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RESUMO

Essa pesquisa tem como objetivo analisar os fatores que influenciam a satisfação dos gestores
e secretários com o uso do extrato orçamentário, um dos relatórios emitidos pelo Sistema
Integrado  de  Patrimônio,  Administração  e  Contratos  (SIPAC),  desenvolvido  pela
Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN).  A  metodologia  utilizada  tem
abordagem  predominantemente  quantitativa,  por  meio  de  levantamento  de  dados.  Como
instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário com 34 questões fechadas e uma
pergunta aberta. Tendo como base um modelo teórico de satisfação do usuário de sistemas de
informação, e após o pré-teste, esse instrumento foi aplicado em uma amostra da pesquisa de
79 gestores e secretários pertencentes aos departamentos acadêmicos localizados no Campus
Central da UFRN, o que corresponde a 48% do universo. A análise dos dados foi feita por
meio de estatísticas descritiva e inferencial, em especial, a análise de componentes principais
e  a  regressão  múltipla.  Para  a  análise  do  conteúdo  das  respostas  à  pergunta  aberta,  foi
utilizada  a  nuvem de  palavras.  Dentre  os  resultados  obtidos,  verificou-se  que  30,8% da
amostra utilizam o relatório ao menos uma vez por mês e 28,2% nunca utilizaram o relatório.
Foi confirmado que, em sua maioria, os respondentes se encontram parcialmente satisfeitos
com os fatores que influenciam a satisfação. Foi evidenciado que os fatores que tiveram maior
influência sobre a satisfação foram a facilidade de uso e o formato do relatório. Na análise da
nuvem  de  palavras,  duas  sugestões  foram  mais  proeminentes:  a  solicitação  de  curso  de
capacitação e o incremento de melhorias para minimizar a dificuldade de entendimento das
informações contidas no relatório. Como forma de abranger os pontos críticos do relatório
levantados  nessa  pesquisa,  propõe-se  a  oferta  de  um  curso  de  capacitação,  buscando
esclarecer os fatores que mais impactam a satisfação do usuário desse sistema de informação.

Palavras-chave: Satisfação  do  Usuário.  Avaliação  de  Sistemas  de  Informação.  Uso  da

Informação. Relatórios Contábeis. Extrato Orçamentário.



ABSTRACT

This research aims at analyzing the factors that have influenced the managers’ and secretaries’
satisfaction with the use of the budgetary statement, one of the reports issued by  Sistema
Integrado de  Patrimônio,  Administração e  Contratos  (SIPAC),  developed  by the  Federal
University  of  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN).   Methodology  used  has  a  predominantly
quantitative  approach,  through  data  collection.  As  a  data  collection  instrument,  a
questionnaire  with  34  closed  questions  and  one  open  question  was  used.  Based  on  a
theoretical  model of user’s satisfaction of information systems, and after  the pre-test,  this
instrument was applied in a sample of research of 79 managers and secretaries belonging to
the academic departments located in the Central Campus of UFRN, which corresponds to
48% of the universe. Data analysis was made through descriptive and inferential statistics, in
particular, analysis of main components and multiple regressions. For the content analysis of
answers to the open question, the word cloud was used. Among the results obtained, it was
verified that 30.8% of the sample used the report at least once a month and 28.2% never used
the report. It was confirmed that, for the most part, respondents are partially satisfied with the
factors that have influenced satisfaction. It was evidenced that the factors that had the greatest
influence on satisfaction were the ease of use and the format of the report. In the word cloud
analysis,  two suggestions were more prominent:  the request  for a training course and the
incremental  improvements  to  minimize  the  difficulty  of  understanding  the  information
contained in report. As a way to cover the critical points of the report raised in this research, it
has proposed to offer a training course in order to clarify the factors that have more impacted
the user’s satisfaction of this information system.

Keywords: User’s  Satisfaction;  Evaluation  of  Information  Systems;  Use  of  Information;

Accounting Reports; Budgetary Statement.
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1 INTRODUÇÃO

Em um contexto de pós-revolução informacional, tanto organizações públicas como

privadas  reconhecem  a  informação  como  um  recurso  estratégico  e,  consequentemente,

investem em melhorias nos seus sistemas de informação, objetivando atender as necessidades

informacionais  dos  seus  usuários  (AKAICHI  et  al.,  2013).  Dessa  forma,  a  Gestão  da

Informação  (GI)  vem  ao  encontro  da  necessidade  de  se  obter  uma  gestão  eficaz  de

procedimentos e processos, atuando na avaliação da necessidade de informação, na obtenção

e armazenamento dessa informação e na disponibilização desta para que o seu uso possa ser

estimulado no ambiente de trabalho.

As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) vêm sendo adquiridas pelas

organizações no intuito de empreender melhorias no gerenciamento da informação, de modo

que seus gestores possam tomar decisões mais acertadas. Sobre esse aspecto, Nassif (2013, p.

164) esclarece que “as decisões são centrais, mas é o decisor que deverá fazer o trabalho de

colocar a organização em um novo patamar de competitividade”.

As Instituições de Ensino Superior (IES), assim como as demais organizações, têm a

necessidade de utilizar a tecnologia da informação para gerenciar seus processos de forma

eficiente e eficaz (DUARTE, VIEIRA E SILVA, 2016). Contudo, o investimento em uma TI

por si só não garante o seu sucesso (DAVENPORT, 2002; BARBOSA, 2008; SOUZA et al.,

2015; GONZALEZ JUNIOR; FIALHO; SANTOS, 2016; SILVA, 2017). O sucesso de uma

TI  vai  além  do  investimento  nela  realizado  e,  para  tanto,  diversos  estudos  vêm  sendo

concretizados,  há mais de três  décadas, no intuito de verificar o grau de aceitação desses

sistemas, bem como o seu uso efetivo ou o seu sucesso (SIQUEIRA, 2010).

Além disso, com o constante aumento dos investimentos em TI, é mister avaliar o

sucesso dessas aplicações, principalmente no âmbito público, onde a temática ainda é pouco

explorada  (OLIVEIRA  et  al.,  2015).  Na  literatura,  uma  das  formas  mais  comuns  de  se

mensurar  o  sucesso  ou  aceitação  de  um  sistema  é  a  satisfação  do  usuário  (DELONE;

MCLEAN, 1992; FERREIRA; BAIDYA, 2015; OLIVEIRA NETO, 2014; SANTANA et al.,

2016).

No âmbito das organizações públicas, estudos empíricos sobre a satisfação do usuário

com sistemas de informação foram desenvolvidos em consonância com o esforço percebido, o

desempenho  e  a  tarefa  a  ser  executada  (SIQUEIRA,  2010),  com  o  comprometimento

organizacional e o impacto da tecnologia no trabalho (FERRETTI,  PEDRON e PICOTO,

2014) com a tomada de decisão (SUZART, 2013) e com a percepção do usuário sobre a
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qualidade do serviço, qualidade do sistema, qualidade da informação e utilidade percebida

(DUARTE, VIEIRA e SILVA, 2014; QUEIROZ et al., 2017).

Para  Lima  e  Ramos  (2011),  as  organizações  governamentais  estão  cada  vez  mais

aderindo aos Sistemas Integrados de Gestão (SIG´s) e empreendendo mais esforços no intuito

de obter maior eficácia e produtividade, e prestar serviços de excelência à sociedade.

Nesse  contexto,  a  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN)  vem

implantando, desde 2004, os SIG´s que se constituem dos sistemas de base: Sistema Integrado

de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas  (SIGAA),  Sistema  Integrado  de  Patrimônio,

Administração e Contratos (SIPAC) e Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e de

Recursos Humanos (SIGRH), conforme figura 1.

Figura 1 – Sistemas Integrados de Gestão - UFRN

Fonte: Elaborado pela autora.

Os sistemas desenvolvidos pela Superintendência de Informática (SINFO) têm como

principal  objetivo a otimização e informatização da rotina e dos processos da Instituição,

auxiliando  no  desenvolvimento  das  atividades  e  na  gestão  de  toda  a  Universidade

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017a).

Cada  sistema  busca  dar  suporte  a  uma  determinada  área,  apoiando  as  atividades

acadêmicas, administrativas (de finanças,  patrimônio e contratos) e de Recursos Humanos

realizados  por  professores,  servidores  administrativos  e  alunos  (UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). Para efeitos dessa pesquisa, o foco se

dará apenas no extrato orçamentário, um dos relatórios emitidos por meio do acesso à aba

Orçamento do SIPAC, o qual será descrito posteriormente.

Esse  relatório  de  extrato  orçamentário  busca  subsidiar  os  gestores  na  tomada  de

decisão e ainda dar suporte aos secretários para que eles tenham informações necessárias para

SIG´s UFRN

SIGRH
Relacionado a área de recursos humanos

SIGAA
Relacionado a área acadêmica SIPAC

Relacionado a área de finanças, patrimônio e contratos
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auxiliar  os  gestores  em  suas  decisões  relacionadas  direta  ou  indiretamente  com  a

contabilidade pública. Segundo dados da SINFO, esse é um dos relatórios de maior utilização

pelos usuários, no âmbito de informações orçamentárias.

Esses  relatórios  podem contribuir  com esses  usuários  no exercício  da  sua  função,

tendo em vista que, no Regimento Geral da UFRN, é de competência dos diretores de Centro

e dos chefes de Departamento administrar  as unidades pelas quais são responsáveis,  bem

como elaborar propostas orçamentárias com a discriminação das receitas e despesas dessas

unidades.  Os  vice-chefes,  vice-diretores  e  secretários  também são beneficiados,  visto  que

trabalham em parceria com a chefia ou direção, fornecendo-lhes o suporte necessário.

No  contexto  de  mutação  constante  e  escassez  do  recurso  público  nos  órgãos

governamentais, em especial, na UFRN, entender o uso desses relatórios orçamentários tem

importância  para  o  seu  desenvolvimento  e  realização  de  sua  missão  institucional.  Nesse

sentido, a avaliação de fatores que influenciam a satisfação certamente coloca-se como uma

ferramenta valorosa para a avaliação do uso desses sistemas. 

À  luz  desse  contexto,  foi  formulado  o  problema  de  pesquisa:  quais  fatores

influenciam a satisfação de gestores e secretários com o uso dos relatórios orçamentários

emitidos pelo SIPAC?

A hipótese que suporta essa questão é que a Universidade disponibiliza relatórios que

podem ser benéficos para a tomada de decisão e ao exercício da função, porém, alguns fatores

causam insatisfação, assim como há desconhecimento de sua existência por parte dos gestores

e secretários e, portanto, tais relatórios são subutilizados.

1.1 Objetivos da pesquisa

No intuito de resolver o problema de pesquisa, foram elaborados os objetivos, geral e

específicos, os quais estão descritos a seguir.

1.1.1 Objetivo Geral

Analisar os fatores que influenciam a satisfação dos gestores e secretários com o uso

do relatório de extrato orçamentário emitido pelo SIPAC.
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1.1.2 Objetivos Específicos

Para  que  se  pudesse  atingir  o  objetivo  geral,  foram  estabelecidos  os  seguintes

objetivos específicos:

a) Caracterizar  o  perfil  de  uso  do  extrato  orçamentário  por  parte  dos  gestores  e

secretários;

b) Descrever a percepção dos gestores e secretários quanto aos fatores que influenciam a

satisfação;

c) Identificar  quais  são os  fatores  que mais  influenciam a satisfação dos usuários  do

extrato orçamentário;

d) Analisar a percepção dos usuários quanto aos aspectos de melhoria do relatório de

extrato orçamentário.

1.2 Justificativa

A relevância científica deste estudo reside no fato de que a presente pesquisa tratou da

satisfação do usuário com o uso de um sistema de informação em consonância com a Gestão

da Informação (GI),  principalmente no contexto em que o usuário é a peça-chave de um

sistema de informação. Essa pesquisa contribui para o avanço do conhecimento nessa área de

GI,  por  proporcionar  uma  replicação  do  modelo  teórico  proposto  por  Doll  e  Torkzadeh

(1988), e o avança, visto que inclui uma variável nova ao modelo.

Quanto à aplicabilidade do estudo, essa avaliação pode contribuir para dar à UFRN um

panorama claro sobre o nível de satisfação dos usuários em relação a um relatório do SIPAC

que  é  considerado  o  mais  utilizado  e,  com  isso,  pode-se  realizar  melhorias  e/ou

aperfeiçoamentos no sistema.  Por  meio do alcance dos objetivos deste estudo,  o setor  de

desenvolvimento de sistemas poderá se aproximar mais das necessidades de seus usuários.

Por fim, os resultados da pesquisa poderão proporcionar meios para que se possa empreender

uma gestão eficaz do recurso público, através do uso de relatórios que possam subsidiar os

gestores na tomada de decisão e, ainda, na elaboração de relatórios de gestão solicitados no

Regimento Geral da UFRN.

A justificativa social para a realização da pesquisa se mostra na importância de uma

gestão eficaz do recurso público através do uso de relatórios que possam colaborar para uma
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tomada  de  decisão  mais  acertada,  principalmente  num  contexto  de  escassez  do  recurso

público.

Do ponto de vista da motivação pessoal, a incursão profissional da autora no âmbito

do uso de uma tecnologia da informação numa unidade de gestão orçamentária despertou

interesse sobre o tema e sua aplicabilidade, no intuito de proporcionar melhorias no ambiente

laboral. Esse contexto foi ainda mais enfatizado pela frequência no Mestrado Profissional em

Gestão da Informação e do Conhecimento, através da afirmação constante de que o sucesso de

uma tecnologia da informação está intimamente relacionado ao atendimento das necessidades

do usuário e, consequentemente, ao uso efetivo desta tecnologia. 

1.3 Estrutura da Dissertação

A dissertação encontra-se estruturada da seguinte maneira: o Capítulo 1, que consiste

desta introdução.  O Capítulo 2 de fundamentação teórica,  que  alicerça a  realização desta

pesquisa,  com  duas  seções:  a  primeira,  sobre  a  Gestão  da  Informação,  que  traz  alguns

modelos como o de McGee e Prusak (1994), Davenport (2002) e Choo (2003), e mostra a

etapa de uso da informação como uma das mais importantes em todo o processo de GI; a

segunda,  que  aborda  o  tema de  Avaliação  de  Sistemas  de  Informação,  mostrando  vários

modelos  teóricos  de  medição do  sucesso  de  um sistema de  informação  e  finaliza  com a

apresentação do modelo proposto da pesquisa e a descrição dos seus construtos.

O sistema que é objeto de estudo desta pesquisa é apresentado no capítulo 3, junto

com sua origem, objetivos e caracterização de seus relatórios.

O Capítulo 4 aborda os procedimentos metodológicos, apresentando a caracterização

da  pesquisa,  a  população  e  amostra  da  pesquisa,  o  instrumento  de  coleta  de  dados  e  os

métodos de análise dos dados coletados.

O Capítulo 5 trata da análise e discussão dos resultados que foram obtidos com essa

pesquisa,  agrupando-os  em  características  dos  informantes,  perfil  de  uso  do  extrato

orçamentário, avaliação dos fatores que influenciam a satisfação do usuário e a análise da

influência  de  cada  construto  na  satisfação.  Ao  final,  mostra  uma  análise  quantitativa  de

conteúdo, com utilização da técnica de nuvem de palavras.

O capítulo 6 aborda as considerações finais de forma que se obtenha um panorama

geral da pesquisa, contemplando as suas limitações, as implicações gerenciais do estudo e

sugestões para estudos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este  capítulo  traz  os  principais  conceitos  que  fundamentam  esta  dissertação,

organizados em quatro seções. A primeira, sobre a Gestão da Informação, que traz alguns

modelos como o de McGee e Prusak (1994), Davenport (2002) e Choo (2003), e mostra a

etapa de uso da informação como uma das mais importantes em todo o processo de GI. A

segunda seção aborda o tema de Avaliação de Sistemas de Informação, mostrando vários

modelos  teóricos  de  medição  do  sucesso  de  um  sistema  de  informação,  iniciando  a

apresentação do modelo de base proposto para esta pesquisa. A terceira seção discorre sobre

os estudos mais recentes na área e a quarta seção finaliza com a proposição do modelo de

pesquisa e os construtos correspondentes.

2.1 Gestão da Informação

A gestão da informação (GI) trata de armazenar, organizar e disponibilizar da melhor

forma as informações da organização de modo a fomentar o seu uso1. A GI tem evoluído com

o passar dos anos e consolida-se como área de estudo. Detlor (2010, p. 103, tradução nossa)

afirma que “gestão da informação é a gestão dos processos e sistemas que criam, adquirem,

organizam, armazenam, distribuem e usam informações”.

De acordo com Paula (2011, p. 30) “a preocupação com as questões da Gestão da

Informação se iniciou na década de 1970 e atingiu seu ápice em meados do ano de 1980,

quando os EUA formalizaram, através de atos legais, a gerência da informação como recurso

organizacional”.  Enquanto  que,  no  Brasil,  os  anos  90  foram  marcados  por  um  intenso

movimento para implantar os conceitos de gestão da informação (NASSIF, 2013).

A despeito de visões distintas sobre sua origem, parte-se do amplo conhecimento de

que a gestão da informação hoje se constitui em fator de competitividade nas organizações e,

mais  ainda,  é  determinante  para  minimizar  a  ambiguidade  causada  pelo  excesso  de

informações e, assim, diminuir as incertezas e trazer mais segurança ao processo decisório.

1  Antes  de  relatar  definições  sobre  a  GI,  faz-se  necessária  uma  breve  distinção  com  respeito  aos
conceitos  que  fundamentam  essa  gestão:  dado,  informação  e  conhecimento.  “Informação  é  um termo  que
envolve todos esses três, além de servir como conexão entre os dados brutos e o conhecimento que se pode
eventualmente obter.” (DAVENPORT, 2002, p. 18). Segundo Beal (2004, p. 12), “dados podem ser entendidos
como registros  ou  fatos  em sua  forma  primária  [...].  Quando  esses  registros  ou  fatos  são  organizados  ou
combinados de forma significativa, eles se transformam numa informação”. Já o conhecimento é a informação
mais valiosa e, consequentemente, mais difícil de gerenciar. Para Davenport (2002, p. 19), o conhecimento é
valioso precisamente porque alguém deu à informação um contexto, um significado, uma interpretação.
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No ambiente informacional, não há como tomar uma decisão adequada se não houver

uma gestão efetiva da informação através de sistemas de informação que possam gerenciá-la e

disponibilizá-la  do melhor modo possível,  em atendimento às necessidades do usuário da

informação. Reforçando esse argumento, Lopes e Perucchi (2015, p. 64) discorrem que “a

informação é um fator determinante para a melhoria de processos, produtos e serviços, tendo

valor estratégico em organizações”.

As organizações estão vivendo em um momento em que há muita informação e isso

torna o processo de tomada de decisão mais complicado. Para tanto, é indispensável que se

estruturem sistemas de informação juntamente  a  uma boa gestão da informação (SILVA,

2017).  Além  disso,  Queiroz  et  al.  (2017,  p.  2)  afirmam  que  “o  acesso  a  informação  é

necessário para o desenvolvimento de qualquer atividade, no entanto, o cotidiano dos novos

negócios exige que esse processo seja agilizado, para evitar o fluxo de informações incorretas

ou desnecessárias”.

Jorge e Valentim (2016) reconhecem que, embora a informação esteja imbricada nas

atividades  essenciais  de  toda e  qualquer  organização,  o  seu valor  é,  por  inúmeras  vezes,

negligenciado pelos sujeitos organizacionais. 

Porém, para Silva (2017, p. 54), “não basta ter informação, é preciso ter a informação

correta, no momento adequado, com a qualidade requerida, com o menor custo para que se

possa gerar conhecimento e posteriormente inteligência”. Por isso, é determinante que uma

organização desenvolva meios para gerenciar a informação disponível e, dessa forma, obtenha

vantagem competitiva em relação às demais organizações.

A informação e o conhecimento direta ou indiretamente estão presentes em
todos  os  processos  e  atividades  organizacionais,  logo se  entende  que,  ao
absorver e utilizar da melhor forma possível esses recursos, as organizações
tendem  a  obter  um  melhor  desenvolvimento  e  competitividade  ante  o
mercado. (CAVALCANTE; VALENTIM, 2010, p. 235).

A ideia de que a informação é um recurso estratégico ficou ainda mais evidente após a

gestão da informação não mais focar apenas na gestão de documentos e dados, mas na gestão

de  recursos  informacionais,  disponibilizando  resultados  voltados  à  eficiência  operacional

(LOPES, PERUCCHI, 2015).

Sobre a necessidade de se ter um sistema de informação, Silva (2017) salienta que as

organizações  devem empreender  sistemas  que  possam gerenciar  a  informação,  através  da

captação, do armazenamento, organização e distribuição das informações relevantes para que

elas possam ajudar na tomada de decisão.
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A GI pode ser entendida como um processo e, nesse sentido, alguns autores definiram

etapas para o gerenciamento da informação, discriminadas a seguir.

2.1.1 Modelos de Gestão da Informação

O modelo de GI de McGee e Prusak (1994), abordado na figura 2, é constituído de

sete etapas: a) identificação das necessidades e requisitos de informação; b) coleta/ entrada da

informação; c) classificação e armazenamento da informação; d) tratamento e apresentação da

informação;  e)  desenvolvimento  de  produtos  e  serviços  de  informação;  f)  distribuição  e

disseminação da informação; e g) análise e uso da informação.

Figura 2 – Modelo de Gestão da Informação

Fonte: Adaptado de McGee e Prusak (1994).

Do mesmo modo,  Davenport  (2002)  estabelece  que  a  gestão  da  informação é  um

processo  constante  de  quatro  etapas:  a)  determinação  das  exigências;  b)  obtenção;  c)

distribuição;  e  d)  utilização  da  informação,  conforme  apresentado  na  figura  3.

Especificamente, na etapa de uso da informação, o autor alerta para o fato de que se investe

um montante alto em tecnologias, porém pouco se sabe sobre o uso destas. Sobre isso, afirma

que “o uso é a etapa final de todo o processo de gerenciamento informacional, mas até mesmo

pesquisadores e gerentes da área o têm ignorado” (DAVENPORT, 2002, p. 194).
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Figura 3 – Processo de Gerenciamento da Informação

Fonte: Adaptado de Davenport (2002).

Choo  (2003),  um  outro  importante  expoente  da  área,  concebe  um  modelo  de

gerenciamento  da  informação  como  um  ciclo  contínuo  de  seis  processos  correlatos:  a)

identificação das necessidades de informação; b) aquisição da informação; c) organização e

armazenamento da informação; d) desenvolvimento de produtos e serviços de informação; e)

distribuição da informação; e f) uso da informação. A figura 4, a seguir, ilustra esse ciclo da

administração da informação.

Figura 4 – Modelo Processual de Administração da Informação

Fonte: Adaptado de Choo (2003).

Choo  (2003)  ainda  argumenta  que  o  uso  da  informação  leva  o  usuário  a  ter  um

comportamento adaptativo que dá origem a novas necessidades de informação, tornando o

processo de gestão da informação um processo cíclico.

A partir da abordagem dos autores clássicos acerca do processo de gerenciamento da

informação, é possível constatar que a etapa ‘uso da informação’ é comum a esses modelos de

GI.  Beal  (2004,  p.  45),  autora  nacional,  discorre  que  “o  uso  representa  a  etapa  mais

importante  de  todo  o  processo  de  gestão  da  informação,  permitindo  às  pessoas  interagir

melhor como o ambiente que as cerca com base na informação adquirida”. Assim, diante da
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relevância  do  tema,  essa  dissertação  abordará  mais  especificamente  a  referida  etapa  do

processo.

Sobre o uso da informação, Choo (2003, p. 110) afirma que “é um processo confuso,

desordenado, sujeito aos caprichos da natureza humana, como qualquer outra atividade”, por

isso é determinante o seu estudo. Reforçando essa importância, Beal (2004, p. 24) estabelece

que “diferentemente dos ativos comuns, que perdem o valor à medida que são utilizados (pela

depreciação), o valor da informação aumenta com seu uso: quanto mais utilizada, maior o

valor a ela associado”.

Ainda  nessa  conjuntura  de  valorização  do  uso  da  informação,  Davenport  (2002)

assevera  que  é  o  uso  da  informação,  e  não  a  sua  simples  existência,  que  possibilita  aos

gestores a tomada de decisões mais acertadas acerca dos produtos e processos produzidos pela

organização.  Na  mesma linha,  Detlor  (2010,  p.  105,  tradução nossa)  aduz  que  “um bom

programa de gestão da informação em uma organização irá gerenciar todo o ciclo de vida da

informação indo desde a criação até o uso”, bem como Barbosa (2008, p. 2), quando discorre

que “tanto para as pessoas quanto para as organizações, a obtenção e o uso da informação

tornam-se, cada vez mais, processos críticos para o seu desempenho”.

Essa definição de Barbosa (2008) se estende às Universidades Públicas Federais, onde

a análise da obtenção e do uso da informação pode trazer grandes colaborações no sentido de

propiciar  melhor  aproveitamento  das  informações  disponíveis  e,  consequentemente,  uma

gestão mais estratégica.

Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas e sistemas que gerenciem

a informação para que ela seja utilizada de forma efetiva e eficaz, contribuindo, assim, para o

alcance dos objetivos e metas da organização.

Sobre o tema, Oliveira (2012, p. 13) destaca que:

[...] na esfera pública, por não haver um interesse fundamentado em lucros
financeiros e por não haver,  necessariamente,  uma preocupação declarada
com empresas  concorrentes,  a  importância  da  GI  ainda  está  despertando
enquanto ferramenta auxiliar na busca pela eficiência e qualidade.

Nessa  perspectiva,  Akaichi  e  colegas  (2013,  p.  32)  asseveram  que  “[...]  a

administração  pública  tem  sido  impelida  pela  sociedade  a  demonstrar  maior  eficiência,

eficácia, economia e transparência com os gastos. Para atender essas exigências sociais, são

crescentes os usos das tecnologias de informação, que auxiliam naqueles aspectos”.
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Assim, os sistemas de informação – SI (aqui tratados como sinônimo de tecnologias da

informação) são vistos como ferramentas que podem potencializar o uso da informação e,

consequentemente, colaborar com uma gestão da informação eficiente e eficaz.

Para  tanto,  é  necessário  que  se  busque  avaliar,  periodicamente,  esses  sistemas  no

intuito de perceber quão satisfeitos estão os seus usuários, e é nessa linha de raciocínio que a

próxima seção abordará a avaliação dos sistemas de informação.

2.2 Avaliação da Satisfação de Usuário de SI

Os sistemas de informação, enquanto ferramentas indispensáveis à gestão, geram altos

investimentos e, ainda, altos índices de insucessos. Para tanto, é primordial a busca por fatores

críticos  que  possam  amplificar  as  possibilidades  de  sucesso  dos  sistemas  e  consequente

retorno do capital investido (SANTANA et al., 2016).

As discussões iniciais acerca dos elementos teóricos que constituem a avaliação do

sucesso dos sistemas de informação datam de 1980,  com a publicação dos resultados das

pesquisas  da  Society  for  Information  Management (SIM)  e  do  MIS  Research  Center

(MISRC), onde foi abordado que a avaliação da eficácia dos sistemas de informação era uma

área  crítica  e  sempre  presente  nas  discussões  relacionadas  com a  gestão  de  sistemas  de

informação (FERREIRA; BAIDYA, 2015).

Davenport (2002) expõe que o fascínio proporcionado pela era tecnológica fez com

que  o  objetivo  final  da  tecnologia  fosse  esquecido:  o  de  fornecer  informações  aos  seus

usuários finais. Ele afirma que, por melhor e mais moderna que uma tecnologia seja, é preciso

que ela  exerça o seu papel  de  fornecer  informações  relevantes  aos  seus  usuários.  Nessas

circunstâncias, torna-se imprescindível a avaliação dos sistemas de informação.

Sobre  esse  assunto,  Suzart  (2013)  afirma  que  tanto  organizações  públicas  como

privadas vêm investindo em tecnologia, porém, avaliar o impacto destes investimentos é uma

tarefa bastante complexa. Dentre outras formas possíveis, a literatura especializada destaca

que o  nível  de  satisfação dos  usuários  de  uma tecnologia  é  uma medida  indireta  do seu

desempenho  e  que  pode  ser  utilizada  em  sua  avaliação,  bem  como  na  avaliação  dos

investimentos associados à tecnologia.

Para Souza et al., (2012) existem diversas formas de se avaliar um SI, sendo uma delas

sob a perspectiva do usuário, buscando mensurar o seu contentamento ou satisfação com o

sistema.  Do mesmo modo,  Rios,  Maçada e  Lunardi  (2005),  Suzart  (2013),  Oliveira  Neto

(2014) e Ferreira e Baidya (2015), Alzabi e Shah (2015) e Vaezi et al. (2016), concordam que
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a avaliação da satisfação do usuário pode ser utilizada para caracterizar o sucesso de um

determinado sistema de informação.

A avaliação da satisfação dos usuários finais de um SI/TI é fundamental para que se

possa avaliar se o sistema ou tecnologia tem um uso efetivo e se as necessidades de seus

usuários estão sendo atendidas. 

Conforme mencionado, associar a satisfação do usuário à medida de sucesso de um SI

já é prática na literatura, e um dos motivos para que isso aconteça é o fato de que o objetivo

de um SI está associado ao desempenho de seu usuário, e este tem um melhor desempenho se

estiver satisfeito (OLIVEIRA NETO, 2003).

Corroborando com a afirmativa, Vaezi et al. (2016, p. 27) afirmam que “a satisfação

do usuário é considerada um indicador importante do sucesso dos sistemas de informação e

tem sido objeto de inúmeros estudos de pesquisa desde o início do campo”.

Ainda na mesma acepção, Alzabi e Shah (2015) concluem sua pesquisa enfatizando

que a satisfação do usuário é um indicador-chave para o sucesso de um SI nas organizações.

Para Suzart (2013), a satisfação do usuário de um SI está relacionada à efetiva utilização da

informação por este, ou seja, quanto mais as informações forem utilizadas, mais o sistema

estará suprindo as demandas existentes.

No intuito de mensurar o grau de satisfação desses usuários, estudiosos da área têm

concebido modelos através de uma pluralidade de construtos tais como: facilidade de uso,

utilidade, qualidade da informação, qualidade do serviço e qualidade do sistema.

Vaezi et al. (2016) colocam que os estudos que relacionam, mesmo que indiretamente,

a satisfação do usuário e os SI´s, datam de 1960, através de estudos que buscavam entender e

atender as necessidades dos usuários. Os autores ainda afirmam que, na época, não havia um

conceito bem delimitado sobre a satisfação e como mensurá-la.

Para  Maçada  et  al.  (2000),  o  primeiro  instrumento  a  mensurar  a  percepção  dos

usuários sobre os antecedentes da satisfação com um sistema de informação foi o de Bailey e

Pearson (1983). 

Santana et al. (2016) elaboraram um quadro com os vários instrumentos abordados na

literatura  que  buscam  mensurar  efetivamente  a  satisfação  dos  usuários  de  sistemas

informatizados e/ou o seu sucesso, conforme descrito no quadro 1.
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Quadro 1 – Principais instrumentos para mensurar a satisfação de usuários

Instru-
mentos

Características

Nível de 
análise

Base 
conceitual

Nº de 
questões

Nº de 
fatores 
válidos

Fatores específicos

Bailey e 
Pearson 
(1983)

Sistemas 
voltados 
para 
mainframe

Satisfação 
no trabalho

39 3, 
descobertos 
empírica-
mente

Pessoal e serviços de SI, 
conhecimento e 
envolvimento do 
usuário.

Davis (1989)

Sistemas 
utilizados 
pelo usuário 
final

Aceitação 
da 
tecnologia

12 2, postulados Utilidade e facilidade de 
uso percebida pelo 
usuário.

DeLone e 
McLean 
(1992)

Sistemas 
utilizados 
pelo usuário 
final

Sucesso do 
sistema de 
informação

66 5 Qualidade do sistema, 
qualidade da 
informação, satisfação 
do usuário, uso real e 
impacto individual.

Chin e Lee 
(2000)

Sistemas 
utilizados 
pelo usuário 
final

Satisfação 
no trabalho

87 6 Conteúdo, precisão, 
pontualidade, facilidade 
de uso, formato e 
velocidade.

Etezadi-
Amoli e 
Farhoomand 
(1996)

Sistemas 
utilizados 
pelo usuário 
final

Satisfação 
no trabalho

29 7, 
descobertos 
empírica-
mente

Documentação, 
facilidade de uso, 
funcionalidade, 
qualidade nos resultados,
suporte, segurança, 
desempenho do usuário.

Doll e 
Torkzadeh 
(1988)

Sistemas 
utilizados 
pelo usuário 
final

Satisfação 
no trabalho

12 5, 
descobertos 
empírica-
mente

Conteúdo, acurácia, 
pontualidade, facilidade 
de uso e formato de 
apresentação.

Goodhue 
(1998)

Todos os 
sistemas e 
serviços 
ligados ao 
uso 
gerencial da 
informação

Adequação 
à tarefa e 
tecnologia

32 12, 
postulados

Nível certo de detalhe, 
acurácia, atualização, 
facilidade de uso, 
apresentação, 
compatibilidade, 
significado, confusão, 
localização, acesso, 
assistência técnica e 
confiabilidade do 
sistema.

Parasuraman
, Zeithaml e 
Berry (1988)

Todos os 
serviços 
oferecidos 
pelo SI

Qualidade 
percebida

22 5, 
descobertos 
empírica-
mente

Tangíveis, 
confiabilidade, 
responsabilidade, 
segurança e empatia.

Fonte: Adaptado de Santana et al. (2016).
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No quadro 1, ao tratar do termo “sistemas utilizados pelo usuário final”, os autores

referem-se aos usuários finais de um sistema de informação. Igualmente aqui nesta pesquisa,

os gestores e secretários são os usuários finais da aba orçamento do SIPAC.

Cabe  ainda  esclarecer  que,  no  quadro  1,  ao  se  referir  ao  termo  “satisfação  no

trabalho”, Santana et al. (2016) reportam-se à satisfação com um sistema de informação no

ambiente laboral e esse item concorda com o grupo posto em estudo aqui: gestores que fazem

uso de relatórios emitidos por um sistema de informação em seu ambiente laboral.

Considerando que o presente estudo versa acerca da satisfação de usuários finais de

um sistema de  informação  no  ambiente  laboral  e  no  intuito  de  tornar  essa  revisão  mais

objetiva, a seguir serão explicitados de forma mais específica os modelos que, de acordo com

o quadro 1, abordam sistemas utilizados pelo usuário final (coluna “nível de análise”) e a

satisfação no trabalho (coluna “base conceitual”), sendo eles, por ordem cronológica: Doll e

Torkzadeh (1988); Etezadi-Amoli e Farhoomand (1996) e Chin e Lee (2000).

No intuito de valorizar o uso da informação, ainda foi acrescido à análise o modelo de

Davis  (1989)  por  abordar  a  utilidade  e  facilidade  de  uso  percebida  (coluna  “fatores

específicos”).  Esses  modelos  encontram-se  em  destaque  no  quadro  1  e  serão  melhor

explicados a seguir, por ordem cronológica.

2.2.1 Modelos de Avaliação de Sistemas de Informação

O modelo de Doll  e Thorkzadeh foi  publicado no ano de 1988, no periódico  MIS

Quartely.  Os estudiosos William J. Doll e Gholamreza Thorkzadeh propuseram um modelo

de  mensuração  da  satisfação  de  um  usuário  de  informação  de  sistemas  específicos

denominado “End-user Computing Satisfaction” (EUCS), conforme figura 7.

Ao discorrer sobre o modelo de Doll e Torkzadeh, Suzart (2013, p. 151) esclarece que:

O trabalho inicial desses autores buscou desenvolver um instrumento que: a.
Mensurasse a satisfação com relação à informação fornecida; b.  Incluísse
itens para avaliar a facilidade de uso de um SI; c. Fornecesse uma escala do
tipo Likert, ao invés da escala semântica diferencial; d. Fosse curto, fácil de
usar e adequado tanto para a pesquisa acadêmica quanto para a prática; e.
Fosse  confiável  e  válido,  podendo  ser  utilizado  em diversos  sistemas;  f.
Permitisse  a  realização  de  pesquisas  que  explorassem  a  relação  entre  a
satisfação dos usuários finais e outras variáveis independentes.
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Diferentemente de modelo de Bailey e Pearson (1983), o modelo de Doll e Torkzadeh

(1988) tem o objetivo de avaliar a satisfação de usuários finais de sistemas específicos e não

genéricos (SANTANA et al., 2016).

Nesse instrumento, além da avaliação ser voltada para os usuários finais de um sistema

de informação, também fica claro que esse usuário se apropria dos relatórios para a tomada de

decisão. Além disso, os autores expõem que existem duas nuances para a definição do usuário

final de uma TI e que, para a pesquisa, eles utilizam a mais simplificada, que entende como

usuário final aquele usuário que interage diretamente com o sistema.

Para Avrichir (2001), o presente modelo apresenta uma grande evolução em relação

aos modelos anteriores por dar conta da evolução tecnológica que já estava emergindo na

época, considerando não mais o modelo tradicional, e sim um modelo adaptado para usuários

finais, representados nas figuras 5 e 6, respectivamente.

No modelo tradicional de processamento de dados, os usuários, ao se depararem com

uma lacuna informacional, recorrem à equipe de TI, que recorre aos SI´s para a elaboração de

relatórios que serão entregues aos usuários. A informação é obtida de modo indireto (DOLL;

TORKZADEH, 1988), conforme demonstrado na figura 5.

Figura 5 – Ambiente tradicional de processamento de dados

Fonte: Adaptado de Doll e Torkzadeh (1988).

No  modelo  de  computação  do  usuário  final,  proposto  na  figura  6,  o  usuário  tem

autonomia para construir  a sua própria TI para suprir suas lacunas informacionais,  pois a

mesma está ajustada para fornecer relatórios com informações que podem ser selecionadas

pelos usuários do sistema. 
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Figura 6 – Ambiente de computação do usuário final

Fonte: Adaptado de Doll e Torkzadeh (1988).

Nesse ambiente do usuário final de uma TI, Doll e Torkzadeh (1988) desenvolvem

esse novo instrumento de mensuração de satisfação do usuário de uma TI. Os pesquisadores

buscaram inicialmente realizar uma revisão de literatura acerca da satisfação do usuário no

intuito  de  relacionar  construtos  que  mensurassem  a  percepção  dos  usuários  finais  e

encontraram 40 construtos.

Eles propuseram um instrumento de 40 itens usando uma escala tipo Likert de cinco

pontos, onde 1 = quase nunca; 2 = algumas vezes; 3 = cerca de metade do tempo; 4 = muitas

vezes; e 5 = quase sempre. Além dessas questões, foram abordadas também questões abertas

no intuito de verificar aspectos importantes que foram omitidos na escala quantitativa.

Os autores empreenderam um estudo piloto em cinco organizações distintas de modo a

tornar os resultados generalizáveis: uma fábrica, dois hospitais, uma entidade governamental e

uma Universidade, totalizando 96 usuários finais.

Para garantir  que os itens realmente mensuraram a satisfação do usuário final,  foi

examinada a validade de cada construto e, após algumas análises, foram reduzidos a 18 os

itens do questionário.

Como  um  avanço  ao  estudo  piloto,  o  novo  questionário  foi  aplicado  em  44

organizações, totalizando 618 respondentes e, através da análise de estatística multivariada, os

autores chegaram ao modelo de satisfação de usuários finais de uma TI,  demonstrado na

figura 7.
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Figura 7 – Modelo de satisfação dos usuários finais de uma TI de Doll e Torkzadeh

Fonte: Adaptado de Doll e Torkzadeh (1988, p. 268).

O instrumento ficou assim composto de cinco fatores: conteúdo, precisão, formato,

facilidade de uso e tempestividade, resultando em um instrumento com 12 itens, avaliados em

uma escala Likert, conforme proposto no instrumento inicial, localizado no anexo A.

Além  disso,  segundo  Doll  e  Torkzadeh  (1988),  o  mesmo  pode  ser  aplicado  na

avaliação  de  variadas  tecnologias  e  é  de  fácil  utilização,  e,  pelas  avaliações  realizadas,

mostrou-se confiável e válido.

Algumas críticas foram feitas acerca desse instrumento, dentre elas a dos autores Chin

e Lee (2000) que afirmam que o termo satisfação foi  usado, de fato,  apenas uma vez no

questionário e que as medidas utilizadas no estudo não mensuram a satisfação em si, e sim a

percepção do usuário sobre o sistema ou sobre uma lacuna informacional.

De fato, a percepção do usuário sobre fatores que antecedem a satisfação certamente

influencia a própria satisfação e,  portanto,  é de grande valia estudá-la.  Sobre o fato de o

modelo concentrar-se na percepção do usuário sobre uma lacuna informacional, essa medida

vai  ao  encontro  das  discussões  propostas  pela  gestão  da  informação,  enfatizando  a

identificação das lacunas informacionais dos usuários. Sobre essa questão, Barbosa (2008, p.

21) aduz que o uso e a identificação de necessidades informacionais dos usuários tornam-se

aspectos fundamentais para uma gestão da informação eficaz. Além disso, Beuren (2000, p.

45) explica que “para que os dados se transformem em informação útil, eles precisam ser

decodificados,  organizados  e  contextualizados  de  acordo  com  as  necessidades  dos

responsáveis pelo processo decisório”.

Outra crítica feita ao modelo foi colocada por Etezadi-Amoli e Farhoomand (1996),

que alegam que algumas dimensões propostas no modelo não mensuram a quantidade de afeto

ou desafeto de um usuário em relação ao sistema que está utilizando. Os itens do instrumento
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deveriam ter pesos diferentes, uma vez que possuem escalas de resposta, da mesma maneira

que algumas variáveis não correspondem a uma escala de frequência que mede satisfação,

pois nem sempre a melhor forma de se avaliar a satisfação é através de uma frequência.

Sobre as críticas dirigidas ao modelo, Doll e Torkzadeh (1991) apud Suzart (2010)

esclareceram que:

 O  nível  de  satisfação  do  usuário  final  de  computação  –  EUCS  é  uma  variável

dependente da percepção desses usuários sobre o sucesso no desenvolvimento e na

implementação de um sistema;

 Não se pretende no instrumento prognosticar o comportamento do usuário, como na

Psicologia.  Em  vez  disso,  busca-se  avaliá-lo  sob  a  perspectiva  dos  sistemas  de

informação gerenciais;

 A escala  Likert foi  utilizada por se tratar  de  uma medida apropriada para  aferir  a

percepção  dos  usuários  finais  de  um sistema  e,  ainda,  por  facilitar  a  resposta  ao

questionário;

 As variáveis mostraram alto nível de correlação e, portanto, os efeitos da ponderação

das variáveis são minimamente perceptíveis, não afetando o modelo proposto;

Por  fim,  em  relação  à  redução  do  número  de  variáveis,  os  autores  alegam  ser

necessárias para a redução das inferências no instrumento.

O modelo de Davis, publicado em 1989, no periódico MIS Quartely, através do artigo

intitulado  “Perceived  Usefulness,  Perceived  Ease  of  Use,  and  User  Acceptance  of

Information Technology”, aborda um modelo que avalia a intenção de uso e o uso real de uma

tecnologia,  sendo  estes  influenciados  pela  utilidade  percebida  e  pela  facilidade  de  uso

percebida.

O pesquisador (1989) define a utilidade percebida como a percepção que o usuário

tem de que a tecnologia melhorará o seu desempenho no ambiente de trabalho, enquanto que

a facilidade de uso é definida como a percepção que o usuário tem de que a utilização de uma

determinada tecnologia demandaria o mínimo de esforço possível.

O modelo proposto, mais conhecido como Technology Acceptance Model (TAM) ou

Modelo de Aceitação da Tecnologia, tem sido amplamente utilizado. Santana et al. (2016), ao

referir-se ao TAM, informa que o modelo foi baseado na hipótese que a utilidade percebida e

a facilidade de uso percebida estavam fortemente correlacionadas com a aceitação de uma
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tecnologia, e que esse modelo foi exaustivamente testado e quase sempre exibiu resultados

confirmatórios.

Para Davis (1989), os usuários são propensos a utilizar uma TI ao perceberem que a

mesma é útil, ou seja, melhora de alguma forma o seu desempenho no ambiente de trabalho, o

que ele denomina de utilidade percebida. Porém, caso o usuário entenda que o uso dessa

mesma tecnologia é complicado a ponto de não compensar o uso, o uso real desse sistema

poderá ser afetado. 

Figura 8 – Modelo de Aceitação da Tecnologia de Davis (1989)

Fonte: Adaptado de Davis (1989).

O  modelo  de  Etezadi-Amoli  e  Farhoomad  foi  publicado  em  1996,  no  periódico

Information & Management,  e relaciona a satisfação do usuário ao sucesso do sistema de

informação do usuário, tendo como objetivo mensurar a satisfação do usuário final de uma TI

através do seu desempenho.

Os  autores  Santana  et  al.  (2016,  p.  10)  expõem  que  o  instrumento  relaciona  “à

percepção  do  usuário  a  medida  do  sucesso  do  SI,  estabelecendo  uma  relação  entre  as

dimensões  encontradas  pelo  instrumento  e  os  resultados  econômicos  para  corrigir  as

principais críticas aos instrumentos de satisfação do usuário”.

Etezadi-Amoli e Farhoomad (1996) utilizaram como base o modelo de Sucesso de SI

de DeLone e McLean (1992) argumentando que, nesse modelo, a qualidade do sistema e a

qualidade da informação afetam diretamente a satisfação e o uso de um determinado sistema

de informação e que, como nesse modelo a unidade de análise é o usuário, o mesmo pode ser

utilizado para o estudo de usuários finais de computação – EUC.

O modelo foi desenvolvido através de uma pesquisa quantitativa e os dados foram

analisados  através  de  uma  análise  fatorial  exploratória  e  uma  modelagem  de  equações

estruturais, e está ilustrado na figura 9.
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Figura 9 – Modelo de satisfação do usuário de Etezadi-Amoli e Farhoomad

Fonte: Adaptado de Etezadi-Amoli e Farhoomad (1996).

Inicialmente, foram elaboradas 27 medidas de atitudes, reduzidas posteriormente a 25

medidas,  agrupadas  em seis  construtos  correlacionados:  documentação,  facilidade  de  uso,

funcionalidade  do  sistema,  qualidade  da  saída,  suporte  e  segurança.  Esses  construtos

influenciam no desempenho do usuário e foram mensurados através de quatro quesitos.

O modelo de Chin e Lee, publicado no ano de 2000, propõe um novo modelo de

estudo da satisfação de usuários  finais  de  um sistema de informação.  No estudo,  que foi

publicado  na  International  Conference  on  Information  Systems (ICIS),  os  autores

apresentaram um modelo que define explicitamente a satisfação e os fatores antecedentes que

ajudam a formá-la.

O artigo faz uma diferenciação entre as expectativas e desejos dos usuários. Ambos

têm forte  influência  sobre  a  satisfação  do usuário.  Como base  para  o  estudo,  os  autores

utilizam o modelo de Doll e Torkzadeh (1988) e propõem ampliá-lo e direcioná-lo de forma

mais  correta  à  mensuração  da  satisfação  do  usuário,  e  não  somente  dos  fatores  que

influenciam a mesma.

O modelo demonstrado na figura 10 trata das expectativas e desejos de um usuário

final antes e após o uso de uma TI, sofrendo influência de suas próprias avaliações e das

discrepâncias entre os sentimentos prévios e posteriores ao uso do sistema. A combinação

desses sentimentos de satisfação que estão baseados nas expectativas e nos desejos dá origem

a uma satisfação total com o sistema utilizado.
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Figura 10 – Modelo de Satisfação do Usuário de Chin e Lee 

Fonte: Adaptado de Chin e Lee (2000).

Através  de  um  estudo  quantitativo,  os  cientistas  desenvolveram  um  instrumento,

constante de 87 questões que buscam mensurar a satisfação do usuário através da avaliação de

fatores que a antecedem (expectativas e desejos) e que ajudam a formar essa satisfação, bem

como  a  avaliação  da  própria  satisfação  através  de  seis  constructos:  conteúdo,  precisão,

formato, facilidade de uso, pontualidade e velocidade.

Assim, apresentando-se mais relacionado com o foco do estudo, foi feita a escolha do

modelo de Doll e Torkzadeh como modelo-base para avaliar a satisfação dos usuários. Esse

foi escolhido por se tratar de um modelo bastante sólido e por ter sido validado nos mais

variados  contextos.  Recentemente,  no ano de  2013,  o  modelo foi  aplicado para  avaliar  a

satisfação  de  gestores  da  esfera  pública  brasileira  com  um  sistema  de  informação

financeiro/contábil, contexto esse equivalente ao cenário proposto na presente pesquisa.

Além disso, Santana et al. (2016, p. 10) afirmam que esse modelo “estuda o impacto

da TI nas empresas com um enfoque multidimensional, sendo o instrumento mais utilizado e

validado nos últimos anos”. 

No  intuito  de  fortalecer  o  modelo  escolhido,  foram adicionadas  algumas  questões

abordadas no modelo de Chin e Lee (2000) que se referem aos construtos do modelo de Doll e

Torkzadeh (1988) e que o tiveram como modelo de base, e, ainda, foi adicionado o construto

“utilidade percebida” proposto no modelo de Davis (1989).

A seguir, serão abordados alguns estudos recentes que tratam sobre a satisfação do

usuário associada a qualidade da informação.
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2.3 Estudos mais recentes sobre satisfação de usuários

Com o objetivo de averiguar,  de  forma simplificada,  o estado da arte,  e  ainda no

intuito de familiarizar-se com os termos, foi realizada uma busca sistematizada no endereço

eletrônico: www.scopus.com, obedecendo aos critérios de escolha especificados a seguir.

Inicialmente foi inserido o termo  quality information  entre aspas e usou-se o filtro

Keywords. Posteriormente foi introduzido o termo user satisfaction e, novamente, colocado o

filtro keywords. O termo qualidade da informação foi inserido aqui por agrupar a maioria dos

construtos apresentados no modelo – conteúdo, precisão, formato e tempestividade.

Na sequência, foi escolhido como data limite para a busca o período compreendido

entre 2013 e 2017 devido à intenção de englobar os estudos realizados nos últimos cinco anos.

O  passo  seguinte  foi  selecionar  o  tipo  de  documento,  cuja  escolha  foi  artigos,  então

selecionou-se o termo articles e, por fim, realizou-se a busca, conforme a figura 11, mostrada

na sequência.

Figura 11 – Dados da busca no Scopus

Fonte: Elaborado pela autora. *Dados inseridos no site www.scopus.com.

Ao final, a string de busca da base de dados Scopus resultou em ( KEY ( "information

quality" )  AND  KEY ( "user satisfaction" ) )  AND  DOCTYPE ( ar )  AND  PUBYEAR  >
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2012  AND  PUBYEAR  <  201.  Essa pesquisa deu origem a 19 resultados, analisados na

sequência.

Pelo quadro 2, tem-se que o tema é abordado por variados autores e fontes, o que traz

diversidade ao tema e mostra a multidisciplinaridade deste.

Quadro 2 – Estudos envolvendo a qualidade da informação e a satisfação do usuário
Ano Título Autor Fonte Metodologi

a
2017 Exploring the Influence of System

Quality, Information Quality, and 
External Service on BIM User 
Satisfaction

Song, J., 
Migliaccio, 
G.C., Wang, G.,
Lu, H.

Revista de 
Gestão em 
Engenharia

Pesquisa
quantitativa

2017 Information quality, user 
satisfaction, and the manifestation
of workarounds: A qualitative and
quantitative study of enterprise 
content management system users

Laumer, S., 
Maier, C., 
Weitzel, T.

European 
Journal of 
Information 
Systems

Pesquisa
quali-
quantitativa

2017 Implementation of enterprise 
resource planning system in 
manufacturing firm in Indonesia

Hidayat, R., 
Akhmad, S.

International 
Journal on 
Advanced 
Science, 
Engineering 
and 
Information 
Technology

Pesquisa
quantitativa

2017 The factors affecting information 
system success in inventory retail 
system

Pratomo, D., 
Hapsari, D.W.

Advanced 
Science 
Letters

Pesquisa
quantitativa

2017 Analysis of factors affecting the 
website quality based on 
WebQual approach (study case: 
XYZ University)

Napitupulu, D. International 
Journal on 
Advanced 
Science, 
Engineering 
and 
Information 
Technology

Pesquisa
quantitativa

2016 Sharing instructors experience of 
learning management system: A 
technology perspective of user 
satisfaction in distance learning 
course

Almarashdeh, I. Computers in 
Human 
Behavior

Pesquisa
quantitativa

2016 Understanding the impact of m-
banking on individual 
performance: DeLone & McLean 
and TTF perspective

Tam, C., 
Oliveira, T.

Computers in 
Human 
Behavior

Pesquisa
quantitativa
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2016 An importance-performance 
analysis of hospital information 
system attributes: A nurses' 
perspective

Cohen, J.F., 
Coleman, E., 
Kangethe, M.J.

International 
Journal of 
Medical 
Informatics

Pesquisa
quali-
quantitativa

2016 Factors Influencing Perceived 
Benefits and User Satisfaction in 
Knowledge Management Systems

Karlinsky-
Shichor, Y., 
Zviran, M.

Information 
Systems 
Management

Pesquisa
quantitativa

2016 Determinants of the information 
systems effectiveness at the 
Ministry of Communications – 
Kuwait

Khalil, O.E.M., 
Ghanim, H.G., 
Abdel-Razek, 
R.H.

International 
Journal of 
Business 
Information 
Systems

Pesquisa
quantitativa

2016 Exploring information quality 
dimensions of government 
agency's information services 
through social media: A case of 
the Ministry of Education and 
Culture in Indonesia

Widiyanto, N., 
Sandhyaduhita, 
P.I., Hidayanto, 
A.N., Munajat, 
Q.

Electronic 
Government

Pesquisa
quantitativa

2015 The relationship between user 
satisfaction, system attributes and 
the motivating potential of system
use

Cohen, J.F., 
Kangethe, J.M.

Journal of 
Organizationa
l and End 
User 
Computing

Pesquisa
quantitativa

2015 The antecedents and 
consequences of user satisfaction 
in virtual communities: The 
moderating effects of period of 
use

Shin, J.I., Oh, 
J.S., Yu, J.E., 
Chung, K.H.

ICIC Express 
Letters

Pesquisa
quantitativa

2015 The effect of information quality 
and satisfaction on a parent's 
behavioral intention to use a 
learning community management 
system

Demissie, D., 
Rorissa, A.

Libri Pesquisa
quantitativa

2015 The different perceptions of 
factors that influence user 
satisfaction among mobile 
communication subscribers: Study
in Kuwait

Alzabi, T.H., 
Shah, A.

ARPN Journal
of 
Engineering 
and Applied 
Sciences

Pesquisa
quantitativa

2014 Consuming information systems: 
An economic model of user 
satisfaction

Sun, H., Fang, 
Y., Hsieh, J.J.P.-
A.

Decision 
Support 
Systems

Pesquisa
quantitativa

2014 A study on the satisfaction with 
service-oriented wedding catering
planning system

Chang, H.-T. Journal of 
Theoretical 
and Applied 
Information 
Technology

Pesquisa
quantitativa

2014 Information quality and banking 
success: A theoretical model with 
empirical validation

Harold, L., 
Thenmozhi, M.

International 
Journal of 
Information 
Quality

Pesquisa
quantitativa
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2013 The success of a management 
information system in health care 
- A case study from Finland

Kivinen, T., 
Lammintakanen
, J.

International 
Journal of 
Medical 
Informatics

Pesquisa
qualitativa

Fonte: Elaborado pela autora.

Pelo gráfico 1, observa-se que, nos últimos anos, as publicações sobre a satisfação do

usuário e a qualidade da informação têm evoluído, apesar de haver uma leve queda no ano de

2017.

Gráfico 1 – Ano de publicação dos artigos

2013 2014 2015 2016 2017
0
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Fonte: Elaborado pela autora.

Em uma análise sobre a área de conhecimento dos artigos, foi observado que o tema é,

de fato, multidisciplinar, abrangendo as áreas de ciência da computação, engenharia, ciências

sociais, gestão, arte e humanidades, matemática, medicina, entre outros, conforme observado

no gráfico 2. Pela imagem, tem-se que o maior número de publicações encontra-se na área de

ciência da computação, com 30%, seguida das ciências sociais, com 11%.
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Gráfico 2 – Publicações por área

Ciência da computação; 29,55%

Engenharia; 11,36%

Ciências sociais; 11,36%
Negócios; 9,09%

Artes e humanidades; 6,82%
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Psicologia; 6,82%

ra e ciências biológicas; 4,55%

Matemá ca; 4,55%

Medicina; 4,55%
Outros; 4,55%

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao analisar-se as  palavras-chave mais  citadas  nos  artigos,  conforme observado no

gráfico 3, tem-se primeiramente a qualidade da informação e a satisfação do usuário por terem

sido os termos de busca. Na sequência, a palavra-chave mais citada foi a qualidade do sistema

e, posteriormente, a qualidade do serviço, a gestão da informação e a análise da informação.

Gráfico 3 – Palavras-chave

Qualidade da informação; 30,16%

Sa sfação do usuário; 30,16%

ualidade do sistema; 15,87%

álise da informação; 7,94%

Gestão da informação; 7,94%

Qualidade do serviço; 7,94%

Fonte: Elaborado pela autora.

Na intenção de melhorar a familiaridade com o tema e devido ao fato desse estudo

estar imerso na área de ciências sociais, os cinco artigos da área de ciências sociais foram

melhor observados e detalhados a seguir.

O artigo intitulado  information quality,  user  satisfaction,  and the  manifestation of

workarounds: a qualitative and quantitative study of enterprise contente management system

users buscou avaliar o uso da informação de sistemas de informação no ambiente de trabalho,
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estabelecendo algumas características: qualidade do sistema, qualidade do serviço, qualidade

da informação contextual e qualidade da informação representacional.

A qualidade do sistema é representada pelos construtos complexidade, flexibilidade,

navegabilidade  e  usabilidade;  a  qualidade  do  serviço  é  representada  pelos  construtos

confiabilidade do serviço, percepção do grau de precisão, confiabilidade e consistência dos

serviços fornecidos para usar um SI e responsividade do serviço. A qualidade da informação

contextual conta com os construtos de consistência, formato e compreensibilidade. Por fim, a

qualidade  da  informação  representacional  abrange  as  variáveis  completude,  relevância,

pontualidade e utilidade percebida.

Através de uma análise quali-quantitativa, os autores revelaram que a qualidade do

sistema  e  a  qualidade  da  informação  contextual  e  representacional  são  importantes  para

determinar a satisfação do usuário final.

No segundo artigo, denominado  the factors affecting information system success in

inventory retail system, os autores examinaram a relação entre a qualidade da informação, a

qualidade do sistema e a qualidade do serviço com usuários do sistema de fornecimento de

uma empresa do varejo, tendo como base o modelo de DeLone e McLean (1992).

A qualidade da informação foi representada pelas variáveis completude, facilidade de

compreensão, personalização, relevância e segurança. A qualidade do sistema utilizou-se dos

construtos facilidade de uso, flexibilidade do sistema e confiabilidade do sistema. Por fim, a

qualidade  do  serviço  foi  definida  pelas  variáveis  capacidade  de  resposta,  precisão,

confiabilidade e satisfação do usuário.

Por meio de uma pesquisa quantitativa,  os autores verificaram que a qualidade do

sistema  afeta  positivamente  a  satisfação  dos  usuários,  diferentemente  das  variáveis  de

qualidade  da  informação  e  qualidade  do  serviço,  que  não  exerceram  influência  sobre  a

satisfação.

O  próximo  artigo,  intitulado  factors  influencing  perceived  benefits  and  user

satisfaction in knowledge management systems, propôs um modelo para prever os benefícios

percebidos  pelos  usuários,  bem  como  a  sua  satisfação  no  âmbito  de  um  sistema

organizacional  de gestão do conhecimento.  Para tanto,  foram criados quatro construtos:  a

qualidade do sistema, a qualidade do conhecimento, a competência informacional do usuário

em relação ao SI e a atitude organizacional para a gestão do conhecimento.

Recorrendo a uma análise quantitativa, os autores concluem o estudo sugerindo que os

sistemas de gestão do conhecimento possuem certas características a serem consideradas na
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avaliação de fatores técnicos e sócio-psicológicos das percepções e atitudes dos usuários em

relação aos sistemas.

O artigo de número quatro, nomeado de exploring information quality dimensions of

government agency's information services through social media: A case of the Ministry of

Education  and  Culture  in  Indonesia,  objetivou  investigar  as  dimensões  da  qualidade  da

informação que afetam a  satisfação dos  usuários  dos serviços  de  informação do governo

através da mídia social.

Os autores subdividem a qualidade da informação em intrínseca, representacional e

contextual.  A  qualidade  da  informação  intrínseca  abrange  variáveis  como  a  precisão,  a

credibilidade,  a  reputação  e  a  objetividade;  a  qualidade  representacional  engloba

características  como  facilidade  de  compreensão  e  interpretabilidade;  e  a  qualidade  da

informação  contextual  envolve  a  integridade,  a  pontualidade  a  informatividade  e  o  valor

agregado.  Mediante  um  estudo  quantitativo,  os  pesquisadores  constataram  que  nas  três

divisões da qualidade da informação existem variáveis que são importantes para a satisfação

do usuário.

Por  fim,  o  artigo nomeado  the  effect  of  information quality  and satisfaction on a

parent’s  behavioral  intention  to  use  a  learning  community  management  system buscou

examinar os efeitos da qualidade da informação e da satisfação do usuário na sua intenção de

uso em um ambiente educacional na  web que visa intercambiar a relação entre professores,

pais e alunos.

Em  uma  análise  quantitativa  os  autores  confirmaram  que  os  fatores  têm  efeito

significativo  na  adoção  de  um sistema  de  gestão  de  aprendizagem comunitária,  sendo  a

satisfação do usuário o fator mais influente.

2.4 Modelo e construtos da pesquisa

O modelo de base adotado nesta pesquisa, conforme dito anteriormente, foi o modelo

de Doll e Torkzadeh (1988) com algumas adaptações. Para dar ênfase ao uso da informação

para  a  tomada  de  decisão,  foi  acrescido  ao  modelo  o  construto  “utilidade  percebida”,  já

utilizado em estudos anteriores, como o de Laumer, Maier e Weitzel (2017). 

O construto utilidade percebida teve sua origem nos estudos de Fred D. Davis, em

1989, quando ele publicou o artigo intitulado Percepção de Utilidade, Percepção de Facilidade

de Uso e Aceitação do Usuário de uma TI no periódico MIS Quartely. 
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Desde  então,  esse  modelo  tem  sido  aplicado  em  variados  tipos  de  tecnologias  e

campos de aplicação. Por exemplo, no estudo de Pereira, Ramos e Chagas (2015), o construto

utilidade percebida mostrou ser o construto de maior influência sobre a satisfação do usuário

de e-learning.

Após a explanação da adaptação do modelo de Doll e Torkzadeh, o modelo proposto

para a presente pesquisa encontra-se definido na figura 12, e seus construtos estão descritos na

sequência.

Figura 12 – Modelo de Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

Para um melhor entendimento da definição de construto, Cooper e Shindler (2016, p.

54, grifo do autor) esclarecem que:

Um  construto é  uma  imagem  abstrata  inventada  especificamente  para
determinada pesquisa e/ou proposta de construção de teoria. Construtos são
construídos  pela  combinação  de  conceitos  mais  simples  e  concretos,
especialmente quando a ideia ou imagem que pretendemos transmitir  não
estiver sujeita à observação direta.

Nesse sentido, os construtos que se encontram no modelo da pesquisa são conteúdo,

precisão,  formato,  facilidade  de  uso,  tempestividade  e  utilidade  percebida,  que  serão

especificados no intuito de esclarecer o modelo proposto.

2.4.1 Conteúdo do sistema
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Esse  construto  relaciona-se  com  a  relevância  da  informação  para  o  usuário,  a

suficiência da informação e a sua completude. No caso dessa pesquisa, esse construto refere-

se à percepção que o usuário tem sobre o conteúdo do relatório emitido pela aba orçamento do

SIPAC, se as informações contidas nesse relatório são consideradas suficientes, completas e

se atendem às necessidades desse usuário. 

Para Arouck (2011, p. 94), “a categoria conteúdo agrupa os atributos relacionados ao

conteúdo informacional,  como resposta à  demanda intencional  da informação”.  Ou ainda,

relacionando-se a completude como um item do conteúdo, o autor define-a como “o que não

falta partes ou elementos dos que o constituem ou dos que deve ter” (AROUCK, 2011, p. 77).

O´Brien (2004), ao relacionar a relevância como um item do conteúdo, esclarece que a

informação deve estar relacionada às necessidades de informação de um receptor específico

para uma situação específica.

Outro conceito é abordado por Laumer, Maier e Weitzel (2017), informando que a

completude se refere à percepção que o usuário tem de que as informações são completas,

suficientes e adequadas. Desse construto será elaborada a seguinte hipótese:

H1 – A percepção acerca do conteúdo da informação é positivamente relacionada

com a percepção de satisfação do usuário.

2.4.2 Precisão do sistema

A precisão reporta-se aqui ao modo como os gestores e secretários irão perceber a

exatidão das informações disponibilizadas no relatório do SIPAC, se ele representa fielmente

o que deseja representar, sem quaisquer erros ou inconsistências.

Para O´Brien (2004), precisão significa dizer que a informação estará isenta de erros.

Corroborando com esse conceito, Paim, Nehmy e Guimarães (1996) afirmam que a precisão

de  um  sistema  faz  com  que  os  seus  relatórios  registrem  fielmente  o  fato  que  estão

representando.

Na  visão  de  Laumer,  Maier  e  Weitzel  (2017),  a  complexidade  está  diretamente

relacionada com a percepção do usuário de que a complexidade do sistema leva a resultados

inconsistentes. Dito isto, segue a descrição da segunda hipótese:

H2 – A precisão dos relatórios percebida é positivamente associada com a percepção

de satisfação do usuário.
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2.4.3 Formato

O  formato  está  relacionado  com  a  forma  como  a  informação  é  apresentada  nos

relatórios disponibilizados pela  aba orçamento do SIPAC.  Preocupa-se  em averiguar se o

layout está agradável. Sobre sua definição, Arouck (2011, p. 82) esclarece que é o “conjunto

de atributos relativos  à  apresentação física,  visual  da  informação”.  Complementando essa

definição,  Paim,  Nehmy  e  Guimarães  (1996)  aduzem  que  o  construto  formato  está

relacionado à forma como a informação se apresenta.

As autoras Valente e Fujino (2016) informam que o construto formato refere-se aos

vários formatos através dos quais uma informação pode ser disponibilizada aos seus usuários

de modo que ela possa ser útil. Complementando as definições anteriores,  Laumer, Maier e

Weitzel (2017) afirmam que o formato se refere à percepção que o usuário tem acerca da

simplicidade,  suficiência  e  adequabilidade  da  informação.  Dando  seguimento  ao  estudo,

estabelece-se a terceira hipótese:

H3 – A percepção sobre o conteúdo da informação é positivamente associada com a

percepção de satisfação do usuário.

2.4.4 Facilidade de uso

O construto facilidade de uso refere-se a uma qualidade do sistema, o quanto o usuário

percebe que o sistema é fácil de ser operado. Nesse estudo, buscou-se observar o quanto o

gestor ou secretário considera o relatório fácil de se usar, de forma que ele realize o mínimo

esforço possível para acessar as informações de que necessita.

Sobre  esse  aspecto,  Vechiatto  e  Vidotti  (2012)  afirmam  que,  no  cenário  atual,  é

importante evidenciar estudos que tratam de aspectos da gestão da informação associados à

facilidade de uso. Esse construto foi definido por Davis (1989), ao propor um modelo de

aceitação de tecnologia, e estabelece que a facilidade de uso é o nível em que uma pessoa

acredita que estaria livre de esforço para utilizar um determinado sistema.

Na visão de Laumer, Maier e Weitzel (2017), a facilidade de uso é definida como a

percepção do usuário de que uma informação é clara e fácil de compreender. Nessa acepção,

Vechiatto  e  Vidotti  (2012,  p.  4),  ao  relacionarem  de  forma  direta  a  usabilidade  com  a

facilidade de uso, esclarecem que “a usabilidade se refere à qualidade de interação entre os
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usuários  e esses ambientes no contexto de uso”.  A partir  dessas definições  levantou-se a

quarta hipótese:

H4 – A percepção da facilidade de uso do sistema é positivamente associada com a

percepção de satisfação do usuário.
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2.4.5 Tempestividade

A tempestividade significa que uma informação deve estar disponível sempre que o

usuário a desejar para uma tomada de decisão, ou seja, o gestor ou secretário consegue as

informações que deseja no extrato orçamentário sempre que forem necessárias.

O  Conselho  Federal  de  Contabilidade  –  CFC  (2011),  ao  tratar  dos  atributos  de

qualidade  da  informação  contábil,  explica  que  “tempestividade  significa  ter  informação

disponível para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões”.

Os autores Laumer, Maier e Weitzel (2017) ainda afirmam que a tempestividade é um

atributo de qualidade da informação em que a mesma é fornecida ao usuário de maneira

oportuna, adequada e razoável. E daí depreende-se a quinta hipótese:

H5 – A percepção da facilidade de uso do sistema é positivamente relacionada com a

percepção de satisfação do usuário.

No intuito de empreender maiores resultados para a pesquisa e na perspectiva de que o

uso  da  informação  compreende  a  etapa  mais  importante  de  um  processo  de  gestão  da

informação, algumas questões acerca da percepção de utilidade da informação com foco na

tomada de decisão serão abordadas no questionário e o construto será definido a seguir.

2.4.6 Utilidade percebida

A utilidade percebida refere-se à forma como o usuário percebe que aquela informação

vai ajudá-lo de alguma forma na tomada de decisão. Sobre esse construto, Davis (1989, p.

320,  tradução  nossa)  afirma  ser  “o  grau  em  que  uma  pessoa  acredita  que  usando  um

determinado sistema irá melhorar o seu desempenho no trabalho”.

A utilidade percebida pode ser traduzida como a propensão de um certo usuário aderir

ou  não  a  uma  determinada  tecnologia  com  o  objetivo  de  favorecer  o  seu  desempenho

(DUARTE, VIEIRA e SILVA, 2014). Corroborando com essa definição, Laumer, Maier e

Weitzel (2017) afirmam que a utilidade percebida se refere ao valor, à utilidade e ao caráter

informativo da informação. Esse construto dará origem à seguinte hipótese:

H6 – A utilidade percebida do sistema é positivamente relacionada com a percepção

de satisfação do usuário.
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Terminada  a  exposição  dos  conceitos  das  variáveis  independentes  do  modelo  da

pesquisa, a seguir teremos o conceito da variável dependente satisfação do usuário.

2.4.7 Satisfação do usuário

A satisfação do usuário, variável dependente da atual pesquisa, é definida por Santana

et al. (2016, p. 5) como “um construto focado nas atitudes do usuário em relação ao sistema

aplicativo. Dessa forma, é importante identificar os fatores que podem alterar essas atitudes

por meio da aplicação de um instrumento que possa mensurá-los”.

Doll  e  Torkzadeh  (1988)  consideram  a  satisfação  do  usuário  de  um  determinado

aplicativo como o sentimento que esse usuário desenvolve ao interagir com esse aplicativo.

No quadro 3 é possível observar as definições acerca dos construtos que compõem o

modelo a ser aplicado de forma mais sistemática.

Quadro 3 – Definição dos Construtos
CONSTRUTOS DEFINIÇÃO AUTORIA

Conteúdo do 
Sistema

Refere-se à relevância, quantidade e utilidade da
informação.

Bringula e Basa 
(2011)

Precisão A informação deve estar isenta de erros. O´Brien (2004)

Formato
Diferentes formatos pelos quais a informação 
deve ser disponibilizada para ser relevante e útil.

Valente e Fujino 
(2016)

Facilidade de uso
O grau em que o usuário acredita que a 
utilização de um sistema particular estaria livre 
de esforço.

Davis (1989)

Tempestividade
Informação disponível para os tomadores de 
decisão a ponto de poder influenciá-los em suas 
decisões.

CFC (2011)

Utilidade 
Percebida

O grau em que uma pessoa acredita que usando 
um determinado sistema irá melhorar o seu 
desempenho no trabalho.

Davis (1989)

Satisfação do 
usuário

Atitudes do usuário em relação ao sistema 
aplicativo.

Santana et al. (2016)

Fonte: Elaborado pela autora.

Ainda no intuito de viabilizar o entendimento do estudo, o quadro 4 vai abordar um

resumo das hipóteses aqui definidas.



51

Quadro 4 – Relação de Hipóteses por Construtos
Construto Hipótese

Conteúdo H1 - A percepção acerca do conteúdo da informação é positivamente
relacionada com a percepção de satisfação do usuário.

Precisão H2 – A precisão dos relatórios percebida é positivamente associada
com a percepção de satisfação do usuário.

Formato H3 – A percepção sobre o conteúdo da informação é positivamente
associada com a percepção de satisfação do usuário.

Facilidade  de
Uso

H4 – A percepção da facilidade de uso do sistema é  positivamente
associada com a percepção de satisfação do usuário.

Tempestividade H5 – A percepção da facilidade de uso do sistema é  positivamente
relacionada com a percepção de satisfação do usuário.

Utilidade
Percebida

H6 – A utilidade percebida do sistema é positivamente relacionada com
a percepção de satisfação do usuário.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tendo definido os construtos e as hipóteses relacionadas a cada um deles, tem-se na

figura 13 uma ilustração de como essas hipóteses se relacionam no modelo proposto.

Figura 13 – Relação entre as Variáveis e as Hipóteses

Fonte: Elaborado pela autora.

Tendo estabelecido aqui todas as relações necessárias ao entendimento dos construtos,

o próximo tópico busca esclarecer como o extrato orçamentário se insere no módulo SIPAC.
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3 O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS – SIPAC

Os primeiros sistemas automatizados implantados na UFRN surgiram na década de

1970 e foram adquiridos de outras empresas2. Esses sistemas eram isolados um do outro, sem

nenhum tipo de relação (GOMES, 2009b). No intuito de melhorar esse panorama, a UFRN

criou,  no  ano  de  2000,  a  Superintendência  de  Informática  –  SINFO,  com o  objetivo  de

interligar os módulos já existentes para criar uma só base através dos sistemas integrados de

gestão.

Os autores Queiroz et al. (2017) afirmam que, no cenário atual, os SIG´s têm lugar de

destaque por auxiliarem as organizações, incluindo as IES, no gerenciamento e suporte de

seus processos, permitindo-lhes uma tomada de decisão mais correta.

Em  consequência  disso,  foram  criados  três  sistemas  base  para  a  Universidade:  o

Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas – SIGAA, o Sistema Integrado de Patrimônio,

Administração e Contratos – SIPAC, e o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos

– SIGPRH, conforme demonstrado na figura 14.

Figura 14 – Funcionalidades dos Sistemas Integrados da UFRN

Com a intenção de tornar esse tópico mais claro e objetivo, apenas o SIPAC será

abordado e, mais precisamente, a aba orçamento, pois somente ela é objeto dessa pesquisa.

2  Essas  informações  estão  disponibilizadas  no  blog da  Superintendência  de  Informática  da  UFRN
(SINFO).



53

O SIPAC é responsável pelo controle e pela gestão dos procedimentos administrativos

da  UFRN.  É  através  desse  sistema  que  são  integrados  os  processos  de  contratação  da

Universidade com o orçamento que se recebe do Governo Federal (GOMES, 2009a).

O  SIPAC  oferece  as  operações  necessárias  para  a  gestão  das  unidades  da  UFRN

responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos da Instituição, integrando, assim, todas as

ações  e  procedimentos  administrativos.  A figura  15  apresenta  a  interface  para  acesso  ao

sistema.

Figura 15 – Tela Inicial de Acesso ao SIPAC

Fonte: Elaborado pela autora. *Print da tela3.

Esse sistema integra a área administrativa, incluindo os diversos tipos de requisição

(material,  prestação  de  serviço,  suprimento  de  fundos,  diárias,  passagens,  hospedagem,

material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento interno de

cada unidade.

De acordo com a figura 16, o SIPAC está dividido em 29 módulos e quatro portais.

Cada usuário tem acesso a um certo número de módulos e portais,  de acordo com a sua

função no sistema e, então, eles são disponibilizados na cor azul. Por exemplo, os usuários

responsáveis  pela  gestão  orçamentária  têm  acesso  a  módulos  específicos  para  esse  fim,

3  https://autenticacao.ufrn.br/sso-server/login?service=http%3A%2F%2Fsipac.ufrn.br%2Fsipac
%2Flogin%2Fcas
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enquanto que os secretários das unidades acadêmicas têm acesso a outros módulos, e assim

por diante.

O  extrato  orçamentário  é  disponibilizado  tanto  no  módulo  “orçamento”  como  no

Portal Administrativo, porém, para gestores de unidades acadêmicas e secretários, que fazem

parte da população escolhida para a pesquisa, esse relatório é disponibilizado apenas no Portal

Administrativo, visto que o módulo orçamento não é disponibilizado para essas categorias.

Figura 16 – Interface Inicial de Acesso do SIPAC

Fonte: Elaborado pela autora. *Adaptado do print da tela.

Ao clicar no Portal Administrativo, o usuário que tenha acesso a esse conteúdo será

direcionado ao portal, conforme demonstrado na figura 16. O Portal Administrativo fornece

tarefas,  consideradas  comuns  à  maioria  dos  servidores  atuantes  na  área  administrativa:

patrimônio,  compras,  transporte,  finanças  etc,  permitindo  que  esses  servidores  realizem

cadastros de requisições, consultas, envio de memorandos eletrônicos, dentre outros. (UFRN,

2017b).

O  Portal  Administrativo  é  formado  pelas  abas  de  requisições,  bolsas/auxílios,

comunicação, compras, contratos, projetos, orçamento, patrimônio móvel, protocolo, telefonia

e outros. Este estudo orientou-se pela aba orçamento, demonstrada na figura 16.

Conforme  demonstrado  na  figura  17,  a  aba  orçamento  disponibiliza  12  tipos  de

relatórios  gerenciais  para  gestores  e  secretários,  que  contemplam  receitas  e  despesas  já

realizadas. Por meio desses relatórios, os gestores conseguem visualizar toda a movimentação
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orçamentária da unidade onde ele é o responsável. Além disso, os secretários das Unidades

Acadêmicas também devem ter esse acesso para que eles possam auxiliar os gestores sempre

que for necessário.

Figura 17 – Tela Inicial do Portal Administrativo do SIPAC

Fonte: Elaborado pela autora. *Adaptado do print da tela.

De posse desses relatórios, os gestores podem se planejar para a execução de despesas

futuras,  podem ter  um panorama acerca do que já  foi  gasto por  rubrica,  podem tornar-se

cientes  da  situação  atual  do  orçamento  e,  ainda,  podem  prestar  contas  da  execução

orçamentária de sua unidade para a comunidade acadêmica e para os demais membros da

unidade.

Os secretários, por sua vez, podem obter esses relatórios para dar suporte aos gestores

sempre que necessário e, ainda, fornecer informações aos demais membros da unidade.

Para  um  melhor  entendimento  da  funcionalidade  da  aba  orçamento,  os  relatórios

disponibilizados pela mesma serão caracterizados a seguir.

3.1 Caracterização dos relatórios

Como dito anteriormente, a aba orçamento oferece 12 tipos de relatórios gerenciais,

descritos a seguir, baseados no manual do sistema, disponibilizado no seu link de “ajuda”4. 

a) Despesas da Unidade: permite ao usuário visualizar as despesas da sua unidade e

das suas unidades subordinadas, sendo exibidos os valores empenhados, transferidos, e o total

da despesa, detalhados por natureza de despesa (rubrica);

4  O manual foi disponibilizado no portal do SIPAC somente até o ano de 2017, porém essas informações
também podem ser encontradas no blog da Superintendência de Informática.
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b) Despesas por Natureza de Despesa: permite ao usuário gerar o relatório de despesas

por natureza da despesa no período informado ao sistema. Diferentemente do anterior, nesse

relatório  o  usuário  precisa  informar  qual  rubrica  ele  pretende  visualizar,  sendo  exibida

somente uma rubrica de cada vez;

c) Despesas Mensais por Natureza de Despesa: permite ao usuário gerar o relatório

com as despesas mensais por natureza de despesa, de acordo com os dados informados ao

sistema. O sistema também exibe as informações através de um gráfico. É o relatório anterior

distribuído mês a mês.

d) Empenhos a Pagar: permite ao usuário gerar o relatório com a lista de empenhos a

pagar. É possível consultar os dados de cada empenho, bem como visualizar o resumo da

requisição.

e) Empenhos Emitidos: permite ao usuário gerar um relatório dos empenhos emitidos

por período. O usuário pode extrair as informações por modalidade e outras informações.

f)  Extrato  Orçamentário  por  Unidade:  permite  ao  usuário  listar  e  totalizar  as

movimentações orçamentárias de débito e de crédito da unidade informada ao sistema. O

extrato  ainda  oferece  filtros,  por  meio  dos  quais  o  usuário  pode  obter  informações  mais

específicas.

g) GRU´s importadas: permite ao usuário verificar detalhadamente uma GRU – Guia

de Recolhimento da União, incluindo a data e o valor do pagamento5. 

h) Extrato Orçamentário de Documentos de Empenhos por Unidades: embora apareça

como disponível ao gestor, não está com o item liberado. Além disso, não existe esse item no

manual do sistema. 

i) Movimentação Orçamentária por Unidade: permite ao usuário gerar o relatório de

movimentação orçamentária por unidade, de acordo com os dados informados ao sistema.

j) Saldo Resumido por Unidade: permite ao usuário gerar o relatório contendo o saldo

resumido por unidade no ano orçamentário informado ao sistema.

k)  Saldo Orçamentário por Unidade Inativa:  permite  ao usuário listar  e  totalizar  o

saldo orçamentário de uma unidade inativa, considerando a natureza da despesa, o programa

de trabalho resumido, a fonte de recurso, a esfera e o plano interno.

l)  Saldo  Orçamentário  por  Unidade:  permite  ao  usuário  listar  e  totalizar  o  saldo

orçamentário  da  unidade  desejada,  considerando  a  natureza  da  despesa,  o  programa  de

trabalho resumido, a fonte de recurso, a esfera e o plano interno.

5  Essa descrição foi formulada pela autora, tendo em vista que não havia a definição dessa função no
manual do sistema.
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De forma simplificada esses relatórios serão abordados no quadro 5, a seguir:

Quadro 5 – Relatórios Disponibilizados na Aba Orçamento
Nome do Relatório Descrição sucinta do relatório

a) Despesas da unidade Mostra o gasto total, detalhando-o por rubrica;
b
)

Despesa por natureza de 
despesa

Mostra o gasto em uma rubrica específica;

c)
Despesas mensais por 
natureza de despesa

Mostra o gasto em uma rubrica específica, detalhando-o 
mensalmente;

d
)

Empenhos a pagar
Gera uma relação de empenhos que estejam pendentes de 
pagamento;

e) Empenhos emitidos Relaciona os empenhos já emitidos da unidade;

f)
Extrato orçamentário por 
unidade

Mostra toda a movimentação ocorrida na unidade e ainda, 
quanto tem de orçamento disponível;

g
)

GRU´s importadas Mostra o detalhamento de uma GRU;

h
)

Extrato orçamentário de 
documentos de empenhos 
por unidades

O acesso não é liberado;

i)
Movimentação 
orçamentária por unidade

Mostra a movimentação orçamentária da unidade de forma 
detalhada;

j)
Saldo resumido por 
unidade

Mostra quanto a unidade tem de saldo orçamentário;

k
)

Saldo orçamentário por 
unidade inativa

Mostra o saldo de uma unidade inativa por rubrica, de 
forma detalhada;

l)
Saldo orçamentário por 
unidade

Mostra o saldo da unidade, detalhando-o por rubrica, por 
programa de trabalho, fonte de recurso, esfera e plano 
interno.

Fonte: Elaborado pela autora.

Em  consulta  à  Superintendência  de  Informática  via  e-mail,  foi  informado  para  a

pesquisadora que o relatório mais acessado, tanto pelos gestores como pelos secretários, nos

anos de 2016 e 2017, foi o extrato orçamentário. Foi esclarecido que o extrato orçamentário

teve 4.271 acessos de gestores e 1.742 acessos de secretários em 2016. Já em 2017, houve

4.468 acessos por parte dos gestores e 2.086 acessos dos secretários. 

Nessa  acepção,  optou-se  por  utilizar  o  extrato  orçamentário  como  referência  no

instrumento  de  coleta  de  dados.  Foi  escolhido  um  único  relatório  para  a  análise  dos

respondentes no intuito de tornar mais objetiva a resposta e análise por parte deles.

Assim,  o  relatório  denominado  extrato  orçamentário  por  unidade  encontra-se

demonstrado na figura 18.
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Figura 18 – Extrato Orçamentário por Unidade

Fonte: Elaborado pela autora. *Adaptado do print da tela. 

Buscando esclarecer as informações constantes no extrato orçamentário, tem-se que:

os itens constantes nas colunas de “operação” e “documento”, que se encontram na cor azul,

são  hiperlinks que  dão  acesso  a  informações  mais  detalhadas;  as  receitas  e  despesas,

constantes na coluna “valor”, são diferenciadas por cores, onde a cor azul indica um crédito

ou uma receita e a cor vermelha indica um débito ou uma despesa.

Assim, toda e qualquer movimentação orçamentária ocorrida na unidade deve constar

nesse relatório. Dantas e Carvalho (2017), ao realizarem um estudo com gestores da UFRN,

afirmam que o extrato orçamentário pode ser entendido como o relatório mais importante por

contemplar as informações consideradas mais relevantes para os gestores.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente capítulo apresenta a metodologia que foi utilizada para a realização desta

pesquisa, caracterizando-a quanto a sua natureza, seus objetivos e a abordagem do problema

quanto à abrangência e os procedimentos de coleta e análise dos dados.

4.1 Caracterização da pesquisa

A  pesquisa  social  é  a  análise  sistemática  das  questões  de  pesquisa  por  meio  de

métodos empíricos e tem como objetivo fazer afirmações de base empírica que possam ser

generalizadas ou testar essas declarações (FLICK, 2012).

Esta  pesquisa  caracteriza-se,  quanto  a  sua  natureza,  como pesquisa  aplicada,  pois

buscou a adaptar e aplicar um modelo de satisfação já proposto na literatura para a realidade

de um órgão da Administração Pública Brasileira e, conforme Flick (2012), essas pesquisas

testam, na prática, teorias já existentes.

Corroborando  com  o  pensamento  anterior,  Vergara  (2006)  afirma  que  a  pesquisa

aplicada tem a finalidade de pôr em prática as teorias existentes, diferentemente da pesquisa

pura que se relaciona, basicamente, com uma curiosidade do pesquisador e geralmente tem a

ver com a observação apenas.

Quanto aos objetivos propostos, a pesquisa caracterizou-se como descritiva, que tem

como objetivo a descrição das características de uma determinada população ou fenômeno, ou

o estabelecimento de relação entre as variáveis (GIL, 2008), ou ainda, com outras palavras,

revelar características importantes do fenômeno analisado e descrever a propensão de um

determinado  grupo  (SAMPIERI,  COLLADO  E  LUCIO,  2013).  No  caso  da  presente

dissertação, a finalidade principal é descrever a percepção dos gestores e secretários acerca

dos fatores que influenciam a sua satisfação quanto ao uso de um sistema de informação (SI).

Em relação à abordagem do problema, a  pesquisa classifica-se predominantemente

como quantitativa, por buscar mensurar, de forma direta e objetiva, a percepção dos gestores e

a relação entre os construtos que influenciam sua satisfação como usuário de um SI. Esse

objetivo está em consonância com Martins (2012) e Beuren (2000) quando afirmam que o ato

de mensurar variáveis de pesquisa é a característica mais marcante da abordagem quantitativa

e que esta utiliza instrumentos estatísticos na coleta e no tratamento dos dados.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é do tipo levantamento (ou survey). Nesse tipo

de  abordagem  metodológica  de  pesquisa,  o  pesquisador  geralmente  avalia  uma  amostra
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significativa  de  um problema a  ser  investigado a  fim de  extrair  conclusões  acerca  dessa

amostra  (MIGUEL,  MORABITO,  PUREZA,  2010).  Desse  modo,  foi  feita  uma  pesquisa

diretamente  com  gestores  e  secretários  das  unidades  acadêmicas  da  UFRN  acerca  de

construtos que, segundo a literatura, influenciam a satisfação com o sistema de informação. O

detalhamento dessa amostra está apresentado no próximo tópico.

4.2 Caracterização da população e amostra

A população da pesquisa é composta por todos os gestores e secretários dos Centros

Acadêmicos e Departamentos que integram o Campus Central  da UFRN, totalizando 165

pessoas.  Foi  delimitado  que  gestores  são  os  chefes  e  vice-chefes  dos  Departamentos

Acadêmicos e os diretores e vice-diretores dos Centros Acadêmicos. A figura 19 ilustra essa

delimitação do estudo.

Figura 19 – População da Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

A escolha dos Departamentos Acadêmicos apoia-se no fato de que eles constituem a

menor  fração da estrutura  da UFRN para  efeitos  de organização administrativa,  didático-

científica e de distribuição de pessoal, conforme descrito no Art. 8º do Estatuto da UFRN6.

Esses  Departamentos  encontram-se  vinculados  aos  Centros  Acadêmicos,  inclusive

orçamentariamente e, com isso, optou-se por incluir os Centros Acadêmicos no estudo.

Os Centros Acadêmicos são órgãos coordenadores, supervisores e articuladores das

atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  exercidas  nos  Departamentos  que  os  integram,

tendo como órgão executivo a Diretoria do Centro. A Diretoria do Centro é exercida pelo

diretor e vice-diretor, classificados para fins do SIPAC, como gestores.

6  Disponível em: https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn2007.pdf
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Para a realização desta pesquisa, elegeram-se por razões de acessibilidade os Centros

Acadêmicos e Departamentos localizados no Campus Universitário Lagoa Nova. Assim, os

Centros  contemplados  foram:  Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  (CCSA),  Centro  de

Biociências (CB), Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), Centro de Tecnologia (CT),

Centro de Educação (CE) e Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), conforme

a figura 20.

Figura 20 – Abrangência da Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

Quanto  à  função  escolhida,  decidiu-se  pelos  cargos  de  Diretor,  Vice-diretor  e

Secretário(a) dos Centros Acadêmicos e Chefe, Vice-chefe e Secretário(a) dos Departamentos

por  serem  esses  os  usuários  que  têm acesso  aos  relatórios  da  aba  orçamento,  conforme

comunicado pela Superintendência de Informática.

Em conformidade com o Regimento Geral da UFRN7, cabe à Diretoria administrar as

atividades do Centro Acadêmico,  tendo como principais funções:  representar,  administrar,

supervisionar  e  coordenar  suas  atividades;  zelar  pelo  bom desempenho das  atividades  do

Centro; apresentar ao Reitor, após a aprovação pelo Conselho de Centro, no decorrer do mês

de  janeiro,  relatório  circunstanciado  de  sua  administração  no  ano  anterior;  encaminhar  à

Reitoria, em tempo hábil, a discriminação da receita e despesa prevista para o Centro, como

subsídio à elaboração da proposta orçamentária. Ao Vice-diretor, compete substituir o Diretor

em  suas  faltas  e  impedimentos  e  encarregar-se  de  parte  da  direção  do  Centro.  Os

7  Disponível em: https://sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/regimento_geral_ufrn_2009.pdf
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departamentos, por sua vez, são unidades de ensino, pesquisa e extensão, referentes a uma

área ou setor específico, cujo controle é feito pela chefia.

O Departamento, além da chefia, tem a vice-chefia e a seção de expediente, exercida

pelo Secretário. Ao Chefe do Departamento compete, dentre outras funções: administrar e

representar  o  Departamento;  apresentar,  ao  final  de  cada  ano,  ao  Diretor  do  Centro,  um

relatório de atividades e o plano de gestão; encaminhar ao Diretor do Centro a discriminação

das  receitas  e  despesas  previstas  para  o  Departamento,  como  subsídio  à  elaboração  da

proposta  orçamentária.  O  Vice-chefe  do  Departamento  substitui  o  Chefe  em  seus

impedimentos e ausências eventuais e o sucede nos casos de vacância, para complementação

do mandato.

As Secretarias, tanto dos Centros como dos Departamentos, têm como função buscar

oferecer  o  suporte  necessário  aos  Diretores  e  Chefes  na  execução de  suas  atribuições.  A

relação  hierárquica  estabelecida  entre  essas  unidades  encontra-se  melhor  demonstrada  na

figura 21, tendo como base o organograma apresentado pelo Grupo de Pesquisa em Estudos

Organizacionais.

Figura 21 – Relação Hierárquica entre as Unidades

Fonte: Elaborado pela autora. *Adaptado do Organograma da UFRN8.

Para uma maior visualização da população do estudo, apresenta-se a figura 22.

8  O  organograma  completo  encontra-se  disponível  em:
http://www.ufrn.br/resources/documentos/organograma-geral-UFRN.pdf
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Figura 22 – Quantitativo da População Escolhida

Fonte: Elaborado pela autora.

Para se obter mais rigor na seleção da amostra, calculou-se uma quantidade amostral

por meio de uma calculadora amostral constante no portal do  Survey Monkey9, cujos dados

estão demonstrados no quadro 6. Com isso, estabeleceu-se que a amostra ideal ficaria entre 61

e 116 respondentes.

Quadro 6 – Cálculo Amostral
Margem de Erro Menor Margem de Erro Maior

Tamanho da População 165 165
Grau de Confiança (%) 95 95
Margem de Erro (%) 5 10
Tamanho da Amostra 116 61

Fonte: Elaborado pela autora.

Como será detalhado no tópico a seguir, após o período de coleta de dados, a amostra

do estudo atingiu a quantidade de 79 respondentes, que está dentro do intervalo do cálculo

amostral. O grau de confiança estabelecido para este estudo, após a obtenção dessa amostra,

ficou  em 95%,  com uma margem de  erro  de  8%.  O tipo  da  amostra,  por  sua  forma de

aplicação, constitui-se do tipo não probabilística, por conveniência.

4.3 Método de coleta de dados

A coleta de dados foi realizada através de um questionário, respeitando os princípios

éticos. Para Gray (2012), o questionário é a ferramenta ideal quando se deseja coletar dados

de um grupo maior de pessoas e utilizar pesquisas padronizadas.

Como  procedimento  inicial,  foi  elaborada  uma  primeira  versão  do  questionário,

conforme explicitado no apêndice A. Em seguida, essa versão foi submetida a uma validação

de face com dois especialistas da área acadêmica – um especialista na área técnica e um

9  Disponível em: https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator

Centros Acadêmicos
6 Diretores
6 Vice-diretores
6 Secretários(as)

Departamentos 
Acadêmicos

49 Chefes
49 Vice-chefes
49 Secretários(as)

Total da População

165 pessoas
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supervisor  da  área  acadêmica  e  profissional  –  e  consistiu  de  uma análise  da  forma e  do

conteúdo das assertivas, com a intenção de investigar se a forma estava adequada ao que se

pretendia mensurar e se o conteúdo se reportava fielmente o construto a que se referia.

Finalizada a etapa de validação, foram sugeridas algumas alterações: que o número de

assertivas fosse reduzido para que o instrumento ficasse mais objetivo e interessante para os

respondentes; que as assertivas fossem colocadas de forma aleatória e, além disso, o texto de

algumas assertivas foi reformulado, dando origem a um novo instrumento de coleta de dados.

O passo seguinte foi a realização de um pré-teste com um secretário, um chefe de

Departamento e um Diretor de Centro, pertencentes a Centros Acadêmicos distintos. Buscou-

se aplicar o questionário tal qual se pretendia aplicar na pesquisa, para que se pudesse avaliar

o tempo médio de resposta, bem como discutir a clareza dos questionamentos feitos, possíveis

erros ortográficos e outras indagações que fossem demandadas pelos respondentes. Ao final

do questionário,  os respondentes foram convidados a responder as questões constantes no

apêndice B.

Após a aplicação do pré-teste, foram feitas algumas alterações no instrumento:

 Ao final  da  primeira  questão foi  inserida a  afirmativa “caso você nunca tenha

utilizado o relatório, por favor, pule para a questão 28”;

 Na segunda página de assertivas foi colocado o quadro com a escala novamente

para facilitar a visualização;

 Foi inserida a questão 28: caso  nunca tenha usado o relatório, assinale abaixo o

motivo.

[  ] Não preciso do relatório [  ] Não conheço o relatório

[  ] Não confio no relatório [  ] Outro. Qual? _____________________

Foi  detectado,  ainda,  que  as  funções  de  vice-chefia  e  vice-direção  não  estavam

contempladas e,  portanto,  as  mesmas foram inseridas  no instrumento e,  com isso,  deu-se

origem ao instrumento definitivo de coleta de dados, que se encontra no apêndice C.

Os procedimentos  que  precederam a  aplicação  junto  à  amostra  da  pesquisa  foram

pertinentes  para  que  se  pudesse  adaptar  o  questionário  para  torná-lo  claro,  acessível  e

objetivo, proporcionando uma maior aproximação do que se pretendia mensurar.

As partes do questionário final estão assim apresentadas. Na introdução, o respondente

toma conhecimento dos objetivos  da pesquisa,  quais  os  princípios  éticos que estão sendo

respeitados, tais como, a participação voluntária, a preservação do anonimato e o uso dos
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dados para fins acadêmicos. Também nessa parte, foi inserida uma figura exemplificando o

tipo  de  relatório  que  se  desejava  investigar,  no  caso,  o  extrato  orçamentário  da  unidade

organizacional do respondente.

Na sequência, o questionário foi dividido em três blocos: perfil de uso do relatório;

variáveis do modelo da pesquisa (conforme quadro 7); e perfil demográfico do usuário.

O primeiro  bloco abordou o  perfil  de  uso do relatório  analisado,  que  é  o  extrato

orçamentário  por  unidade,  emitido  pelo  SIPAC.  Esse  perfil  foi  avaliado  através  de  duas

questões fechadas.  A questão 1,  sobre a frequência de utilização do extrato orçamentário,

contém uma questão lógica para o caso de o respondente não ser um usuário desse relatório.

Nesse caso,  ele  deveria  “pular” para  o último bloco do questionário (questão 28),  já  que

tornava desnecessário o preenchimento das questões que se referem ao objetivo principal do

estudo. Fechando o primeiro bloco, a questão 2 mede as motivações dos usuários quanto ao

uso do referido relatório. Essa questão é de múltipla escolha.

O segundo bloco explana 24 assertivas sobre os construtos das variáveis presentes no

modelo proposto (figura 12), avaliando-os segundo a escala Likert de 5 pontos, com as opções

“discordo totalmente”,  “discordo em parte”,  “não concordo nem discordo”, “concordo em

parte” e “concordo totalmente”. 

Conforme  pode  ser  observado  no  apêndice  C,  as  assertivas  estão  aleatoriamente

distribuídas no questionário, para que o respondente não crie uma associação com o tipo de

construto.  A seguir,  no quadro 7,  apresentam-se as assertivas com os respectivos códigos

mnemônicos e a equivalência com a numeração final do questionário, a fim de facilitar  a

compreensão  dos  construtos  do  modelo  da  pesquisa  conforme  foram  coletados  no

questionário.

Quadro 7 – Relação de Assertivas por Construto

Conteúdo
Código Nº da

questão
1. As informações contidas no relatório atendem aos meus interesses. CONT1 6
2. O relatório fornece as informações de que eu preciso. CONT2 15
3. O conteúdo do relatório está de acordo com as minhas 
necessidades.

CONT3 17

4. As informações disponibilizadas no relatório são suficientes para 
mim.

CONT4 24

Precisão
Código Nº da

questão
5. O relatório disponibiliza informações corretas. PREC1 11
6. Eu confio nas informações contidas no relatório. PREC2 12
7. Acho que o relatório apresenta os dados com exatidão. PREC3 19
Formato Código Nº da
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questão

8. Eu acho que o relatório possui um visual agradável.
FORM
1

8

9. Estou de acordo com a forma como as informações são 
apresentadas no relatório.

FORM
2

10

10. As informações do relatório são disponibilizadas de forma clara.
FORM
3

23

11. As informações que se encontram no relatório são claras.
FORM
4

26

Facilidade de Uso
Código Nº da

questão
12. Não vejo dificuldade em entender as informações do relatório. FAUS1 3
13. Eu acho o relatório fácil de usar. FAUS2 13

Tempestividade
Código Nº da

questão
14. O relatório me disponibiliza as informações de que necessito em 
tempo hábil.

TEMP1 21

15. Eu acho que o relatório contém informações atualizadas. TEMP2 22

Utilidade Percebida
Código Nº da

questão
16. O uso do relatório me possibilita tomar decisões mais eficazes. UTIP1 5
17. Eu acho que o uso do relatório melhora o meu desempenho na 
tomada de decisão.

UTIP2 10

18. Usar o relatório torna a minha tomada de decisão mais eficiente. UTIP3 27

Satisfação
Código Nº da

questão
19. Estou satisfeito(a) com o layout do relatório. SATU1 4
20. Estou satisfeito(a) com a exatidão do relatório. SATU2 7
21. Em geral, estou satisfeito(a) com o relatório. SATU3 9
22. Estou satisfeito(a) com a facilidade de uso do relatório. SATU4 14
23. Estou satisfeito(a) com a atualização do relatório. SATU5 16
24. Estou satisfeito(a) com o conteúdo do relatório. SATU6 18
25. Estou satisfeito(a) com a utilização da informação do relatório 
para a tomada de decisão.

SATU7 25

Fonte: Elaborado pela autora.

O terceiro bloco caracterizou o perfil dos respondentes, indagando sobre o gênero, a

idade, a função, o tempo de trabalho e a filiação ao centro acadêmico. Ao final, encontra-se

uma questão aberta (nº 35),  cujo texto diz: “gostaria de fazer alguma sugestão,  crítica ou

elogio ao relatório?”. A motivação de incluir uma pergunta aberta finalizando o questionário

se deu como forma de captar sugestões de melhoria e/ou reclamações acerca do relatório e,

assim,  subsidiar  o  presente  estudo  com  as  recomendações  para  incremento  do  relatório

investigado.

Antes de ir a campo, procedeu-se a organização da documentação para a coleta de

dados, cujos passos encontram-se na figura 23.
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Figura 23 – Operacionalização da Aplicação do Questionário

Fonte: Elaborado pela autora.

Inicialmente,  criou-se  uma  pasta  para  cada  Centro  Acadêmico  e  cada  pasta  era

composta  da  relação  com todos  os  departamentos  vinculados  àquele  Centro  e,  ainda,  os

questionários a serem aplicados in loco.

A coleta de dados aconteceu no período de 13/12/2017 a 10/02/2018. A ideia inicial

era aplicar pessoalmente cada questionário, porém, logo na primeira semana foi percebida a

impossibilidade dessa conduta, visto que a maioria dos gestores se encontrava em período de

férias e, portanto, não estavam nas unidades acadêmicas. Com isso, optou-se por entregar um

bloco  de  três  questionários  a  cada  secretário  para  que  ele  coletasse  as  informações  dos

respondentes da sua unidade (gestor, vice-gestor e o próprio secretário).

Após a etapa de aplicação dos questionários, foram realizados os procedimentos de

tratamento e análise dos dados, descritos no tópico a seguir.

4.4 Método de análise dos dados

Para a análise dos dados foi escolhido o método estatístico por se tratar de um estudo

predominantemente quantitativo. O processo de tratamento e análise dos dados se deu em

duas  etapas:  a  análise  quantitativa  das  questões  fechadas  e  a  análise  da  questão  aberta,

descritas a seguir. 

Como parte dos procedimentos de tratamento dos dados antes dos testes quantitativos,

foi feita a observação dos dados para que fosse verificada a existência de algum dado perdido

(missing value). Foi então observado que quatro questionários possuíam dados faltantes ou

com  erro  de  preenchimento.  No  primeiro  questionário,  a  idade  foi  omitida;  no  segundo

Abertura de uma pasta para 
cada Centro Acadêmico

Elaboração de relatório 
contendo os departamentos 
vinculados a cada Centro 

Acadêmico

Impressão dos 
questionários e 

direcionamento destes as 
suas respectivas pastas
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questionário,  a  idade  estava  com erro,  por  se  aproximar  muito  do  tempo de  serviço;  no

terceiro, o respondente não informou o motivo pelo qual nunca havia utilizado e, por fim, no

quarto questionário não foram informados a frequência e o motivo do uso do relatório.

Embora essas informações tenham sido omitidas, ficou decidido que os questionários

não seriam invalidados e os dados desses respondentes foram mantidos na pesquisa. Seguindo

a recomendação de Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), procedeu-se a eliminação somente dos

dados faltantes, visto tratarem-se de erros na entrada dos dados que podem ser provenientes

dos respondentes ou de fatores externos que conduzem a valores perdidos. 

Após a fase de tratamento de dados, foi construído um banco de dados no software

Excel, versão 2013, e essa base de dados foi exportada para o pacote estatístico SPSS versão

20, e também para o software R versão 3.3.3, para que fossem feitas as análises estatísticas.

No estudo, a análise se divide em duas partes: uma descritiva e outra inferencial. A seguir são

descritos as fases e os procedimentos empregados para as análises estatísticas.

Na primeira fase, a estatística descritiva é utilizada para descrever o perfil de uso da

amostra,  bem como a  distribuição  de  frequência  da  percepção  dos  gestores  e  secretários

acerca dos fatores que compõem o modelo da pesquisa.  Para tanto,  apresentou-se valores

absolutos, percentuais e a representação gráfica para cada componente. A estatística descritiva

busca caracterizar, de forma separada, o comportamento de cada uma das partes constantes no

todo e, com isso, possibilita a descoberta de características comuns aos integrantes de um

determinado grupo, detecta a variabilidade desses indivíduos e examina a distribuição dos

indivíduos em relação a uma determinada variável (GIL, 2008).

Na segunda fase, de análise inferencial, foi utilizada a análise multivariada de dados

com a aplicação de duas técnicas: a análise de componentes principais (ACP) e a análise de

regressão  múltipla.  A análise  multivariada  busca  estabelecer  relações  entre  mais  de  duas

variáveis. De acordo com Corrar et al. (2009, p. 2), “a análise multivariada refere-se a um

conjunto de métodos estatísticos que torna possível a análise simultânea de medidas múltiplas

para cada indivíduo, objeto ou fenômeno observado”.

Na  análise  de  componentes  principais,  busca-se  obter  uma  combinação  entre  as

variáveis existentes para que se obtenham fatores e esses fatores devem explicar o máximo de

variância dessa combinação (CORRAR et al., 2009). Assim, buscou-se inicialmente verificar

as comunalidades das questões em relação ao construto. Corrar et al. (2009, p.90) explicam

que a comunalidade representa “quanto todos os fatores juntos são capazes de explicar uma

variável”. A comunalidade revela as dimensões que são mais latentes de modo a reduzir o
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número de variáveis. Quanto mais próximo de 1 for o valor da extração da comunalidade,

maior é o poder de explicação da variável.

Na ACP, busca-se observar a variância que, segundo Hair Júnior et al. (2005, p.391),

“descreve  a  variabilidade  na  distribuição  dos  dados”.  Aqui,  observa-se  que  componente

possui  um autovalor  acima de  1.  Esse  componente  terá  maior  percentual  de  variância  e,

portanto, segundo Hair Júnior et al. (2005, p.391), o objetivo é explicar o máximo possível da

variância original no conjunto de dados por alguns componentes principais.

Após a criação do fator, calculou-se a carga que cada componente tem nesse fator

através da matriz de carga de componentes. Essa matriz revela o peso de cada variável no

fator encontrado na análise da variância. 

O passo seguinte é realizar a análise da correlação entre os fatores e a satisfação e

estabelecer  o  coeficiente  de  correlação  e  o  valor  -p.  O  coeficiente  de  correlação  define

numericamente  a  influência  de  uma  variável  em  outra  e  o  valor-p  estabelece  se  há

significância estatística entre as variáveis. 

O coeficiente de correlação, segundo Hair Júnior et al. (2005), pode variar de -1,00 a

+1,00 e, quanto mais próximo de 1,00, maior é a influência entre os fatores. Além disso, “se o

coeficiente de correlação é forte e estatisticamente significativo, pode-se concluir que existe

uma relação entre as variáveis” (HAIR JÚNIOR et al., 2005, p.313). O valor-p considerado

neste  estudo  foi  de  5% (0,05),  logo,  se  p<0,05  pode-se  afirmar  que  há  significância  na

associação entre as variáveis, ou seja, existe uma influência significativa entre as variáveis.

A segunda técnica inferencial utilizada foi a análise de regressão com o objetivo de

testar  as  hipóteses  do modelo,  ou  seja,  qual  a  influência  das  variáveis  independentes  em

relação  à  satisfação  com  o  uso  do  relatório  extrato  orçamentário.  Assim,  foi  medida  a

associação  entre  as  variáveis  independentes  e  a  satisfação  para  que  se  pudesse  atingir  o

terceiro objetivo específico da pesquisa.

A análise de regressão é um conjunto de técnicas estatísticas que visa construir um

modelo para descrever, de maneira razoável, o comportamento da variável dependente com

base  nos  valores  das  variáveis  independentes.  Ela  consiste  em  determinar  uma  função

matemática  que  busca  descrever  o  comportamento  de  determinada  variável,  denominada

dependente,  com base nos valores de uma ou mais variáveis,  denominadas independentes

(CORRAR et al., 2009, p. 132).

A análise de regressão pode ser simples ou múltipla.  A regressão simples prevê a

variável dependente em função de uma única variável independente, enquanto que a regressão

múltipla prevê a variável dependente em função de duas ou mais variáveis independentes.
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Para o estudo em questão, a regressão múltipla torna-se mais adequada, por tratar da relação

da variável dependente com mais de uma variável independente. Entende-se como variável

dependente a satisfação do usuário e, como variáveis independentes, os construtos ‘conteúdo’,

‘precisão’, ‘formato’, ‘facilidade de uso’, ‘tempestividade’ e ‘utilidade percebida’, que são os

fatores obtidos por meio da ACP.

No processo de análise de regressão múltipla, calculou-se inicialmente o coeficiente de

correlação  (r)  que  representa,  estatisticamente,  o  grau  de  associação  entre  a  variável

dependente e as variáveis independentes. Com esse resultado, calculou-se o R2, elevando-se o

valor de R ao quadrado. Esse índice é denominado poder explicativo da regressão e aponta

quanto  da  variação  na  variável  dependente  é  explicado  pelas  variações  nas  variáveis

independentes.

Na sequência, foi realizado o teste ANOVA que, de acordo com Corrar et al. (2009, p.

150),  “verifica  se  a  variável  estatística  exerce  influência  significativa  sobre  a  variável

dependente”. Para tanto, são elaboradas duas hipóteses:

H0:  não  existe  relação  linear  entre  a  variável  dependente  e  o  conjunto  de  variáveis

independentes utilizadas.

H1: existe relação linear entre a variável dependente e o conjunto de variáveis independentes

utilizadas.

Caso o R2 seja significativamente maior que zero e o valor-p < 0,05, então a hipótese

nula  será  rejeitada  e,  com  isso,  poderá  se  afirmar  que  há  evidências  de  que  existe  um

relacionamento linear entre as variáveis.

Por fim, na terceira análise buscou-se extrair o modelo de regressão estimado e testar a

significância dos coeficientes do modelo de regressão isoladamente que indicará o peso de

cada variável independente na satisfação do usuário.

Finalizada  a  descrição  da  análise  das  questões  fechadas,  resta  apresentar  o

procedimento adotado para a análise da única questão aberta do questionário. Nesta pesquisa,

foram objeto de análise quantitativa de conteúdo as respostas discorridas na última pergunta

do questionário.

Para efetivar a análise dessas respostas abertas, foi empregada a técnica da análise de

frequência das palavras por meio da nuvem de palavras. Para McNaught e Lam (2010, p. 630,

tradução nossa), “uma nuvem de palavras é uma visualização especial do texto em que as

palavras mais frequentemente utilizadas são destacadas pela ocupação de maior destaque na

representação”. Os autores ainda consideram a nuvem de palavras como uma ferramenta útil

para  a  pesquisa  por  permitir  a  visualização  de  padrões  gerais  no  discurso.  A  nuvem de
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palavras pode ser gerada a partir de uma ferramenta online que busca demonstrar, através de

um desenho, a frequência de uso de palavras. Quanto maior o número de citações da palavra

no discurso, maior ênfase será dada a palavra na figura. Para tanto, foi utilizado o aplicativo

Wordclouds, localizado no endereço eletrônico https://www.wordclouds.com/. 

Na intenção de tornar a análise mais objetiva e direcionada, foram realizados alguns

procedimentos de tratamento dos dados para gerar a nuvem de palavras:

 Foi criado um arquivo com o texto das 24 respostas obtidas da questão 35; 

 Todas as palavras foram colocadas com letras minúsculas, pois o aplicativo faz

distinção entre palavras com iniciais maiúsculas e minúsculas;

 Foram  suprimidos  os  termos  que  não  estavam  relacionados  com  o  objeto  de

análise: acho, acontece, acredito, algumas, aos, bastante, considerado, deixa, deste,

entre,  espaço,  exemplo,  faça,  fato,  fica,  fosse,  fossem,  gostaria,  há,  identifico,

implica, inclusive, instrumento, interessante, isso, já, linha, maior, maiores, nas,

nos, nossos, novas, novos, poderia, poderiam, porém, possamos, principalmente,

quanto,  que,  relatório,  relatórios,  sejam,  separados,  seria,  sobre,  sua,  sugerir,

sugiro, tange, temos, ter, tirar, vez, vezes, via, vir;

 Alguns termos foram unificados para se reportar a um único termo: secretários e

secretário; complica e complicado; capacitação, treinamento e formação; dificulta,

dificultando e difícil; facilite e facilitaria; orçamento e orçamentário. 

Na figura 24, estão articulados os elementos expostos para que se tenha um melhor

entendimento dos elementos metodológicos presentes na pesquisa.
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Figura 24 – Síntese Metodológica da Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.

Definida a forma de análise  e  tratamento dos dados quantitativos  e  qualitativos,  o

quadro 8 sintetiza os objetivos específicos e os relaciona às técnicas utilizadas para alcançá-

los.

Quadro 8 – Relação entre os objetivos específicos e as técnicas estatísticas utilizadas
Objetivos Específicos Método Técnica

Caracterizar o perfil de uso do extrato 
orçamentário por parte dos gestores e secretários.

Estatística
descritiva

Frequência, percentual

Descrever a percepção dos gestores e secretários 
quanto aos fatores que influenciam a satisfação.

Estatística
descritiva

Frequência, percentual

Identificar quais são os fatores que mais 
influenciam a satisfação dos usuários do extrato 
orçamentário.

Estatística
multivariada

Análise de componentes
principais

Regressão múltipla
Analisar  a  percepção  dos  usuários  quanto  aos
aspectos  de  melhoria  do  relatório  de  extrato
orçamentário.

Análise
quantitativa de

conteúdo

Nuvem de palavras

Fonte: Elaborado pela Autora.

Com isso,  passa-se ao próximo tópico que versa sob a análise e  interpretação dos

dados.

Tipologia

Pesquisa aplicada
Descritiva
Quantitativa

Universo e Amostra

Gestores e Secretários 
das Unidades 
Acadêmicas

Coleta de Dados

Levantamento/survey
Questionário

Análise dos Dados

Análise estatística
Análise de conteúdo 
(nuvem de palavras)
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados obtidos a partir da pesquisa aplicada

aos gestores e secretários das Unidades Acadêmicas da UFRN e as discussões acerca deles. 

5.1 Características dos informantes

As características dos informantes foram delineadas a partir do gênero, idade, Centro

Acadêmico de atuação, função e experiência no trabalho.

Conforme  a  tabela  1,  verifica-se  que  o  estudo  teve  a  participação  de  39,2%  de

mulheres e de 60,8% de homens. O gráfico 4 traz uma visualização desses dados.

Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados por gênero
Sexo Nº de entrevistados %

Feminino 31 39,2
Masculino 48 60,8

Total 79 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 4 – Gênero (%)

60,8

39,23%

Masculino
Feminino

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

De acordo com a tabela 2, mais da metade dos entrevistados está no grupo etário de 32

a 51 anos, enquanto a menor parcela dos respondentes encontra-se no grupo de 62 a 71 anos.

O gráfico 5 ilustra os dados das faixas etárias da amostra da pesquisa.
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Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados por faixa etária
Faixa etária Nº de entrevistados %

22-31 16 20,7
32-41 20 26,0
42-51 20 26,0
52-61 13 16,9
62-71 8 10,4
Total 77 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 5 – Faixa etária (%)

22-31 32-42 42-51 52-61 62-71

20,7

26 26

16,9

10,4

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Quanto à distribuição de frequência da amostra por centro acadêmico em relação à

população da pesquisa, temos que os centros acadêmicos CCET, CCSA e CE foram os que

obtiveram maiores retornos do questionário (Tabela 3 e Gráfico 6), com mais de 50% de

atingimento de taxa de resposta. Essa ocorrência pode-se dever ao fato de a pesquisadora ser

servidora do CCET e aluna de um Programa vinculado ao CCSA.

Tabela 3 – Distribuição da amostra em relação à população
Centro Acadêmico População Amostra %

CCET 24 18 75,0
CCSA 30 18 60,0

CE 9 5 55,6
CCHLA 36 14 38,9

CT 39 15 38,5
CB 27 9 33,3

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.



75

Gráfico 6 – População x amostra

CCET CCSA CE CCHLA CT CB
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Amostra População  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Em conformidade com a tabela 4 e o gráfico 7, percebe-se que 46,8% da amostra têm

como função secretário e  30,4% dos respondentes  são chefe/diretor.  O menor  número de

respostas obtidas foi do vice-chefe/vice-diretor. Esse número se explica porque os gestores

com função de substituição não estão tão presentes nos postos de trabalho, principalmente os

vice-chefes de departamento, e por isso não foram mais expostos a responder o questionário. 

Tabela 4 – Distribuição dos entrevistados por função
Função Nº de entrevistados %

Secretário 37 46,8
Chefe/ Diretor 24 30,4

Vice-chefe/ Vice-diretor 18 22,8
Total 79 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 7 – Função (%)

46,80%

30,40%

22,80%

Secretário
Chefe/ Diretor
Vice-chefe/ Vice-diretor

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Em consonância com o gráfico 8 e corroborando com o gráfico 9, tem-se que, em

todos os centros acadêmicos, o maior número de respondentes foi na função de secretário.

Esse fato pode ter  acontecido pelo fato de a pesquisadora ter enfatizado, no momento da

entrega dos questionários, que exerce a função de secretária na UFRN.

Tabela 5 – Distribuição dos entrevistados por função e lotação
Centro

Acadêmico
Secretário

Gestor Vice-gestor
Total

CCET 7 6 5 18
CCSA 8 6 4 18

CT 6 5 4 15
CCHLA 8 3 3 14

CB 5 3 1 9
CE 3 1 1 5

TOTAL 37 24 18 79

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 8 – Função x Lotação
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Os dados da tabela 6 mostram que 51,8% das pessoas atuam até dois anos no cargo,

corroborando que o tempo de experiência no cargo é pequeno. No caso dos gestores, por ser

um cargo eletivo, é esperado ter esse resultado.
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Tabela 6 – Distribuição dos entrevistados por tempo de atuação no cargo em anos
Tempo no cargo (em anos) Nº de entrevistados %

1 26 32,9
2 15 18,9
3 11 13,9
4 1 1,3
5 1 1,3
6 6 7,5
7 5 6,3
8 2 2,5
9 1 1,3

10 2 2,5
11 1 1,3
13 1 1,3
17 1 1,3
20 1 1,3
25 1 1,3
26 1 1,3
27 2 2,5
39 1 1,3

Total 79 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

O  gráfico  de  linha  é  bem  ilustrativo  da  distribuição  da  amostra  por  tempo  de

experiência no cargo (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Tempo de atuação (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 17 20 25 26 27 39

32,9

18,9

13,9

1,3 1,3

7,5
6,3

2,5
1,3

2,5
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

2,5
1,3

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Ainda ratificando a informação anterior, é possível evidenciar, na tabela 7 e no gráfico

10, que 68,3% dos respondentes possuem até cinco anos de experiência no cargo.
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Tabela 7 – Distribuição dos entrevistados por tempo de atuação no cargo por quinquênio
Tempo no cargo (em anos) Nº de entrevistados %

1-5 anos 54 68,3
6-10 anos 16 20,3

11-15 anos 2 2,5
16-20 anos 2 2,5
21-25 anos 1 1,3
26-30 anos 3 3,8
31-35 anos 0 0
36-40 anos 1 1,3

Total 79 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 10 – Tempo de atuação no quinquênio (%)

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-39

68,3

20,3

2,5 2,5 1,3
3,8

0

1,3

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Verifica-se que a grande maioria  dos entrevistados (78,5%) não atuaram no cargo

anteriormente (tabela 8), o que confirma a informação anterior de que os entrevistados têm

pouca experiência no cargo. O gráfico 11 traz uma apreciação visual desse resultado.

Tabela 8 – Distribuição dos entrevistados por atuação no cargo anteriormente
Já atuou nesse cargo

anteriormente
Nº de entrevistados %

Não 62 78,5
Sim 17 21,5
Total 79 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Gráfico 11 – Atuação no cargo anteriormente

78,50%

21,50%

Não

Sim

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Com essas informações, tem-se a caracterização da amostra e, portanto, segue-se para

a análise do perfil de uso do extrato orçamentário, um dos relatórios gerados pelo sistema de

informação SIPAC da UFRN.

5.2 Perfil de uso do Extrato Orçamentário por Unidade

O perfil de uso do relatório extrato orçamentário por unidade foi definido por meio das

questões sobre a frequência de uso do relatório e do motivo pelo qual o usuário utiliza ou não

esse relatório.

Na tabela 9, observa-se que 30,8% dos usuários informaram que utilizam o relatório

pelo  menos  uma  vez  por  mês,  enquanto  que  apenas  20,5% dos  respondentes  utilizam o

relatório pelo menos uma vez por semana. O extrato orçamentário é um relatório que abrange

toda a movimentação orçamentária da unidade e, portanto, entende-se que o mesmo deveria

ser mais comumente utilizado no intuito de trazer mais segurança ao processo decisório. Jorge

e Valentim (2016, p.154) afirmam que “no ambiente interno a organização, bem como no

mercado em que atua, a informação é um elemento que pode fazer a diferença em diferentes

situações, entretanto, muitas vezes o sujeito organizacional não percebe seu valor”.

Além disso, tem-se que aproximadamente 30% dos respondentes nunca utilizaram o

relatório. A discussão vai no sentido de que esse uso relativamente pouco frequente do extrato

orçamentário deva ser objeto de reflexão dos órgãos gestores, pois, na perspectiva da gestão

da informação, em especial a de Davenport (2002), o uso da informação adequada, e não a sua

simples  existência,  possibilita  aos  gestores  tomar  decisões  mais  acertadas  em  relação  à

organização.
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Além  dos  gestores,  esse  resultado  deveria  ser  avaliado  pelos  desenvolvedores  do

sistema,  principalmente  sob  a  ótica  da  gestão  da  informação,  onde  o  valor  de  um ativo

informacional aumenta com o seu uso, ou seja, quanto mais uma informação é utilizada maior

o seu valor agregado (BEAL, 2004).

Tabela 9 – Distribuição dos entrevistados por frequência de utilização do relatório
Frequência de uso Nº de entrevistados %

Todos os dias 3 3,8
Pelo menos uma vez por semana 16 20,5

Pelo menos uma vez por mês 24 30,8
Pelo menos uma vez por semestre 6 7,7

Pelo menos uma vez por ano 7 9,0
Nunca 22 28,2
Total 78 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

O  gráfico  12  realça  esse  resultado  do  perfil  de  relativamente  pouco  uso  das

informações contidas no relatório de extrato orçamentário.

Gráfico 12 – Frequência de uso do relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

É possível visualizar, com os dados da amostra apresentados na tabela 10, a frequência

de uso do extrato orçamentário por função. O extrato orçamentário nunca foi utilizado por

40,6%  dos  secretários,  31,3%  dos  vice-gestores  e  apenas  8%  dos  gestores.  Esse  dado

corrobora com o perfil de uso das informações contidas nesse relatório.
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Os outros dados da amostra são que 44% dos gestores e 13,5% dos secretários utilizam

semanalmente o extrato orçamentário. Já os vice-gestores utilizam o extrato pelo menos uma

vez por mês em 43,8% dos casos. Nessa análise, conforme esperado, fica evidenciado que a

utilização do relatório é feita, com maior frequência, pelos gestores. Esse resultado pode ter

sido influenciado pelo fato de que os responsáveis diretos pela execução do orçamento são os

gestores,  sendo os vice-gestores e secretários, nesse contexto, responsáveis pelo suporte e

apoio a gestão.

Tabela 10 – Distribuição da frequência de utilização do relatório por função

Frequência de uso
Secretário Gestor Vice-gestor

Nº de
respostas

% Nº de
respostas

% Nº de
respostas

%

Todos os dias 0 0 2 8,0 1 6,2
Pelo menos uma vez por semana 5 13,5 11 44,0 0 0

Pelo menos uma vez por mês 10 27,0 7 28,0 7 43,8
Pelo menos uma vez por semestre 3 8,1 1 4,0 2 12,5

Pelo menos uma vez por ano 4 10,8 2 8,0 1 6,2
Nunca 15 40,6 2 8,0 5 31,3
Total 37 100,0 25 100,0 16 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

O gráfico 13 mostra a  distribuição comparativa para uma melhor  visualização dos

resultados da pesquisa.

Gráfico 13 – Frequência do uso do relatório por função (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Um  dos  dados  mais  importantes  desta  pesquisa  está  relacionado  com  as  razões

alegadas  pelos  respondentes  sobre  o  não  uso do relatório  de  extrato orçamentário.  Nessa

questão, por ser de múltipla escolha, os respondentes podiam escolher mais de uma assertiva.

A  tabela  11  indica  que  45,8%  da  amostra  afirmaram  que  nunca  utilizaram  esse

relatório porque não o conhecem, e 37,5% consideram que não precisam dele. Nesse sentido,

McGee e Prusak (1995) afirmam que os usuários, por muitas vezes, estão cercados de dados

que poderiam tornar-se uma informação valiosa diante de um processo decisório, mas esses

usuários  não  têm  conhecimento  das  informações  que  são  disponibilizadas  ou  ainda,  das

informações de que precisam.

É de praxe que não se pode utilizar aquilo que não se conhece, portanto, é válido que

se  busque  desenvolver  formas  de  disseminar  a  existência  e  a  importância  deste  tipo  de

relatório, a fim de que ele possa vir a ser mais utilizado pelos usuários que mais precisam dos

dados ali contidos para uma eficaz tomada de decisão. O próprio Davenport (2002) afirma que

o fato de se possuir uma TI não é suficiente, mas sim, o seu uso efetivo. Muitos recursos são

dispensados em investimentos em sistemas de informação altamente modernos, mas não se

sabe, ao certo, se esses sistemas são efetivamente utilizados.

Tabela 11 – Distribuição dos não usuários pelo motivo que nunca utilizou o relatório
Motivo porque nunca usou o relatório Nº de entrevistados %

Não conheço o relatório 11 45,8
Não preciso do relatório 9 37,5

Não tenho acesso ao relatório 3 12,5
Não confio no relatório 1 4,2

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 14 – Motivo que nunca utilizou o relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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De acordo com a tabela 12, dos 57 usuários da amostra que afirmam utilizar o extrato

orçamentário em algum momento, verifica-se que, em 85,7% dos casos, esse uso se dá para a

busca de informações sobre o saldo atual. Esse resultado corrobora com a literatura normativa

sobre  os  papéis  frente  ao  sistema,  visto  que  os  gestores  são  responsáveis  pela  execução

orçamentária  de suas unidades e  os secretários são atores que buscam dar  suporte a  essa

execução. Observa-se ainda que 78,6% também buscam fazer o acompanhamento do que foi

gasto, enfatizando, assim, o papel da gestão orçamentária. Nesse sentido, Beal (2004) afirma

que o uso adequado da informação permite aos usuários interagir melhor com o ambiente que

os cerca.

Tabela 12 – Distribuição dos entrevistados por motivo que utiliza o relatório
Motivo que utiliza o relatório Nº de respostas %
Informação sobre o saldo atual 48 85,7

Acompanhamento do que foi gasto 44 78,6
Planejamento para eventos futuros 30 53,6
Compartilhamento de informações 23 41,1

Total de respondentes 56
Dados faltantes 1

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 15 – Distribuição por motivo que utiliza o relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Conforme mencionado, nessa questão poder-se-ia escolher mais de uma assertiva e

houve um questionário onde a informação não foi preenchida.

Assim,  tem-se  o  perfil  de  uso  do  extrato  orçamentário  e,  portanto,  atende-se  ao

primeiro objetivo específico. Na sequência, será realizada a análise descritiva das variáveis do

modelo de pesquisa.
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5.3 Análise descritiva das variáveis do modelo de pesquisa

A  avaliação  das  variáveis  que  influenciam  a  satisfação  foi  definida  através  da

estatística descritiva básica.  Esta parte da dissertação reporta os resultados apenas dos 57

respondentes que se reportaram como usuários do relatório em tela.

5.3.1 Conteúdo

Esse construto busca avaliar se a informação constante no relatório está de acordo com

a necessidade do usuário. Na perspectiva da gestão da informação, a informação fornecida

deve atender às necessidades do seu usuário. 

Pela  tabela  13,  observa-se  que,  em todas  as  assertivas,  há  um alto  percentual  de

respondentes que concordam em parte com as afirmações. Embora esse percentual seja alto,

para a análise da satisfação o ideal é que a maioria das respostas esteja na escala “concordo

totalmente”. 

Em relação  à  afirmativa  “as  informações  contidas  no  relatório  atendem aos  meus

interesses”,  tem-se  que  75,4%  dos  entrevistados  têm  uma  percepção  positiva  sobre  essa

afirmativa.  Daí,  pode-se  inferir  que,  na  maioria  das  vezes,  as  informações  contidas  no

relatório atendem às necessidades dos seus usuários.

Tabela 13 – Distribuição dos respondentes por nível de
concordância em relação ao conteúdo do relatório

Nível de
concordância

CONT1 % CONT2 % CONT3 % CONT4 %

1 = Discordo
Totalmente

0 0,0 1 1,7 3 5,3 3 5,3

2 = Discordo em
Parte

7 12,3 6 10,5 5 8,8 10 17,5

3 = Não concordo
nem discordo

7 12,3 14 24,6 11 19,3 11 19,3

4 = Concordo em
Parte

28 49,1 22 38,6 28 49,1 21 36,8

5 = Concordo
Totalmente

15 26,3 14 24,6 10 17,5 12 21,1

Total 57 100 57 100 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

A partir do gráfico 16, percebe-se que 38,6% dos indivíduos consideraram concordar

em parte que o relatório fornece as informações de que eles precisam. Por outro lado, verifica-
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se que 49,1% dos usuários concordam em parte que as informações estão de acordo com as

suas  necessidades. Em  relação  ao  conteúdo  do  relatório,  aproximadamente  36%  dos

entrevistados julgaram concordar em parte que as informações disponibilizadas no relatório

são suficientes.

Gráfico 16 – Nível de concordância em relação ao conteúdo do relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Em  geral,  o  maior  número  encontra-se  na  escala  “concordo  em  parte”  sobre  o

conteúdo do relatório atender à necessidade dos respondentes. No tocante ao atendimento da

necessidade do usuário, Beal (2004) afirma que o atendimento às necessidades do usuário é

primordial para que se elaborem produtos informacionais direcionados e, assim, empreenda-

se o seu uso e a aplicabilidade em prol da organização. Além disso, Silva (2012, p. 108)

afirma que  “quando se  fala  em necessidade  de  informação observa-se  não um fenômeno

isolado, mas um procedimento com fundamentos finalísticos.  Considera-se que um desses

principais fundamentos seja a satisfação do usuário”.
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5.3.2 Precisão

A precisão está relacionada com a percepção dos usuários em relação à exatidão dos

dados disponibilizados nos relatórios. Conforme a tabela 14, observa-se que apenas 29,8%

dos  respondentes  concordam totalmente  com a  assertiva  de  que  o  relatório  disponibiliza

informações  corretas.  Mas,  por  outro  lado,  essa  assertiva  obteve  o  menor  índice  de

discordância total do construto.

A partir do gráfico 17, percebe-se que o maior nível de concordância desse construto

encontra-se na confiança em que os respondentes têm nas informações que estão contidas no

relatório, tendo 31,6% concordado em parte e 24,6% concordado totalmente.

De acordo com o gráfico 17, verifica-se que cerca de 56,2% da amostra possuem uma

percepção  positiva  sobre  a  exatidão  dos  dados  apresentados  no  relatório,  tendo  31,6%

concordado em parte e 24,6% concordado totalmente com a assertiva.

Ao  relacionar  os  atributos  de  qualidade  da  informação  na  ciência  da  informação,

Valente e  Fujino (2016)  afirmam que a precisão é  um “atributo que confere valor  real  à

informação. Sentido aproximado de exatidão, correção; remete à forma de registro fiel ao fato

representado”.  Nesse  sentido,  a  concordância  em relação  a  esse  fator  pode  causar  maior

segurança ao usuário ao utilizar a informação para o processo decisório e, portanto, o uso

dessa informação tende a ser estimulado.

Tabela 14 – Distribuição dos respondentes por nível de
concordância em relação à precisão do relatório

Nível de
concordância

PREC1 % PREC2 % PREC3 %

1 = Discordo
Totalmente

1 1,8 3 5,3 4 7,0

2 = Discordo em
Parte

5 8,8 5 8,8 9 15,8

3 = Não concordo
nem discordo

16 28,0 12 21,0 12 21,0

4 = Concordo em
Parte

18 31,6 18 31,6 18 31,6

5 = Concordo
Totalmente

17 29,8 19 33,3 14 24,6

Total 57 100 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Gráfico 17 – Nível de concordância em relação à precisão do relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

5.3.3 Formato

O formato do relatório tem relação direta com o layout do mesmo, ou seja, se a forma

como a informação é apresentada é visualmente agradável ao usuário. A tabela 15 especifica a

distribuição de forma mais detalhada e o gráfico 18 apresenta os dados de modo mais visual e

comparativo.

Em  relação  ao  formato  do  relatório,  36,8%  dos  usuários  consideraram  concordar

apenas em parte que o relatório possui um visual agradável, enquanto 8,8% discordam em

parte. Percebe-se também que 49,1% dos indivíduos relataram que concordam em parte ou

concordam totalmente com a forma como as informações são apresentadas no relatório.

Ainda pelo gráfico 18, nota-se que 33,33% da amostra concordam em parte que as

informações  são  disponibilizadas  de  forma  clara  e  10,5% discordam em parte  com essa

mesma assertiva.

Por fim, de acordo com o gráfico 18, tem-se que 17,5% dos respondentes concordam

que  as  informações  constantes  no  relatório  são  claras,  ao  passo  que  10,5%  discordam

totalmente dessa informação.
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Tabela 15 – Distribuição dos respondentes por nível de
concordância em relação ao formato do relatório

Nível de
concordância

FORM1 % FORM2 % FORM3 % FORM4 %

1 = Discordo
Totalmente

9 15,8 5 8,8 6 10,5 6 10,5

2 = Discordo em
Parte

5 8,8 11 19,3 14 24,6 12 21,1

3 = Não Concordo
nem Discordo

17 29,8 13 22,8 11 19,3 8 14,1

4 = Concordo em
Parte

21 36,8 21 36,8 19 33,3 21 36,8

5 = Concordo
Totalmente

5 8,8 7 12,3 7 12,3 10 17,5

Total 57 100 57 100 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 18 – Nível de concordância em relação ao formato do relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Em geral, o fator formato revelou um quantitativo de respostas significativo na escala

de “discordo totalmente” a “não concordo totalmente” o que é algo preocupante e, portanto, o

layout do extrato  relatório  precisa  ser  repensado pelos  desenvolvedores  do sistema.  Uma

sugestão  é  que  se  atribuam notas  explicativas  às  nomenclaturas  contábeis  disponíveis  no

relatório como uma forma de tornar os termos técnicos mais claros e compreensíveis.
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5.3.4 Facilidade de Uso

O construto facilidade de uso refere-se ao modo como o usuário percebe facilidade em

usar o relatório, isto é, o quão fácil é para ele usar o relatório. Na visualização dos resultados

da tabela 16 e do gráfico 19, percebe-se que 35,0% dos indivíduos consideraram concordar

em parte que não veem dificuldade em entender as informações do relatório.

Tabela 16 – Distribuição dos respondentes por nível de concordância
em relação à facilidade de uso do relatório

Nível de
concordância

FAUS1 % FAUS2 %

1 = Discordo
Totalmente

5 8,8 7 12,3

2 = Discordo em
Parte

12 21,1 12 21,1

3 = Não concordo
nem discordo

5 8,8 9 15,8

4 = Concordo em
Parte

20 35,0 19 33,3

5 = Concordo
Totalmente

15 26,3 10 17,5

Total 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Porém, de acordo com o gráfico 19, nota-se que em relação à facilidade de usar o

relatório, 21,1% discordam em parte, enquanto 12,3% discordam totalmente. Esse fato deve

ser  observado  muito  atentamente  pelos  desenvolvedores  do  sistema  para  que  se  busque

melhorar a interface desse relatório. Corroborando com o achado, Vechiatto e Vidotti (2012)

sugerem que, para que se obtenha uma melhor relação entre o usuário da informação e a

interface  de  um  determinado  produto,  é  necessário  que  se  busque  avaliar  os  aspectos

cognitivos desse público-alvo.
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Gráfico 19 – Nível de concordância em relação à facilidade de uso (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

5.3.5 Tempestividade

A variável tempestividade relaciona-se com a percepção que o usuário da informação

tem em relação ao tempo com que as informações são disponibilizadas. Conforme o gráfico

20, constata-se que, em relação à tempestividade do relatório, 31,6% das pessoas julgaram

que não concordam nem discordam que o relatório disponibiliza informações de que necessita

em tempo hábil.

Percebe-se,  ainda,  que  mais  da  metade  dos  respondentes  possuem uma percepção

positiva sobre a atualização do relatório, visto que 36,8% concordaram em parte e 26,4%

concordaram totalmente com a afirmativa.

Tabela 17 – Distribuição dos respondentes por nível de concordância em relação à tempestividade
Nível de

concordância
TEMP1 % TEM2 %

1 = Discordo
Totalmente

1 1,7 2 3,5

2 = Discordo em
Parte

3 5,3 6 10,5

3 = Não Concordo
nem Discordo

18 31,6 13 22,8

4 = Concordo em
Parte

24 42,1 21 36,8

5 = Concordo
Totalmente

11 19,3 15 26,4

Total 57 100 57 100



91

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 20 – Nível de concordância em relação à tempestividade do relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

5.3.6 Utilidade percebida

A  utilidade  percebida  busca  avaliar  a  percepção  que  o  usuário  tem  de  que  a

informação  disponibilizada  lhe  é  útil.  A  partir  do  gráfico  21,  nota-se  que  47,3%  dos

indivíduos  pesquisados  concordam  totalmente  que  o  uso  do  relatório  possibilita  tomar

decisões mais eficazes.

Em relação  a  julgar  se  o  uso  do  relatório  melhora  no  desempenho na  tomada  de

decisão, 35,1% dos respondentes concordam totalmente com a assertiva.

Ainda em conformidade com o gráfico 21,  observa-se que de 40,3% dos usuários

concordam totalmente que o uso do relatório torna a tomada de decisão mais eficiente.

Por fim, observa-se que, no geral, houve um alto índice de concordância com o fato de

que  o  uso  do  relatório  empreende  melhorias  no  processo  decisório,  ou  seja,  os  usuários

percebem que a informação contida no extrato orçamentário é relevante para a tomada de

decisão.

Corroborando com essa  percepção,  McGee e  Prusak  (1995,  p.  24)  asseveram que

“estamos cercados de dados, e as organizações estão repletas de dados que poderiam se tornar

informação valiosa para algum usuário diante de um problema decisório”.
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Tabela 18 – Distribuição dos respondentes por nível de concordância
em relação à utilidade percebida do relatório

Nível de
concordância

UTIP1 % UTIP2 % UTIP3 %

1 = Discordo
Totalmente

1 1,8 1 1,8 3 5,3

2 = Discordo em
Parte

5 8,8 4 7,0 4 7,0

3 = Não
Concordo nem

Discordo
9 15,8 13 22,8 15 26,3

4 = Concordo em
Parte

15 26,3 19 33,3 12 21,1

5 = Concordo
Totalmente

27 47,3 20 35,1 23 40,3

Total 57 100 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 21 – Nível de concordância em relação à precisão do relatório (%)
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

5.3.7 Satisfação Geral

A satisfação do usuário demonstra o quanto o usuário está satisfeito com o relatório

propriamente dito, com suas características. Na presente pesquisa, a satisfação classifica-se

como a variável dependente. Como esse construto tem mais assertivas do que os demais, as
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tabelas e gráficos aqui explicitados estão divididos em duas partes a fim de que se possa

facilitar o entendimento das análises.

A partir do gráfico 22, percebe-se que 22,8% dos indivíduos concordam totalmente

que estão satisfeitos com o layout do relatório. Já com relação à exatidão do relatório, 36,8%

das pessoas classificaram que concordam apenas em parte.

Em  conformidade  com  o  gráfico  22,  verifica-se  que  apenas  1,8%  dos  usuários

discordam totalmente que, no geral, estão satisfeitos com o relatório.

Tabela 19 – Distribuição dos entrevistados por nível de concordância em relação a satisfação (parte 1)
Nível de

concordância
SATU1 % SATU2 % SATU3 %

1 = Discordo
Totalmente

5 8,7 6 10,6 1 1,8

2 = Discordo em
Parte

9 15,8 9 15,8 8 14,0

3 = Não
Concordo nem

Discordo
14 24,6 11 19,3 13 22,8

4 = Concordo em
Parte

16 28,1 21 36,8 22 38,6

5 = Concordo
Totalmente

13 22,8 10 17,5 13 22,8

Total 57 100 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Gráfico 22 – Nível de concordância em relação à satisfação (%) – parte 1
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Em conformidade com o gráfico 23, verifica-se que 35,1% dos usuários da pesquisa

possuem uma percepção negativa sobre a facilidade de uso do relatório. Essa assertiva é a que

obteve maior percentual de insatisfação e, portanto, merece uma atenção especial por parte da

equipe que desenvolve o sistema. Sobre a satisfação com a atualização do relatório, 29,8% das

pessoas classificaram que concordam em parte.

Constata-se, ainda, que 43,9% das pessoas concordam em parte que estão satisfeitos

com o conteúdo do relatório.

Por fim, percebe-se que 31,6% dos indivíduos consideraram concordar em parte que

estão satisfeitos com a utilização da informação do relatório para a tomada de decisão.

Tabela 20 – Distribuição dos respondentes por nível de concordância em relação à satisfação (parte 2)
Nível de

concordância
SATU4 % SATU5 % SATU6 % SATU7 %

1 = Discordo
Totalmente

8 14,0 1 1,8 2 3,5 3 5,2

2 = Discordo em
Parte

12 21,1 8 14,0 7 12,2 11 19,3

3 = Não
Concordo nem

Discordo
8 14,0 19 33,3 12 21,1 12 21,1

4 = Concordo em
Parte

19 33,3 17 29,8 25 43,9 18 31,6

5 = Concordo
Totalmente

10 17,6 12 21,1 11 19,3 13 22,8

Total 57 100 57 100 57 100 57 100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Gráfico 23 – Nível de concordância em relação à satisfação (%) – parte 2
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Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Esta seção apresentou a descrição da percepção dos gestores e secretários em relação

às variáveis do modelo. Deste modo, atende-se ao segundo objetivo específico. No próximo

tópico, serão apresentados os resultados inferenciais,  a partir  da análise multivariada e da

análise quantitativa de conteúdo.

5.4 Análise Inferencial dos fatores influenciadores da satisfação do usuário

A relação entre as variáveis independentes (conteúdo, precisão, formato, facilidade de

uso, tempestividade e utilidade percebida) e a satisfação (variável dependente) foi definida

através da estatística multivariada com as técnicas de análise de componentes principais e de

regressão múltipla. Conforme mencionado no capítulo de Metodologia, para atingir o terceiro

objetivo da pesquisa, foram empregados esses dois métodos estatísticos, sequencialmente.

5.4.1 Análise de componentes principais

Na análise de componentes principais, foram identificadas as comunalidades, o total

de variância explicada e a matriz de carga de componentes para cada uma das variáveis do

modelo de pesquisa. Os detalhes das análises estatísticas para cada construto do modelo da

pesquisa encontram-se para consulta no Apêndice D. Nesta seção, por meio da Figura 25,
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apresentam-se apenas os fatores gerados pela análise de componentes principais, com a carga

fatorial  respectiva.  Todos os construtos do modelo de pesquisa  puderam ser  incluídos no

modelo de mensuração dos fatores que afetam a satisfação de usuário do relatório de extrato

orçamentário.

Figura 25 – Fatores e Cargas fatoriais correspondentes

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Além disso,  foi  observado através  da análise  de correlação se  há  relação entre os

fatores e se essa relação é significante. Em conformidade com o quadro 22, observa-se que

existe uma correlação positiva forte entre as variáveis independentes e a satisfação (valores

muito próximos de 1). O valor-p para a correlação entre essas variáveis foi menor que o nível

de significância de 0,05, logo, o coeficiente de correlação é significativo.

Quadro 9 – Correlação com a Satisfação do Usuários
Fator Correlação Valor-p
Conteúdo 0,97 0,00
Precisão 0,96 0,00
Formato 0,98 0,00
Facilidade de Uso 0,96 0,00
Tempestividade 0,95 0,00
Utilidade Percebida 0,93 0,00

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Após definidos os fatores e as cargas de todos os componentes, o próximo passo foi

identificar quais são os construtos que mais influenciam a satisfação no uso do relatório de

extrato orçamentário, descritos no próximo tópico.

5.4.2 Análise de Regressão Múltipla

A  análise  de  regressão  buscou,  através  de  um  conjunto  de  técnicas  estatísticas,

construir um modelo para descrever o comportamento da satisfação em função dos fatores

(gerados  pela  ACP):  conteúdo,  precisão,  formato,  facilidade  de  uso,  tempestividade  e

utilidade percebida.

Para tanto, foi analisado, inicialmente o coeficiente de correlação. Pelo quadro 10,

tem-se que o coeficiente de correlação é de 0,993 e que o R2 (R Square) é de 0,985 (eleva-se o

valor de R ao quadrado). Isso significa que 98,5% da variação na satisfação é explicada pelas

variáveis independentes.

Quadro 10 – Análise do Coeficiente de Correlação

Model Summary

Model R R quadrado
R quadrado

ajustado

Erro-padrão

estimado

Durbin-

Watson

1 0,993 0,985 0,984 1,289 2,242

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Pelo quadro 11, tem-se que, para um R2 de 0,985 e um valor-p < 0,05, a hipótese nula

é rejeitada e, portanto, há evidência para afirmar que existe um relacionamento linear entre os

construtos e a satisfação.

Quadro 11 – Análise de Variância

ANOVAa

Modelo
Soma dos

quadrados

Grau de

liberdade
Quadrado médio F Valor-p

1

Regression 8046,019 6 1341,003 806,601 0,000

Residual 119,703 72 1,663

Total 8165,722 78

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.
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Através do quadro 12, pode-se obter o modelo estatístico da relação entre a satisfação

e as variáveis independentes, onde a Satisfação prevista corresponde à equação: 

Ainda  pelo  quadro  12  pode-se  observar  o  nível  de  significância  de  cada  variável

independente, isoladamente, representado pelo valor-p que deve ser menor que 0,05. Então,

tem-se que as variáveis que possuem maior significância são a facilidade de uso e o formato,

por terem o seu valor-p mais próximos de 0.

Os dados do quadro 12 permitem identificar, através do coeficiente não padronizado 

(beta), que a satisfação possui uma relação positiva com os construtos conteúdo, precisão,

formato, facilidade de uso e utilidade percebida, e que a satisfação é incrementada na razão

dos  coeficientes   dessas  variáveis.  Portanto,  as  hipóteses  H1,  H2,  H3,  H4 e  H6 foram

confirmadas. 

Por outro lado, a satisfação possui uma relação negativa com a tempestividade, ou

seja, a satisfação é reduzida na medida da razão do coeficiente   da tempestividade. Dessa

maneira, a hipótese H5 não pode ser confirmada.

Quadro 12 – Coeficientes do Modelo de Regressão testado

Modelo

Coeficientes não

padronizados

Coeficientes

padronizados
t Valor-p

 (beta) Erro padrão Beta

1

(Constant) -0,096 0,264 -0,364 0,717

Conteúdo 0,343 0,101 0,212 3,385 0,001

Precisão 0,374 0,111 0,192 3,358 0,001

Formato 0,584 0,104 0,332 5,640 0,000

Facilidade de uso 0,601 0,155 0,201 3,879 0,000

Tempestividade -0,008 0,171 -0,003 -0,047 0,963

Utilidade percebida 0,169 0,081 0,091 2,095 0,040

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Satisfação com o uso do relatório = -0,096 +0,343*conteúdo

+0,374*precisão +0,584*formato + 0,601*facilidade de uso -

0,008*tempestividade + 0,169*utilidade
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Assim, pela análise de significância (valor-p) e do coeficiente , pode-se estabelecer a

influência de cada construto na satisfação do usuário, conforme a figura 26, a seguir. Pôde-se

ainda observar que o fator tempestividade deve ser excluído do modelo por apresentar valor-p

de 0,963 e, portanto, não possuir significância no modelo proposto.

Figura 26 – Modelo da Pesquisa após a Regressão Múltipla 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

Portanto, pode-se inferir que as variáveis que possuem maior influência na satisfação

são  a  facilidade  de  uso percebida  pelos  usuários  e  o  formato do  relatório  de  extrato

orçamentário. No que se refere à facilidade de uso, o resultado corrobora com o estudo de

Santana et al. (2016), que mostrou que percepção de facilidade de uso era o fator mais latente,

explicando 64,5% da equação. 

Para ilustrar esse importante resultado de que a facilidade de uso é o fator que exerce

maior influencia sobre a satisfação, um dos respondentes abordou na resposta à questão aberta

que  “a  nomenclatura  utilizada  é  de  difícil  compreensão.  Seria  interessante  que  fosse

oferecida  uma  capacitação  aos  gestores  (chefias  e  secretários)  para  a  utilização  deste

instrumento”. Outra contribuição foi dada, nesse sentido, por um secretário:  “para quem é

leigo em contabilidade, a linguagem técnica do relatório (descrição dos eventos) dificulta um

pouco o entendimento”.

Na perspectiva da gestão da informação, Vechiato e Vidotti (2012) esclarecem que a

usabilidade aplicada a ambientes informacionais digitais promove melhorias na percepção da

facilidade de uso. Além disso, os autores afirmam que, com a quantidade de informação que é

disponibilizada atualmente, é essencial que se enfatize os estudos de usabilidade nos mais
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diversos  ambientes  informacionais  digitais.  Nesse  sentido,  a  criação  de  medidas  que

empreendam melhorias na percepção da facilidade de uso do relatório é fundamental.

O  segundo  fator  de  maior  influência  na  satisfação  foi  o  formato  do  relatório,

explicando 58,4% da satisfação. Esse resultado vai ao encontro dos estudos de Santana et al.

(2016), em que o formato também influenciou positivamente a satisfação. Sobre esse aspecto,

um dos respondentes da questão aberta comenta: “sugiro algumas mudanças no que tange ao

layout  do  relatório  com  a  finalidade  de  melhorar  a  legibilidade  do  mesmo.” Outra

contribuição  foi  feita  por  um  vice-gestor: “O  relatório  é  bom,  porém  pode  melhorar,

principalmente o visual”. Ainda nesse sentido, um outro respondente afirma: “Acredito que

as informações apresentadas no relatório poderiam ser melhor organizadas. O layout deixa a

desejar, dificultando bastante a compreensão dos dados [...]”.

Sob  o  enfoque  da  gestão  da  informação,  o  formato  ou  layout de  um  produto

informacional pode facilitar o entendimento do mesmo, trazendo mais clareza ao processo

decisório. Nessa perspectiva, Choo (2003) aborda que o uso da informação é um processo

desordenado  e  confuso  por  ser  influenciado  por  aspectos  cognitivos,  emocionais  e

situacionais.  Assim,  na  medida  em que  o  relatório  for  melhor  organizado  ele  poderá  ser

melhor aproveitado.

Por outro lado, tem-se ainda que o fator de menor influência positiva é a utilidade

percebida. No resultado encontrado por Queiroz et al. (2017), o fator de maior influência foi a

utilidade  percebida.  Porém,  no  estudo  desses  autores,  a  utilidade  percebida  considerava

variáveis  como facilidade de acesso e  layout.  De certo modo,  essas se relacionam com a

facilidade de uso e o formato, consideradas as variáveis mais influentes nesse estudo.

Além  disso,  essa  etapa  permitiu  a  avaliação  das  hipóteses  propostas  no  estudo,

conforme descrito no quadro 13. Pela análise de regressão observou-se que as hipóteses 1, 2,

3, 4 e 6 não foram rejeitadas e a hipótese 5 foi rejeitada, pois não houve significância na

análise de regressão.

Quadro 13 – Situação das Hipóteses do Estudo
Construto Hipótese Situação

Conteúdo H1  -  A  percepção  acerca  do  conteúdo  da
informação  é  positivamente  relacionada  com  a
percepção de satisfação do usuário.

Não rejeitada

Precisão H2  –  A  precisão  dos  relatórios  percebida  é
positivamente  associada  a  percepção  de
satisfação do usuário.

Não rejeitada

Formato H3  –  A  percepção  sobre  o  conteúdo  da Não rejeitada
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informação  é  positivamente  associada  com  a
percepção de satisfação do usuário.

Facilidade  de
Uso

H4  –  A  percepção  da  facilidade  de  uso  do
sistema  é  positivamente  associada  com  a
percepção de satisfação do usuário.

Não rejeitada

Tempestividade H5  –  A  percepção  da  facilidade  de  uso  do
sistema  é  positivamente  relacionada  com  a
percepção de satisfação do usuário.

Rejeitada

Utilidade
Percebida

H6  –  A  utilidade  percebida  do  sistema  é
positivamente  relacionada  com  a  percepção  de
satisfação do usuário.

Não rejeitada

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim, foram identificadas as relações das variáveis independentes com a satisfação e,

portanto, foi atingido o terceiro objetivo específico. Dito isto, o passo seguinte é analisar as

contribuições realizadas na última parte do questionário,  a qual foi  realizada por meio da

análise quantitativa de conteúdo, explicada a seguir.

5.4.3 Análise quantitativa de conteúdo

A análise de conteúdo foi realizada por meio de nuvem de palavras, com o auxílio da

ferramenta  Word Cloud10. A nuvem de palavras coloca em maior destaque as palavras que

foram mais  citadas  no  discurso.  Quanto  maior  o  número  de  citações  do  termo,  maior  o

tamanho dele na nuvem.

Ao analisar a figura 27, tem-se que a palavra em maior evidência é “capacitação” que

está  relacionada  com  a  necessidade  que  os  usuários  têm  de  aprender  a  utilizar  as

funcionalidades da aba Orçamento, do sistema SIPAC – citada por 7 usuários. A capacitação,

além  de  possibilitar  que  os  usuários  se  aproximem  mais  do  produto  informacional,

proporciona aos não-usuários a familiarização com o relatório e, consequentemente, torna o

acesso mais fácil para os usuários. Como exemplo disso, um dos respondentes sugeriu “que

se faça uma capacitação para que as dúvidas sejam esclarecidas e possamos trabalhar com

mais clareza”.

10  Disponível em: https://www.wordclouds.com/
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Figura 27 – Nuvem de Palavras

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados da pesquisa.

A  palavra  “dificulta”  também  foi  bastante  citada,  referindo-se  à  dificuldade  do

entendimento  de  algumas  informações  apresentadas.  Essa  análise  remete  aos  construtos

‘facilidade de uso’ e ‘formato’ do relatório. Dentre as citações, destacam-se: “a nomenclatura

utilizada é de difícil compreensão” e “acredito que as informações apresentadas no relatório

poderiam  ser  melhor  organizadas.  O  layout  deixa  a  desejar,  dificultando  bastante  a

compreensão dos dados [...]”.

Essa dificuldade pode estar relacionada ao fato de que o extrato orçamentário possui

informações com termos específicos/ técnicos da ciência contábil e, portanto, a compreensão

adequada dos dados exige que o usuário tenha o mínimo de conhecimento nessa área. 

Ainda sobre o conteúdo do relatório, uma sugestão foi dada pelo próprio respondente –

“[...]  sugiro,  por  exemplo,  que  as  categorias  referentes  à  natureza  de  despesas  sejam

apresentadas por cores diferentes”.

A palavra “valores”, que também está em destaque na nuvem, é citada nos discursos

referindo-se à inconsistência dos dados,  relacionados com a ‘precisão’ da informação. Os

usuários referem-se à precisão afirmando: “[...] aparece, com frequência, aparentes conflitos

entre os valores do extrato e do saldo orçamentário”.

Cumpre  destacar  que  os  aspectos  enfatizados  na  análise  quantitativa  de  conteúdo

corroboram com os aspectos destacados na análise estatística, trazendo ainda mais veracidade

aos dados encontrados.
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Com a análise da percepção dos usuários sobre a melhoria dos relatórios, através da

nuvem de palavras, atingiu-se o quarto objetivo específico. Tendo finalizado o capítulo de

análise  e  discussão  dos  resultados,  o  próximo  capítulo  apresenta  as  recomendações  e

sugestões de melhorias.
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DE MELHORIAS

Como forma de empreender melhorias nos fatores que exercem maior influência na

satisfação e, ainda, no intuito de fomentar o uso do relatório, algumas recomendações são

sugeridas  a  seguir.  Além  disso,  recomenda-se  que  os  desenvolvedores  do  sistema,  que

possuem o conhecimento técnico, possam avaliar meios de melhorar a satisfação dos usuários

nos aspectos aqui comentados.

Inicialmente, sugere-se a elaboração de um curso de capacitação a ser disponibilizado

aos gestores, secretários e demais usuários do relatório, como forma de abranger as maiores

limitações do extrato orçamentário. Atualmente,as atividades de capacitação, por iniciativa da

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP, são disponibilizadas, periodicamente, para os

servidores  da  UFRN,  através  do  SIGRH,  podendo  ser  realizadas  presencialmente  ou  a

distância.

Entende-se que um curso de capacitação poderia familiarizar os não usuários com o

relatório e, assim, empreender o uso do mesmo; além disso, a capacitação visaria melhorar a

percepção acerca da facilidade de uso e do formato e ainda, proporcionar conhecimento dos

termos técnicos da área contábil. Por fim, a capacitação supriria a necessidade mais latente

avaliada no discurso dos respondentes. 

Face ao exposto,  encontra-se a seguir  uma sugestão de proposta para atividade de

capacitação  acerca  do  extrato  orçamentário  nos  padrões  requisitados  pela  PROGESP.

Recomenda-se, também, que se elabore uma cartilha acerca do extrato orçamentário como

uma ferramenta auxiliar para gestores e secretários.

Atividade de Capacitação

Nome da Atividade: O extrato orçamentário como ferramenta para a execução do orçamento.

Tipo da Atividade: Módulo

Carga Horária: 3 horas/aula

Público-alvo: gestores e secretários

Objetivos: auxiliar gestores e secretários no uso do extrato orçamentário; esclarecer termos e

nomenclaturas  contábeis  utilizados  no  relatório;  tornar  conhecida  as  funcionalidades  do

relatório; promover a utilização do extrato orçamentário para o planejamento e a execução do

orçamento.
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Conteúdos  Programados: Conhecendo  as  funcionalidades  do  extrato  orçamentário:

introdução,  filtro  por  movimento;  filtro  por  natureza  de  despesa;  o  saldo  da  unidade;

entendendo a nomenclatura contábil: introdução, as despesas de custeio e suas subdivisões; as

despesas de capital, os débitos e créditos, o empenho; utilizando o extrato orçamentário como

ferramenta para a tomada de decisão.

Metodologia: aula expositiva

Recursos Necessários: sala de reunião, computador, projetor multimídia

No tocante a melhorias no conteúdo expresso no relatório, faz-se necessário pensar em

uma nova maneira de disponibilizar a informação. Por exemplo, que ao aproximar o mouse do

item “custeio” na coluna “natureza da despesa”, apareça uma explicação do que seria esse

item, conforme demonstrado na figura 28. Sugere-se que esse esclarecimento seja feito nos

demais itens da coluna “natureza da despesa”.

Figura 28 – Sugestão de Melhoria no Formato do Relatório

Fonte: Elaborado pela autora, a partir do print da tela.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  do cenário atual  de  valorização de ferramentas  que viabilizem a gestão da

informação  e  de  instrumentos  que  possam mensurar  a  satisfação  dos  usuários  no uso  de

sistemas de informação, esta pesquisa buscou analisar os fatores que influenciam a satisfação

dos gestores e secretários com o uso do relatório Extrato Orçamentário, emitido pelo SIPAC.

Para  alcançar  esse  objetivo  geral,  foram  propostos  os  seguintes  objetivos  específicos:

caracterizar o perfil de uso do extrato orçamentário; descrever a percepção da amostra com

relação às variáveis que afetam a satisfação; identificar os construtos do modelo que mais

impactam a satisfação; e analisar a percepção dos usuários quanto aos aspectos de melhoria

do relatório. A teoria utilizada como âncora foi o modelo de satisfação do usuário de Doll e

Torkzadeh (1988).

Os resultados encontrados evidenciaram que os respondentes que usam o relatório, em

sua maioria, o fazem pelo menos uma vez por mês, porém 28% dos respondentes afirmaram

que nunca utilizaram o referido relatório e 9% o acessam muito raramente. Nesse sentido,

recomenda-se que a alta gestão busque meios de incrementar o uso do relatório, tendo em

vista a sua importância para o acompanhamento e planejamento dos gastos.

Em relação aos fatores que influenciam a satisfação, foi avaliado que os usuários do

relatório se encontram parcialmente satisfeitos,  em sua maioria,  embora o item “formato”

tenha ficado com a média dos respondentes na escala “não concordo nem discordo”.

Os resultados da análise de regressão múltipla, a partir dos fatores gerados pela análise

de  componentes  principais,  também  confirmaram  que  os  construtos  que  exercem  maior

influência  sobre  a  satisfação são a facilidade de uso e  o  formato.  Todas as  hipóteses  do

modelo de pesquisa não puderam ser rejeitadas, exceto a tempestividade, pois esse construto

não exerceu uma influência significativa e, portanto, foi retirado do modelo. 

Por fim, observou-se,  pela análise das sugestões dos respondentes,  que existe uma

necessidade  latente  de  capacitação  e,  na  sequência,  os  entrevistados  relataram  sentir

dificuldade no entendimento das informações constantes no relatório.

Face  ao  exposto,  tem-se  que  todos  os  objetivos  da  pesquisa  foram atingidos  e  os

resultados do trabalho poderão contribuir para a potencialização do benefício proveniente de

uma  utilização  mais  eficaz  do  relatório  por  parte  dos  gestores  universitários  e,

consequentemente, para uma tomada de decisão mais adequada, com base nas informações

contidas nos relatórios gerados pelos sistemas de informação. 



107

Espera-se ainda que este estudo venha a contribuir na atuação dos desenvolvedores do

sistema  pesquisado,  de  forma  que,  uma  vez  conhecendo  os  fatores  que  devem  ser

aperfeiçoados, possam cada vez mais incrementar a qualidade dos sistemas automatizados da

instituição e aumentar satisfação de seus usuários.

Do ponto de vista teórico, esta pesquisa abordou a percepção de gestores e secretários

sobre os fatores que influenciam a satisfação, através de uma adaptação do modelo de Doll e

Torkzadeh (1988), no contexto de uma universidade pública brasileira, mais especificamente,

voltado para a gestão do orçamento público.

Como limitações do estudo tem-se que a amostra foi por conveniência, o que restringe

sua generalização. Em termos estatísticos, apresenta uma taxa de erro de 8%, quando o ideal

seria ser de 5%, no máximo. Outra limitação é ser de corte temporal, que mostra apenas um

instantâneo do fenômeno. Por fim, a coleta de dados não foi realizada em todos os centros

acadêmicos, limitando o alcance da pesquisa.

Este  estudo  não  teve  a  intenção  de  esgotar  a  temática  abordada.  Tem-se  como

recomendação a elaboração de uma atividade de capacitação, como forma de abranger as

maiores limitações do extrato orçamentário citadas nesta pesquisa, e ainda como forma de

empreender melhorias nos fatores que mais influenciam a satisfação.

Como sugestão de pesquisas científicas futuras, o mesmo trabalho poderia ser aplicado

em outros centros acadêmicos e unidades administrativas, para fins comparativos. Sugere-se

um estudo de usabilidade acerca do relatório  para que haja melhorias no fator denominado

facilidade  de  uso.  Além disso,  que  se  investigue  mais  amplamente  o  comportamento  do

usuário da informação contábil, na intenção de compreender suas reais necessidades e adaptá-

las ao relatório de natureza orçamentária. Recomenda-se ainda, como sugestão de estudos

futuros, testar moderadores como idade, função e gênero, e realizar estudos com metodologias

qualitativas.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL DA PESQUISA

QUESTIONÁRIO

Caro (a) participante,

Convidamos  você  a  responder  esse  questionário,  que  é  parte  de  uma pesquisa  de
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa tem como objetivo investigar que
fatores influenciam a satisfação do usuário com o uso de relatórios gerenciais. Nesta pesquisa,
o  relatório  gerencial  ao  qual  nos  referimos  é  o  extrato  orçamentário  da  sua  unidade,
conforme ilustrado abaixo.

Garantimos o anonimato e afirmamos que os princípios éticos estão sendo respeitados.
Asseguramos que os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Salienta-se que sua
participação é totalmente voluntária. Esta pesquisa levará aproximadamente 10 minutos para
ser  concluída.  Por  fim,  colocamo-nos  à  disposição  para  eventuais  esclarecimentos  e
agradecemos sua colaboração.

Profa. Dra. Anatália S. M. Ramos (Professora Titular – PPGIC/ UFRN)
E-mail: anatalia@ufrnet.br

Niomar Christina de F. Dantas (Mestranda em Gestão da Informação e do Conhecimento –
PPGIC/ UFRN)

E-mail: niomar_cris@hotmail.com

Fonte: Manual do Sistema. 
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Bloco I – Perfil de Uso do Extrato Orçamentário

1 – Com que frequência você costuma utilizar o extrato orçamentário?
[  ] regularmente    [  ] frequentemente    [  ] ocasionalmente    [  ] raramente    [  ] nunca 

2 – Se você já  usou o relatório “extrato orçamentário por  unidade” em algum momento,
indique qual foi o motivo. Pode-se assinalar mais de uma assertiva.
[  ] Informar-me sobre o saldo atual.
[  ] Planejar-me para eventos futuros.
[  ] Decidir sobre como utilizar o recurso recebido.
[  ] Certificar-me do que já foi gasto.
[  ] Realizar o direcionamento da receita.
[  ] Atualizar-me da situação orçamentária atual.
[  ] Demonstrar as transações ocorridas aos demais membros da minha unidade.
[  ] Outras decisões. Quais? _____________________________________________

Bloco II– Avaliação dos Fatores que Influenciam a Satisfação do Usuário

3 – Gostaríamos que você se posicionasse quanto ao grau de concordância com a satisfação
com o uso de relatórios para a tomada de decisão. Ao responder os itens a seguir, marque com
apenas um X cada assertiva, indicando até que ponto você concorda ou discorda, de acordo
com a escala:

1 2 3 4 5
Discordo

Totalmente
Discordo
em Parte

Indiferente Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

Assertivas 1 2 3 4 5
O relatório fornece as informações que eu preciso.
O  conteúdo  do  relatório  está  de  acordo  com  as  minhas
necessidades.
O relatório disponibiliza as informações de acordo com o que
eu preciso.
O relatório gera uma quantidade de informações suficientes
para mim.
O relatório gera a quantidade de informações que eu preciso.
Eu acho que o relatório é preciso.
Acho que o relatório disponibiliza informações corretas.
Acho que o relatório disponibiliza informações precisas.
Acho que o relatório disponibiliza informações seguras.
Eu acho que as informações disponibilizadas no relatório são
apresentadas em um formato útil.
Eu acho que as informações constantes no relatório são claras.
Eu  acho  que  o  formato  do  relatório  atende  as  minhas
necessidades.
Estou  de  acordo  com  a  forma  como  as  informações  são
apresentadas no relatório.
Eu acho o relatório amigável (possui um visual agradável).
Eu acho o relatório fácil de usar.
Acho fácil usar o relatório para o que eu preciso.
Eu  acho  que  a  minha  interação  com  relatório  é  clara  e
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entendível.
Eu acho que a minha interação com o relatório é fácil.
Eu acho fácil operar o relatório.
Eu  acho  que  o  relatório  disponibiliza  para  mim  as
informações que necessito em tempo hábil.
Eu acho que o relatório contém informações atualizadas.
Eu  acho  que  o  relatório  proporciona  informações  de  uma
maneira adequada.
Eu acho que o uso do relatório me possibilita tomar decisão
mais rapidamente.
Eu acho que o uso do relatório melhora o meu desempenho na
tomada de decisão.
Eu acho que o uso do relatório facilita a minha tomada de
decisão.
Eu acho o relatório útil para a tomada de decisão.

Bloco III – Avaliação da Satisfação

4 - Gostaríamos que você se posicionasse quanto ao grau de satisfação sobre as assertivas
abaixo. Marque com apenas um X cada assertiva, indicando até que ponto você está satisfeito
ou insatisfeito, de acordo com a escala:

1 2 3 4 5
Totalmente
satisfeito

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Totalmente
insatisfeito

1 2 3 4 5
Como me sinto em relação ao uso do relatório?
Como me sinto ao conteúdo do relatório?
Como  me  sinto  em  relação  à  exatidão  das  informações
apresentadas no relatório?
Como me sinto em relação ao layout do relatório?
Como me sinto em relação à facilidade de uso do relatório?
Como me sinto em relação à tempestividade do relatório?
Como  me  sinto  em  relação  ao  uso  da  informação  para  a
tomada de decisão?
Em geral, como me sinto em relação ao relatório?

Bloco IV – Perfil do Respondente

5 - Qual a sua função? 
[  ] Secretário  [  ] Chefe de Departamento                     [  ] Diretor de Centro

6 - Há quanto tempo você atua no cargo (em anos)?________________________

7 - Já atuou nesse cargo anteriormente aqui na UFRN?        [  ] Sim     [   ] Não

8 - A qual Centro Acadêmico você pertence? 
[  ]CB      [  ]CCS      [  ]CCET      [  ]CCHLA      [  ]CCSA      [  ]CE      [  ]CT

9 - Quantos anos você tem? _____________________________________

Agradecemos a sua colaboração!
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APÊNDICE B – QUESTÕES PARA O PRÉ-TESTE

1.  As  questões  são  de  fácil  compreensão?  Caso  não,  indicar  quais  questões  apresentam

dificuldade de compreensão.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.  As  questões  apresentam dupla  interpretação?  Em caso positivo,  indicar  quais  questões

apresentam dupla interpretação.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. As questões apresentam mais de uma pergunta em um único questionamento? Em caso

positivo, indicar as questões.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.  A  ordem  das  questões  está  adequada?  Caso  não,  indicar  quais  questões  apresentam

dificuldade de compreensão em sua avaliação.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. A introdução do questionário está adequada? Caso não, indicar o que não está adequado.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO FINAL

QUESTIONÁRIO

Caro (a) participante,

Convidamos  você  a  responder  esse  questionário,  que  é  parte  de  uma pesquisa  de
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A pesquisa tem como objetivo investigar que
fatores influenciam a satisfação do usuário com o uso de relatórios gerenciais. Nesta pesquisa,
o  relatório  gerencial  ao  qual  nos  referimos  é  o  extrato  orçamentário  da  sua  unidade,
conforme ilustrado abaixo.

Garantimos o anonimato e afirmamos que os princípios éticos estão sendo respeitados.
Asseguramos que os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Salienta-se que sua
participação é totalmente voluntária. Esta pesquisa levará aproximadamente 5 minutos para
ser  concluída.  Por  fim,  colocamo-nos  à  disposição  para  eventuais  esclarecimentos  e
agradecemos sua colaboração.

Profa. Dra. Anatália S. M. Ramos (Professora Titular – PPGIC/ UFRN)
E-mail: anatalia@ufrnet.br

Niomar Christina de F. Dantas (Mestranda em Gestão da Informação e do Conhecimento –
PPGIC/ UFRN)

E-mail: niomar_cris@hotmail.com
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Bloco I – Perfil de Uso do Extrato Orçamentário por Unidade

1  –  Com  que  frequência  você  costuma  utilizar  o  relatório  Extrato  Orçamentário  por
Unidade?
[  ] todos os dias [  ] pelo menos uma vez por semestre

[  ] pelo menos uma vez por semana [  ] pelo menos uma vez por ano

[  ] pelo menos uma vez por mês [  ] nunca

Caso você nunca tenha utilizado o relatório, por favor, pule para a questão 28.

2 – Se você já  usou o relatório “extrato orçamentário por  unidade” em algum momento,
indique qual foi o motivo. Pode-se assinalar mais de uma assertiva.

[  ] Informação sobre o saldo atual.

[  ] Planejamento para eventos futuros.

[  ] Acompanhamento do que já foi gasto.

[  ] Compartilhamento das informações com os demais membros da minha unidade.

[  ] Outras decisões. Quais? _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bloco II– Avaliação dos Fatores que Influenciam a Satisfação do Usuário com o Uso do
Relatório Extrato Orçamentário por Unidade.

Gostaríamos que você se posicionasse quanto ao grau de concordância com a satisfação com
o uso do relatório. Ao responder os itens a seguir, marque com apenas um X cada assertiva,
indicando até que ponto você concorda ou discorda, de acordo com a escala:

1 2 3 4 5
Discordo

Totalmente
Discordo
em Parte

Não concordo
nem discordo

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

Assertivas 1 2 3 4 5
3 Não vejo dificuldade em entender as informações do

relatório.
4 Estou satisfeito(a) com o layout do relatório.
5 O  uso  do  relatório  me  possibilita  tomar  decisões

mais eficazes.
6 As  informações  contidas  no  relatório  atendem aos

meus interesses.
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1 2 3 4 5
Discordo

Totalmente
Discordo
em Parte

Não concordo
nem discordo

Concordo
em Parte

Concordo
Totalmente

Assertivas 1 2 3 4 5
7 Estou satisfeito(a) com a exatidão do relatório.
8 Eu acho que o relatório possui um visual agradável.
9 Em geral, estou satisfeito(a) com o relatório.

10 Estou de acordo com a forma como as informações
são apresentadas no relatório.

11 O relatório disponibiliza informações corretas.
12 Eu confio nas informações contidas no relatório.
13 Eu acho o relatório fácil de usar.
14 Estou  satisfeito(a)  com  a  facilidade  de  uso  do

relatório.
15 O relatório fornece as informações de que eu preciso.
16 Estou satisfeito(a) com a atualização do relatório.
17 O  conteúdo  do  relatório  está  de  acordo  com  as

minhas necessidades.
18 Estou satisfeito(a) com o conteúdo do relatório.
19 Acho  que  o  relatório  apresenta  os  dados  com

exatidão.
20 Eu  acho  que  o  uso  do  relatório  melhora  o  meu

desempenho na tomada de decisão.
21 O relatório me disponibiliza as informações de que

necessito em tempo hábil.
22 Eu  acho  que  o  relatório  contém  informações

atualizadas.
23 As informações do relatório são disponibilizadas de

forma clara.
24 As  informações  disponibilizadas  no  relatório  são

suficientes para mim.
25 Estou satisfeito(a) com a utilização da informação do

relatório para a tomada de decisão.
26 As informações que se encontram no relatório são

claras.
27 Usar  o  relatório  torna  a  minha tomada de  decisão

mais eficiente.

28 – Caso nunca tenha usado o relatório, assinale abaixo o motivo.

[  ] Não preciso do relatório [  ] Não conheço o relatório
[  ] Não confio no relatório
[  ] Outro. Qual? _________________________________________________
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Bloco III – Perfil do Respondente

29 – Qual o seu gênero? [  ] Masculino [  ] Feminino

30 - Qual a sua função?
[  ] Secretário(a) [  ] Chefe/ Diretor [  ] Vice-chefe/ Vice-diretor

31 - Há quanto tempo você atua no cargo (em anos)?________________________

32 - Já atuou nesse cargo anteriormente aqui na UFRN? 
[  ] Sim [   ] Não

33 - A qual Centro Acadêmico você pertence? 
[  ]CB         [  ]CCET         [  ]CCHLA         [  ]CCSA         [  ]CE         [  ]CT

34 - Quantos anos você tem? _____________________________________

35 – Gostaria de fazer alguma sugestão, crítica ou elogio ao relatório?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Agradecemos a sua colaboração!
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APÊNDICE D – RESULTADOS DA ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS

Neste apêndice, são apresentados em detalhes todos os testes estatísticos realizados

com o objetivo de gerar os fatores.

Conteúdo

A partir do quadro 14, observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. As questões 15 e 24, mostraram-se com maior poder de explicação

para os fatores, cerca de 0,82 e 0,80 respectivamente.

Quadro 14 - Comunalidades do Conteúdo
Índice Extração

6. As informações contidas no relatório atendem aos meus 
interesses.

0,65

15. O relatório fornece as informações que eu preciso. 0,82
17. O conteúdo do relatório está de acordo com as minhas 
necessidades.

0,71

24. As informações disponibilizadas no relatório são 
suficientes para mim.

0,80

Fonte: Elaborado pela autora

Pelo quadro 14, observa-se que foi 1 autovalor acima de 1, o que explica 74,5% da

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 24), verifica-se que o primeiro autovalor explica

mais, ou seja, é mais representativo.

Quadro 15 - Total de variância explicada do conteúdo

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado
%

1 2,98 74,50 74,50 2,98 74,50 74,50

2 0,47 11,76 86,26    

3 0,33 8,14 94,41    

4 0,22 5,59 100    
Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 24 - Autovalores das componentes principais do conteúdo

Fonte: SPSS

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes será realizada com um componente. Verifica-se que os índices que estão mais

ligados ao fator 1 são: 15 e 24, como pode ser visualizado no quadro 15. 

Quadro 16 - Matriz de cargas dos componentes do conteúdo

Índice
Componente

1

15. O relatório fornece as informações que eu preciso. 0,91
24. As informações disponibilizadas no relatório são suficientes 
para mim.

0,89

17. O conteúdo do relatório está de acordo com as minhas 
necessidades.

0,84

6. As informações contidas no relatório atendem aos meus 
interesses.

0,81

Fonte: Elaborado pela autora

Precisão

A partir do quadro 16, observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. As questões 11 e 12 mostraram-se com maior poder de explicação

para os fatores, cerca de 088 e 0,85 respectivamente.
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Quadro 17 - Comunalidades da precisão
Índice Extração

11. O relatório disponibiliza informações corretas. 0,88

12. Eu confio nas informações contidas no relatório. 0,85

19. Acho que o relatório apresenta os dados com exatidão. 0,85
Fonte: Elaborado pela autora

Pelo quadro 17, observa-se que foi um autovalor acima de 1, o que explica 86% da

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 25), verifica-se que o primeiro autovalor explica

mais, ou seja, é mais representativo.

Quadro 18 - Total de variância explicada da precisão

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado
%

1 2,58 86,03 86,03 2,58 86,03 86,03

2 0,23 7,81 93,84

3 0,18 6,16 100
Fonte: Elaborado pela autora

Gráfico 25 - Autovalores das componentes principais da precisão

Fonte: SPSS

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes será realizada com um componente. Verifica-se que os índices que estão mais

ligados ao fator 1 são: 11 e 19, como pode ser visualizado no quadro 18. 
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Quadro 19 - Matriz de cargas dos componentes da precisão

Índice
Componente

1

11. O relatório disponibiliza informações corretas. 0,94

19. Acho que o relatório apresenta os dados com exatidão. 0,92

12. Eu confio nas informações contidas no relatório. 0,92
Fonte: Elaborado pela autora

Formato

A partir do quadro 19 observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. As questões 23 e 10 mostraram-se com maior poder de explicação

para os fatores, cerca de 0,84 e 0,83 respectivamente.

Quadro 20 - Comunalidades do formato
Índice Extração

8. Eu acho que o relatório possui um visual agradável. 0,58
10. Estou de acordo com a forma como as informações são
apresentadas no relatório.

0,83

23. As informações do relatório são disponibilizadas de 
forma clara.

0,84

26. As informações que se encontram no relatório são 
claras.

0,70

Fonte: Elaborado pela autora.

Pelo quadro 20, observa-se que foi um autovalor acima de 1, o que explica 74% da

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 26), verifica-se que o primeiro autovalor explica

mais, ou seja, é mais representativo.

Quadro 21 - Total de variância explicada do formato

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado
%

1 2,96 73,90 73,90 2,96 73,90 73,90

2 0,73 18,14 92,04    

3 0,19 4,64 96,68    

4 0,13 3,32 100    
Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 26 – Autovalores das componentes principais do formato

Fonte: SPSS

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes será realizada com um componente. Verifica-se que os índices que estão mais

ligados ao fator 1 são 23 e 10, como pode ser visualizado no quadro 21.

Quadro 22 – Matriz de carga dos componentes do formato

Índice
Componente

1

Índice Componente
23. As informações do relatório são disponibilizadas 
de forma clara.

0,92

10. Estou de acordo com a forma como as 
informações são apresentadas no relatório.

0,91

26. As informações que se encontram no relatório são 
claras.

0,84

8. Eu acho que o relatório possui um visual agradável. 0,76
Fonte: Elaborado pela autora.

Facilidade de Uso

A partir do quadro 22, observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. As questões 3 e 13 possuem o mesmo poder de explicação para os

fatores de 0,89 para ambos.



130

Quadro 23 - Comunalidades da facilidade de uso
Índice Extração

3. Não vejo dificuldade em entender as informações do 
relatório.

0,89

13. Eu acho o relatório fácil de usar. 0,89
Fonte: Elaborado pela autora.

Pelo quadro 23, observa-se que foi 1 autovalor acima de 1, o que explica 89% da

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 27), verifica-se que o primeiro autovalor explica

mais, ou seja, é mais representativo.

Quadro 24 - Total de variância explicada da facilidade de uso

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado %

1 1,78 88,92 88,92 1,78 88,92 88,92

2 0,22 11,08 100    
Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 27 - Autovalores das componentes principais da facilidade de uso

Fonte: SPSS.

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes  será  realizada  com  um  componente.  Verifica-se  que  todas  as  cargas  altas

positivas estão no componente 1 (Quadro 24).
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Quadro 25 - Matriz de cargas dos componentes da facilidade de uso

Índice
Componente

1

13. Eu acho o relatório fácil de usar. 0,94
3. Não vejo dificuldade em entender as informações 
do relatório.

0,94

Fonte: Elaborado pela autora.

Tempestividade

A partir do quadro 25, observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. 

Quadro 26 - Comunalidades da tempestividade
Índice Extração

21. O relatório me disponibiliza informações de que necessito 
em tempo hábil.

0,87

22. Eu acho que o relatório contém informações atualizadas. 0,87
Fonte: Elaborado pela autora.

Pelo quadro 26, observa-se que foi um autovalor acima de 1, o que explica 87% da 

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 28), verifica-se que o primeiro autovalor explica 

mais, ou seja, é mais representativo.

Quadro 27  - Total de variância explicada da tempestividade

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado
%

1 1,74 87,10 87,10 1,74 87,10 87,10

2 0,26 12,90 100    
Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 28 - Autovalores das componentes principais da tempestividadde

Fonte: SPSS.

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes  será  realizada  com  um  componente.  Verifica-se  que  todas  as  cargas  altas

positivas estão no componente 1 (Quadro 27).

Quadro 28 - Matriz de cargas dos componentes da tempestividade

Índice
Componente

1
22. Eu acho que o relatório contém informações 
atualizadas.

0,93

21. O relatório me disponibiliza informações de que 
necessito em tempo hábil.

0,93

Fonte: Elaborado pela autora.

Utilidade percebida

A partir do quadro 28, observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. As questões 20 e 27 mostraram-se com maior poder de explicação

para os fatores, cerca de 0,88 e 0,86 respectivamente.
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Quadro 29 - Comunalidades da utilidade percebida
Índice Extração

5. O uso do relatório me possibilita tomar decisões mais 
eficazes.

0,79

20. Eu acho que o uso do relatório melhora o meu desempenho 
na tomada de decisão.

0,88

27. Usar o relatório torna a minha tomada de decisão mais 
eficiente.

0,86

Fonte: Elaborado pela autora.

Pelo quadro 29, observa-se que foi um autovalor acima de 1, o que explica 84% da

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 29), verifica-se que o primeiro autovalor explica

mais, ou seja, é mais representativo.

Quadro 30 - Total da variância explicada da utilidade percebida

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado
%

1 2,53 84,41 84,41 2,53 84,41 84,41

2 0,30 10,01 94,43    

3 0,17 5,57 100    
Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 29 – Autovalores das componentes principais da utilidade percebida

Fonte: SPSS.

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes será realizada com um componente. Verifica-se que os índices que estão mais

ligados ao fator 1 são: 20 e 27, como pode ser visualizado no quadro 30. 
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Quadro 31 - Matriz de carga dos componentes da utilidade percebida

Índice
Componente

1
20. Eu acho que o uso do relatório melhora o meu 
desempenho na tomada de decisão.

0,94

27. Usar o relatório torna a minha tomada de decisão mais 
eficiente.

0,93

5. O uso do relatório me possibilita tomar decisões mais 
eficazes.

0,89

Fonte: Elaborado pela autora.

Satisfação do usuário

A partir do quadro 31, observa-se que as comunalidades de todos os índices têm valor

igual ou superior a 0,5. As questões 9 e 4 mostraram-se com maior poder de explicação para

os fatores, 0,79 e 0,71 respectivamente.

Quadro 32 - Comunalidades da satisfação do usuário
Índice Extração

4. Estou satisfeito com o layout do relatório 0,71

7. Estou satisfeito com a exatidão do relatório. 0,70

9. Em geral, estou satisfeito com o relatório. 0,79

14. Estou satisfeito com a facilidade de uso do relatório. 0,68

16. Estou satisfeito com a atualização do relatório. 0,69

18. Estou satisfeito com o conteúdo do relatório. 0,56
25. Estou satisfeito com a utilização da informação do relatório 
para a tomada de decisão.

0,69

Fonte: Elaborado pela autora.

Pelo quadro 32, observa-se que foi um autovalor acima de 1, o que explica 69% da

variabilidade total. Pelo Scree Plot (Gráfico 30), verifica-se que o primeiro autovalor explica

mais, ou seja, é mais representativo.
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Quadro 33 - Total de variância explicada da satisfação

Componente
Valores próprios iniciais Extração de cargas

Total
% de

variância
Acumulado % Total

% de
variância

Acumulado
%

1 4,82 68,83 68,83 4,82 68,83 68,83

2 0,68 9,75 78,58

3 0,58 8,26 86,84

4 0,36 5,15 91,99

5 0,22 3,10 95,09

6 0,19 2,68 97,77

7 0,16 2,23 100
Fonte: elaborado pela autora.

Gráfico 30 - Autovalores das componentes principais da utilidade percebida

Fonte: SPSS.

Como somente um componente teve seu autovalor acima de 1, a matriz de cargas de

componentes será realizada com um componente. Verifica-se que os índices que estão mais

ligados ao fator 1 são 9 e 4, como pode ser visualizado no quadro 33. 
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Quadro 34 - Matriz de cargas dos componentes da satisfação

Índice
Componente

1

9. Em geral, estou satisfeito com o relatório. 0,89

4. Estou satisfeito com o layout do relatório 0,84

7. Estou satisfeito com a exatidão do relatório. 0,83

16. Estou satisfeito com a atualização do relatório. 0,83
25. Estou satisfeito com a utilização da informação do

relatório para a tomada de decisão.
0,83

14. Estou satisfeito com a facilidade de uso do relatório. 0,83

18. Estou satisfeito com o conteúdo do relatório. 0,75
Fonte: Elaborado pela autora.
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ANEXOS
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE DOLL E TORKZADEH

Conteúdo:

C1. O sistema fornece a informação que você precisa?

C2. A informação fornecida satisfaz as suas necessidades?

C3. O sistema fornece relatórios que atendem as suas necessidades?

C4. O sistema fornece informações em quantidade suficiente?

Precisão:

A1. O sistema é preciso (exato)?

A2. Você está satisfeito com a precisão do sistema (exatidão)?

Formato:

F1. As informações apresentadas pelo sistema possuem um formato útil?

F2. A informação é clara?

Facilidade de uso:

E1. O sistema é amigável? (possui um visual amigável)?

E2. O sistema é de fácil utilização?

Tempestividade

T1. No sistema, você obtém a informação no momento em que precisa?

T2. As informações do sistema são atualizadas?


