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RESUMO 

 

As tecnologias de informação passaram por uma grande evolução conceitual na virada do 

segundo milênio, ao incorporarem aspectos de colaboração, de criação dinâmica de conteúdo 

e tendo como base a plataforma web, dando origem ao conceito de tecnologias web 2.0 ou 

mídias sociais. Diversos potenciais benefícios decorrem da adoção dessas tecnologias, porém, 

poucos estudos as consideram no contexto de gerenciamento de projetos, que também é uma 

disciplina de reconhecida importância estratégica para as organizações. Mais ainda, não se 

sabe se os profissionais membros de equipes de projetos ou mesmo os gestores de projetos, 

têm conhecimento das tecnologias colaborativas e se pretendem adotá-las em suas tarefas.  

Assim sendo, esta pesquisa visa identificar os fatores que influenciam a intenção de adoção 

das mídias sociais nas tarefas de projetos, pois de fato, para se extrair melhores benefícios de 

uma tecnologia, se faz necessário compreender os fatores que motivam a aceitação dos 

usuários em potencial. Para alcançar este objetivo, um modelo conceitual é proposto, tendo 

como base literatura existente, sendo consequemente tal modelo uma contribuição teórica 

deste estudo. O método aplicado para desenvolvimento desta pesquisa é de natureza 

quantitativa, utilizando modelagem de equações estruturais, por meio de mínimos quadrados 

parciais. Como resultado, são apresentados quatro fatores significantes a serem observados 

para uma melhor promoção do uso das tecnologias colaborativas em projetos. De forma 

complementar, o estudo apresenta ainda os tipos de mídias sociais melhor aplicáveis em cada 

uma das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, de acordo com a percepção dos 

profissionais da área. 

  
 

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento de projetos, mídias sociais, intenção de adoção. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

Information technologies have passed through a great conceptual evolution around the turn of 

the second millennium, by incorporating collaborative aspects, dynamic content creation and 

having the web platform as a base, thus originating the concept of web 2.0 technologies or 

social medias. Several potential benefits arise from the adoption of such technologies, but 

however, few studies consider them in the project management context, which is also a 

discipline of recognized strategic importance for organizations. Even more, it is not known if 

the professional members of project teams or even project managers have knowledge of the 

collaborative technologies and intend to adopt them in their tasks. Therefore, this research 

aims to identify the factors that influence the intention of adoption social medias in projects 

tasks, for indeed, to extract better benefits of one technology, it is necessary to understand the 

factors that motivate acceptance of the targeted users. To reach this objective, a conceptual 

model is proposed, based on existing literature, hence being such model a theoretical 

contribution of this study. The applyed method for development of this research is 

quantitative, using structural equation modeling through partial least squares. As result, four 

significant factors to be observed for a better promotion of the use of collaborative 

technologies in projects are shown. Complementarily, the study also presents the types of 

social medias best applicable in each of the project management knowledge areas, in 

accordance to the perception of professionals. 

 

KEYWORDS:  project management, social medias, intention of adoption. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o iníco do segundo milênio já era observável a importância das práticas de 

gerenciamento de projetos como meio de viabilização de negócios e execução de estratégias 

organizacionais, fato este, evidenciado pelo crescente número de empresas que começavam a 

adotar ferramentas e técnicas de gestão de projetos (Kerzner, 2000). A gestão de projetos 

passou a ser reconhecida como de considerável importância econômica para as organizações 

(Turner et al., 2010) e para estruturação do trabalho (Bakker, 2010). 

Paralelo ao avanço da gestão de projeto, também era notável o crescimento das 

tecnologias de informação para as empresas. As organizações, aproximadamente nos últimos 

20 anos, estão cada vez mais aplicando o uso de ferramentas de tecnologia da informação em 

diversos processos, tais como, de desenvolvimento de novos produtos, pesquisas de mercado, 

inteligência competitiva, entre outros, e colhendo bons resultados com estas aplicações 

(Murugesan, 2009). Tais ferramentas tecnológicas têm auxiliado nas tarefas de engenharia, 

planejamento, execução, controle e gerenciamento (Song, Berends, Van der Bij e Weggemen, 

2007). 

Os recursos de tecnologias de informação naturalmente começaram a ser essenciais 

para a execução das atividades de planejamento, controle, tomada de decisão e de 

comunicações, no contexto de projetos, principalmente pelo fato de fácil e rapidamente 

municiarem os gerentes com informações sobre prazos, custo e execução (Cleland & King, 

1983).  

No início dos anos 2000, os softwares de computação que anteriormente possuíam 

aspecto estático e características básicas de comunicação, como clientes de e-mail, planilhas 

eletrônicas e processadores de texto, passaram a apresentar ferramentas e serviços 

diferenciados e dinâmicos, que começaram a afetar vários processos organizacionais, desde as 

fases iniciais de design até a comercialização propriamente dita (Marion, Fixson e Meyer, 

2012; Ozer, 2003; Pavlou e El Sawy, 2006). Esta evolução nas características das aplicações 

de computadores foi denominada como web 2.0 por O’Reilly (2005), surgindo então as 

chamadas mídias sociais. 

Pesquisadores e profissionais concordam que as aplicações de mídias sociais permitem 

que os usuários participem, colaborem, se relacionem e criem conteúdos de forma dinâmica, 

independente de seus status ou localização global. Dentre alguns possíveis benefícios 

resultantes do uso das mídias sociais nas organizações, eles sugerem: aproveitamento da 
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inteligência coletiva para à tomada de decisão, colaboração virtual, redução de custos e a 

remodelagem dos processos organizacionais (Bonabeau, 2009; Kosalge & Tole, 2010). 

Além destes potenciais benefícios, quando no contexto do gerenciamento de projetos, 

as mídias sociais apresentam ainda potencial de melhorar a eficácia das atividades diárias dos 

gestores, economizando tempo em suas rotinas de operação, o que significa ganho de 

produtividade (Filev, 2008). Adicionalmente, McDonald (2011) sugere a natural possibilidade 

de criação de uma fotografia geral do projeto, visível a todos os participantes e/ou 

interessados. 

O tema mídias sociais está no topo da agenda de pesquisadores, os quais buscam 

analisar diferentes fatores, como por exemplo, o retorno sobre o investimento em tais 

tecnologias, a relevância para mercados específicos, serviços, relacionamento com clientes e a 

percepção de clientes/consumidores (Bhattacherjee, 2000; Tan & Teo, 2000; Chen et al., 

2002; Anderson, 2007; Mangold & Faulds, 2009; Kaplan & Haenlein, 2010). 

Portanto, estudos similares se fazem necessários para se melhor entenderem os fatores 

que influenciam a adoção das mídias sociais, principalmente em um contexto de igual 

importância estratégica para as organizações que é o gerenciamento de projetos. Isto, não só 

pelo fato de serem tecnologias que estão transformando as formas de comunicação e 

interação, como também pelo fato de que, ao se compreenderem os fatores influenciadores da 

intenção de adoção destas ferramentes, os gestores poderão identificar onde exatamente 

investir visando extrair melhor os benefícios esperados com uso destas tecnologias. Enquanto 

que, os desenvolvedores de aplicações, poderão criar soluções cada vez mais alinhadas com as 

necessidades dos usuários que trabalham com projetos nas organizações. 

A quatro décadas atrás, começaram a sugir as teorias que buscavam compreender o 

uso de novas tecnologias no âmbito organizacional, claro que, sendo as mesmas aplicadas em 

contextos específicos. Mas, apesar do amplo campo de exploração de tais teorias, não se 

identifica em literatura, estudos relacionado à intenção de adoção das novas mídias 

colaborativas no contexto de gerenciamento de projetos. Tais teorias podem naturalmente 

enriquecer qualquer estudo que se objetive compreender a intenção destas ferramentes, seja 

qual for o contexto. 

Dados os fatos apresentados, nota-se o valor existente, tanto para a comunidade 

acadêmica como para os profissionais de gestão de projetos, para os profissionais de 

tecnologia de informação, desenvolvedores de novas tecnologias computacionais e para as 

organizações em geral, de que sejam identificados os fatores que influenciam a intenção de 

adoção das mídias sociais no gerenciamento de projetos, contribuindo assim com a promoção 
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do uso destas tecnologias no referido contexto.  Por estas razões, justifica-se, e a que se 

propõe o presente estudo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O gerenciamento de projetos é uma disciplina de reconhecida importância estratégica 

para as empresas (Kerzner, 2000; Turner et al., 2010; Bakker, 2010), assim como as 

aplicações de tecnologia da informação (Cleland & King, 1983; Song et al., 2007; Murugesan, 

2009). Sabe-se também que as novas tecnologias de mídias sociais possuem potenciais 

benefícios para o ambiente organizacional, como ganho de produtividade, aumento de eficácia 

nas tarefas de rotina, redução de custos, remodelagem de processos, aproveitamento da 

inteligência coletiva para a tomada de decisão, criação de conteúdo de forma dinâmica, 

geração de conhecimento de forma colaborativa e vizualização holística de todo o projeto 

(Filev, 2008; Bonabeau, 2009; Kosalge & Tole, 2010; McDonald, 2011). 

Todavia, não se sabe se as mídias sociais são de conhecimentos dos profissionais 

envolvidos em projetos e se esses profissionais possuem a intenção de utilizá-las em suas 

atividades. Ao mais, diversos estudos sobre a aceitação de novas tecnologias são realizados 

com predominância da captação da percepção do cliente (Pardini & Matuck, 2012). Mas, ao 

se compreender a percepção de novas tecnologias na ótica dos usuários diretos em potencial, 

pode-se identificar a aceitação e o nível de conforto proporcionado pelo recurso implantado 

(Bautzer, 2009), o que contribui para melhor aproveitamento dos benefícios esperados. 

Entende-se aqui como sendo potenciais usuários os gerentes ou membros de equipes 

de projetos. Então, tendo como ponto de análise a percepção dos gerentes e membros de 

equipes de projetos, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: quais fatores ajudam a 

promover o uso de mídias sociais no gerenciamento de projetos? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da presente pesquisa é identificar os fatores que influenciam a adoção 

de mídias sociais em projetos. 



4 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

São quatro os objetivos específicos traçados, visando alcançar o objetivo geral, os 

quais: 

a) identificar modelos teóricos sobre adoção de novas tecnologias, existentes em 

literatura, que possam embasar a elaboração de um modelo conceitual para a pesquisa; 

b) verificar se os gerentes e membros de equipe de projetos estão tendo algum tipo de 

contato com as mídias sociais; 

c) verificar se os gerentes e membros de equipe de projetos possuem intenção de 

utilizar as mídias sociais em suas tarefas; e, 

d) identificar quais variáveis presentes no modelo conceitual proposto exercem 

influência na adoção de mídias sociais em projetos. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O efeito prático diretamente esperado com este trabalho é de que os profissionais 

membros de equipes de projetos e gestores de projetos poderão extrair maior aproveitamento 

dos benefícios potenciais propiciados pelas mídias sociais, uma vez que, este estudo evidencia 

o que influencia a intenção de adoção destas tecnologias, por parte dos envolvidos no 

contexto de projetos. 

Além disto, os profissionais que trabalham com desenvolvimento de soluções de TI e 

aplicações corporativas, em especial o desenvolvimento de softwares para gerenciamento de 

projetos, poderão criar soluções cada vez mais alinhadas com as necessidades e percepções 

dos usuários alvo, de modo que as aplicações possivelmente serão mais facilmente aceitas e 

utilizadas pelo público alvo. 

Para a teoria, o modelo conceitual proposto poderá ser reutilizado ou adaptado em 

estudos futuros sobre intenção de adoção de tecnologias, assim, potencialmente contribuindo 

para uma nova vertente e/ou evolução de um novo modelo teórico, enriquecendo ainda mais 

este campo de estudo. 
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1.4 ESTRUTURA DO ESTUDO 

Este estudo encontra-se organizado em cinco seções principais, as quais: a seção 2, 

onde são explorarados os constructos envolvidos neste estudo; a seção 3, apresentadando as 

características metodológicas adotadas nas etapas de coleta e análise dos dados; na seção 4, os 

resultados obtidos durante a análise; por fim, a seção 5 apresentando as conclusões do estudo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, explorou-se primeiramente o constructo gerenciamento de projetos, 

focando identificar as definições que possam auxiliar a diferenciação entre os termos projetos 

e gestão de projetos. Em seguida, procurou-se entender a importância e o papel da tecnologia 

de informação no contexto de projetos e sua gestão. O terceiro pilar da presente pesquisa trata 

dos conceitos em geral sobre mídias sociais, também conhecidas como ferramentas web 2.0 

ou colaborativas. Nota-se que, devido à variedade de ferramentas existentes no mercado, 

visou-se abordar as definições básicas dos tipos de mídias sociais e seus exemplos, como as 

redes sociais, as aplicações móveis de mensagens instantâneas, os microblogs, as aplicações 

office baseadas na web e as wikis. Por fim, o maior foco da revisão literária encontra-se no 

quarto e principal pilar deste estudo, que são os modelos teóricos aplicáveis aos estudos de 

intenção de adoção de tecnologias de informação. Perfaz-se o encadeamento dos pilares 

teóricos da pesquisa, conforme ilustração da Figura 1, os quais são detalhados no subtópico 

sequentes desta seção. 
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Figura 1: Encadeamento dos pilares de estudo. 

Fonte: O autor. 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

Há uma linha tênue que separa os termos projetos e gestão de projetos. E, sendo a 

gestão de projetos o pilar básico deste estudo, foram pesquisados na literatura os conceitos 

existentes, de forma a permitir clarificá-los. 

Diferentes instituições, órgãos de normatização internacionais e estudiods têm trabalho 

no sentido de estabelecer um senso comum e definições sobre o conceito de projetos, como 

por exemplo: 

• A norma ISO 10006 (2000), define projeto como sendo um processo único, 

composto por atividades coordenadas e controladas com datas para início e 

término, que objetiva atender requisitos específicos, incluindo limitações de 

tempo, custo e recursos; 

• O Instituto de Gerenciamento de Projeto, ou Project Management Institute - PMI, 

conforme a 5ª edição de seu guia de boas práticas denominado Project 

Management Body of Knowlege – PMBoK (PMI Standards Committee, 2013), 

assim como a norma ISO 21500 (ISO, 2012), definem que projetos consistem de 

um esforço temporal, objetivando a criação de um produto único, serviço ou 

resultado exclusivo; 
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• A Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, ou International 

Project Management Association - IPMA, define que projeto é uma operação com 

restrições de custos e prazos, caracterizados por um conjunto definido de 

entregas, com base em normas e requisitos de qualidade (IPMA, 2012). 

• Kerzner (2013) afirma que projetos são atividades e tarefas em série que são 

realizadas dentro de certas especificações, com início e término definido, 

possuindo limitações de verba, consumindo recursos (financeiros, pessoais e 

equipamentos), e de forma multifuncional. 

Ao se observar as diversas definições para projetos supracitadas, em todas elas nota-se 

intrinsicamente a questão da temporalidade, da singularidade e do uso de recursos. 

Os projetos, independentes de sua natureza e complexidade, são executados por 

pessoas, por equipes. Katzenbach e Smith (2005) definem que equipe é um grupo de pessoas 

com aptidões complementares, comprometidas com um objetivo comum, que realizam 

trabalhos interdependentes e são coletivamente responsáveis pelos resultados. Thamhain 

(2012) define equipe de projeto como sendo um conjunto de indivíduos, selecionados por suas 

habilidades específicas e suas qualidades. Muitas vezes, os membros do grupo têm diferentes 

necessidades, origens e experiências que devem ser habilmente focadas e gerenciadas para 

transformar o grupo de trabalho em uma equipe integrada e unificada. 

Quanto à gestão de projetos, trata-se de um processo contínuo, incluindo a 

organização, planejamento, supervisão e controle das atividades relativas a um projeto, 

visando alcançar seus objetivos (ISO 10006, 2000). O PMI Standards Committee (2013) por 

sua vez, considera não somente atender os objetivos do projeto, mas também superar as 

expectativas dos impactados direta ou indiretamente pelo projeto (stakeholders), por meio da 

aplicação de habilidades, conhecimentos, ferramentas e técnicas adequadas. Para Atkison, 

Crawford e Ward (2006) gerenciar projetos requer analisar, preparar e administrar o projeto, 

dando especial atenção ao planejamento operacional e controle, agindo de forma eficaz no 

sentido de esclarecer alternativas, de apoiar à decisão de escopo e garantir sua plena 

execução. 

O guia de boas práticas PMBoK, divide a gestão de projeto em cinco principais grupos 

de processos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento. 

Além destes grupos de processos, o PMBoK sugere ainda a existencia de 10 grandes áreas de 

conhecimento no gerenciamento de projetos: a gestão da integração, do escopo, dos prazos, 

dos custos, da qualidade, dos recursos humanos, das comunicações, dos riscos, das aquisições 

e das partes interessadas (PMI Standards Comittee, 2013). 
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Já a Associação Internacional de Gerenciamento de Projetos, ou International Project 

Management Association – IPMA, vide IPMA (2012), propõe um guia com foco nas 

competências de gerenciamento de projetos, o qual denomina como IPMA Competence 

Baseline - ICB. Este guia sugere a integração de 46 elementos da gestão de projetos, sendo: 

• 20 elementos de competência técnica – sucesso no gerenciamento, partes 

interessadas, objetivos/requisitos, riscos (oportunidades e ameaças), qualidade, 

organização do projeto, trabalho em equipe, resolução de problemas, estruturas do 

projeto, escopo/entregas, tempo/fases, recursos, custo/finanças, 

aquisições/contratos, alterações, controle/reporte, informação/documentação, 

comunicação, iniciação e encerramento; 

• 15 elementos de competências comportamentais – liderança, 

comprometimento/motivação, autocontrole, assertividade, descontração, abertura, 

criatividade, orientação para resultados, eficiência, aconselhamento, negociação, 

conflitos/crises, confiabilidade, valores e ética; 

•  11 elementos de competências contextuais – orientação a projetos, orientação a 

programas, orientação a portfólio, implementação de projetos/programas/portfólio, 

organização permanente, negócios, sistemas/produtos/tecnologias, gestão de 

pessoas, saúde/meio-ambiente/segurança, finanças/contabilidade e aspectos legais. 

Então, uma vez que o gerenciamento de projetos, dentre outras coisas, envolve a 

aplicação de ferramentas, será explorado no próximo subtópico a tecnologia de informação, 

que fornece diversas ferramentas necessárias à execução das tarefas diárias, tanto dos gerentes 

como dos membros de equipes de projetos. 

2.2 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA GESTÃO DE PROJETOS 

Projetos são fundamentais para prosperação ou até mesmo sobrevivência das 

organizações, independente do ramo de atuação. Portanto, para alcançar os objetivos traçados, 

os projetos precisam ser planejados, monitorados, controlados e avaliados (Liberatore & 

Pollack-Johnson, 2003). Estima-se que 75% de projetos que usam algum tipo de aplicação de 

TI tendem a serem entregues no prazo, custo e requisitos especificados (Light, Rosser & 

Hayward, 2005). Logo, por mais que tais sistemas não garantam o desempenho desejado, são 

naturalmente importantes (Peters & Waterman, 1982). 
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As tecnologias de informação (TIs) atingiram alto nível de difusão no meio 

empresarial em geral no fim da década de 80, por meio de computadores de baixo custo e 

aplicações práticas, como os processadores de texto e de planilhas eletrônicas (McLean, 

Koppelman & Thompson, 1993) e continuou ganhando força, com o posterior surgimento de 

recursos de comunicação, como e-mail, comunicadores e sistemas de reuniões eletrônicas 

(Dennis, Nunamaker, & Vogel, 1990; Martz, Vogel, & Nunamaker, 1992). 

Na gestão de projetos, um dos principais papéis da TI é ser um meio de apoio às 

tarefas diárias dos gerentes e membros das equipes de projeto, ajudando-os na execução dos 

objetivos e estratégias delineadas (Raymond, 1987). Um estudo realizado por Raymond e 

Bergeron (2008) evidenciou que o uso de softwares de TI é vantajoso para os gestores e 

membros das equipes de projetos, ao melhorar a eficiência e eficácia de suas atividades de 

rotina, além de melhorar os seus índices de produtividade, ao diminuir o tempo gasto para à 

tomada de decisões. 

As aplicações de TI são essenciais para a execução das atividades de planejamento, 

controle, tomada de decisão e de comunicações, no contexto de projetos, pois possibilitam 

que os envolvidos nos projetos obtenham informações diversas, como prazos, custo e 

execução, de forma rápida e prática (Cleland & King, 1983). Mais especificamente, cita-se 

como exemplo, o uso de aplicações de TI nas seguintes tarefas de gerenciamento de projetos: 

planejamento (Amami, Beghini & La Manna,1993), comunicação (Brackett & Isbell, 1989), 

gestão de riscos (Jaafari, 1996), programação de atividades (Herroelen, 2005), estimativa de 

custos (Love & Irani, 2003) e controle de documentos (Amami & Beghini, 2000). 

Por volta do início dos anos 2000, além das funcionalidades aplicáveis nas tarefas 

diárias, dos recursos de comunicação, também se notou a demanda da construção dinâmica de 

conteúdo e da interação social nas aplicações de TI. Começaram a surgir então as mídias 

sociais, também conhecidas como tecnologias Web 2.0, que apresentavam ferramentas e 

serviços diferenciados e dinâmicos, tendo a colaboração e a socialização em sua excência 

(O’Reilly, 2005). As definições e características destas ferramantas são exploradas no 

subtópico seguinte. 

2.3 MÍDIAS SOCIAIS 

O conceito de mídias sociais está associado à evolução das aplicações tecnológicas, 

que deixaram de ser estáticas e passaram a ser mais dinâmicas, baseadas no uso de redes, 
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ajudando assim a promover maior interatividade e colaboração entre os usuários (Bressan, 

2007), além da inteligência coletiva (Camara, Soares, Tessi & Chaves, 2015).  

As gerações de trabalhadores nascidos a partir dos anos 90 e 2000 vivenciaram 

naturalmente este novo nível de tecnologia democrática e social (Levitt, 2011). Por meio das 

ferramentas de mídias sociais, os usuários se comunicam, participam, colaboram, adicionam 

e/ou editam o conteúdo gerado por eles mesmos (Ankolekar et al., 2008; Pachler & Daly, 

2009; & Rollett et al., 2007) 

As mídias sociais têm o potencial de melhorar as práticas de gerenciamento de 

projetos (Filev, 2008) e de economizar tempo dos gestores em suas rotinas de operação, o que 

significa ganho de produtividade. Essas ferramentas possuem estrutura muitos para muitos, 

sem um ponto central de controle e a geração do conhecimento flui dos níveis inferiores para 

os superiores, ainda que o direcionamento ocorra de cima para baixo (Filev, 2008) e ajudam a 

criar uma espécie de fotografia de todo o projeto (McDonald, 2011). 

Como principais características as mídias sociais apresentam e/ou propiciam: 

• Uso da internet como plataforma, o que significa que as aplicações não são 

executadas de forma local apenas, e sim, permitem conexão e interação dos 

usuários por meio da web (Wijaia et al., 2011); 

• Aproveitamento da inteligência coletiva, pois podem permitir aos usuários editar, 

escrever e publicar conteúdos criados por eles próprios, formando assim um 

repositório de conhecimento acessível a todos (Baumann, 2006); 

• Fim do ciclo de lançamento de versões, visto que a contínua mudança e 

atualização de conteúdo de forma dinânimca, por meio da interação dos usuários, 

faz com que as aplicações estejam naturalmente em constante melhoria, ao invés 

de serem entregues como um produto final (Wijaia et al., 2011; O’Reilly, 2005); 

• Modelos leves de programação, demandando programações mais simplificadas e 

padronizadas, tornando capaz a utilização de informações disponíveis em outras 

aplicações, permitindo rápida reutilização (O'Reilly, 2005); 

• Operação multiplataforma, ou seja, as aplicações não são criadas para serem 

executadas em apenas um tipo de dispositivo ou sistema operacional, devendo 

garantir a comunicação e interação de usuários, independentemente de 

localização, sistema e dispositivo (Wijaia et al., 2011); 
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• Rica experiência de uso, visando tornar os navegadores web mais parecido com 

aplicações desktop regulares, tornando a experiência mais fácil e simples para o 

usuário (Wijaia et al., 2011; O’Reilly, 2005). 

Ainda, as mídias sociais, em grande parte, podem apresentar as seguintes 

funcionalidades: busca de informações por meio de palavras-chaves; links que permitem 

acesso rápido e sem barreiras a diferentes fontes de informações; possibilidade de 

reconhecimento de autoria do conteúdo, bem como, das colaborações realizadas; e um sistema 

de inserção de tags, que permite categorizar o conteúdo, facilitando consultas futuras no 

conteúdo gerado (McAfee, 2006).  

Dado o alto número de mídias sociais existentes, tanto para fins pessoais como 

empresariais, buscou-se neste estudo tipificar algumas aplicações, mais especificamente, as 

redes sociais, os aplicativos móveis de mensagens instantâneas, os microblogs, as aplicações 

office baseadas na web e as wikis, que são tipos de mídias sociais comumente sendo utilizadas 

pelas organizações (McKinsey Quarterly, 2013; Church & Oliveira, 2013).  

2.3.1 Redes Sociais 

Os sites de redes sociais são aplicações que reúnem comunidades on-line, onde em 

geral os usuários participantes compartilham atividades e/ou interesses (Hocking, 2009). As 

redes sociais são elaboradas com base na plataforma web e permitem aos seus usuários 

construirem perfis públicos ou restritos, estabelecerem e compartilharem conexões com outros 

usuários, assim como visualizarem as conexões e perfis dos demais participantes (Ellison, 

2007). Esta visibilidade das redes de contato possibilita a geração de novas conexões entre 

usuários, que de outra forma não ocorreriam, graças às ligações latentes entre os indivíduos 

(Haythornthwaite, 2005).  

As barreiras à interação pode ser diminuidas, bem como a autoexposição pode ser 

estimulada, com o uso de algum sistema de comunicação mediada por computador (Bargh, 

McKenna, e Fitzsimons, 2002; Tidwell & Walther, 2002). Portanto, para aqueles indivíduos 

que têm dificuldades formação e manutenção de laços, os sites de redes sociais podem ser 

muito úteis (Bargh & McKenna, 2004). 

Geralmente, ao ingressar em uma rede social o usuário é estimulado a preencher uma 

série de informações no sistema, que irão compor o seu perfil, tais como idade, sexo e 

interesses. Algumas redes sociais permitem ainda o carregamento de foto do usuário, 
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conteúdo multimídia e de aplicações diversas. Também é comum a possibilidade de o usuário 

configurar o seu nível de visibilidade/privacidade, de acordo com suas preferências pessoais. 

2.3.2 Aplicativos Móveis de Mensagens Instantâneas 

As aplicações móveis de mensagens instantâneas podem ser consideradas como 

importantes ferramentas de comunicação, tanto que, no ano de 2014 cerca de 600 milhões de 

pessoas já utilizavam estas ferramentas, conforme números apresentados por Mander (2014), 

possibilitando que seus usuários pudessem se conectar independente de horários e/ou locais. 

Segundo Church e Oliveira (2013) o baixo custo e a influência social existente são umas das 

principais razões do crescimento deste tipo de aplicação. 

Serviços como o WhatsApp, Viber e WeChat são exemplos de aplicações móveis de 

mensagens instantâneas populares. Estes aplicativos permitem que os usuários enviem 

mensagens de texto em tempo real, informações de localização atual, imagens, áudios e 

vídeos, para indivíduos ou grupos de amigos. Geralmente estes serviços exigem uma conexão 

de internet móvel ou conexão de internet sem fio para funcionar e ambas as partes devem ter o 

software proprietário instalado no seu telefone móvel, independentemente do sistema 

operacional utilizado, graças as suas características multi-plataforma. Além disso, comumente 

incluem a possibilidade de ver quando um contato está online, de verificar se algo está sendo 

digitado no momento, de consultar o último acesso e notificações de entrega e/ou leitura das 

mensagens. 

2.3.3 Microblogs 

Microblog é um tipo de aplicação web onde os usuários podem trocar frases curtas, 

imagens ou links de vídeo (Kaplan & Haenlein, 2010). O material publicado em um 

microblog pode ser visto por qualquer pessoa ou por usuários específicos, de acordo com as 

escolhas do editor. 

Um bom exemplo de um serviço de microblog popular é o Twitter. Os usuários do 

Twitter podem seguir livremente uns aos outros, nele, não há obrigação de reciprocidade. 

Uma vez que um utilizador está a seguir outro, o seguidor recebe todas as mensagens postadas 

pelo usuário que está sendo seguido. Suas características incluem um vocabulário de 

marcação bem definido por meio de hashtags, um limite estrito de 140 caracteres por 

postagem e um mecanismo de retweet, que possibilita que os usuários divulguem informações 
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de sua escolha para além do alcance dos seguidores dos tweets originais. Este aplicativo 

também oferece uma Application Programming Interface - API que possibilita fácil 

rastreamento e coleta de dados. 

Dentre alguns exemplos de possíveis aplicações de microblogs no gerenciamento de 

projetos, está a potencial utilização deste tipo de ferramenta na coordenação de tarefas 

parelalas em execução nos projetos (Riemer & Scifleet, 2012), assim como na divulgação de 

marcos ou eventos, e no compartilhamento de comunicados, opiniões e decisões (Riemer & 

Richter, 2010). Os microblogs também têm sido alvo de estudos que propõe a sua utilização 

para as atividades registro e consulta de lições aprendidas em projetos (Cleveland, 2012; 

Cleveland & Ellis, 2013). 

2.3.4 Wikis 

As Wikis são definidas por Leuf e Cunningham (2001) como uma interligação de 

páginas web, expansíveis, que podem ser facilmente editadas pelos próprios usuários, onde o 

banco de dados interligado é modificado por meio de alterações em hipertextos. Geralmente, 

as aplicações Wikis permitem controle de autoria do conteúdo, publicação instantânea, 

controle de versões e apresentam fácil padrão de navegação (Grace, 2009). No contexto 

empresarial, o uso de Wikis pode tornar o trabalho mais fácil e ajudar a organização a 

melhorar os seus processos (Majchrzak, Wagner & Yates, 2006). 

Outra funcionalidade geralmente encontrada em páginas Wikis é a disponibilização de 

um espaço onde os usuários podem praticar a criação, edição, formatação e publicação do 

conteúdo. Além disso, algumas Wikis oferecem a possibilidade de recuperar versões 

anteriores, através de uma espécie de rollback, o que auxilia a comunidade de usuários a se 

protegerem de conteúdos indevidos ou maliciosos. Complementarmente a esta proteção, 

algumas Wikis permitem definir controles de acesso, isto é, definir quais usuários podem 

fazer o que e onde, no sistema. 

No contexto do gerenciamento de projetos, as Wikis podem, por exemplo, serem 

utilizadas para controle de escopo, definição de tarefas, armazenamento de documentos e 

debates (Chaves, Tessi, Winter & Damasceno, 2015). Existe também uma abordagem que 

propõe a utilização de Wikis especificamente nas tarefas de gerenciamento de riscos em 

projetos (Câmara, Chaves, Soares & Tessi, 2015). As Wikis também são úteis para 

compartilhamento do conhecimento e dos processos de gestão (Grace, 2009) e das lições 

aprendidas (Duffield & Whitty, 2009). 
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2.3.5 Aplicações Office Baseadas na Web 

As aplicações Office baseadas na web estão facilmente se popularizando (Huang & 

Behara, 2007), tais como o Office 365 e o Google Docs and Spreadsheets. Em geral, são 

aplicaçações que operam de forma online, permitindo que seus usuários compartilhem 

documentos e trabalhem de forma paralela e colaborativa. Os arquivos podem ser criados, 

editados e salvos via nuvem, possibiliando o acesso aos documentos de qualquer lugar, desde 

que o usuário possua um dispositivo (computador, smartphone, tablete, etc.) com acesso à 

internet (Huang & Behara, 2007).  

A possibilidade de que uma equipe possa trabalhar de forma colaborativa em arquivos 

comuns, torna esse tipo de aplicação perfeitamente aplicável nas tarefas de gerenciamento de 

projetos. Não obstante, além da existência de ferramentas totalmente gratuitas, em geral, elas 

também permitem o controle e nivelamento de acesso de usuários (Huang & Behara, 2007). 

 

Tendo apresentado os conceitos gerais sobre as mídias sociais, que por sua vez são 

naturalmente um tipo de tecnologia de informação, será abordado então na próxima seção, as 

teorias potencialmente adotáveis nos estudos sobre intenção ou uso de novas tecnologias. 

2.4 TEORIAS APLICÁVEIS SOBRE INTENÇÃO DE ADOÇÃO DE TI 

Estudos sobre intenção de adoção de TI começaram a surgir por volta do final da 

década de 1970 (King & Schrems, 1978; & Rogers, 2003). Desde então, novas teorias foram 

elaboradas, ainda que originadas em campos de pesquisas diversos, respeitando-se as 

particularidades de contextos específicos (Vernille & Halingten, 2003; Nesbary, 2001). A 

Figura 2, lista algumas das teorias existentes aplicáveis aos estudos sobre intenção de adoção 

de TI. 

 

TEORIAS REFERÊNCIAS 

Teoria da Ação Racionalizada (TRA) Fishbein e Ajzen (1975) 

Teoria Cognitiva Social (SCT) Bandura (1986) 

Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) Davis (1989) 

Teoria do Comportamento Planejado (TPB) Ajzen (1991) 
Modelo de Utilização de Computador Pessoal 
(MPCU) 

Thompson et al. (1991); Triandis (1977) 

Modelo Motivacional (MM) 
Davis et al. (1992); Vallerand (1997); Venkatesh 
e Speier (1999) 
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TEORIAS REFERÊNCIAS 

Modelo Tri-Core de Inovação de Sistema de 
Informação 

Swanson (1994) 

TAM e TPB Combinadas (C-TAM-TPB) Taylor e Todd (1995) 

Índice de Prontidão à Tecnologia (IPT) Parasuraman (2000); Parasuraman e Colby (2001) 

Modelo de Aceitação de Tecnologia 2 (TAM 2) Venkatesh e Davis (2000) 

Teoria da Difusão da Inovação (IDT) Rogers (2003) 
Teoria Unificada de Aceitação e Uso de 
Tecnologia (UTAUT) 

Venkatesh et al. (2003) 

 

Figura 2: Exemplos de teorias aplicáveis nos estudos de adoção de TIs. 

Fonte: O autor. 

 

A Teoriado da Ação Racionalizada (TRA) teve sua origem no campo da psicologia e 

foi fundamental para estudos ligados ao comportamento humano (Sheppard, Hartwick & 

Warshaw, 1988). Foi elaborada pelos estudiosos Fishbein e Ajzen (1975). Segundo seus 

criadores, são dois os seus principais constructos: a) a atitude em direção ao comportamento, 

que é o efeito sentido pelo indivíduo sobre como executar o comportamento desejado; e b) a 

norma subjetiva, que é a percepção do indívuo sobre como as pessoas que ele tem como 

importante ou como referência, julgam-no dever adotar determinado comportamento. No 

contexto da aceitação de tecnologias, foi aplicada por Davis et al. (1989), os quais 

confirmaram consistência na proposição. 

Outra teoria que também teve suas origens no campo da psicologia, a Teoria Cognitiva 

Social (SCT), proposta por Bandura (1986), objetiva entender a motivação e a ação humana. 

Ela aborda os aspectos dos modelos da natureza humana e causalidade, da aprendizagem por 

observação, da aprendizagem enativa, da difusão e inovação social, do conhecimento 

preditivo e por premeditação, dos motivadores de incentivo, dos motivadores de vicária, dos 

mecanismos autoregulatórios, da autoeficácia e dos reguladores cognitivos. 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) é uma teoria aplicável em qualquer 

contexto que envolva a interação entre homens e recursos tecnológicos. Teve suas origens nos 

estudos de Davis e colaboradores (1989). Segundo definição de seus autores, ela basicamente 

é composta por duas grandes dimensões: a) utilidade percebida; e b) facilidade de uso 

percebida. A utilidade percebida é dita como a forma que o indivíduo percebe que a utilização 

de uma nova tecnologia poderá melhorar seu desempenho no trabalho. Enquanto que a 

facilidade de uso percebida é definida como o grau de percepção do usuário quanto ao nível 

que esforço necessário para aprendizado ou uso da tecnologia. 
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Partindo dos conceitos definidos na TRA, a Teoria do Comportamento Planejado 

(TPB) propõe a inserção da dimensão denominada controle comportamental percebido, assim 

complementando-a (Ajzen, 1991).  Esse autor afirma ainda que tal dimensão é definida como 

a facilidade ou dificultade percebida de execução do comportamento. Esta teoria provou-se 

capaz de predizer com sucesso a inteção e o comportamento dos indivíduos em diversos 

contextos, conforme evidenciado em revisão publicada pelo próprio Ajzen (1991). 

Uma teoria sobre comportamento humano, proposta por Triandis (1977), foi 

posteriormente adaptada por Thompson et al. (1991) para aplicação no contexto da tecnologia 

da informação, dando origem ao Modelo de Utilização de Computação Pessoal (MPCU). 

Segundo seus autores, o MPCU tem como principais constructos: a) o ajuste ao trabalho, que 

trata o grau de crença do indivíduo no quanto pode melhor seu trabalho; b) a complexidade, 

dita como sendo o grau de dificuldade percebido para aprender e usar a tecnologia; c) as 

consequências em longo prazo, que são definidas como resultados que terão algum tipo de 

compensação futura; d) afeição ao uso, que trata dos sentimentos diversos associados ao 

indivíduo; e) os fatores sociais, que evidenciam as culturas e referencias subjetivas de um 

grupo social internalizadas pelos seus membros; e f) as condições facilitadoras, que tem 

relação com a percepção do indivíduo quanto às facilidades para se realizar uma determinada 

ação. 

O Modelo Motivacional (MM) é outra importante teoria originada no campo da 

psicologia, utilizada para entender o comportamento do indivíduo por meio da motivação. 

Conforme observado em revisão publicada por Vallerand (1997), esta teoria foi adaptada em 

diferentes contextos. E, no contexto específico de TI, pode-se observar estudos realizados por 

Davis et al. (1992) e Venkatesh e Speier (1999), que a utilizaram para analisar a adoção e uso 

de tecnologias. Confome Davis et al. (1992), seus principais constructos são a motivação 

extrínseca e motivação intrísica. O primeiro, diz-se do quanto o usuário percebe que a 

realização de determinada atividade irá proporcionar resultados valiosos, como desempenho 

no trabalho, pagamento ou promoção. O segundo, diz-se da percepção de que usuários 

realizarão a atividade por nada mais do que a necessidade de execução em si. 

No contexto da inovação organizacional, foi apresentado por Daft (1978) um modelo 

denominado Dual-Core, o qual propunha a análise da inovação com foco em dois constructos, 

a dimensão técnica e a dimensão administrativa. Segundo Swanson (1994) o modelo Dual-

Core era inapropriado para o estudo da inovação em sistemas de informação, pois, ele 

entendia ser necessário o compartilhamento de recursos e tecnologia de comunicação em 

ambas as dimensões. Assim sendo, Swanson (1994) propôs uma extensão ao modelo Dual-
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Core, adicionando-o uma terceira dimensão, que denominou como dimensão funcional. Este 

novo constructo fazia a ligação entre as dimensões técnica e administrativa.  O modelo ficou 

então conhecido como Modelo Tri-Core de Inovação de Sistema de Informação. 

Um modelo híbrido combinando as dimensões do TAM e da TPB foi proposto por 

Taylor e Todd (1995), o qual é conhecido como Modelo TAM e TPB Combinadas (C-TAM-

TPB). A proposta dos autores foi manter paralelamente as dimensões de intenção em direção 

ao comportamento, das normas subjetivas e do controle comportamental percebido (todos da 

TPB) com a dimensão utilidade percebida (do TAM). 

Há um modelo que propõe avaliar a prontidão por parte dos indivíduos em adotar uma 

nova tecnologia. Trata-se do modelo denominado Índice de Prontidão à Tecnologia – IPT 

(Parasuraman, 2000; Parasuraman & Colby, 2001). Tal modelo é composto por duas variáveis 

contribuidoras à adoção, que são o otimismo e o caráter inovador, e mais duas variáveis 

inibidoras à adoção, que são o desconforto e a insegurança (Parasuraman, 2000; Parasuraman 

& Colby, 2001). Ainda segundo seus autores, o otimismo é percepção positiva quanto à 

tecnologia em termos de flexibilidade, eficácia e controle. A inovatividade é a tendência do 

indivíduo à liderança e ao pioneirismo. O desconforto é a percepção incontrole sobre a 

tecnologia. E por fim, a insegurança é a percepção negativa do indivíduo com relação à 

própria habilidade de usar corretamente a nova tecnologia. 

O TAM ainda foi posteriormente extendida, por meio de um estudo seminal que os 

autores Venkatesh e Davis (2000) denominaram como Modelo de Aceitação de Tecnologia 2 

(TAM2). Em tal estudo, seus autores incluiram e analisaram as significâncias das variáveis de 

influência social (norma subjetiva, voluntariedade, experiência e imagem) e de variáveis de 

cognição instrumental (relevância para o trabalho, qualidade da saída, demonstrabilidade dos 

resultados e facilidade de uso percebida) na intenção de uso. Ainda em tal estudo, a facilidade 

percebida de uso passou a ser considerada como determinante direta da utilidade percebida. 

Isto, devido ao surgimento de estudos empíricos que evidenciaram esta relação, como em 

Davis e colaboradores (1989) e Venkatesh (1999). 

Surgida em 1962, a Teoria de Difusão da Inovação (IDT) é evidenciada 

principalmente nos estudos de Rogers (2003), seu criador e principal sintetizador ao longo de 

quase cinco décadas. Desde sua proposição, a IDT vem sendo explorada em contextos 

diversos, tais quais engenharia, medicina, tecnologia, educação, sociologia, marketing, 

agricultura e serviços. Entre alguns estudiosos que contribuíram significativamente para a 

difusão e consolidação da IDT, podem-se citar: Moore e Benbasat (1991); Karahanna, Straub 

e Chervany (1999); Tornatzky e Fleischer (1990); e Agarwal, Sambamurthy e Stair (2000). O 
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foco da IDT está na formação da atitude do indivíduo e sua consequência na adoção ou 

rejeição de determinada inovação.  Entende-se por inovação, como qualquer prática, objeto ou 

ideia percebida como novo por um indivíduo ou setor (Rogers, 2003). Ainda segundo seu 

autor, esta teoria compreende basicamente cinco dimensões: vantagem relativa, 

compatibilidade, complexidade, visibilidade dos resultados e testabilidade. 

Venkatesh e colaboradores (2003) propuseram um modelo unificando os conceitos das 

oito teorias mais difundidas a cerca da adoção e uso dos recursos de tecnologia da 

informação, na visão dos respectivos autores, as quais: TRA, TPB, TAM, MM, C-TAM-TPB, 

MPCU, IDT e SCT. Para criar a Teoria Unificada de Aceitação e Uso de Tecnologia 

(UTAUT), Venkatesh e colaboradores (2003) realizaram surveys em quatro organizações de 

diferentes segmentos, que estavam por iniciar o processo de disponibilização de recursos de 

tecnologia da informação para seus colaboradores. Seus autores afirmaram que quatro 

aspectos, exerciam influência direta na aceitação e uso da tecnologia: expectativa de 

desempenho, expectativa de esforço, influência social e as condições facilitadoras. Ainda 

segundo os autores, outros quatro aspectos exerciam papel de moderação no modelo proposto: 

o gênero, que modera a expectativa de desempenho, de esforço e a influência social; a idade, 

que modera as expectativas de desempenho, de esforço, a influêncial social e as condições 

facilitadoras; a experiência, que modera a expectativa de esforço, a influêncial social e as 

condições facilitadoras; e por fim, a voluntariedade de uso, que modera a influência social.  

O levantamento das teorias aplicáveis em estudos sobre intenção de adoção de 

tecnologias foi fundamental para possibilitar a proposição de um modelo conceitual para esta 

pesquisa. No próximo subtópico apresenta-se o modelo conceitual proposto e as respectivas 

considerações adotas, tendo como base a literatura consolidada. 

2.5 MODELO CONCEITUAL DE PESQUISA 

Estudos empíricos sugerem a integração de duas ou mais teorias de adoção de 

tecnologias, para que se possa abranger de forma mais completa as nuances que influenciam o 

processo de adoção (Carter & Be´langer, 2005; Legris, Ingham, & Colerette, 2003). Estudos 

que experimentaram algum tipo de integração obtiveram bons resultados, como por exemplo: 

Sigala, Airey, Jones e Lockwood (2000); Chen et al. (2002); Lee at al (2011).  

Moore e Benbasat (1991) apresentavam em seus estudos a importância da percepção 

dos usuários no processo de adoção de uma nova TI. Complementarmente, por meio de um 

estudo longitudinal envolvendo os processos anteriores e posteriores à adoção de TIs, 
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Karahanna, Straub & Chervany (1999) identificaram que variáveis subjetivas, que em geral 

estão relacionadas a percepções individuais, impactavam significativamente a intenção de 

adoção, mais até do que na própria continuidade do uso. 

As considerações expostas no primeiro e segundo parágrafo deste subtópico 

motivaram a proposição neste estudo, de um modelo que integrasse conceitos de diferentes 

teorias de adoção de TIs, e que preferencialmente, também considerasse a percepção dos 

indivíduos em sua composição. Para escolha dos constructos que compõem o modelo 

conceitual aqui proposto, foram analisadas as teorias apliacáveis aos estudos de intenção de 

adoção de novas tecnologias explorados no capítulo de referencial teórico, no intuito de 

identificar em cada teoria, os constructos que: a) foram devidamente validados 

empiricamente; b) apresentavam alto índice de significância; e c) cuja relação de influência 

apontava diretamente para a inteção de uso, que é o foco desta pesquisa. 

Os modelos teóricos analisados que apresentam constructos apontando diretamente 

para a intenção de uso são: UTAUT, IDT, MPCU e TAM/TAM2. Porém na UTAUT, 

somente o constructo expectativa de desempenho apresenta nível aceitável de significância, 

fato inclusive evidenciado em estudo de Taiwo e Downe (2013), portanto, a expectativa de 

desempenho é o único constructo da UTAT sendo considerado no modelo conceitual 

proposto. Importante ressaltar que a TRA e a TPB apesar de também possuírem constructos 

apontando para a intenção do indivíduo, tais constructos já foram absorvidos nas demais 

teorias, portanto, não figuram presença no modelo que será proposto. 

Em um esforço de integrar TAM e a IDT, os pesquisadores Lee, Hsieh e Hsu (2011), 

identificaram alta significância da complexidade, da compatibilidade e da testabilidade (todas 

da IDT) na intenção de uso (TAM), porém, a complexidade (IDT) não é considerada no 

modelo aqui proposto devido à similarida com a facilidade de uso percebida (TAM/TAM2), 

fato evidenciado em (Davis et al., 1989; Moore & Benbasat, 1991; Thompson et al., 1991). 

Assim sendo, decidiu-se manter apenas a facilidade de uso percebida (TAM/TAM2) 

no modelo proposto (em substituição à complexidade da IDT), não apenas por conveniência, 

mas também pela existência de escalas já validadas em estudos seminais que poderão ser 

aplicadas. Complementarmente, a facilidade de uso percebida (TAM/TAM2) também 

apresentou significância em seu modelo de origem (Venkatesh & Davis, 2000). 

Por fim, os fatores sociais, baseados no modelo MPCU, figuram presença no modelo 

conceitual proposto neste estudo, por apresentar maior significância no modelo, dentre os 

itens que se supunham exercer influência na itenção de uso, no modelo original. 
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A figura 3 ilustra o modelo conceitual proposto para esta pesquisa. Maiores detalhes 

sobre os constructos e respectivas hipóteses formuladas são exploradas em sequência. 

 
Figura 3: Modelo conceitual proposto. 

Fonte: O autor. 

 

A Expectativa de Desempenho é entendida como o quanto o indivíduo percebe que a 

utilização da tecnologia poderá ajudá-lo a melhorar o desempenho de suas tarefas (Venkatesh 

et al., 2003). Portanto, espera-se que quanto mais o indívuo perceba melhoria no desempenho 

de suas tarefas de projetos com o uso de mídias sociais, maior será a sua intenção de utilizá-la, 

o que gera a primeira hipótese deste estudo: 

 

• H1 – a expectativa de desempenho exerce influência na intenção de adoção de mídias 

sociais nas tarefas de projetos; 

 

A mensuração da expectativa de desempenho envolve a percepção individual da 

utilidade no trabalho, de maior rapidez para realização das taredas, do aumento de 

produtividade, da qualidade de execução, de maior facilidade para realização das tarefas e de 

maior eficácia (Moore & Benbasat, 1991; Venkatesh et al., 2003). As variáveis utilizidas para 

mensuração deste constructo são apresentadas na Figura 4, as quais são extraídas de escalas 

empiricamente validadas, adaptadas ao contexto do estudo. 

 

a partir da UTAUT

a partir da IDT

a partir do MPCU

a partir da TAM/TAM2

INTENÇÃO DE ADOÇÃO DE 
TECNOLOGIAS WEB 2.0 NO 

GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS

EXPECTATIVA DE 
DESEMPENHO

COMPATIBILIDADE

FACILIDADE DE USO 
PERCEBIDA

FATORES SOCIAIS

TESTABILIDADE

H1 

H2 

H4 

H5 

H3 

INTENÇÃO DE ADOÇÃO DE 
MÍDIAS SOCIAIS NO 

GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 
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CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Expectativa de 

Desempenho 

ED1 
I would find the social media technologies useful in 

my job 

Venkatesh et al., 

2003 
ED2 

Using social media technologies would enable me to 

accomplish my projects taks more quickly 

ED3 
Using social media technologies would increase my 

productivity 

ED4 
Using social media technologies would improve the 

quality of the work I do in the projects 

Moore & 

Benbasat, 1991 
ED5 

Using social media technologies would make easier 

to do my projects tasks 

ED6 
Using social media technologies would enhance my 

effectiveness on the projects tasks 

Figura 4: Escala de mensuração da expectativa de desempenho. 

Fonte: O autor, adaptado de Venkatesh et al. (2003) e Moore e Benbasat (1991). 
 

A Compatibilidade está relacionada com o grau em que a tecnologia é percebida pelo 

potencial usuário como sendo consistente com os valores que ele possui, com suas 

necessidades e experiências (Rogers, 2003). Assim, espera-se que quanto mais o usuário 

perceba que as mídias sociais são compatíveis com seus valores, com suas necessidades e 

experiências, maior será a sua intenção de utilizá-las em suas tarefas de projetos, o que então 

gera a segunda hipótese deste estudo. 

 

• H2 – a compatibilidade exerce influência na intenção de adoção de mídias sociais nas 

taredas de projetos; 

 

Compreender a percepção de compatibilidade envolverá os aspectos do trabalho do 

usuário, a forma como ele gosta de executar suas atividades e seu estilo de trabalho. As 

variáveis utilizidas para mensuração deste constructo são apresentadas na Figura 5, as quais 

são extraídas de escalas empiricamente validadas, adaptada ao contexto do estudo. 

 

CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Compatibilidade 

CO1 
Using social media technologies is compatible with 

all aspects of my work Moore & 

Benbasat, 1991 
CO2 

I think that using social media technologies fits well 

with the way I like to work 
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CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

CO3 
Using social media technologies fits into my work 

style 

CO4 
Using social media technologies is completely 

compatible with my current situation 

Figura 5: Escala de mensuração da compatibilidade. 

Fonte: O autor, adaptado de Moore e Benbasat (1991). 
 

A Testabilidade se refere à possibilidade de experimentar a tecnologia em questão, 

considerando também a possibilidade de reverter ações de operações realizadas no ambiente 

de teste, além dos custos e riscos envolvidos na experimentação (Rogers, 2003). Espera-se 

que quanto mais o usuário tiver a possibilidade de testar as mídias sociais antes de aplicá-las 

diretaramente em suas tarefas de projetos, maior será a sua intenção de efetivamente utilizá-

las em seu trabalho. Tem-se assim, a terceira hipótese deste estudo. 

 

• H3 – a testabilidade exerce influência na intenção de adoção de mídias sociais nas tarefas 

de projetos; 

 

O constructo testabilidade pode ser medido ao observar-se o quanto o usuário teve de 

oportunidade de experimentar as mídias sociais, se ele já tem idéia de onde testá-las e sua 

liberdade para tal. As variáveis utilizidas para mensuração deste constructo são apresentadas 

na Figura 6, as quais são extraídas de escalas empiricamente validadas, adaptadas ao contexto 

do estudo. 

 

CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Testabilidade 

TE1 
I've had a great deal of opportunity to try social 

media technologies  

Moore & 

Benbasat, 1991 

TE2 
I know where I can go to satisfactory try out various 

uses of social media technologies 

TE3 

Before deciding whether to use any social media 

technologies, I wish I would be able to properly try 

them out 

TE4 
I am able to experiment social media technologies as 

necessary 

Figura 6: Escala de mensuração da testabilidade. 

Fonte: O autor, adaptado de Moore e Benbasat (1991). 
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Os Fatores Sociais têm relação com a internalização feita pelo indíviduo quanto à 

cultura subjetiva do seu grupo de referência e as concordâncias interpessoais criadas por eles 

em situações sociais específicas (Thompson et al., 1991). Assim, espera-se que as normas 

subjetivas em seu ambiente de trabalho influenciem positiva ou negativamente, a intenção do 

indívuo em utilizar as mídias sociais. Logo, emerge a quarta hipótese deste estudo: 

 

•  H4 – os fatores sociais exercem influência na intenção de adoção de mídias sociais nas 

tarefas de projetos; 

 

Mensurar-se-á o constructo fatores sociais por meio da percepção do usuário e o grau 

de importância por ele dado, sobre o julgamento feito pelos colegas ou pessoas que ele admira 

em relação a ele dever ou não as utilizar. Bem como, o quanto ele percepe incentivo da 

empresa ou de seus superiores para que as mídias sociais sejam aplicadas no trabalho. As 

variáveis utilizidas para mensuração dos fatores sociais são apresentadas na Figura 7, as quais 

são extraídas de escalas empiricamente validadas, adaptadas ao contexto do estudo. 

 

CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Fatores Sociais 

FS1 
I would use social media technologies because of the 

proportion of coworkers who use them 

Thompson et al., 

1991 

FS2 
The senior management has been helpful in the use of 

social media technologies 

FS3 
My superior is very supportive of the use of social 

media technologies for my jobs 

FS4 
In general, the organization has supported the use of 

social media technologies 

Figura 7: Escala de mensuração dos fatores sociais. 

Fonte: O autor, adaptado de Thompson et al. (1991). 
 

Já a Facilidade de Uso Percebida é o grau percebido pelo usuário quanto o nível de 

esforço para aprendizagem e uso da mesma (Davis et al., 1989). Espera-se que quanto mais 

fácil o usuário perceba que terá facilidade em aprender e usar as mídias sociais, maior será sua 

intenção em utilizá-las nos projetos. Tem-se então, a quinta e última hipótese deste estudo. 

 

• H5 – a facilidade de uso percebida exerce influência na intenção de adoção de mídias 

sociais nas tarefas de projetos. 
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Dentre alguns fatores que permitem medir a facilidade de uso percebida estão: o 

quanto ele (o usuário) acredita ser fácil operar as mídias sociais, interargir com elas, o grau de 

flexibilidade que ele percebe nas mídias sociais e sua própria capacidade de desenvolver suas 

habilidades por meio delas. As variáveis utilizidas para mensuração da facilidade percebida de 

uso são apresentadas na Figura 8, as quais são extraídas de escalas empiricamente validadas, 

adaptadas ao contexto do estudo. 

 

CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Facilidade de Uso 

Percebida 

FU1 
Learning to operate social media technologies would 

be easy for me 

Davis et al., 1989 

FU2 
I would find it easy to get the social media 

technologies to do what I want them to do 

FU3 
My interaction with the social media technologies 

would be clear and understandable 

FU4 
I would find the social media technologies to be 

flexible to interact with 

FU5 
It would be easy for me to become skillful at using the 

social media technologies 

FU6 I would find the social media technologies easy to use 

Figura 8: Escala de mensuração da facilidade de uso percebida. 

Fonte: O autor, adaptado de Davis et al. (1989). 
 

 Por fim, a efetiva intenção dos usuários em utilizar as mídias sociais em suas tarefas 

de projeto, pode ser mensurada conforme as variáveis apresentadas na Figura 9, as quais são 

extraídas de escalas empiricamente validadas, adaptadas ao contexto do estudo. 

 

CONSTRUCTO VARIÁVEL DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Intenção de 

adoção de mídias 

sociais nas tarefas 

de projetos 

IU1 
I intend to use the social media technologies in my 

projects tasks 

Venkatesh et al., 

2003 
IU2 

I predict I would use the social media technologies in 

my projects tasks 

IU3 
I plan to use social media technologies in my projects 

tasks 

Figura 9: Escala de mensuração da intenção de uso das mídias sociais. 

Fonte: O autor, adaptado de Venkatesh et al. (2003). 
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No capítulo seguinte apresenta-se o método escolhido para o estudo, o delineamento 

da pesquisa, além das técnicas adotadas para coleta e análise de dados. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados os passos deste estudo, o delineamento adotado, as 

características gerais e as técnicas de coleta e análise de dados. Os métodos consistem da 

observação sistemática do fenômeno por meio de passos previamente definidos, tendo como 

base conhecimentos teóricos, com o objetivo de explicar as causas do fenômeno em 

evidência, bem como suas correlações, influências e aspectos (Goldenberg, 1997). Assim 

sendo, as características essenciais que devem estar presentes no método científico é a 

investigação organizada, controlada e rigorosa, fundamentada em teoria consolidada.  

Esta pesquisa é de natureza quantitativa com caráter positivista (Kincaid, 1998; 

Saccol,2009). A abordagem aqui adotada assume aspecto dedutivo, pois parte-se de leis e 

teorias e pretende-se predizer a ocorrência de um fenômeno particular (Theóphilo & Martins, 

2009). Complementarmente, ao longo do estudo proposto são descritas as características do 

fenômeno em estudo, hipotetisando a relação entre as variáveis envolvidas. Assim, portanto, 

assumindo a tipologia descritiva (Selltiz, 1959; Churchill, 1987).  

Dividiu-se este trabalho em duas etapas chaves. A primeira considerando a etapa de 

planejamento da pesquisa e a segunda englobando o desenvolvimento propriamente dito. A 

Figura 10 ilustra as atividades inseridas em cada uma destas etapas, as quais serão detalhadas 

nos subtópicos em sequência. 

 

FASE PROCEDIMENTO FERRAMENTAS 

 

PLANEJAMENTO 

1. Busca de embasamento teórico 

Bases de dados: 

ISI e Google 

Scholars 

2. Desenvolvimento do modelo teórico - 

3. Construção das hipóteses - 

4. Decisão pela base de dados e caracterização da amostra - 

5. Elaboração das escalas e do questionário Sphinx iQ2 

6. Pré-teste do questionário - 

DESENVOLVIMENTO 

1. Coleta de Dados Sphinx iQ2 

2. Análise preliminar e descritiva dos dados Sphinx iQ2 

3. Teste de validação do modelo e ajustes SmartPLS 3.0 

4. Análise das Relações Causais SmartPLS 3.0 
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FASE PROCEDIMENTO FERRAMENTAS 

5. Interpretação dos resultados - 

Figura 10: Etapas da pesquisa. 

Fonte: O autor. 

3.1 FASE DE PLANEJAMENTO 

3.1.1 Embasamento, Construção do Modelo Teórico e Definição de Hipóteses 

Primeiramente, na etapa de planejamento, buscou-se explorar por meio de pesquisas 

eletrônicas as literaturas relacionadas aos pilares da pesquisa. A busca fundamentou-se em 

duas bases de dados: Thomson Reuters Web of Knowledge, também conhecida como Institute 

for Scientific Information (ISI) e o Google Scholar. O embasamento teórico foi fundamental 

para as etapas seguintes de desenvolvimento do modelo teórico e construção das hipóteses, 

assim, consequentemente atingindo o primeiro objetivo específico traçado, o qual: identificar 

modelos teóricos sobre adoção de novas tecnologias, existentes em literatura, que possam 

embasar a elaboração de um modelo conceitual para a pesquisa. 

3.1.2 Caracterização da Amostra 

A população desta pesquisa foi constituída de membros de equipes de projetos e 

gestores de projetos, independentemente de nacionalidade, idade, tempo de experiência, sexo, 

tipo de projeto em que atua ou complexidade do mesmo. 

O público respondente foi alcançado por meio de divulgação do questionário em 

mídias sociais (linkedin e facebook), em intranets corporativas em que o autor obteve 

autorização e por indicações pessoais diretas aleatórias de profissionais da área. 

Para fins de cálculo da estimativa do tamanho mínimo da amostra necessária, utilizou-

se como apoio o software G*Power em sua versão V.3.1.9.2. (Faul et al., 2009), conforme 

exporto na Figura 11. 
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Figura 11: Cálculo da amostra mínima por meio do software G*Power. 

Fonte: O autor. 
 

Nos parâmetros de entrada para o cálculo, considerou-se o effect size f² como 0.15 e o 

power como 0.95, este último acima do valor mínimo de 0.80 recomendados por Cohen 

(1988) e Hair et al. (2013) em se trantando de modelagem de equações estruturais por meio de 

quadrados mínimo parciais. Em seguida, o número de preditores recebeu o valor 5, pois, este 

é o numéro de variáveis independentes que predizem a única variável dependente no modelo 

conceitual. Com esses parâmetros, o resultado obtido para o tamanho mínimo da amostra 

(total sample size) foi de 138 indivíduos. 

3.1.3 Elaboração das Escalas e do Questionário 

As variáveis foram mensuradas por meio de escala Likert de 5 pontos (Likert, 1932), 

variando de “discordo totalmente” até “concordo totalmente”, correspondendo aos valores 1 a 

5 respectivamente. 
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Nos Apêndices A e B, estão disponíveis os questionários elaborados com base na 

escala planejada para uso neste estudo, além de demais questões que visam caracterizar 

qualitativamente a amostra, tais como idade, sexo, nacionalidade, cargo, tempo de experiência 

e as mídias sociais que os respondentes possuem contato. 

Os itens da escala são originados do idioma inglês e algumas pequenas adaptações nas 

questões foram realizadas, para adequação ao contexto do estudo e o objeto de análise. Tal 

fato fez com que para que se obtivesse a melhor precisão possível na elaboração do 

questionário, fosse realizado um esforço de tradução reversa. Seguindo as recomendações 

descritas por Coster e Mancini (2015). 

Um trio de profissionais brasileiros de gerenciamento de projetos, com domínio do 

idioma inglês, participaram da tradução reversa. Em uma primeira etapa, um deles traduziu o 

questionário para o português brasileiro, em seguinda, um outro traduziu o resultado 

novamente para o inglês ameriano, e por fim, o último comparou os resultados. 

Uma vez obtido o consenso do material, realizou-se um teste cognitivo, enviando o 

material para um quarto indívuo, uma professora americana de administração, com o idioma 

inglês nativo, possibilitando avaliar se o material foi compreendido conforme esperado, tendo 

como resultado apenas a necessidade de pequenos ajustes gramaticais. 

Todo este esforço foi realizado com o intuito de possibilitar o alcance de respondentes 

de países diversos, por meio das redes sociais e indicações feitas ao autor, desta forma 

diversificando o público respondente. Os participantes tiveram a possibilidade de optar por 

responder o questionário em inglês (Apêndice A) ou português (Apêndice B). Os 

questionários foram elaborados e disponibilizados por meio do software Sphinx (Freitas et al., 

2009). 

3.2 FASE DE DESENVOLVIMENTO 

3.2.1 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados por meio de aplicação de survey, em questionário 

disponibilizado e criado eletronicamente, no software Sphinx (Freitas et al., 2009). O objetivo 

do survey é descrever traços e características de uma população específica uma única coleta 

de dados, focado em um curto período de tempo (Babbie, 2003). No survey é possível coletar 

informações a respeito de um grupo específico de indivíduos por meio de um instrumento de 
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pesquisa – questionário -, determinado pelo pesquisador (Gerhardt e Silveira, 2009). Segundo 

Schneiderman (1998), muitos indivíduos tendem a preferir o preenchimento de questionários 

eletrônicos aos disponibilizados em meios impressos. 

O questionário ficou disponibilizado para acesso via servidor Sphinx no período de 

29/06/2016 a 22/08/2016. Nestes 54 dias corridos, diariamente eram enviados em média 50 e-

mails padronizados com o nome do destinário e informações sobre o que se tratava a 

pesquisa, conjuntamente com o link para acesso. Por fim, 305 pessoas iniciaram o 

questionários, sendo que 68 não trabalhavam em projetos, 7 nunca tiveram contato com 

mídias sociais e 59 não encerram, resultando em 171 respondentes válidos. 

3.2.2 Análise Preliminar e Descritiva dos Dados 

A descrição, segundo Lopes (1997), faz a ponte entre a fase de observação dos dados e 

a fase de interpretação. Por isso, combina técnicas e métodos de análise, o que implica na 

realização de tratamento estatístico, ou seja, fazer tabulações para encontrar concentrações, 

freqüências e tendências. Com a abordagem quantitativa surge a expectativa de quantificação 

na coleta e na análise dos dados (Cooper e Schindler, 2003). Na análise descritiva foi utilizado 

o software Sphinx (Freitas et al., 2009), para construção dos gráficos, da observação dos 

desvios-padrões e quantificações. 

3.2.3 Teste de Validação do Modelo e Ajustes 

Estas estapas foram executadas por meio de modelagem de equações estruturais (Hair 

et al., 2013), que é um método multivariado de análise estatística, onde se inclue a técnica de 

mínimos quadrados parciais (PLS). Para isso, os dados resultantes no banco de dados Sphinx 

após o período de coleta dos dados, foram extraídos para planilha no formato Excel, para 

posterior tratamento e tabulações necessárias à importação para o software SmartPLS. Assim 

então, foi neste último desenvolvido o modelo de mensuração, conforme modelo conceitual 

proposto, que retratou os scores do instrumento de mensuração tendo como relação os 

respectivos constructos (Byrne, 2010). 

Primeiramente foram providenciados os ajustes no modelo. Para isso, foram 

observadas as validades convergentes, observando-se as variâncias médias extraídas, também 

conhecidas como Average Variance Extracted – AVE. Os valores das AVEs precisaram ser 
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maiores que 0.50, para que a validade convergente fosse considerada satisfatória (Fornell & 

Larcker, 1981). 

Em seguida, foram avaliados os valores de consistência interna, por meio do indicador 

Alpha de Cronbach, que se baseia na intercorrelação das variáveis. Isto visando garantir a 

inexistência de vieses e a confiabilidade das respostas em conjunto. Os valores de Alpha de 

Cronbach quando acima de 0.70 são considerados como satisfatórios (Hair et al., 2013). 

A próxima etapa foi a avaliação da validade discriminante, no intuito de verificar a 

independência entre os constructos (Hair et al., 2013). Esta análise foi executada por meio de 

observação das cargas cruzadas, onde as cargas fatoriais em seus respectivos constructos 

precisavam ser maiores que nos demais, para devida aceitação (Chin, 1998). 

Realizou-se ainda a análise em relação ao coeficiente de determinação de Pearson 

(R²), de forma a avaliar a porção da variância explicada pelo modelo estrutural, indicando 

assim a qualidade final do modelo ajustado (Cohen, 1988). A significância das relações 

(p<=0,05) foi paralelamente avaliada, aplicando-se ainda o método bootstrapping (Hair et al., 

2013). Os parâmetros adotados para o bootstrapping foram: 1.000 subamostras, significância 

de 0,05 e individual changes para sign changes. 

Por fim, foi realizada a análise e interpretação dos coeficientes de caminho, obtidos 

nos betas das regressões, levando-se sempre em consideração os expostos em teoria, 

conforme sugerido por Hair et al. (2013). A interpretação dos resultados permite ao 

pesquisador confirmar ou negar as hipóteses propostas e, posteriormente, responder a sua 

questão de pesquisa (Gerhadt e Silveira, 2009).  

No capítulo seguinte, serão apresentados os resultados provenientes das análises 

realizadas, juntamente com o modelo conceitual final ajustado. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

São apresentados nesta sessão os resultados obtidos com a análise dos dados, seguindo 

os procedimentos metodológicos definidos. Serão descritas as características gerais da 

amostra obtida, como dispersão geográfica, gênero, classificação etárias, cargos que ocupam, 

tempo de experiência e porte da empresa. 

Também são exploradas as observações feitas com relação ao contato dos profissionais 

de projetos com as mídias sociais, a percepção destes profissionais quanto o uso das mídias 

sociais em suas atividades de projeto, assim como quais mídias sociais eles julgam melhores 

aplicáveis dentro de cada uma das dez áreas de conhecimento de projetos. 

Por fim, são apresentados os fatores que influenciam a intenção de adoção das mídias 

sociais nas tarefas de projetos, conjuntamente com o modelo conceitual final ajustado e 

validado. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

O número de respondentes válidos obtidos com a aplicação da survey foi de 171 

indivíduos, ou seja, 33 respondentes a mais do que os 138 mínimos necessários. A Tabela 1 

abaixo, corresponde a dispersão geográfica dos respondentes. 

 

Tabela 1: Disperção geográfica dos respondentes. 

 
Fonte: O autor. 
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Importante observar que 13 respondentes optaram por não especificar suas 

nacionalidades. Os demais 158, estão dividos em 24 países. A maioria deles brasileiros, 

representando 41,1% da amostra. Em seguida estão os norte americanos (10,8%), os ingleses 

(8,2%), os indianos (7%), os alemães e os franceses (ambos com 4,4% cada). Complentando a 

amostra, variando entre 0,6% e 2,5% dos respondentes, encontram-se participantes dos 

seguintes países:  China, Polônia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Rússia, África do Sul, 

Espanha, Portugal, Suécia, Suíça, Ucrânia, Áustria, Finlândia, Letônia, Noruega, República 

Tcheca e Tailândia. 

Quanto ao gênero dos respondentes, a maioria foram homens, representando 66,7% 

dos participantes, enquanto que 1/3 foram mulheres e 7,6% não responderam. A Tabela 2 

ilustra a respectiva caracterização. 

 

Tabela 2: Gênero dos respondentes 

 
Fonte: O autor. 

 
 

Para análise da classificação etária dos participantes, as respostas foram agrupadas nas 

seguindes faixas: abaixo de 30 anos, entre 30 e 39 anos, entre 40 e 49 anos, entre 50 e 59 

anos, e por fim, acima de 60 anos. O respondente mais jovem possui 20 anos e o mais velho 

possui 68 anos. A maioria dos participantes estão na faixa de 30 a 39 anos (40,8%) e de 40 a 

49 anos (28%). A terceira maior faixa são de respondentes entre 50 a 59 anos (15,3). Apenas 

dois participantes possuíam mais de 60 anos. Ilustra-se na Tabela 3 a classificação etária dos 

respondentes. Dos participantes, 14 indivíduos não relataram a idade, sendo então 

desconsiderads do cálculo. 

  

Tabela 3: Classificação etária dos respondentes. 

 
Fonte: O autor. 
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Dos 171 respondentes, 13 não informaram o cargo que ocupavam e 14 não 

informaram o tempo de experiência. Ilustram-se na Figura 12 e na Tabela 4, a descrição dos 

cargos e do tempo de experiência, respectivamente obtidos. 

 

 
Figura 12: Descrição dos cargos dos participantes. 

Fonte: O autor. 
 
 

Pouco mais da metada dos respondentes são gerentes de projetos, enquanto que um 

número igual de coordenadores e especialistas em gestão de projetos foram identificados, 

ambos representando 10,8% da amostra, cada. Participaram também 13 analistas de projetos, 

10 técnicos de projetos e 9 consultores de projetos.   Ainda, cerca de 6% relataram outros 

tipos de cargo não relacionados. 

A média de tempo de experiência dos respondentes está na faixa de 10 a 14 anos.  O 

menor tempo de experiência relatado foi de 1 ano, enquanto que a maior experiência obtida 

foi de 35 anos. O desvio padrão calculado foi de 7,15 anos. Observa-se que, somados, apenas 

17,2% dos respondentes válidos, possuíam menos de 5 anos de experiência, o que significa 

que a pesquisa contou com uma amostra de respondentes com considerável experiência em 

projetos. 

 

Tabela 4: Tempo de experiência em projetos dos respondentes. 

 
Fonte: O autor. 
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Sobre o porte da empresa em que trabalhavam os participantes, pode-se considerar que 

a maioria, próximo da metade deles, eram de empresas de grande porte, visto que observando 

conjuntamente as Figuras 13 e 14, nota-se que trabalhavam em empresas com mais de 1000 

funcionários e com receita média anual aproximada maior do que R$ 300 milhões. 

 

 
Figura 13: Número de funcionários da empresa. 

Fonte: O autor. 
 
 

 
Figura 14: Receita média anual aproximada da empresa. 

Fonte: O autor. 
 

4.2 O CONTATO DOS PROFISSIONAIS DE PROJETOS COM AS MÍDIAS SOCIAIS 

Dentre os profissionais que iniciaram o questionário, apenas 7 indivíduos afirmaram 

nunca ter tido nenhum tipo de contato com qualquer tipo de mídia social. Este número 

permite afirmar que de modo geral, os profissionais envolvidos em projetos estão tendo 

contato com tais tecnologias. Na Figura 15 apresenta-se o ranking dos tipos de tecnologias 

que os demais 171 participantes (respondentes válidos) relataram ter tido contado. 
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Figura 15: Ranking do contato com as mídias sociais pelos profissionais de projetos. 

Fonte: O autor. 
O tipo de mídia social que os profissionais de projetos mais relataram ter tido algum 

tipo de contato foram os sites de redes sociais, a qual foi citada por 90,1% dos participantes. 

Em seguida e bem próxima, observa-se o contato com os aplicativos móveis de mensagens 

instantâneas, com 82,5% de citações. 

Observa-se um comportamento interessante em relação às wikis, pois, elas se 

destacaram em relação aos microblogs e ficaram somente 3% abaixo das aplicações office 

baseadas na web, que por sua vez receberam cerca de 66% das citações. Era natural de se 

esperar um alto índice das aplicações office baseadas na web, devido à popularidade dos 

editores de texto e planilhas eletrônicas, que agora ganham suporte web. Assim sendo, pode-

se dizer que as Wikis, estão de certa forma ganhando similar popularidade. 

4.3 A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PROJETOS QUANTO AO USO 

MÍDIAS SOCIAIS EM SUAS TAREFAS 

A maioria dos participantes tem de modo geral uma percepção positiva quanto à 

expectativa de desempenho das mídias sociais em suas tarefas de projetos, vide Figura 16.  

 

 
Figura 16: Expectativa de desempenho das mídias sociais nas tarefas de projeto. 

Fonte: O autor. 
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Em todas as variáveis analisadas mais da medate dos respondentes concordam em 

regular ou maior grau que as mídias sociais: seriam úteis no trabalho, que ajudariam a realizar 

as tarefas com mais rapidez, aumentariam a produtividade, melhorariam a qualidade das 

tarefas, facilitaria a execução das tarefas e respectiva eficácia. Ainda que um alto índice de 

indiferença tenha sido apontado nos itens referentes à percepção de melhoria da qualidade das 

tarefas e aumento da eficácia. 

Outrora, o alto índice de percepção positiva não se repete quando observamos a 

compatibilidade das mídias sociais nas tarefas de projetos, conforme Figura 17. 

 

 
Figura 17: Compatibilidade das mídias sociais com as tarefas de projetos. 

Fonte: O autor. 
 
 
 Nota-se então um comportamento antagônico na percepção de compatibilidade das 

mídias sociais com aspectos do trabalho, pois, os índices de indiferença para esta variável 

foram tão altos como os de discordância e concordância. Porém, se analisadas as demais 

variáveis, percebe-se que os profissionais de projetos acreditam que as mídias sociais 

combinam com a maneira como gostam de trabalhar, com o estilo de trabalho e situação atual 

deles. 

Assim sendo, possível é de imaginar-se que, apesar das mídias sociais estarem 

presentes na vida e se enquadrarem no perfil dos profissionais de projetos, os mesmos ainda 

não consigam ter clareza quanto a como adaptar as mídias aos aspectos e particularidades de 

suas tarefas. 
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Esta suspeita aumenta ao notar-se que, somados, 43,8% dos respondentes foram 

indiferentes ou discordaram sobre conhecer em que processos/atividades de projetos 

experimentar as mídias sociais, vide Figura 18. Desta forma, identifica-se um campo de 

exploração para estudos qualitativos futuros. 

 

 
Figura 18: Testabilidade das mídias sociais nas tarefas de projetos. 

Fonte: O autor. 
 

 Por outro lado, sobre o que tange à testabilidade das mídias sociais, a maioria dos 

profissionais já teve oportunidade de experimentá-las. Os respondentes se julgaram capazes 

de experimentar as tecnologias de mídias sociais conforme suas necessidades, sinalizando 

ainda, se sentirem mais confortáveis em testá-las antes de efetivamente aplicá-las. 

  Analisando a Figura 19, onde estão apresentados os gráficos relacionados aos fatores 

sociais relacionados às mídias sociais nas tarefas de projetos, pode-se observar que as 

organizações e representantes da alta administração não tem efetivamente incentivado o uso 

das mídias sociais, sendo então este um importante ponto a ser considerado em tratando-se de 

estratégia de promoção de o uso de tais tecnologias em projetos. 
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Figura 19: Fatores sociais relacionados às mídias sociais nas tarefas de projetos. 

Fonte: O autor. 
 

 Na Figura 20, verifica-se que os profissionais de projetos julgam em grande maioria, 

ter facilidade em operar as mídias sociais, de se aperfeiçoarem em sua utilização e interação. 

 

 
Figura 20: Facilidade de uso percebida das mídias sociais nas tarefas de projetos. 

Fonte: O autor. 
 
 
 Quanto aos índices de intenção de adoção das mídias sociais, dos 171 respondentes, 

62,5% concordaram em menor ou maior grau que possuem intenção de adotá-las, equanto que 

15,8% concordaram em menor ou maior grau que não pretendem utilizá-las. Os demais 21,6% 

se mostraram ainda indiferentes quanto a esta questão. 
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4.4 AS MÍDIAS SOCIAIS APLICÁVEIS EM CADA UMA DAS ÁREAS DE 

CONHECIMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

A survey aplicada, dedicou um bloco específico de questões que instigavam os 

respondentes a refletirem sobre, para cada uma das 10 áreas de conhecimento de 

gerenciamento de projetos, quais mídias sociais poderiam ser potencialmente utilizadas ou 

que naturalmente por ventura já tenham utilizado. Apresentam-se nas Figuras 21 até 30 os 

gráficos resultantes. 

 

 
Figura 21: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento de 

stakeholders. 

Fonte: O autor. 
 
 

 
Figura 22: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento de escopo. 

Fonte: O autor. 
 

 
Figura 23: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento de prazos. 

Fonte: O autor. 
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Figura 24: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento de custos. 

Fonte: O autor. 
 

 
Figura 25: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento da qualidade. 

Fonte: O autor. 
 
 

 
Figura 26: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gestão de recursos humanos. 

Fonte: O autor. 
 

 
Figura 27: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento das 

comunicações. 

Fonte: O autor. 
 

 
Figura 28: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento de riscos. 

Fonte: O autor. 
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Figura 29: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento das 

aquisições. 

Fonte: O autor. 
 

 
Figura 30: Quais mídias sociais os profissionais de projetos utilizariam para gerenciamento da integração. 

Fonte: O autor. 
 

As aplicações office baseadas na web demonstram-se serem atualmente o tipo de 

tecnologia de mídia social mais aplicável em todas as áreas de conhecimento de 

gerenciamento de projetos, com exceção das tarefas de gerenciamento de comunicações, onde 

os aplicativos móveis de mensagens instantâneas receberam maior destaque. 

Provavelmente este resultado pode ser uma herança da popularidade dos editores de 

texto, planilhas eletrônicas e outras ferramentas office, as quais foram umas das responsáveis 

pela popularização das TIs nas organizações. Hoje, com advento da plataforma web, estas 

mesmas ferramentas ganham ainda recursos adicionais tais como armazenamento em nuvem e 

compartilhamento de acesso, ou seja, um apelo mais colaborativo, assim se mantendo úteis e 

populares ao ambiente corporativo. 

Mas, em se tratando de gerenciar comunicações, talvez o destaque obtido pelos 

aplicativos móveis de mensagens instantâneas, indique que o dinamismo e rapidez necessário 

no ambiente competitivo exija mais do que é oferecido pelos aplicativos de e-mail, dando 

mais espaço e reconhecimento para as soluções de troca de mensagens instantâneas e móveis 

e de sites de redes sociais. Ao mais, em sendo a maior parte do tempo dos gestores de projetos 

dedicados à comunicação (PMI Standards Committee, 2013), identifica-se assim mais um 

motivo para que as organizações se atentem ao potencial oferecido por estas duas tecnologias 

e incentivem o seu uso. 

Aliás, os aplicativos móveis de mensagens instantâneas e as redes sociais obtiveram 

bons e próximos índices de indicações, tendo as redes sociais levemente se destacado nas 
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tarefas de gerenciamento de recursos humanos e de integração, equanto que nas demais oito 

áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos, o destaque foi levemente maior para as 

aplicações móveis de mensagens instantâneas. 

Não tão surpreendentemente, as Wikis apareceram praticamente empatadas com os 

aplicativos móveis de mensagens instantânes no que tange ao gerenciamento dos riscos. Um 

dos artigos citados no referencial teórico da presente pesquisa, mais especificamente o estudo 

elaborado por Câmara, Chaves, Soares e Tessi (2015) sugere o uso das Wikis como apoio às 

tarefas de gerenciamento de riscos em projetos. Este resultado, indica que o caminho seguido 

pelos autores está coerente com a percepção dos profissionais de projetos. 

 Por fim, o tipo de mídia social geralmente menos citado nas áreas de conhecimento de 

gerenciamento de projetos, foram os microblogs, com exceção nas tarefas de gerenciamento 

das comunicações e recursos humanos. 

4.5 FATORES QUE INCLUENCIAM A INTENÇÃO DE ADOÇÃO DAS MÍDIAS 

SOCIAIS EM PROJETOS 

Seguindo o primeiro passo do procedimento metodológico definido, observou-se que a 

Testabilidade obteve AVE insatisfatória (= 0,475559) conforme ilustrado na Tabela 5. Ao se 

observarem as cargas fatorias após realização do primeiro cálculo do modelo (Tabela 6), nota-

se que a variável TE3, apresentava-se como melhor candidata a ser excluída do modelo, por 

ter a menor carga fatorial no grupo (= 0,328), portanto, sendo imediatamente excluída para 

execução de novo cálculo. 

 

Tabela 5: Resultado das AVEs após primeiro cálculo do modelo conceitual. 

 CONSTRUCTO SIGLA  AVE 

COMPATIBILIDADE CO 0,672 

EXPECTATIVA DE DESEMPENHO ED 0,753 

FACILIDADE DE USO PERCEBIDA FU 0,686 

FATORES SOCIAIS FS 0,611 

INTENÇÃO DE ADOÇÃO IU 0,873 

TESTABILIDADE TE 0,475 

Fonte: O autor. 
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Tabela 6: Resultado das cargas fatoriais após primeiro cálculo do modelo conceitual. 

  CO ED FU FS IU TE 

CO1 0,673           

CO2 0,894           

CO3 0,891           

CO4 0,801           

ED1   0,804         

ED2   0,880         

ED3   0,898         

ED4   0,847         

ED5   0,900         

ED6   0,875         

FS1       0,509     

FS2       0,865     

FS3       0,855     

FS4       0,840     

FU1     0,814       

FU2     0,787       

FU3     0,856       

FU4     0,827       

FU5     0,818       

FU6     0,868       

IU1         0,944   

IU2         0,937   

IU3         0,924   

TE1           0,786 

TE2           0,805 

TE3           0,328 

TE4           0,727 
Fonte: O autor. 

 
 

Com a realização do segundo cálculo do modelo após retirada da variável TE3, todas 

as variáveis obtiveram AVE satisfatórias (Tabela 7), seguida dos indicadores Alpha de 

Cronbach (Tabela 8) que também apresentaram valores dentro dos limites aceitáveis. 

 

Tabela 7: Resultado das AVEs após segundo cálculo do modelo conceitual. 

 CONSTRUCTO AVE 

CO 0,672 

ED 0,753 

FU 0,686 

FS 0,611 

IU 0,873 

TE 0,623 

Fonte: O autor. 
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Tabela 8: Resultado dos indicadores Alpha de Cronbach após segundo cálculo do modelo conceitual. 

 CONSTRUCTO ALPHA DE CRONBACH  

CO 0,836 

ED 0,934 

FU 0,909 

FS 0,776 

IU 0,927 

TE 0,698 

Fonte: O autor. 
 

 Na etapa seguinte, a análise da validade discriminante, observa-se conforme exposto 

na Tabela 9, que as cargas fatoriais em seus respectivos constructos apresentavam valores 

maiores que nos demais, evidenciando e valindo assim a independência entre os constructos. 

 

Tabela 9: Resultado da análise da validade discriminante 

  CO ED FU FS IU TE 

CO1 0,673 0,388 0,122 0,237 0,330 0,358 

CO2 0,894 0,695 0,365 0,301 0,544 0,655 

CO3 0,891 0,610 0,301 0,356 0,539 0,540 

CO4 0,801 0,477 0,157 0,371 0,394 0,433 

ED1 0,582 0,804 0,399 0,363 0,578 0,525 

ED2 0,602 0,880 0,316 0,297 0,538 0,532 

ED3 0,623 0,898 0,307 0,378 0,609 0,564 

ED4 0,578 0,847 0,317 0,385 0,597 0,528 

ED5 0,585 0,900 0,396 0,334 0,608 0,585 

ED6 0,569 0,875 0,354 0,364 0,576 0,447 

FS1 0,223 0,218 0,149 0,509 0,199 0,210 

FS2 0,298 0,325 0,136 0,865 0,353 0,316 

FS3 0,342 0,386 0,189 0,855 0,406 0,346 

FS4 0,331 0,323 0,186 0,840 0,336 0,313 

FU1 0,217 0,301 0,814 0,044 0,298 0,211 

FU2 0,148 0,273 0,787 0,145 0,280 0,225 

FU3 0,318 0,376 0,856 0,204 0,380 0,313 

FU4 0,322 0,360 0,827 0,142 0,382 0,188 

FU5 0,249 0,302 0,818 0,228 0,390 0,229 

FU6 0,247 0,364 0,868 0,231 0,464 0,314 

IU1 0,528 0,654 0,499 0,378 0,944 0,604 

IU2 0,519 0,606 0,448 0,397 0,937 0,579 

IU3 0,539 0,631 0,314 0,422 0,923 0,601 

TE1 0,223 0,218 0,354 0,247 0,249 0,786 

TE2 0,539 0,576 0,394 0,464 0,396 0,805 

TE4 0,301 0,378 0,386 0,406 0,464 0,727 

Fonte: O autor. 
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O modelo foi capaz de explicar 53% da variância (R² ajustado = 0,53). Após 

realização do bootstrapping, verificou-se que todas as relações com a intenção de uso 

apresentavam níveis validos de significância, conforme evidenciado na Tabela 10, abaixo. 

 

Tabela 10: Resultado da significância das relações 

 
Fonte: O autor. 

 

 O modelo validado exatamente conforme o proposto, vide Figura 31. Nos parágrafos 

seguintes são exploradas cada uma das dimensões do modelo validado e suas respectivas 

características. 

 

 
Figura 31: Modelo ajustado validado. 

Fonte: O autor. 
 

 O modelo final foi capaz de predizer 53% dos fatores que influenciam a intenção de 

adoção de mídias sociais nas tarefas de projeto (R² ajustado = 0,53).  Isso representa um 
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avanço na literatura em comparação com outros modelos existentes, pois, as quatro dimensões 

envolvidas apresentaram carga fatorial e significância satisfatórias. 

   Dentre as estratégias para adoção de mídias sociais nas tarefas de projeto, o modelo 

sugere que o mais importante a se observar-se e/ou explorar é a expectativa de desempenho 

das mídias sociais por parte dos usuários. Em seguida e em ordem de importância estão: a 

facilidade de uso percebiba, os fatores sociais e compatibilidade das mídias sociais com as 

tarefas e a testabilidade. Logo, confirmam-se as seguintes hipóteses propostas no modelo 

original: 

 

• H1- a expectativa de uso exerce influência na intenção de adoção de mídias sociais nas 

tarefas de projetos. 

• H2- a compatibilidade exerce influência na intenção de adoção de mídias sociais nas 

tarefas de projetos. 

• H3 – a testabilidade exerce influência na intenção de adoção de mídias sociais nas tarefas 

de projetos. 

• H4- os fatores sociais exercem influência na intenção de adoção de mídias sociais nas 

tarefas de projetos. 

• H5- a facilidade de uso percebida exerce influência na intenção de adoção de mídias 

sociais nas tarefas de projetos.   
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5 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

Para promover o uso de mídias sociais nas tarefas de projetos, faz-se necessário focar 

principalmente na expectativa de desempenho dos usuários com relação às mídias sociais, 

demonstrando aos potenciais usuários a utilidade da tecnologia para o trabalho, o possível 

ganho de produtividade e eficácia nas tarefas. 

Outros três grandes fatores a se obervar para promover as mídias sociais nas tarefas de 

projetos são a facilidade de uso percebida pelos usuários, a testabilidade e os fatores sociais 

relacionados. O primeiro, denota que quanto mais padronizada, intuitiva e simplificada a 

operação da mídia social a ser utilizada, maior confortável se sentirá o usuário em aplicá-la. O 

segundo, trata-se do apoio que dever dado pela organização e seus líderes. Quanto mais os 

profissionais de projetos perceberem claro interesse do ambiente em que trabalham, no 

sentido de que as mídias sociais sejam utilizadas, mais seguros e motivados a utilizá-las eles 

estarão. 

Não obstante, outro fator importante para promover a adoção das mídias sociais nas 

tarefas de projetos, trata-se justamente de observar a compatibilidade da mídia social que se 

deseja adotar com a tarefa de projeto onde ela será aplicada e com o perfil dos profissionais 

envolvidos. 

Assim sendo, a presente pesquisa alcança sua contribuição prática, haja vista que, mais 

da metade dos fatores que influenciam a intenção de adoção das mídias sociais as tarefas dos 

projetos foram evidenciadas no estudo, permitindo que os gestores possam identificar mais 

facilmente onde de fato investir seus esforços para melhor extrair os benefícios esperados com 

o uso de tais tecnologias. 

Complementarmente, os profissionais desenvolvedores destes tipos de aplicações, 

podem se atentar às necessidades dos potenciais usuários, especialmente no que tange ao nível 

de facilidade percebidade de uso, importante para intenção de adoção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho trilhou o caminho para resolução de quatro objetivos específicos. 

O primeiro deles, referiu-se à identificação de modelos teóricos existentes, que pudessem 

embasar a elaboração de um modelo conceitual. Este objetivo foi naturalmente alcançado na 

etapa de levantamento de literatutura, tendo como resultado a identificação de doze teorias 

que tratavam da intenção de uso e aceitação de novas tecnologias ou que foram fundamentais 

para elaboração delas. Foram elas: TRA, SCT, TAM, TPB, MPCU, MM, Modelo Tri-Core de 

Inovação de Sistemas de Informação, C-TAM-TPB, IPT, TAM2, IDT e UTAUT. 

Dentre os critérios para escolha das variáveis que fizeram parte do modelo conceitual 

inicialmente proposto, estabeleceu-se que: a) a variável deveria ter sido validade 

empiricamente; b) deveria apresentar alto índice de significância; e c) sua relação de 

influência deveria apontar diretamente para a inteção de uso. Como resultado, cinco variáveis 

foram seleciadas: expectativa de uso (UTAUT), compatibilidade (IDT), testabilidade (IDT), 

fatores sociais (MPCU) e facilidade percebidade de uso.   

Já o segundo objetivo específico do trabalho, teve como foco verificar se os 

profissionais envolvidos em projetos estavam tendo algum tipo de contato com as mídias 

sociais. O resultado obtido é que de fato os profissionais estão sim tendo contato com estas 

tecnologias e em grande maioria, haja vista que, apenas 7 individuos dentre 178, afirmaram 

nunca ter tido contato com as mídias sociais. 

Dentre as mídias sociais abordadas neste estudo, as que os profissionais de projetos 

mais relataram ter tido contato foram, em ordem de maior número de citações para menor: os 

sites de redes sociais, os aplicativos móveis de mensagens instantâneas, as aplicações office 

baseadas na web, as wikis e os microblogs. 

O próximo objetivo a ser alcançado, consistiu em verificar se os profissionais que 

afirmaram ter contato com as tecnologias foco deste estudo, possuíam intenção de utilizá-las 

de alguma forma em suas atividades de projeto. A maioria dos respondentes (62,5%) 

demonstrou intenção em utilizar as mídias sociais em seus projetos, enquanto que 21,6% 

ainda se mostraram indiferentes em utilizá-las, o que evidencia uma maior necessidade de 

incentivo do uso destas tecnologias, de demonstração dos potenciais benefícios e de boas 

estratégias de promoção de suas aplicações. 

Por fim, o modelo conceitual inicialmente proposto, naturalmente fez emergir cinco 

hipóteses para o estudo, que permitiriam consequentemente idenficiar que fatores influenciam 

a intenção de adoção das mídias sociais nas tarefas de projetos. Quatro hipóteses foram 
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confirmadas, as quais: H1) a expectativa de uso exerce influência na intenção de adoção de 

mídias sociais nas tarefas de projetos; H2) a compatibilidade exerce influência na intenção de 

adoção de mídias sociais nas tarefas de projetos; H3) a testabilidade exerce influência na 

intenção de adoção de mídias sociais nas tarefas de projetos; H4) os fatores sociais exercem 

influência na intenção de adoção de mídias sociais nas tarefas de projetos; H5) a facilidade de 

uso percebida exerce influência na intenção de adoção de mídias sociais nas tarefas de 

projetos.  

Já em termos teóricos, o modelo conceitual resultante apresentou quatro distintas 

dimensões com cargas fatorias e níveis de significância satisfatórios, com 53% de poder 

explicativo, promovendo uma nova alternativa ao estudo de novas tecnologias e 

principalmente no contexto do gerenciamento de projetos. 

A maior limitação deste trabalho está na consideração de cinco tipos de mídias sociais, 

pois dada a grande diversidade de tipos de aplicações sociais existentes, optou-se por aqui 

considerar apenas as mais utilizadas no âmbito organizacional de acordo com estudo mais 

recentes. 

Estudos futuros podem aplicar o modelo conceitual final em outros contextos, 

promovendo validação empírica complementar. No caso de replicação do modelo conceitual 

no mesmo contexto de gerenciamento de projetos, um novo passo pode ser dado ao se propor 

variáveis especificas do contexto, que poderiam talvez influenciar a intenção de adoção das 

mídias sócias nos projetos, como por exemplo, o nível de virtualização da equipe. 

Outras opções de estudos futuros, especificamente nas de caráter qualitativo, poderiam 

tentar observar sugestões ou casos reais de aplicações das mídias sociais nas tarefas inseridas 

nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos. 
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