistemas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Desempenho dos Sistemas de Informação Corporativo - Qualidade do Serviço de 

Suporte do Sistemas 

Considerando as práticas de segurança da informação, avalie como elas afetam a qualidade da 
informação nos sistemas de informação na empresa. 
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As práticas de segurança da informação interferem na rapidez 
do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
confiabilidade do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
capacidade de resposta do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
competência técnica do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na atitude 
do pessoal do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
habilidade do serviço de suporte de manter registros precisos 
no sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na oferta de 
cursos (treinamento) do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Desempenho no Trabalho 

Para cada afirmação sobre BENEFÍCIO, avalie o ESFORÇO requerido para executar uma tarefa, 
indicando se BENEFÍCIO é menor, justo ou maior que o ESFORÇO. 

 
BENEFÍCIO - Os sistemas de informação adicionam eficiência ao meu trabalho (por exemplo: maior 
produtividade e melhor tomada de decisão). 
 

 

Benefícios 
são muito 
menores 
que os 
Custos 

 
Justo 

Benefícios 
são muito 

maiores que 
os Custos 

ESFORÇO - Quantidade de tempo exigido para eu aprender a 
usar o sistema com as práticas de segurança da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de habilidades intelectuais necessárias para 
eu aprender a usar o sistema usando as práticas de segurança 
da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de pressão do trabalho que eu enfrento com 
as práticas de segurança da informação (por exemplo: 
necessidade de aprender novas habilidades, sobrecarga de 
trabalho e monitoramento eletrônico). 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Quantidade de esforço físico que eu suporto para 
usar o sistema seguindo as práticas de segurança da 
informação (por exemplo: o cansaço visual, dor no pescoço / 
costas / pulso / mão / ombro / pernas). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Relacionamento no Trabalho 

Para cada afirmação sobre BENEFÍCIO, avalie o ESFORÇO requerido para executar uma tarefa, 
indicando se BENEFÍCIO é menor, justo ou maior que o ESFORÇO. 

 
BENEFÍCIO - Saber usar os sistemas de informação de forma eficaz permite estabelecer melhores 
relacionamentos com os colegas de trabalho e clientes. 
 

 

Benefícios 
são muito 
menores 
que os 
Custos 

 
Justo 

Benefícios 
são muito 

maiores que 
os Custos 

ESFORÇO - Quantidade de tempo exigido para eu aprender a 
usar o sistema com as práticas de segurança da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de habilidades intelectuais necessárias para 
eu aprender a usar o sistema usando as práticas de segurança 
da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
BENEFÍCIO - Saber usar os sistemas de informação de forma eficaz permite ter mais influência sobre 
meus colegas de trabalho. 
 

ESFORÇO - Quantidade de tempo exigido para eu aprender a 
usar o sistema com as práticas de segurança da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de habilidades intelectuais necessárias para 
eu aprender a usar o sistema usando as práticas de segurança 
da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE PESQUISA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM A 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - FINAL 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Escola de Administração - Programa de Pós-Graduação em Administração 

 
Questionário sobre Satisfação do Usuário com a Segurança da Informação 

Esta é uma pesquisa acadêmica que tem por objetivo medir a satisfação do usuário com a segurança 
da informação. Não há necessidade de se identificar. Por favor, leia atentamente as instruções e todas 

as questões assinalando a resposta que melhor reflete a sua opinião. Agradecemos a sua 
participação.  

 
Gustavo Percio Zimmermann Montesdioca 

Mestrando 
Email: gpzmontesdioca@ea.ufrgs.br 

 
Prof. Dr. Antônio Carlos Gastaud Maçada 

Orientador 
Email: acgmacada@ea.ufrgs.br 

 
Tempo estimado de resposta: 10 minutos 

 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

Faixa Etária: (  ) menos de 20 anos (  ) de 21 a 30 anos (  ) de 31 a 40 anos 

(  ) de 41 a 50 anos (  ) de 51 a 60 anos (  ) mais de 61 anos 

Qual sua escolaridade? 
 

(  ) Ensino básico (  ) Ensino médio (  ) Ensino técnico 

(  ) Ensino superior (  ) Pós-graduação  

Qual a sua função na empresa? 
 
 
 

(  ) Funcionário/Colaborador (  ) Gerente 

(  ) Diretor (  ) Prof. Liberal 

(  ) Estudante (  ) Professor 

(  ) Aposentado (  ) Outro 

Qual o ramo da empresa que você trabalha?   

Porte da empresa? 
 
 

(  ) menos de 100 funcionários (  ) 101 a 500 funcionários 

(  ) 501 a 1.000 funcionários (  ) 1.001 a 5.000 funcionários 

(  ) 5.001 a 10.000 funcionários (  ) mais de 10.001 funcionários 

Quantas horas por dia você 
utiliza dispositivos 
conectados à internet? 

(  ) Menos de 2 horas (  ) De 2 a 4 horas (  ) De 4 a 8 horas 
(  ) De 8 a 12 horas (  ) Mais de 12 horas  
   

 

Satisfação do Usuário com as Práticas de Segurança da Informação 
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Eu estou satisfeito com as práticas de segurança da informação. 1 2 3 4 5 6 7 

Eu estou satisfeito com o treinamento de segurança da 
informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

Eu estou satisfeito com as políticas de segurança da 
informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

No geral, eu estou muito satisfeito com a segurança da 
informação. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Desempenho dos Sistemas de Informação Corporativo - Qualidade da Informação 

Considerando as práticas de segurança da informação, avalie como elas afetam a qualidade da 
informação nos sistemas de informação na empresa. 
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As práticas de segurança da informação interferem na precisão 
da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
confiabilidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
atualidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
relevância da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
pontualidade da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
apresentação da informação fornecida pelo sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Desempenho dos Sistemas de Informação Corporativo - Qualidade do Sistema 

Considerando as práticas de segurança da informação, avalie como elas afetam a qualidade da 
informação nos sistemas de informação na empresa. 
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As práticas de segurança da informação interferem no tempo de 
resposta do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem no 
funcionamento do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
flexibilidade do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
facilidade de uso do sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
facilidade de integração com outros sistemas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Desempenho dos Sistemas de Informação Corporativo - Qualidade do Serviço de 

Suporte do Sistemas 

Considerando as práticas de segurança da informação, avalie como elas afetam a qualidade da 
informação nos sistemas de informação na empresa. 
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As práticas de segurança da informação interferem na rapidez 
do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
confiabilidade do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
capacidade de resposta do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na 
competência técnica do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na atitude 
do pessoal do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

As práticas de segurança da informação interferem na oferta de 
cursos (treinamento) do serviço de suporte ao sistema. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Desempenho no Trabalho 

Para cada afirmação sobre BENEFÍCIO, avalie o ESFORÇO requerido para executar uma tarefa, 
indicando se BENEFÍCIO é menor, justo ou maior que o ESFORÇO. 

 
BENEFÍCIO - Os sistemas de informação adicionam eficiência ao meu trabalho (por exemplo: maior 
produtividade e melhor tomada de decisão). 
 

 

Benefícios 
são muito 
menores 
que os 
Custos 

 
Justo 

Benefícios 
são muito 

maiores que 
os Custos 

ESFORÇO - Quantidade de tempo exigido para eu aprender a 
usar o sistema com as práticas de segurança da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de habilidades intelectuais necessárias para 
eu aprender a usar o sistema usando as práticas de segurança 
da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de pressão do trabalho que eu enfrento com 
as práticas de segurança da informação (por exemplo: 
necessidade de aprender novas habilidades, sobrecarga de 
trabalho e monitoramento eletrônico). 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Quantidade de esforço físico que eu suporto para 
usar o sistema seguindo as práticas de segurança da 
informação (por exemplo: o cansaço visual, dor no pescoço / 
costas / pulso / mão / ombro / pernas). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Relacionamento no Trabalho 

Para cada afirmação sobre BENEFÍCIO, avalie o ESFORÇO requerido para executar uma tarefa, 
indicando se BENEFÍCIO é menor, justo ou maior que o ESFORÇO. 

 
BENEFÍCIO - Saber usar os sistemas de informação de forma eficaz permite estabelecer melhores 
relacionamentos com os colegas de trabalho e clientes. 
 

 

Benefícios 
são muito 
menores 
que os 
Custos 

 
Justo 

Benefícios 
são muito 

maiores que 
os Custos 

ESFORÇO - Quantidade de tempo exigido para eu aprender a 
usar o sistema com as práticas de segurança da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

ESFORÇO - Nível de habilidades intelectuais necessárias para 
eu aprender a usar o sistema usando as práticas de segurança 
da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
BENEFÍCIO - Saber usar os sistemas de informação de forma eficaz permite ter mais influência sobre 
meus colegas de trabalho. 
 

ESFORÇO - Nível de habilidades intelectuais necessárias para 
eu aprender a usar o sistema usando as práticas de segurança 
da informação. 

1 2 3 4 5 6 7 
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APÊNDICE C - ANÁLISE PRÉVIA DOS INDICADORES DO MODELO DE 

REALIZAÇÃO DAS NECESSIDADES EQUITATIVAS 

 

O objetivo do Apêndice C é apresentar uma análise sobre o uso de indicadores 

formativos no modelo de Realização das Necessidades Equitativas, elaborado por Au et 

al. (2008).  

A especificação de indicadores formativos requer que sejam (a) conceitualmente 

divergentes (não intercambiáveis); (b) a adição ou remoção de um indicador deve 

mudar conceitualmente o domínio do constructo; (c) os indicadores devem moldar o 

grau da variável latente e não contrário (direção de casualidade); e (d) consistência 

interna não deve ser alta, apresentando, assim, baixa correlação entre os indicadores 

(KIM et al., 2010).  

A análise inicial identificou os indicadores formativos especificados por Au et al. 

(2008) não atendem a todos esses requisitos. Os motivos são listados a seguir: 

a) A especificação da variável latente é consistente com a Teoria das 

Necessidades (ou Teoria ERG) de Alderfer (1969), que apresenta três 

dimensões de necessidades para as pessoas: Existência, Relacionamento e 

Autodesenvolvimento. Essas dimensões são referidas como benefícios 

obtidos pelos usuários de um sistema para atender a uma necessidade; 

b) Os indicadores apresentam um tema comum que é o esforço necessário para 

alcançar um benefício, determinando a satisfação do usuário; 

c) O modelo inicial tinha 30 indicadores e 15 foram retirados na análise inicial. 

Após a coleta de dados final, 4 indicadores foram removidos, restando 11. 

Dessa forma, segundo a especificação, o domínio do constructo foi 

conceitualmente modificado, o que está inconsistente com o resultado final 

apresentado por Au et al. (2008), onde o domínio permanece idêntico; 

d) Os indicadores formativos estão em três variáveis latentes, porém todos os 

indicadores formativos devem causar uma única variável latente (KIM et al., 

2010); 

e) Os indicadores apresentaram boa correlação (ver tabela 40 e 41). 
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Tabela 40 - Correlação Fator Desempenho no Trabalho 

Indicadores DT1 DT2 DT3 DT4 

DT1 1 0,767* 0,645* 0,595* 

DT2 0,767* 1 0,680* 0,619* 

DT3 0,645* 0,680* 1 0,694* 

DT4 0,595* 0,619* 0,694* 1 

* Correlação significativa a 0,01 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
Tabela 41 - Correlação Fator Relacionament o no Trabalho 

Indicadores RE11 RE12 RE22 

RE11 1 0,821* 0,718* 

RE12 0,821* 1 0,734* 

RE22 0,718* 0,734* 1 

* Correlação significativa a 0,01 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Segundo Au et al. (2008), indicadores formativos são vistos “como causadores 

ao invés de serem causados pela variável latente medida pelos indicadores” 

(DIAMANTOPOULOS, 1999, p. 444 apud AU et al., 2008, p. 51). Contudo, em “muitos 

constructos a escolha entre mensuração reflexiva ou formativa é arbitrária uma vez que 

a direção da casualidade está longe do óbvio” (BOLLEN e TING, 2000; 

DIAMANTOPOULOS e SIGUAW, 2006; EDWARDS e BOGAZZI, 2000 apud KIM et al., 

2010, p. 359). Considerando que a especificação dos indicadores deve ser avaliado a 

partir de uma abordagem teórica, as inconsistências listadas acima motivaram a 

realização do teste proposto por KIM et al. (2010) para decidir a especificação dos 

indicadores como formativo ou reflexivo. 

O uso de indicadores formativos é um tema controverso na academia (KIM et al., 

2010). Os críticos dos indicadores formativos afirmam que esse tipo de mensuração 

leva a confusão interpretativa e a problemas de consistência externa (KIM et al., 2010). 

Os defensores afirmam que os testes realizados pelos críticos não seguiram as 

especificações necessárias para validar a confiabilidade dos indicadores formativos: (1) 

ter um modelo de mensuração que todos os indicadores formativos causem uma única 

variável latente e (2) o uso dos indicadores formativos em um modelo overidentified 

com pelo menos duas variáveis endógenas com indicadores reflexivos (BOLLEN, 2007 

apud KIM et al., 2010).  

Para esclarecer esses pontos, Kim et al. (2010) elaborou um teste para analisar 

a confusão interpretativa e a consistência externa em indicadores formativos. Esse teste 
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analisou quatro casos: (a) indicadores formativos especificados corretamente; (b) 

indicadores formativos especificados incorretamente como reflexivos; (c) indicadores 

reflexivos especificados corretamente; e (d) indicadores reflexivos especificados 

incorretamente como formativos (ver KIM et al., 2010).  

A conclusão do teste indicou que, independente da especificação correta ou 

incorreta, “todos os modelos formativos revelaram problemas associados com a 

confusão interpretativa e fraca consistência externa” (KIM et al., 2010, p. 357).  

O teste para avaliar a confusão interpretativa foi realizado com os fatores 

desempenho no trabalho e relacionamento no trabalho, seguindo os passos de Kim et 

al. (2010). A confusão interpretativa pode ser observado pela comparação dos 

coeficientes padronizados e dos valores t do modelo de mensuração quando uma 

variável latente endógena é modificada (KIM et al., 2010). Os críticos dos indicadores 

formativos afirmam que os coeficientes padronizados alteram seus valores em função 

da variação de constructos endógenos, enquanto os indicadores reflexivos são estáveis 

(KIM et al., 2010). Assim, devido à falta de uma segunda variável endógena, três casos 

foram testados usando a variável endógena Satisfação do Usuário e uma variável da 

base de dados comprovadamente reflexiva (tabela 40). Como os problemas de 

confusão interpretativa ocorrem devido à troca da variável endógena (KIM et al., 2010), 

entende-se que qualquer variável poderá causar instabilidade nos valores dos 

indicadores formativos. Para maior consistência no teste, as três testes foram 

realizados com variáveis diferentes e com o mesmo número de indicadores (quatro). A 

confusão interpretativa ocorrerá se os valores dos indicadores formativos não forem 

consistentes após a troca da variável.  

Quadro 17 - Casos de Teste para Indicadores Formativos 

Tipo/Caso Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Exógeno Desempenho do Trabalho 
 

Desempenho do Trabalho 
 

Desempenho do Trabalho 
 

Endógeno Satisfação do Usuário com 
as Práticas de Segurança da 

Informação 

Satisfação do Usuário com 
as Práticas de Segurança da 

Informação 

Satisfação do Usuário com 
as Práticas de Segurança da 

Informação 

Qualidade do Sistema Qualidade do Serviço de 
Suporte 

Qualidade do Sistema 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Figura 15 - Testes para Avaliar Indicadores Formativos 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

A tabela 42 apresenta os resultados dos indicadores especificados como 

formativos para o fator Relacionamento no Trabalho e a tabela 43 apresenta os 

indicadores especificados como reflexivos. Os indicadores especificados como 

formativos mostram instabilidade quando a variável endógena é alterada. Por outro 

lado, os indicadores reflexivos apresentam estabilidade, o que indica a existência de 

confusão interpretativa. 

Tabela 42 - Resultado dos Testes com Indicadores Formativos (Desempenho no Trabalho) 

Variável/Caso Caso 1 Caso 2 Caso 3 

DT1 -0,021 (-0,86)1 -0,021 (-0,994)1 -0,024 (-1,061)1 

DT2 0,023 (0,88) 1 0,01 (0,469) 1 0,012 (0,527) 1 

DT3 0,036 (1,477) 1 0,025 (1,230) 1 0,033 (1,493) 1 

DT4 0,016 (0,731) 1 0,029 (1,521) 1 0,022 (1,091) 1 

Índices de Adequação 

2 (df) 61,921 (46) 63,767 (46) 53,283 (46) 

Valor p 0,059 0,042 0,214 

RMSEA 0,045 0,047 0,030 

GFI 0,942 0,945 0,951 

NFI 0,961 0,964 0,969 

CFI 0,990 0,990 0,996 
1 Coeficiente padronizado (valor t) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 43 - Resultado dos Testes com Indicadores Reflexivos (Desempenho no Trabalho) 

Variável/Caso Caso 1 Caso 2 Caso 3 

DT1 0,837 (*) 0,837 (*) 0,837 (*) 

DT2 0,87 (13,795) 0,869 (13,772) 0,869 (13,78) 

DT3 0,807 (11,533) 0,807 (11,515) 0,807 (11,517) 

DT4 0,751 (10,496) 0,752 (10,5) 0,752 (10,497) 

Índices de Adequação 

2 (df) 81,852 (51) 84,830 (51) 74,131 (51) 

Valor p 0,004 0,002 0,019 

RMSEA 0,059 0,062 0,051 

GFI 0,923 0,926 0,929 

NFI 0,949 0,952 0,957 

CFI 0,980 0,980 0,986 
1 Coeficiente padronizado (valor t) 
* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A análise das tabelas 44 e 45, que avalia o fator Relacionamento no Trabalho, 

mostra situação semelhantes aos resultados anteriores. 

Tabela 44 - Resultado dos Testes com Indicadores Formativos (Relacionamento no Trabalho) 

Variável/Caso Caso 1 Caso 2 Caso 3 

RE11 0,024 (0,868) -0,027 (-0,566) 0,001 (0,968) 

RE12 -0,018 (-0,611) -0,001 (-0,016) 0,008 (0,307) 

RE22 0,025 (1,080) -0,028 (-0,736) 0,019 (0,841) 

Índices de Adequação 

2 (df) 70,791 (39) 71,492 (39) 51,088 (39) 

Valor p 0,001 0,001 0,093 

RMSEA 0,069 0,070 0,042 

GFI 0,929 0,933 0,948 

NFI 0,954 0,958 0,969 

CFI 0,979 0,980 0,992 
1 Coeficiente padronizado (valor t) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Tabela 45 - Resultado dos Testes com Indicadores Reflexivos (Relacionamento no Trabalho) 

Variável/Caso Caso 1 Caso 2 Caso 3 

RE11 0,963 (14,300 0,963 (14,300) 0,963 (14,307) 

RE12 0,852 (13,224) 0,852 (13,225) 0,853 (13,231) 

RE22 0,807 (*) 0,807 (*) 0,807 (*) 

Índices de Adequação 

2 (df) 73,576 (41) 70,863 (41) 49,985 (41) 

Valor p 0,001 0,003 0,159 

RMSEA 0,068 0,065 0,036 

GFI 0,926 0,933 0,949 

NFI 0,953 0,959 0,970 

CFI 0,978 0,982 0,994 
1 Coeficiente padronizado (valor t) 
* Carga fatorial arbitrariamente fixada em 1. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Com base na revisão teórica e nos resultados da análise estatística acima, 

decidiu-se pela especificação dos indicadores como reflexivos nos dois fatores.  
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APÊNDICE D - RESUMO DAS PRINCIPAIS PESQUISAS COM A SATISFAÇÃO DO 

USUÁRIO NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 
Quadro 18 - Pesquisas sobre satisfação do usuário na área de SI (continua) 

Autor Tecnologia Amostra e referência Variáveis 

Gudigantala et al. 
(2011) 

Sistema de apoio à 
tomada de decisão 

153 estudantes em uma 
grande universidade 

americana 
McKinney et al. (2002); 

Delone e Mclean (1992); 
Melone (1990); 

Oliver(1997); Davis(1989); 
Guimaraes, Igbaria e Lu 

(1992) 

 Precisão da informação 
percebida 

 Esforço gasto percebido 

 Eficácia percebida 

Bargas-Avila et 
al. (2009) 

Intranet corporativa 

881 respostas válidas de 
funcionários de uma 

empresa internacional de 
seguros 

Bailey e Pearson (1983); 
Doll ee Torkzadeh (1988); 

Harrison and Rainer 
(1996); Lewis (1995); Wang 

e Strong (1996) 

 Qualidade do conteúdo 

 Usabilidade da Intranet 

Larsen (2009) 
Sistema de gestão 

integrado (ERP) 

123 respostas válidas de 
uma divisão (empresa 
multinacional europeia) 

Doll e Torkzadeh (1988); 
Kettinger e Grover (1995); 

Franz e Robey (1986); 
Miller (1983) 

 Conteúdo 

 Precisão 

 Formato 

 Facilidade de uso 

 Pontualidade 

Ong et al. (2009) 
Sistema resposta 
perguntas (QAS) 

235 respostas de usuários 
de sistema de repostas a 

perguntas (QAS) na 
Internet. 

Delone e Mclean (2002); 
Wang e Strong (1996) 

 Facilidade de uso 

 Utilidade 

 Qualidade do serviço 

 Qualidade da 
informação 

Maçada e 
Borenstein (2000) 

Sistema de apoio à 
tomada de decisão 

11 usuários de um 
protótipo de sistema de 
apoio à decisão (SAD). 
Doll e Torkzadeh (1988) 

 Produtividade 

 Inovação 

 Satisfação do Usuário 

 Controle Gerencial 

Calisir e Calisir 
(2004) 

Sistema de gestão 
integrado (ERP) 

51 usuários finais em 24 
companhias da Turquia 

Davis (1989); Venkatesh e 
Davis (1996) 

 Capacidade do sistema 

 Compatibilidade 

 Facilidade de uso 
percebida 

 Flexibilidade 

 Guia ao usuário 

 Aprendizagem 

 Memória 

 Utilidade percebida 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 17 - Pesquisas sobre satisfação do usuário na área de SI (continua) 

Autor Tecnologia Amostra e referência Variáveis 

Yaverbaum e 
Nosek (1992) 

Sistemas de educação 
e treinamento 

73 estudantes da área de 
MIS de uma universidade 

americana. 
Doll e Torkzadeh (1988); 
Bailey e Pearson (1983); 

Ives et al. (1983); Baroudi e 
Orlikowski (1988) 

 Relacionamento com 
EDP 

 Processamento de 
solicitação de mudança 

 Atitude do pessoal de 
EDP  

 Comunicação com 
pessoal de EDP  

 Tempo necessário para 
o desenvolvimento de 
sistemas 

 Confiabilidade da 
produção 

 Relevância da produção 

 Exatidão da saída 

 Precisão da saída 

 Treinamento oferecido 
aos usuários 

 Compreensão dos 
usuários do sistema 

 Participação dos 
usuários 

 Competência do 
pessoal de EDP  

Zviran et al. 
(2006) 

e-commerce (B2C) 
329 respondentes de 20 

sites de e-commerce 

 Conteúdo 

 Precisão 

 Formato 

 Facilidade de uso 

 Pontualidade 

 Usabilidade 

 Personalização 

 Estrutura 

 Navegação 

 Layout 

 Pesquisa 

 Desempenho 

Aggelidis e 
Chatzoglou 

(2012) 

Sistema de informação 
hospitalar (HIS) 

283 usuários de sistemas 
hospitalares 

Doll e Torkzadeh 
(1988); Bailey e Pearson 
(1983); Delone e Mclean 
(1992); Mahmood et al. 

(2000); Suh e Lee (1994); 
Somers et al. (2003); Ives 
et al. (1983); Ives e Olson 

(1984) 

 Conteúdo 

 Precisão 

 Formato 

 Facilidade de uso 

 Treinamento 

 Pontualidade 

 Velocidade 

 Documentação 

 Interface 

 Suporte interno 

 Suporte externo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 17 - Pesquisas sobre satisfação do usuário na área de SI (final) 

Autor Tecnologia Amostra e referência Variáveis 

Rios e Maçada 
(2006) 

Sistema logístico 

139 usuários de um 
sistema B2B de controle 

logístico. 
Ives et al. (1983); Doll e 
Torkzadeh (1988); Davis 
(1989); Chin e Lee (2000) 

 Conteúdo 

 Precisão 

 Formato 

 Facilidade de uso 

 Pontualidade 

 Velocidade 

Ong e Lai (2007) 
Sistema de gestão do 
conhecimento (KMS) 

147 respostas de 
fabricantes de 

semicondutores de Taiwan 
Doll e Torkzadeh 

(1988); Venkatesh 
e Davis (1996); Devaraj, 

Fan, Kohli (2002) 

 Conteúdo 

 Facilidade de uso 

 Personalização 

 Comunidade 

Hou (2012) 
Business Intelligence 

(BI) 

330 respostas válidas de 
fabricantes de dispositivos 

eletrônicos em Taiwan. 
Doll e Torkzadeh (1988); 

Igbaria e Tan (1997); 
Leidner e Elam (1993) 

 Conteúdo 

 Precisão 

 Formato 

 Facilidade de uso 

 Pontualidade 

 Desempenho individual 

 Uso do sistema 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 


