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SARAIVA, Ana Clara Cachina. Fatores que influenciam a satisfação de usuários com 

portais de governo eletrônico em transporte urbano: um estudo com equações 

estruturais. Fls. 129. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PEP). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Natal/RN, 2017.  

RESUMO 

O setor de mobilidade urbana tem enfrentado grandes mudanças em seu desenvolvimento. 

A perspectiva sustentável inseriu nesse contexto a visão do cidadão e do coletivo como 

foco do processo, deixando para trás o conceito individualista e privado. Incentivos em 

todo o mundo têm sido realizados para estimular o planejamento da mobilidade urbana e 

beneficiar a sociedade. No Brasil foi instituída, em 2012 a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU), que traz questões importantes e que podem ser sintetizadas 

em palavras chaves, dentre elas, transparência, gestão participativa e publicização. Para 

atingir a sociedade de forma mais eficiente, mecanismos de interação são utilizados 

conectando a sociedade ao governo. Neste sentido o Governo Eletrônico foi inserido 

como objeto de transformação na relação entre governo, sociedade, assim como empresas 

privadas, em termos de agilidade e de transparência de processos. O objetivo geral deste 

estudo é identificar os principais agentes de satisfação percebidos pelos usuários de 

Governo Eletrônico na mobilidade urbana. O cidadão tem se tornado mais perceptivo no 

que se refere à qualidade dos serviços públicos ofertados, e demanda maiores 

responsabilidades quanto à prestação desses serviços por parte do Estado. É nesse 

contexto que se insere a inegável importância das pesquisas de satisfação como 

ferramenta de fiscalização e avaliação dos serviços públicos. Para a elaboração de um 

modelo de satisfação é utilizada a Modelagem de Equações Estruturais, que mediante 

construtos extraídos da literatura possibilita a concepção de hipóteses que serão testadas 

a partir de dados coletados na aplicação de um questionário entre estudantes 

universitários. Os resultados apresentam que das sete hipóteses propostas, quatro são 

confirmadas, onde qualidade do sistema, qualidade da informação, confiança e 

consciência, são, em ordem de importância, os construtos estabelecidos como 

influenciadores de satisfação entre os usuários de portais de governo eletrônico. Este 

resultado permite estabelecer conclusões importantes a respeito do modelo e do 

entendimento da PNMU por parte dos cidadãos.   
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SARAIVA, Ana Clara Cachina. Fatores que influenciam a satisfação de usuários com 

portais de governo eletrônico em transporte urbano: um estudo com equações 

estruturais. Fls. 129. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PEP). Universidade Federal do Rio 
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ABSTRACT 

The urban mobility sector has faced major changes in its development; sustainable 

perspective inserted in this context the national vision and the collective focus of the 

process, leaving behind the individualistic and private concept. Incentives worldwide 

have been conducted to stimulate the planning of urban mobility and benefit society. In 

Brazil was established, in 2012, the National Policy on Urban Mobility (PNMU), which 

brings important issues and that can be summarized in key words, among them, 

transparency, participatory management and publicity. To achieve a society more 

efficiently, interaction mechanisms are used by connecting the society to the government. 

In this sense, Electronic Government was inserted as an object of transformation in the 

relationship between government, society and private enterprises in terms of agility and 

transparency processes. The aim of this study is to identify the main satisfaction agents 

perceived by the user Electronic Government in urban mobility. People have become 

more aware with regard to the quality of public services offered, and demand greater 

responsibilities for the provision of such services by the State. It is within this context 

that the undeniable importance of satisfaction surveys as monitoring and evaluation tool 

of public services. For the preparation of a satisfaction model is used structural equation 

modeling, which by constructs extracted from literature enables the design of hypotheses 

to be tested from data collected in the application of a questionnaire among university 

students. The results show that of  seven hypotheses proposed, four are confirmed, where 

system quality, information quality, trust and conscience are, in order of importance, the 

constructs established as influencers of satisfaction among the users of e-government 

portals. This result allows important conclusions to be drawn regarding the model and 

understanding of the PNMU by the citizens. 

Keywords: E-Government, Urban Mobility, User Satisfaction, Structural Equation 

Modeling. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

O capítulo contextualiza os temas abordados no presente trabalho, a introdução de novas 

tecnologias como ferramentas para o desenvolvimento e beneficiamento dos serviços 

públicos prestados à população com o intuito de promover maior eficiência e satisfação 

por parte do usuário, explorando o encontro do Governo Eletrônico na mobilidade urbana, 

embasando os seus apontamentos no que é instituído pela Política Nacional de 

Mobilidade Urbana instituída em 2012. Os critérios que sustentam esse estudo como, 

justificativa, relevância e contribuição também são apontados no capítulo, assim como a 

estrutura em que o trabalho foi desenvolvido. 

1.1 Contextualização do problema 

A sociedade exige, para o seu desenvolvimento, que serviços sejam ofertados 

possibilitando a vivencia e a inter-relação dos cidadãos. É imprescindível que o cidadão 

possa realizar as suas atividades diárias, como trabalho e lazer, e para isso o Governo tem 

o comprometimento de aprovisionar meios. Estes serviços englobam diversas áreas, 

saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância, assistência aos desamparados, segurança, lazer, vestuário, alimentação e 

transporte são direitos dos cidadãos, de acordo com Brasil (2009). 

Dentre o que foi citado a área de transporte se destaca, pois, ela permite o cumprimento 

dos outros campos, desde que realizada corretamente. De forma oposta, a sua má gestão 

pode inviabilizar a relação das demais, e prejudicar a sociedade. O Setor de Mobilidade 

Urbana no Brasil vem enfrentando problemas para adesão do novo perfil sustentável as 

suas atividades. O Ministério das Cidades (BRASIL, 2012) afirma que durante anos os 

investimentos em mobilidade urbana privilegiaram o transporte individual, com obras de 

ampliação do sistema viário, construção de pontes, túneis e viadutos. Tais soluções 

aplicadas eram imediatistas, com enfoque de curto prazo, e visavam resolver problemas 

pontuais e de forma segmentada; gerando diversos contratempos para a sociedade.  

A dispersão territorial das cidades faz com que a quantidade e a distância dos 

deslocamentos diários sejam elevadas, o que torna a população altamente dependente dos 

sistemas de transporte. Os ônibus urbanos são os responsáveis pela maior parte das 

viagens, mas sem infraestrutura adequada e prioridade nas vias, dentre outros fatores, 

ficam sujeitos aos congestionamentos. A falta de qualidade do transporte público 

coletivo, por sua vez, faz crescer a migração dos usuários para o transporte individual 
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motorizado (automóveis e motos) (BRASIL, 2015). Dados fornecidos pelo Ipea (2013), 

indicadores de mobilidade urbana da PNAD, apresentam um crescimento de nove pontos 

no percentual de domicílios que possuíam automóvel ou motocicleta entre os anos de 

2008 e 2012 (45% em 2008 para 54% de posse em 2012). 

Para Brasil (2016a), a questão da mobilidade urbana surge como um novo desafio às 

políticas ambientais e urbanas, num cenário de desenvolvimento social e econômico do 

país, no qual as crescentes taxas de urbanização, as limitações das políticas públicas de 

transporte coletivo e a retomada do crescimento econômico têm implicado num aumento 

expressivo da motorização individual (automóveis e motocicletas), beum como da frota 

de veículos dedicados ao transporte de cargas. O Ministério das Cidades (BRASIL, 2015) 

afirma que o Brasil é um país com dimensões continentais, fortes particularidades 

regionais e com profundas desigualdades sociais, culturais e econômicas. Todos estes 

elementos interferem no padrão e nas necessidades da mobilidade da população de cada 

cidade  

Ao setor de mobilidade urbana são conferidas diversas atividades, entre elas: promover 

políticas públicas de desenvolvimento da mobilidade e acessibilidade, implementar ações 

que visem ampliar a liberdade de locomoção das pessoas, realizar estudos periódicos, 

assim como criar e manter formas de participação interativa da sociedade no que tange às 

necessidades de locomoção da população, entre outras. Para guiar e auxiliar o Setor de 

Mobilidade Urbana foi constituída em 2012 a Lei Federal nº 12.587, que institui as 

diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). 

 A Lei PNMU visa orientar os municípios a elaborarem os seus próprios planos de 

mobilidade e instaurar por meio de princípios, diretrizes e atribuições vias para isso. É 

possível averiguar, durante a disposição das seções e artigos, que aspectos sobre 

publicização, transparência e cidadania são incluídos e supracitados no intuito de 

melhorar e beneficiar a gestão da Mobilidade Urbana para o cidadão. Tais aspectos 

permitem que a Política Nacional apresente a sociedade mecanismos de acesso e 

participação, algo que com o auxílio de plataformas pode ter o seu valor e percepção 

elevados. 

A importância da comunicação Estado-Usuário é essencial e tem como princípio 

melhorar as condições gerais de mobilidade da população. Fornecer elementos que 

permitam e facilitem essa comunicação está no centro das pesquisas realizadas 
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atualmente, que visam atender aos princípios de publicização, transparência e cidadania 

de forma efetiva. O cidadão, além de se sentir incluído se sentirá responsável pelas 

escolhas que faz e impulsionará a sua participação e envolvimento no que lhe é de 

interesse, algo que em muitos casos é esquecido por falta de inserção social no que diz 

respeito ao que é de responsabilidade pública. Isto é algo de grande magnitude, visto que 

a sociedade é o principal beneficiado no âmbito das organizações públicas. 

As modificações econômicas, socioculturais e políticas pelas quais tem passado a 

sociedade tem feito com que as organizações assumam diferentes maneiras de 

desenvolverem suas atividades. A adoção de novas tecnologias e a intervenção de novos 

modelos de gestão são exemplos de mudanças advindas da reestruturação produtiva 

ocasionada por tais transformações. 

Novas tecnologias, como a introdução da internet, têm permitido que informações sejam 

trocadas com mais rapidez e que a população se torne mais consciente, em um espaço de 

tempo reduzido, do que ocorre tanto ao seu redor quanto em outros lugares do mundo. 

Para o Brasil (2015a), os impactos globais trazidos pelas tecnologias da informação e 

comunicação, em especial, a internet, fizeram surgir uma nova sociedade de indivíduos 

que, cada vez mais conectados, produzem serviços e se beneficiam do conhecimento de 

milhares de informações disponíveis na rede. 

 Nesse cenário, órgãos não só privados, mas também públicos, buscam a utilização da 

internet como forma de favorecer o seu trabalho, permitindo que disseminação da 

informação seja algo mais dinâmico e benéfico para a sociedade. Entretanto, o acesso à 

internet ainda vem sendo algo divisor de classes entre os que têm poder de aquisição e os 

que não têm meios para usufruírem da tecnologia. Os altos índices de exclusão social, a 

proliferação das tecnologias digitais, a expansão das concentrações urbanas e a nova 

ordem econômica constituem pilares de um cenário que encontra na cidadania eletrônica 

um meio de promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida (HOLANDA 

e LAMAS, 2008). 

Nesse sentido foi criado em 2000, o Governo Eletrônico, no Brasil, através de um grupo 

de Trabalho Interministerial com o intuito de examinar e propor políticas, diretrizes e 

normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação. De acordo com Rover e 

Galindo (2010), o governo eletrônico tem como objetivo transformar a relação entre os 
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governos, cidadãos e empresas, sobretudo em termos de agilidade e da transparência de 

processos.  

Mas isso não deve se traduzir em usar as TICs (tecnologias da informação e comunicação) 

para acessar mais facilmente o governo. Existe também a necessidade de prover uma 

mudança de atitude no prestador de serviços, com o foco na real necessidade do 

consumidor. Para isso, governo eletrônico segue um conjunto de diretrizes que são 

baseadas em três ideias fundamentais: participação cidadã, melhoria do gerenciamento 

interno do estado e a integração com parceiros e fornecedores.  

A rede mundial tornou-se um desafio para as empresas, instituições e 

organismos do governo em todo mundo e não há como escapar desse processo 

de transformação da sociedade. Para todos aqueles que tiverem meio de acesso, 

as informações são diversas, públicas e gratuitas e, para os que não têm, o 

Estado assume um papel muito importante, voltado para a democratização do 

acesso à rede e a prestação eficiente de seus serviços aos cidadãos, usando as 

tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2015). 

O Governo Eletrônico é uma ferramenta democrática que pode e deve ser inserida em 

todos os contextos sociais, sem limitações de áreas. Com o objetivo de intensificar a 

presença do cidadão no cotidiano das organizações estatais, é imprescindível a percepção 

de tais organizações para a importância do acolhimento e usabilidade de mecanismos 

como esse. De acordo com Gupta e Jana (2003), o governo eletrônico não é mais apenas 

uma opção, mas uma necessidade para os países com o objetivo de uma melhor 

governança. Pessoas e políticas desempenham o papel principal na tomada de e-Gov um 

sucesso. A tecnologia desempenha um apoio, mas importante papel. No entanto, não se 

pode trabalhar de forma isolada.  

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, observou-se que entre os 6 diretores de 

informação estaduais e federais, 86% sentiram que o governo eletrônico tinha melhorado 

a prestação de serviços, 83% acreditavam que ela tinha feito o governo mais eficiente, e 

63% afirmaram que tinha reduzido os custos do governo (GUPTA e JANA, 2003). Dentre 

os diversos setores que tem feito uso do Governo Eletrônico no Brasil, o setor de 

Mobilidade Urbana tem destaque, visto que tem como atribuição prover a sociedade um 

ambiente saudável e de livre acesso, através de ações, estudos e acompanhamentos; nos 

campos de trânsito e transporte. Dessa forma é esperado que o uso do Governo Eletrônico 

em seu ambiente favoreça o alcance dos atributos mencionados anteriormente. 
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Um dos papeis mais difíceis a ser executado pelas organizações é de atuar conforme as 

novas mudanças sem desestabilizar eficiência do sistema, contribuindo para o seu 

crescimento, favorecendo assim, a melhoria do desempenho em seu ambiente de trabalho. 

Para tanto, é imprescindível que os serviços e produtos ofertados estejam alinhados com 

o que se espera por parte do usuário, pois caso o contrário, todo o esforço realizado para 

a oferta de um serviço ou produto de excelência terá sido realizado em vão. Somente por 

meio da eficiência é possível aumentar a satisfação dos usuários de serviços eletrônicos 

e conquistar gradativamente uma parcela cada vez maior da população (BRASIL, 2016). 

Neste caminho, a satisfação do usuário tem ganhado destaque entre as preocupações mais 

recorrentes nas organizações. A globalização e consequentemente a concorrência acirrada 

entre as empresas tem despertado a necessidade do atendimento dos reais anseios dos 

seus clientes. No âmbito dos serviços públicos este contexto se replica, os insucessos das 

experiências do Estado empresário e o processo de globalização trouxeram consigo uma 

exigência crescente de eficiência do Estado na condução de suas atividades 

(CERVELLINI, 2005). 

Costa, Souza e Silva (2008) relata que o cidadão tem se tornado mais perceptivo no que 

se refere à qualidade dos serviços públicos ofertados, e demandam maiores 

responsabilidades quanto à prestação desses serviços por parte do Estado. É nesse 

contexto que se insere a inegável importância das pesquisas de satisfação como 

ferramenta de fiscalização e avaliação dos serviços públicos  

Frente ao exposto, este trabalho apresenta o seguinte problema de pesquisa: Existem 

fatores considerados imprescindíveis na geração de satisfação em Governo Eletrônico 

utilizado no campo da mobilidade urbana brasileira?. Sendo assim, o objeto de estudo 

deste trabalho científico está direcionado a geração de um modelo de avaliação da 

satisfação do usuário dos portais de Governo Eletrônico utilizados no país na esfera da 

mobilidade urbana por meio do uso de ferramentas de equações estruturais com o intuito 

de fornecer caminhos aos gestores para explorar a melhoria dos seus serviços e 

beneficiamento da população.  

1.2 Objetivos de pesquisa 

Objetivo Geral: 

Com o intuito de obter respostas para o problema de pesquisa encontrado, o objetivo geral 
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deste estudo científico é identificar os principais agentes de satisfação percebidos pelo 

usuário de Governo Eletrônico na mobilidade urbana. 

Objetivos Específicos: 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho foram delineados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Estruturar o referencial teórico do Governo Eletrônico para formulação das hipóteses. 

 Identificar os fatores/hipóteses que influenciam o uso do Governo Eletrônico de 

acordo com o referencial teórico e a sua relação de causalidade com a satisfação do 

usuário. 

 Introduzir ao modelo as disposições abordadas pela Lei Nacional de Mobilidade 

Urbana. 

 Desenvolver o formato deste modelo de forma a permitir que os resultados possam 

ser aplicados em diversos contextos. 

Com a realização dos objetivos citados o trabalho visa proporcionar benefícios em 

diferentes dimensões, contribuindo com o Estado: na identificação de critérios que 

acrescentem valor aos serviços oferecidos e na viabilização do que é instituído legalmente 

pela Política Nacional de Mobilidade Urbana aplicada aos serviços ofertados pelo e-Gov. 

Com a Sociedade: ao buscar a sua opinião para avaliar os serviços prestados e na inclusão 

social e digital as TIC’s verificando a satisfação dos usuários aos serviços prestados. E 

com a Literatura: em formular um modelo para o estudo da satisfação em Governo 

Eletrônico com aplicação específica na Mobilidade Urbana, que permitirá o 

desenvolvimento de estudos mais representativos na área. 

Tabela 1.1 – Contribuições do Estudo 



23 

 

1.3 Justificativa e Relevância 

Muitas iniciativas, no Brasil e no mundo, têm sido debatidas com o intuito de criar 

mecanismos para incluir efetivamente cidadãos, governos e o setor produtivo na 

sociedade da informação. Todavia, as políticas e ações subjacentes a tais iniciativas 

refletem abordagens que em grande parte não estão alinhadas com uma visão ampla e 

integrada de todos os fatores que delineiam esse panorama tecno-social (HOLANDA e 

LAMAS, 2008). 

De acordo com esse cenário, percebe-se a importância de promover meios para que a 

sociedade possa se desenvolver, fornecendo ensejos para que todos tenham os mesmos 

direitos e oportunidades. Assim sendo, dá-se estima a projetos que permitam o 

desenvolvimento de plataformas que incluam todos na sociedade da informação, assim 

como a estudos que permitam um melhor aproveitamento do que já está em uso. 

A Lei de Mobilidade Urbana Nacional possui critérios de publicização, cidadania e 

transparência que buscam melhorar efetivamente a vida da população, toma-la como base 

para o estudo enfatiza a sua utilização e viabiliza a sua aplicação em outras dimensões da 

mobilidade. Aliar o governo eletrônico a lei permite que os serviços ofertados forneçam 

maiores benefícios à sociedade. 

É importante constatar que um dos principais objetivos do uso do governo eletrônico por 

parte das organizações públicas é a transparência, permitindo que o Estado mantenha 

abertamente os seus serviços, despesas e relações a favor da sociedade, visto que a mesma 

é o seu principal stakeholder. Então pode-se definir que o estudo para melhoria da 

percepção do usuário tem uma função extremamente importante para todos os cidadãos, 

o de estabelecer melhorias para que a sociedade possa receber integralmente tudo o que 

o programa se dispõe a oferecer, garantindo que também a sociedade possa atuar como 

agente fiscalizador do Estado.  

De acordo com DeLone e McLean (2002), satisfação do usuário é uma medida chave do 

sucesso de sistema de informação. A satisfação do usuário refere-se atitudes de usuários 

a sistemas no contexto de seus ambientes. Avaliar a Satisfação do Usuário em Governo 

Eletrônico permite identificar os pontos chaves que contribuem para a aceitação da 

população ao mecanismo de interação, da mesma forma que apresenta o que tem sido 

considerado desqualificado ou de baixo rendimento ao usuário e que faz com que muitos 

deixem de utilizar a ferramenta. Por isso, se torna extremamente importante à existência 
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de pesquisas de satisfação como mecanismo de fiscalização e avaliação dos serviços 

públicos por meio dos seus principais usuários. 

É de extrema importância que a sociedade observe esses mecanismos como fonte de 

conhecimento e beneficiamento dos serviços ofertados pelo governo, e possa fazer o seu 

uso de forma plena. Dessa forma, é plausível constatar a necessidade de estudos que 

delineiem a percepção da satisfação dos cidadãos em relação aos produtos e/ou serviços 

utilizados. Para que estes possam ser melhorados, atendendo claramente as instâncias dos 

seus usuários. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A estrutura da dissertação é composta por seis capítulos, que divididos em Introdução, 

Referencial, Metodologia, Análise de Resultados e Conclusões e propostas futuras 

proporcionam todos os pontos necessários para a realização deste estudo.  

O Capitulo 1 expõe a contextualização do que é proposto para a Mobilidade Urbana, 

inclusão do E-Gov como agente beneficiador e a importância das pesquisas de satisfação 

como mecanismo de avaliação; o problema que deu origem a pesquisa, a apresentação 

dos objetivos, geral e específicos, a justificativa e relevância do tema abordado, e a 

estruturação. 

O capítulo 2 compõe o trabalho com a introdução da formação do conhecimento teórico 

a respeito dos principais temas abordados na pesquisa: Governo Eletrônico e Mobilidade 

Urbana, unindo-os sob a mesma perspectiva na busca por critérios de causadores de 

satisfação. Fornecendo definições, desenvolvimento de linhas de pensamento em relação 

ao tempo e aplicações com foco no contexto brasileiro.  

O capítulo 3 apresenta a temática da Modelagem de Equações Estruturais, que será nos 

seguintes capítulos empregada na análise de dados. São expostos os principais conceitos 

e definições, modelos encontrados na literatura, práticas e aplicações, assim como a 

formação das hipóteses, de acordo com o que foi obtido no capítulo 2, e a construção 

teórica do modelo abordado neste trabalho. 

O capítulo 4 contém o método de pesquisa selecionado para delinear o estudo proposto e 

assim alcançar os objetivos estipulados. Caracterizando o método e detalhando o 

procedimento da pesquisa realizada, todas as etapas necessárias para a alcançar o 

resultado final são apresentadas no capítulo. 
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O capítulo 5 relata a aplicação do método nomeado para estudo de acordo com os dados 

coletados, apresentando todas as etapas delimitadas e os seus resultados até a completa 

identificação do modelo final.  

O capítulo 6 encerra este trabalho com a apresentação das considerações finais acerca da 

temática proposta e dos resultados obtidos. Incluindo as condições encontradas no 

decorrer do estudo e as propostas para futuras pesquisas. A figura 1 ilustra a estrutura. 

 

Figura 1.1 - Estrutura da Dissertação 
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CAPÍTULO 2 – MOBILIDADE URBANA E 

GOVERNO ELETRÔNICO 

O capítulo 2 contempla o referencial teórico utilizado no trabalho que fornece o suporte 

necessário para o desenvolvimento do modelo. Adentra a inclusão da sustentabilidade na 

Mobilidade Urbana e como os planos de mobilidade são importantes para a sociedade, 

compreendendo a Política Nacional de Mobilidade Urbana como diretriz. Em seguida os 

tópicos relacionados a Governo Eletrônico são abordados, como agente beneficiador da 

sociedade, analisado em relação a sua aplicação na mobilidade urbana. Para isso as 

relações existentes de satisfação para o usuário de Governo Eletrônico e como este pode 

obter maiores benefícios deste mecanismo são incluídos no capítulo, na tentativa de 

conciliar as normativas impostas pela PNMU para o desenvolvimento social da 

mobilidade urbana e os critérios considerados imprescindíveis na geração de satisfação 

do usuário em e-Gov.  

2.1 Mobilidade urbana 

A mobilidade nas cidades é fator preponderante na qualidade de vida dos 

cidadãos. O modelo de circulação de pessoas e cargas dentro do território 

urbano interfere no desenvolvimento econômico do país, pois dele dependem 

a logística de distribuição de produtos, a saúde e a produtividade de sua 

população, dentre outros (BRASIL, 2015). 

A Mobilidade Urbana tem enfrentado grandes mudanças com o passar dos anos. Desde o 

início de uma sociedade motorizada, os meios de transporte têm amadurecido e buscam-

se formas de estabelecer um sistema que possibilite a inserção de toda a população, 

atendendo ao direito de se deslocar de acordo com o seu interesse e obtendo boas 

condições para isso. Para Silva, Costa e Macedo (2008), a forma como as cidades e os 

seus sistemas de circulação são planejados começou a mudar nas últimas décadas do 

século passado. Essa mudança resultou não apenas em novas estratégias de planejamento, 

mas também no desenvolvimento de um novo conceito de mobilidade urbana. 

Com o tempo, outro fator de tamanha responsabilidade foi arraigado nesse contexto, a 

sustentabilidade ganhou força na sociedade e todos os padrões governamentais tiveram 

que se adaptar a esse quadro. De acordo com Goldman e Gorham (2006), o 

desenvolvimento sustentável tem-se revelado um conceito duradouro e atraente porque 
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aponta a política em uma direção clara, intuitiva, e suficientemente flexível para se 

adaptar às novas questões emergentes, condições tecnológicas e econômicas e às 

aspirações sociais. 

UN-Habitat (2013) afirma que apesar do aumento do nível de mobilidade urbana em todo 

o mundo, o acesso a locais, atividades e serviços tornou-se cada vez mais difícil. Não só 

é menos conveniente em termos de tempo, custo e conforto, mas o próprio processo de se 

movimentar nas cidades gera uma série de externalidades negativas. Por conseguinte, 

muitas das cidades em todo o mundo enfrentam uma crise de acessibilidade sem 

precedentes, e são caracterizadas por sistemas de mobilidade insustentáveis. Goldman e 

Gorham (2006) apontam que até as cidades mais eficientes do mundo em transportes têm 

encarado crescente motorização e demanda de mobilidade. 

Silva, Costa e Macedo (2008) dividem os problemas de mobilidade urbana em uma 

combinação de deficiências históricas e tendências mundiais recentes. Enquanto as 

deficiências históricas são principalmente uma consequência da falta de recursos, tanto 

humanos, como financeiros, os problemas recentes são essencialmente uma extensão da 

forte dependência do automóvel como a principal alternativa de meio de transporte para 

proporcionar mobilidade aos cidadãos urbanos. 

A Mobilidade urbana sustentável surge para retroceder esse reflexo negativo da 

mobilidade direcionada ao indivíduo, com a inclusão da perspectiva social. Para Banister 

(2008), a Mobilidade sustentável fornece um paradigma alternativo dentro do qual se 

investiga a complexidade das cidades, bem como, são reforçadas as ligações entre uso do 

solo e transporte. 

Um dos primeiros conceitos de mobilidade urbana sustentável, aplicadas pela OECD 

(Organisation for economic co-operation and development) e posteriormente 

complementado pelo grupo de especialistas em transportes e meio ambiente da Comissão 

Europeia, define transporte sustentável como o que ''contribui positivamente para o estado 

econômico e social sem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Integrando o 

desenvolvimento das dimensões social, econômica e ambiental” (MOURELO, 2002 apud 

SILVA, COSTA e MACEDO, 2008). Estando relacionada a satisfação das necessidades 

básicas de acesso e mobilidade, economia eficiente e limitações nas emissões de resíduos 

com foco nos substitutos renováveis. 
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Como pode ser visto, a introdução do conceito de mobilidade urbana sustentável se 

contrapõe à realidade das cidades, solicitando a adoção de transformações em diferentes 

planos. Banister (2008) insere nessa questão que o planejamento de transportes tem 

enfrentado mudanças para transferir o sentido do seu estudo, primeiramente preocupado 

com a dimensão física (tráfego e forma urbana) para uma segunda abordagem com a 

inclusão da sustentabilidade e fatores a ela ligados. A preocupação primária sobre as 

dimensões físicas deve ser equilibrada pelas dimensões sociais (pessoas e proximidade). 

Abordagem convencional    
Planejamento de transporte e engenharia 

Abordagem alternativa                       
Mobilidade Sustentável 

Dimensão física Dimensão social 

Mobilidade Acessibilidade 

Foco no tráfego, principalmente no carro Foco na população, com ou sem veículo  

Grande escala Escala local 

Rua como uma via Rua como um espaço 

Transporte motorizado Todos os modais de transporte 

frequentemente em uma hierarquia com o 

pedestre e ciclista no topo e usuários de 

carros no fim 

Previsão de tráfego Previsão sobre cidades 

Modelagem de abordagens Modelagem e desenvolvimento de cenários 

Evolução econômica Análise multicritérios para levar em conta 

preocupações sociais e ambientais 

Viagem como uma demanda derivada Viagem como uma atividade valorosa assim 

como demanda derivada 

Demanda com base Gestão baseada 

Acelerar o tráfego Retardar o tráfego 

Minimizar o tempo de viagem Tempo de viagem razoável e confiabilidade 

no tempo de viagem 

Segregação de pessoas e tráfego Integração de pessoas e tráfego 

Tabela 2.1. Abordagens do planejamento de transportes 

Autor: adaptada de Banister (2008)  

Para UN-Habitat (2013), o planejamento coordenado de mobilidade urbana e 

desenvolvimento da terra começa com uma visão coletiva da futura cidade, compartilhada 

pelo governo da cidade e pelos principais stakeholders da sociedade civil. Banister (2008) 

complementa que para uma cidade sustentável acessível se tornar realidade é requerido 

suporte às atividades da sociedade e novas formas de comunicação entre experts e 

cidadãos, através de fóruns para discursão e o envolvimento de todos os principais 

stakeholders. Assim, é possível identificar a importância do envolvimento da sociedade 

como parte interessada no desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável. 

Esse pensamento de união entre governo e sociedade está cravado em um contexto mais 

abrangente, na existência de uma sociedade liderada por políticas públicas burocráticas 
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que excluíam a participação do cidadão, vendo-o apenas como receptor final do processo 

em comparação a uma sociedade governada por políticas públicas participativas, que 

inserem o cidadão em todas as etapas do processo e buscam o seu envolvimento quanto 

às decisões governamentais. Esse modelo de gestão participativa possibilita atender as 

necessidades de acordo com o que é demandado pelo cidadão.  

Outro significativo ponto de vista em relação à mobilidade urbana sustentável é a 

importância dada ao transporte não motorizado (bicicletas e a pé) e o transporte público 

ao invés do transporte privado (carros e motos). A transferência modal tem sido colocada 

como um dos principais mecanismos de melhoria ambiental nos transportes urbanos 

(BRASIL, 2015). Para Banister (2008) a abordagem da mobilidade sustentável requer 

ações para reduzir a necessidade de viajar (menos viagens), para incentivar a transferência 

modal, para reduzir extensões de viagem e incentivar uma maior eficiência no sistema de 

transporte. 

Existem inúmeros fatores que beneficiam o uso de um transporte público e não 

motorizado, alguns literalmente associados ao meio ambiente como a redução na 

liberação de gases na atmosfera, porém, existem outros como a liberação da via pública, 

redução de custo de viagem e integração social, que são associados a questões sociais e 

econômicas. A promoção da saúde também tem sido apontada como consequência, 

Banister (2008) alega que andar a pé ou de bicicleta e o transporte público são mais 

saudáveis do que utilizar o transporte privado e são promovidos como transporte ativo.  

O Ministério das Cidades (BRASIL, 2015) narra que com a incorporação do nome 

sustentável ao conceito de mobilidade, buscou-se reforçar que outros valores deveriam 

ser levados em conta para seu planejamento, como: aspectos sociais, políticos, 

econômicos e ambientais. A mobilidade urbana se dá na aplicação e consideração de todas 

as esferas com o máximo de igualdade possível.  
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Figura 2.1. Mobilidade Sustentável  

Do ponto de vista social, Curtis e Scheurer (2010) relatam que ideias sobre o 

planejamento da acessibilidade têm sido enquadradas dentro do contexto das 

preocupações relacionadas com a melhoria da sustentabilidade das cidades e de obtenção 

de resultados de transporte mais sustentáveis. Silva, Costa e Macedo (2008) acrescentam 

que em resumo, a mobilidade urbana sustentável incide sobre a melhoria das condições 

de mobilidade e acessibilidade que visem a uma melhor qualidade de vida para os 

cidadãos.  

Para Curtis e Scheurer (2010), enquanto mobilidade está relacionada com o desempenho 

dos sistemas de transporte, por direito próprio, acessibilidade acrescenta a interação de 

sistemas de transporte e os padrões de uso da terra como uma camada adicional de análise. 

Tornando assim os novos padrões de exame com a junção entre social, ambiental e 

econômico essencial para o desenvolvimento da mobilidade urbana sustentável.  

2.1.1 A situação da mobilidade Urbana 

No caso brasileiro, Silva, Costa e Macedo (2008) descrevem que o movimento em direção 

a mobilidade urbana sustentável foi fomentado principalmente por uma ação do governo 

no nível nacional. Dadas as fortes desigualdades regionais e as diferenças em todo o país, 

um dos primeiros passos do processo foi procurar pontos de vista particulares de 

mobilidade dos planejadores urbanos e gerentes que eram apropriadas para cada uma das 

principais cidades e áreas metropolitanas. 
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Atualmente no Brasil, em detrimento de diferentes questões como descentralização 

urbana, qualidade do transporte urbano e segurança, meios de locomoção individuais têm 

se tornado mais atrativos a população. No geral, esses fatores divergem do cenário 

planejado para a adoção da mobilidade sustentável, dificultando a adesão do modelo 

proposto que insere a alta qualidade de acessibilidade juntamente com a alta qualidade do 

meio ambiente no cotidiano das cidades.  

O Ministério das Cidades (BRASIL, 2015) integra que, portanto, para alcançar a 

mobilidade urbana sustentável, minimizar os fatores externos prejudiciais e tornar as 

cidades socialmente inclusivas, são necessárias mudanças estruturais, de longo prazo, 

com planejamento e com vistas ao sistema como um todo, envolvendo todos os segmentos 

da sociedade e todas as esferas de governo.  

Dada a grande importância que a mobilidade urbana possui em um sistema social, 

pesquisadores no mundo todo têm buscado práticas que auxiliem a correta gestão e 

planejamento da mobilidade urbana sustentável. Para May (2015), tendo em vista pontos 

como o custo de congestionamento, emissões de carbono e problemas relacionados à 

concentração da população, o transporte urbano é muito importante para ser deixado 

apenas sob a responsabilidade local.  

Como citado, com a identificação do impacto da mobilidade urbana no desenvolvimento 

territorial muitos países têm tentado criar elementos que proporcionem um 

desdobramento adequado da atual expansão das cidades. Um desses elementos 

corresponde aos Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), que pretendem 

atender a esse requisito promovendo o planejamento adequado das cidades.  

No Brasil, os Planos de Mobilidade Urbana são instrumentos de internalização das 

diretrizes, dos objetivos e dos princípios gerais da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. Sua finalidade é a de, por meio do planejamento de curto, médio e longo prazo, 

traduzir os objetivos de melhoria da mobilidade urbana local em metas, ações estratégicas 

e recursos materiais e humanos, viabilizando os meios para a efetiva transformação 

desejada e, com isso, contribuindo com uma real promoção do desenvolvimento da cidade 

(BRASIL, 2015).  

Uma definição encontrada de acordo com o estudo ELTISplus (2012), é de que um Plano 

de Mobilidade Urbana Sustentável é um plano estratégico concebido para satisfazer as 
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necessidades de mobilidade das pessoas e empresas em cidades e seus arredores para uma 

melhor qualidade de vida. Isso se baseia em práticas de planejamento existentes e leva a 

devida consideração da integração, participação, e os princípios de avaliação. Apesar dos 

estudos desenvolvidos e da representação da figura 2.2 terem sidos orientados para a 

realidade da União Europeia, não diverge do que atualmente se reflete no Brasil.  

 

Figura 2.2. Termos chaves da definição de PMUS 

Fonte: Adaptado de ELTISplus, 2012. 

May (2015) exemplifica que o Planejamento de Mobilidade Urbana Sustentável tem uma 

maior ênfase no desenvolvimento de uma visão de longo prazo, envolvendo os cidadãos 

e as partes interessadas ao longo do processo, especificando objetivos e definições de 

metas relacionadas a todos os aspectos de sustentabilidade e desenvolvendo pacotes de 

medidas eficazes. 
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O ELTISplus (2014) sugere que um Plano de Mobilidade Urbana Sustentável visa à 

criação de um sistema de transporte urbano, abordando - no mínimo - os seguintes 

objetivos: a) Garantir a todos os cidadãos a oferta de opções de transporte que permitem 

acesso aos principais destinos e serviços; b) Melhorar a segurança; c) Reduzir a poluição 

atmosférica e sonora, emissões de gás estufa e consumo de energia; d) Melhorar a 

eficiência e a relação custo-eficácia do transporte de pessoas e mercadorias e e) Contribuir 

para o reforço da atratividade e qualidade do ambiente urbano e desenho urbano para os 

benefícios dos cidadãos, da economia e da sociedade como um todo. 

Segundo o ELTISplus (2012), um desafio comum para os planejadores da administração 

local é convencer os tomadores de decisão do valor agregado de um plano. Como 

argumento é levado em consideração a melhoria da qualidade de vida, economia de 

custos, a criação de benefícios econômicos, contribuição para uma melhor saúde e meio 

ambiente, tornar a mobilidade “sem costura” e melhorar o acesso, utilização mais eficaz 

dos recursos limitados, ganho do apoio público, elaboração de melhores planos, 

efetivação das obrigações coletivas, crescente relevância do uso de sinergias, e avanço 

para uma cultura de nova mobilidade. 

Em contrapartida ao que é esperado da situação de mobilidade urbana Europeia, o 

ELTISplus (2012) informa que alguns países, tais como Reino Unido (Local Transport 

Plans) e França (Plans de Déplacements Urbains), são pioneiros na introdução de um 

quadro legal que obriga as autoridades locais a desenvolver um plano de mobilidade 

urbana sustentável. Esses países podem ser considerados avançados, pois planos de 

mobilidade urbana sustentável são uma ideia nova ou inexistente em outras partes da 

Europa. 

Para auxiliar a disseminação dos planos de mobilidade, alguns órgãos são criados com a 

finalidade de transpor barreiras, o Eltis, financiado pela Comissão Europeia, visa acelerar 

a adoção em larga escala de planos de mobilidade urbana sustentável por parte das 

autoridades locais e regionais na Europa através da preparação de orientações sobre o 

desenvolvimento e implementação de planos de mobilidade urbana sustentável 

(ELTISPLUS, 2012). 

Com outro sentido, no intuito de fomentar o desenvolvimento da gestão da mobilidade 

urbana na Europa foi criada a plataforma europeia em gestão da mobilidade (EPOMM – 
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European Platform on Mobility Management). EPOMM é a plataforma europeia sobre a 

Gestão da Mobilidade (GM), uma rede de governos de países europeus que estão 

envolvidos na gestão da mobilidade. Eles são representados pelos ministérios que são 

responsáveis pela GM em seus países. EPOMM é constituído como uma organização 

internacional sem fins lucrativos com sede em Bruxelas (EPOMM, 2016). 

No Brasil, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana – SeMob tem a missão de 

promover a mobilidade urbana, de forma segura, socialmente inclusiva e com equidade 

no uso do espaço público, contribuindo para a construção de cidades sustentáveis 

(BRASIL, 2015). Buscando auxiliar na gestão da mobilidade urbana e assegurar que os 

municípios realizem as atividades necessárias para a correta prestação de serviços e 

realização das atividades foi instituída em 2012 a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana. Dividindo assim a responsabilidade da gestão da mobilidade urbana entre todos 

patamares.  

2.1.2 Lei de Mobilidade Urbana 

Constituída em 3 de janeiro de 2012, a Lei Federal nº 12.587 institui as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana e determina aos municípios a tarefa de planejar 

e executar a política de mobilidade urbana. Também conhecida como Lei de Mobilidade 

Urbana, exige que os municípios que possuem população maior que 20 mil habitantes, e 

algumas exceções, elaborem e apresentem os seus planos de mobilidade urbana, com o 

intuito de evitar o crescimento desordenado das cidades.  

De acordo com o caderno de referência - PlanMob idealizado pelo Ministério das Cidades 

(BRASIL, 2015) (construído para orientar os municípios e estados na construção de 

planos de mobilidade urbana), a Política Nacional de Mobilidade Urbana é um dos eixos 

estruturadores da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que deve ser entendida 

como um conjunto de princípios, diretrizes e normas que norteiam a ação do Poder 

Público e da sociedade em geral, na produção e na gestão das cidades. As proposições da 

PNMU orientam no sentido de fomentar o planejamento urbano, sem perder de vista que 

todos os atores são fundamentais ao processo e beneficiários de uma cidade mais humana 

e acessível aos cidadãos, indistintamente. 

A Lei da Mobilidade Urbana oferece uma série de instrumentos urbanísticos que direta 

ou indiretamente possibilitam a implementação do conceito da mobilidade urbana para a 
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construção de cidades sustentáveis. Cabe a cada município identificar os que melhor se 

adequarem ao desenvolvimento sustentável e à gestão democrática do processo de 

planejamento da cidade, a fim de introduzir a nova visão da circulação, que prioriza a 

mobilidade das pessoas independente do meio de locomoção adotado (a pé, bicicleta, 

transporte coletivo, táxi, barca ou automóvel), possibilitando a acessibilidade a todos: 

idosos, crianças, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015a). 

Em sua disposição são classificados e apresentados os modos e serviços de transporte, 

assim como as infraestruturas de mobilidade urbana que compõem o Sistema Nacional 

de Mobilidade Urbana. Em seguida os princípios, diretrizes e objetivos da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana são definidos, assim como as diretrizes para a regulação 

dos serviços de transporte coletivo, os direitos dos usuários, atribuições, diretrizes para o 

planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana, e por fim os instrumentos de 

apoio à mobilidade urbana. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios 

de acordo com a Lei Federal: 

 Acessibilidade universal;  

 Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 

ambientais;  

 Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;  

 Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;  

 Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana;  

 Segurança nos deslocamentos das pessoas;  

 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos 

e serviços;  

 Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e  

 Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.  

As diretrizes da PNMU correspondem a orientações sobre os caminhos a seguir para que 

sejam atingidos os objetivos desta Lei, destacando a necessidade de integração com as 

demais políticas urbanas e a priorização dos modos não motorizados e do transporte 

público coletivo. 
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A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes: 

 Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 

setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo 

no âmbito dos entes federativos;  

 Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos 

serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;  

 Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;  

 Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 

pessoas e cargas na cidade;  

 Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 

renováveis e menos poluentes;  

 Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território 

e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e  

 Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros 

países sobre a linha divisória internacional.  

A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos: 

 Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;  

 Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;  

 Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade;  

 Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais 

e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e  

 Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 

contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.  

Para a Brasil (2015a), os objetivos da PNMU visam definir um panorama para todo o 

País. Para tanto, é fundamental que governos das três esferas, entidades públicas, privadas 

e não governamentais, além de toda a sociedade civil, compartilhem a responsabilidade 

de uma mudança comportamental, naquilo que couber a cada um, no sentido de reduzir 

as desigualdades sociais, promover a acessibilidade e qualificar as condições urbanas de 

mobilidade e de ocupação do espaço público. 
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A lei visa priorizar os modos de transporte não motorizados e de forma equivalente os 

serviços públicos de transporte coletivo, trazendo um caráter sustentável a sua aplicação. 

Outro fator que deve ser destacado se refere à inclusão de questões relacionadas à 

publicização, transparência e cidadania que transpõem as demandas básicas de 

mobilidade e inserem um contexto social de inclusão da população nas relações práticas 

do setor. 

A inserção da sociedade e os seus direitos quanto à transparência, publicização e 

cidadania podem ser encontrados em todo o desenvolver do documento, como podemos 

ver nos pontos destacados em negrito nos princípios, objetivos e diretrizes apresentados 

anteriormente. Esses devem ser atendidos para uma melhor efetivação dos benefícios 

apontados com a implementação da lei. Diferentes meios podem ser utilizados para a 

viabilização dos pontos destacados na lei, mas um em específico permite que a sua 

atuação além de atender os requisitos anteriormente citados beneficie o serviço do estado 

em sua amplitude.  

O Governo Eletrônico atende perfeitamente as condições impostas pela lei quanto à 

responsabilidade social de inclusão da população nas decisões e dia-a-dia das atividades 

realizadas pelo setor, como também quanto aos objetivos e ofícios do setor de Mobilidade 

Urbana, e por isso deve ser considerada como uma das principais opções entre os 

mecanismos de efetivação da cidadania e assistência a gestão.  

2.2 Governo Eletrônico 

O governo tem feito uso nas últimas décadas de ferramentas que beneficiam a prestação 

dos serviços públicos, assim como melhoram as relações entre o Estado e a sociedade. 

Para Andersen e Henriksen (2006), depois de mais de trinta anos de uso da TI no setor 

público, esses benefícios são, no entanto, evidentes e o governo deve ir além destes 

benefícios com foco mais na racionalização dos principais processos e atingir os clientes 

de uma forma mais eficiente. 

Evans e Yen (2006) relatam que o cidadão tem perdido tempo, dinheiro, entre outras 

coisas ao se deslocar até unidades que prestam determinados serviços governamentais ao 

mesmo tempo que a procura por serviços tende a crescer. Para atender a demanda o 

governo é obrigado a fornecer taxas de serviços crescentes, enquanto os custos devem ser 

reduzidos. Uma das maiores oportunidades para alcançar esse objetivo é através do 

aumento da eficiência da prestação desses serviços ao cidadão. 
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A inclusão das tecnologias de informação ao universo governamental tenta efetivar e 

beneficiar os serviços prestados. Porém vários autores têm apontado que a tecnologia não 

tem um impacto por si só, é tudo uma questão de escolha, poder e situação de mudança, 

tratam-se de decisões sobre como adotá-la no nível individual, social e organizacional 

(ANDERSEN e HENRIKSEN, 2006).  

É indicado por Diniz et al. (2009) que entre as principais causas de adoção de tecnologias 

da informação e comunicação (TIC) entre os governos estão o uso intensivo da TIC pelos 

cidadãos, empresas privadas e organizações não governamentais; a migração da 

informação baseada em papel para mídias eletrônicas e serviços online e o avanço e 

universalização da infraestrutura pública de telecomunicações e da internet. Outras causas 

estão associadas às forças provenientes do próprio movimento de reforma do Estado, da 

modernização da gestão pública e da necessidade de maior eficiência do governo. 

Segundo UN-Habitat (2014) a aplicação das TIC no governo oferece oportunidades para 

o envolvimento das partes interessadas, reforçando os mecanismos de colaboração, tanto 

no setor público como com os interventores externos relevantes, tais como empresas, 

comunidades e cidadãos individuais. Ela permite a participação mais ampla na elaboração 

de políticas nacionais e locais e prestação de serviços através de novos canais e 

modalidades de comunicação.  

Diniz et al. (2009) apresenta um trabalho realizado por Reinhard e Dias (2005) focado na 

estrutura do processo de informatização que classifica quatro grandes períodos do uso de 

TIC no setor público: pioneirismo (dos anos 1950 até meados dos anos 1960); 

centralização (de meados dos 1960 até o final dos 1970); terceirização (anos 1980) e 

governo eletrônico propriamente dito (a partir dos anos 1990).  

Desde esse período o governo eletrônico tem sido praticado por alguns países ao redor do 

mundo (DANILA e ABDULLAH, 2014) e pode ser identificado por diferentes termos 

como e-democracia, governo digital e e-Governança. (HELBIG, GIL-GARCÍA e FERRO 

2009). É possível chamar também pelos termos e-Gov ou e-Government em outros países. 

De acordo com Carter e Belanger (2005), governo eletrônico corresponde ao uso da 

tecnologia da informação (TI) para permitir e melhorar a eficiência com que os serviços 

públicos são prestados aos cidadãos, funcionários, empresas e agências. Para Alawneh, 

Al-Refai e Batiha (2013) estas aplicações são capazes de proporcionar aos cidadãos e as 
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empresas um melhor acesso à informação governamental e os serviços, proporcionando 

mais oportunidades para as instituições e os processos democráticos. 

Segundo Andersen e Henriksen (2006) na implementação de aplicações de governo 

eletrônico, os governos estão buscando eficiência, eficácia e ganhos. Existe, entretanto, 

uma dificuldade em definir com totalidade o governo eletrônico, visto que a sua 

representatividade e caráter individual de acordo com cada governo permite diversas 

abordagens e pontos de vistas. Com uma visão direcionada ao cidadão, Akram e Malik 

(2012) adicionam que e-Governo visa não apenas reinventar as ações do governo, mas 

também a melhoraria das interações com os cidadãos/empresas através de tornar serviços 

de alta qualidade acessíveis. 

A OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) definiu 

genericamente governo eletrônico como o uso de tecnologias de informação e 

comunicação, pelos governos, em particular a internet, para alcançar um governo melhor 

(OECD, 2013). Divergindo do proposto pela OECD, Diniz et al. (2009) defende que a 

ideia de governo eletrônico, embora associada ao uso de tecnologia de informação no 

setor público, ultrapassa essa dimensão. Podendo assim ter vínculo com a modernização 

da administração pública por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) e na otimização da eficiência dos processos operacionais e administrativos dos 

governos. 

Ranaweera (2016) relata que os sites de Governo Eletrônico são o canal substituto para 

oferecer serviços de governo, em vez da utilização de canais off-line tradicionais. Assim, 

o governo deve garantir que os sites estão a funcionar de forma eficaz e serem capazes de 

oferecer serviços rapidamente envolvendo um custo mínimo. De forma semelhante, Fath-

Allah et al. (2014) colocam que o sucesso de um portal de governo eletrônico vai 

depender de sua concepção, implementação e os serviços prestados aos usuários.  

Independentemente do local de aplicação do governo eletrônico o seu sucesso será a 

aceitação do usuário em relação ao que é ofertado e percebido. Diniz et al. (2009) comenta 

que consequentemente, temas como desempenho, eficiência, eficácia, transparência, 

mecanismos de controle, qualidade do gasto público e prestação de contas, relacionados 

ao processo de modernização da gestão pública, foram associados ao processo de 

construção de programas de governo eletrônico.  
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Dado o grande número de serviços que o governo eletrônico pode oferecer a sociedade 

Venkatesh, Chan e Thong (2012) e Norris e Moon (2005) os dividem em grupos, 

definindo que serviços de governo eletrônico podem ser classificados em serviços 

informacionais e transacionais. Onde os serviços informativos referem-se a entrega de 

informação do governo por meio de páginas da Web e serviços transacionais envolvem 

transações nos dois sentidos entre o governo e os cidadãos (por exemplo, apresentação de 

formulários eletrônicos), que podem exigir integração horizontal ou vertical de vários 

órgãos do governo. 

Contendo o poder de comunicar-se com diferentes esferas, como sociedade, empresas 

privadas e o próprio governo, existem diversas categorizações entre as relações existentes 

de e-Gov. Hiller e Bélanger (2001) classificam e-Governo em seis categorias: governo 

para prestação de serviços aos indivíduos (G2IS), governo para indivíduos como parte do 

processo político (G2IP), governo para negócios como cidadão (G2BC), governo para 

negócios no mercado (G2B MKT), governo para empregados (G2E) e de governo para 

governo (G2G).  

G2IS envolve a comunicação e serviços entre o governo e os cidadãos, enquanto G2IP 

envolve a relação que o governo tem com os cidadãos, como parte do processo 

democrático, como o voto eletrônico. Da mesma forma, enquanto G2BC envolve 

organizações que pagam impostos ou relatórios de arquivamento, G2B MKT centra em 

transações de negócios entre o governo e as empresas.  

As agências governamentais têm suas próprias categorizações, mas uma é exibida com 

maior frequência na literatura. Carter e Bélanger (2005), Rao (2011), Fath-Allah et al. 

(2014) e Danila e Abdullah (2014) apresentam de maneira mais simplificada quatro 

relações entre o governo eletrônico e seus “parceiros” que correspondem a governo para 

cidadão (G2C), o governo para negócios (G2B), o governo para empregados (G2E) e do 

governo para governo (G2G).  

Cada organização que se envolve com o governo eletrônico na troca de informações e/ou 

serviços se torna uma parte interessada ao sistema. Rao (2011), em seu estudo divide as 

partes interessadas em governo eletrônico em dois grupos, partes internas e externas, que 

possuem objetivos singulares para cada parte. A parte interna compreende empregados e 

o próprio governo, enquanto a parte externa abrange os cidadãos e o setor privado. 

Referindo-se aos objetivos de cada stakeholder, é visto que cada um apresenta os seus 
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próprios interesses para atender suas necessidades e metas. Assim, certamente cada parte 

tem seu próprio estilo de avaliar o modo de aceitação, usabilidade, fornecer informação 

e maturidade do e-Gov (DANILA E ABDULLAH, 2014).  

 

Figura 2.3. Objetivo dos Stakeholders 

Fonte: Adaptado de Rao (2011) 

Para Akram e Malik (2012), globalmente, a maioria dos governos têm recebido bem o 

governo eletrônico uma vez que promove maior interação dos cidadãos com o governo. 

e-Gov pretende enriquecer os serviços do governo e a qualidade de suas interações com 

os cidadãos e empresas com a ajuda da conectividade aperfeiçoada, serviços de alta 

qualidade e melhores sistemas. Como exemplo, Alawneh, Al-Refai e Batiha (2013) relatam 

que o rápido crescimento das iniciativas de e-Gov no Oriente médio e norte da África 

(MENA) refletem suas grandes vantagens, tais como a melhoria do desempenho 

governamental, estrutura de custo mais baixo, maior flexibilidade, escala mais ampla de 

escopo de serviços, uma maior transparência, prestação de contas e transações mais 

rápidas. 

Apesar do bom recebimento pelos países e gestores, no levantamento da UN-Habitat 

(2014) foi percebido que devido a uma série de fatores, existem grandes disparidades 

entre regiões e países no seu estado de desenvolvimento do governo eletrônico. Uma 

observação clara é que o nível de renda de um país é um indicador geral da capacidade 

econômica e progresso, o que influencia assim a seu desenvolvimento do governo 

eletrônico.  
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Claramente, a renda nacional não pode sozinha constituir o desenvolvimento do governo 

eletrônico. Como pode ser visto na tabela 2.2, existem países com alto desenvolvimento 

em governo eletrônico apesar da renda social não ser considerada alta quando comparada 

a outros países. De forma oposta, alguns países com rendas consideradas altas podem não 

estar entre os líderes de governo eletrônico.  

Líderes mundiais em e-Gov   Líderes regionais em e-Gov 

República da Coreia   
ÁFRICA 

Tunísia    

Austrália  Maurício   

Singapura  AMÉRICAS 
Estados Unidos 

França  Canadá   

Países Baixos   ÁSIA 
República da Coreia 

Japão  Singapura    

Estados Unidos  EUROPA 
França   

Reino Unido  Países Baixos 

Nova Zelândia  OCEANIA 
Austrália   

Finlândia    Nova Zelândia  
Tabela 2.2. Líderes regionais e mundiais em Governo Eletrônico 

 Fonte: UH-Habitat (2014).   

Logo, é possível verificar que apesar dos inúmeros benefícios acrescidos quando se faz 

uso de ferramentas como e-Gov, ainda existem condições que atuam como barreiras para 

a sua plena atuação. A inacessibilidade dos cidadãos pode ser advinda de problemas 

estruturais, como a falta de infraestrutura necessária para a integração social, ou pode 

coexistir com a disponibilidade de meios, como a ausência de instrução necessária relativa 

à acessibilidade tecnológica.  

Belanger e Carter (2008) apresentam outra barreira para a adoção do e-Governo 

relacionada à sua aceitação; muitos cidadãos podem estar relutantes em adotar serviços 

de governo eletrônico, devido a uma falta de confiança na segurança das transações online 

e preocupações sobre o uso de informações fornecidas eletronicamente. Os cidadãos, e 

não a tecnologia, garantem o sucesso da adoção de e-Governo. 

De acordo com Ranaweera (2016), a infraestrutura e a plataforma utilizada nestes sites 

de governo eletrônico estão relacionadas a abrir tecnologias como internet, de modo que, 

as pessoas querem uma garantia quando elas se envolverem nos chamados sites de 

governo eletrônico. Belanger e Carter (2008) inserem que, por conseguinte, serviços de 
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governo eletrônico só serão abraçados pelas pessoas se estas sentem que a confiança é 

garantida nos websites do governo.  

Em contrapartida, Akram e Malik (2012) defendem que a maioria dos governos ao redor 

do mundo está desenvolvendo formas mais sofisticadas para fomentar a participação ativa 

dos cidadãos nas atividades governamentais e oferecer-lhes o acesso aos seus “serviços 

governamentais” de forma mais eficaz. Porém, para Belanger e Carter (2008) enquanto o 

governo eletrônico tem o potencial de melhorar a transparência do governo, capacidade 

de resposta e prestação de contas, e-serviços só serão adotados se os cidadãos 

considerarem que eles são confiáveis. Os autores complementam que se as agências 

governamentais esperam que os cidadãos forneçam informações confidenciais e 

completem as transações pessoais on-line, eles devem reconhecer e valorizar as opiniões 

dos cidadãos a respeito da credibilidade dos serviços de governo eletrônico. 

O crescimento e a necessidade de portais de governo eletrônico estão resultando em 

exigências dos usuários e governos para apoiar a sua posição competitiva e para facilitar 

as suas funções. Portanto, é apropriado rever as considerações estratégicas (ou seja, 

melhores práticas) que influenciam portais de governo eletrônico na determinação de uma 

compreensão mais ampla do que realmente contribui para a sua qualidade. (FATH-

ALLAH et al., 2014) 

Fath-Allah et al. (2014) realizaram um estudo para listar as melhores práticas em Governo 

Eletrônico e separá-las em três fatores: a) entrada - geralmente descritos em termos de 

web design e categorias de conteúdo web; b) saída - descreve o sistema, arquitetura, 

processamento de dados, lógica de negócios e funcionalidades do portal que são 

implementados (os usuários muitas vezes não os vêm e não estão cientes de sua presença); 

e c) externos - não-técnico e não são diretamente relacionados com os aspectos técnicos 

dos portais. 

Para “saída” foram encontradas como melhores práticas o foco no cliente, utilização de 

padrões, modularidade, privacidade, login único, delegação, e-participação, pagamentos, 

fluxo de trabalho e capacidade de resposta. Para “entrada”: facilidade de navegação, 

personalização, formulários de usuário, industrialização, estruturação, relevância, 

acessibilidade, motores de busca, atualização, conteúdo rico, jogos interativos, aplicações 

móveis, traduções e compreensibilidade. Para “externos”: publicidade, referências, 

incentivos, concursos e reutilização.   
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Segundo Andersen e Henriksen (2006), no andamento do e-Governo vários objetivos são 

progredidos (transparência, acessibilidade, prestação de contas) abrangendo uma 

variedade de operações do governo (administração governamental, os serviços de frente, 

e envolvimento dos cidadãos). O desdobramento desses temas em políticas públicas e 

iniciativas concretas, explicitadas nos programas de governo, requerem o uso de 

tecnologia, tornando os programas de governo eletrônico elementos fomentadores de 

novos patamares de eficiência da administração pública. A criação de um governo aberto 

e transparente é um índice ideal da eficácia da atividade pública e progresso (GUPTA e 

JANA, 2003). 

Assim sendo, a importância de inserir o contexto de governo eletrônico é mundial e 

compete a todas as áreas de governança, visto que permite o desenvolvimento da 

administração pública, independente das particularidades existentes em cada governo e 

promove o crescimento e bem-estar da sociedade. O Brasil não se coíbe desse argumento, 

e utiliza o e-Gov para entregar aos cidadãos maiores resultados e realizar a sua gestão 

com maior eficiência. Porém, muito ainda precisa ser feito para que o governo alcance 

patamares elevados na aplicação e uso do governo eletrônico acarretando em mais 

benefícios ao país.  

2.2.1 O contexto do Brasil  

Cada país em desenvolvimento tem as suas próprias condições culturais, políticas, sociais 

e tecnológicas distintas que afetam o uso de serviços de governo eletrônico pelos seus 

cidadãos; assim a adoção de um modelo de e-Governo de um país desenvolvido em um 

em desenvolvimento vai ser uma fonte de problemas (AKRAM e MALIK, 2012).  Dessa 

forma, surge a necessidade de desenhar um modelo de e-Gov que atenda e caracterize as 

condições impostas pela realidade brasileira, que assim possibilite o desenvolvimento 

social, tecnológico e governamental do país. 

O Programa de Governo Eletrônico foi introduzido no Brasil em 2000, com a criação do 

Grupo de Trabalho Interministerial (GTTI) na finalidade de examinar e propor políticas, 

diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação. O GTTI 

encontrou no início do programa um ambiente com várias ações isoladas na área de 

serviços ao cidadão e diagnósticos realizados apresentaram a existência de uma 

infraestrutura deficitária, com a presença de malhas múltiplas e administrações isoladas.  
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Logo, os serviços oferecidos não correspondiam a padrões de desempenho e 

interatividade, onde o usuário recebia interfaces que por muitas vezes eram conflituosas. 

Tal cenário apresentava um atraso dos órgãos governamentais em relação à absorção das 

tecnologias de informação.  

De acordo com Brasil (2015b), os trabalhos de diagnóstico também focaram o tema da 

exclusão digital que continuam a representar um forte fator limitador para a expansão da 

internet, principalmente pela dificuldade de acesso às linhas telefônicas e às empresas 

provedoras de acesso aos usuários. Outra importante barreira considerada dizia respeito 

ao custo dos equipamentos de informática, proibitivo para uma parcela considerável da 

população brasileira.  

Até os dias de hoje, muitos esforços têm sido realizados na tentativa de amenizar, e por 

seguinte exterminar, as barreiras encontradas desde a aplicação de governo eletrônico. 

Avanços consideráveis ocorreram no acesso à rede, porém o custo de equipamentos de 

informática ainda é algo considerável para parte da população, o governo tem tentado 

acompanhar os avanços em TIC e alcançar um patamar mais avançado para o 

desenvolvimento completo da ferramenta. 

O país tem investido em governo eletrônico, com o título de governo digital, como 

soluções digitais para transformar e fortalecer a relação entre governo, servidores e 

cidadãos. Um importante passo foi o desenvolvimento da Identidade Digital do Governo 

Federal em 2013, criado sob o impasse das diversas “apresentações” que os portais 

possuíam, dificultando a assimilação do cidadão quanto à busca da informação e serviços 

ofertados. A Identidade Digital se ateve a criação de uma única apresentação que se 

estende a todos os sites de órgãos públicos federais, permitindo maior facilidade de uso e 

em consequência maior adesão. 
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Figura 2.4. Modelo governo digital 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo-digital 

A Divisão de Administração Pública e Gestão do Desenvolvimento do Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas - UNPAN (United Nations Public 

Administration Network) realiza regularmente um estudo para avaliar a situação do 

governo eletrônico ao redor do mundo quanto ao seu desenvolvimento e melhores práticas 

em relação aos países, continentes e regiões. Para sua avaliação, a UNPAN utiliza três 

critérios que correspondem a serviço on-line, infraestrutura de telecomunicações e capital 

humano.  

De acordo com a UN-Habitat (2014) os três índices juntos fornecem indicadores que 

permitem ranquear os países em relação ao progresso do governo eletrônico. Na última 

pesquisa realizada pela divisão em 2014, o Brasil ficou colocado em 57° posição, atrás 

de países como Argentina e Colômbia. Apesar da colocação ainda não ser próxima dos 

principais, que enquadram as 20 primeiras posições, é possível ver um desenvolvimento 

no governo eletrônico brasileiro, já que na pesquisa realizada em 2012 o país ocupava a 

59° posição, subindo 2 pontos. 

Uma das razões de menor taxa de sucesso do governo eletrônico nos países em 

desenvolvimento é que o design dos e-serviços, ou serviços eletrônicos, está inclinado 

para governos e agências financiadoras, em vez das necessidades dos cidadãos (AKRAM 

e MALIK, 2012). Identificar o que se deseja atingir é fundamental para obter êxito em 

governo eletrônico. No Brasil, a política de governo eletrônico segue um conjunto de 
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diretrizes que atuam em três frentes fundamentais: junto ao cidadão; na melhoria da sua 

própria gestão interna; e na integração com parceiros e fornecedores. O objetivo do 

Programa de governo eletrônico brasileiro é a modificação das relações entre o governo 

e os cidadãos, as empresas e também internamente aos órgãos governamentais, com a 

intenção de aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados; promover a interação com 

empresas e indústrias; e fortalecer a participação cidadã por meio do acesso à informação 

e a uma administração mais eficiente. 

Alguns autores têm se empenhado para definir e propor melhorias do governo eletrônico 

no Brasil. Para auxiliar os estudos em e-Gov, Diniz et al. (2009) definiu um modelo 

representativo do relacionamento entre principais etapas do processo, os atores 

envolvidos, seus interesses e competências e os aspectos influenciadores que impactam o 

resultado final do programa. Adicionalmente, o modelo considera que o relacionamento 

entre os atores e as etapas do processo reflete o grau de intervenção deles em seus diversos 

momentos de construção.  

 

Figura 2.5. Modelo de referência para estudo em e-Gov 

Fonte: Diniz et al., 2009 

Para estruturar a Programa de Governo Eletrônico brasileiro foram eleitos um Comitê 

Executivo e oito Comitês Técnicos que são responsáveis pelo desenvolvimento das 

políticas e ações definidas nos princípios e diretrizes estabelecidas para toda a 
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Administração Pública Federal. Considerados no trabalho realizado por Diniz et al. 

(2009) como a alta cúpula do governo. Os autores definem que aspectos políticos, 

aspectos institucionais e aspectos de implementação, em diferentes patamares de 

responsabilidade, influenciam a decisão dos gestores na hora de deliberar as políticas de 

governo eletrônico. 

O governo tem investido em diferentes meios para promover o desenvolvimento dos 

portais. Com o intuito de melhorar as condições e incentivar o desenvolvimento do e-Gov 

no país, foi criado em 2002 o Prêmio excelência em governo eletrônico, uma iniciativa 

da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (Abep). Realizado anualmente, tem como objetivo reconhecer e incentivar 

o desenvolvimento de projetos e soluções de governo eletrônico na administração pública 

e divulgar ações que, com o uso da tecnologia da informação, visem a modernizar a gestão 

pública em benefício da população (BRASIL, 2015). 

Em busca do apoio da iniciativa privada, outras atuações têm sido realizadas pelo 

governo, na tentativa de estimular o desenvolvimento tecnológico e sustentável. Foi 

divulgado por Brasil (2016b), no início do ano, que a FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos) e FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) liberaram 

um fundo de R$ 10 milhões para apoiar o desenvolvimento de produtos, processos e 

serviços inovadores em cidades inteligentes e sustentáveis que apoiam ações em meio 

ambiente sustentável, mobilidade urbana, tecnologias, segurança pública, entre outros. 

Apesar do investimento público e privado que tem sido apresentado para o 

desenvolvimento de iniciativas inovadoras e tecnológicas, como o governo eletrônico, 

todo o esforço só será válido se tais iniciativas atingirem as necessidades de todos os 

envolvidos. Não só no caso do governo eletrônico, mas também em outras situações, o 

atendimento das necessidades eleva a chance de ter usuários satisfeitos e assim 

recorrentes aos serviços ofertados. 

2.2.2 Satisfação do Usuário 

A satisfação é um dos principais temas abordados nos estudos sobre o comportamento do 

consumidor, e grande parte dos teóricos desta área defendem a correlação direta entre os 

índices de satisfação e a lealdade do cliente (SILVA, 2015). Dentre as diversas áreas em 

que a satisfação pode ser avaliada uma tem se destacado. Pela inclusão das tecnologias 

de informação e comunicação, em meios tanto sociais como profissionais diversas 

http://www.premio-e.gov.br/2015/10/24/PREMIO-EXCELENCIA-EM-GOVERNO-ELETRONICO-2015.html
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pesquisas têm sido realizadas no intuito de avaliar a satisfação dos usuários em TIC. 

DeLone e Mclean (1992) definem a satisfação do usuário como uma das formas mais 

importantes de mensuração do sucesso de um sistema de informação. 

Para Oliver (1980) a satisfação é uma resposta afetiva geral a uma discrepância percebida 

entre as expectativas anteriores e o desempenho percebido após o consumo.  Ao 

concentrar seus estudos em satisfação aplicada a TIC, Doll e Torkzadeh (1988) relatam 

que a satisfação do usuário é definida como o parecer sobre uma aplicação informática 

específica ou sistema de informação disponível para o usuário que atendam às suas 

necessidades de informação. Igualmente, Dong, Cheng e Wu (2014) trazem uma 

definição de satisfação do usuário especialmente para TIC, onde se interessam pelas 

atitudes dos usuários em relação ao uso. 

Em um dos primeiros trabalhos realizados na área, DeLone e Mclean (1992), estipularam 

um modelo que para definição do sucesso de sistemas de informação deveria ser 

considerada a satisfação do usuário. Dando continuidade ao estudo, em 2003 os autores 

avaliaram a validade do seu antigo modelo e introduziram uma nova versão que incluía 

qualidade do sistema e qualidade da informação afetando o uso e a satisfação do usuário 

(CENDÓN, SOUZA e RIBEIRO 2011). Este modelo atualizado consiste em seis 

dimensões inter-relacionadas de sucesso: qualidade da informação, do sistema e do 

serviço, a intenção de usar, satisfação do usuário, e os benefícios líquidos (DONG, 

CHENG E WU, 2014) 

É abordado por Oliver (1980) que a percepção do usuário é um dos critérios de julgamento 

de produtos, serviços e experiências com respeito às suas necessidades e expectativas. É 

importante identificar o que os clientes valorizam em um conjunto específico de serviços, 

com a intenção de maximizar a satisfação do usuário e retê-lo.  Isso introduz um novo 

requisito: para medir a satisfação do cliente como fator de contínua melhoria dos negócios 

(BOURNARIS et al., 2013).  

De acordo com Silva (2015) a medição da satisfação do cliente é agora considerada, pelas 

empresas, como a realimentação mais confiável, tendo em conta que ele oferece de uma 

forma, direta, significativa e objetiva, informações sobre as preferências dos clientes e 

suas expectativas. Utilizar os resultados encontrados da percepção do cliente/usuário para 

o benefício do serviço é fundamental para a vitalidade de uma organização cujo principal 

objetivo é o atendimento das necessidades da sociedade.  
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A avaliação de satisfação em portais de governo eletrônico é de extremo valor, visto que 

possibilita a disseminação de informações ao estado quanto à percepção do usuário e 

permite a melhoria do portal. Muitos autores (Akram e Malik, 2012; Ranaweera, 2016; 

Alawneh, Al-Refai e Batiha, 2013) têm dado atenção a essa perspectiva. Para Alawneh, Al-

Refai e Batiha (2013) a satisfação do usuário é um fator crucial para o uso contínuo de 

serviços de governo eletrônico e para o sucesso ou fracasso de projetos de e-Governo. 

Alawneh, Al-Refai e Batiha (2013) apresenta ainda que a pesquisa de satisfação do usuário 

é um construto multidimensional combinando determinantes técnicos, comportamentais 

e de marketing. Por apresentar um caráter de múltiplas abordagens e atender a um grupo 

heterogêneo, a sociedade, é preciso que a avaliação considere as suas particularidades 

como um todo. Em geral, em qualquer abordagem a avaliação de e-Governo precisa ter 

algumas características importantes, incluindo a capacidade para compreender e modelar 

problemas complexos, a capacidade de incorporar múltiplas visões do problema, bem 

como, a capacidade de aprender com os erros (GUPTA e JANA, 2003). 

Shen, Xiao e Wang (2016) insere que várias teorias e metodologias têm sido aplicadas 

em pesquisas de satisfação, incluindo o processo hierárquico, matemática fuzzy e análise 

de fator etc. Ao mesmo tempo, estudos com foco em analisar a relação entre satisfação, 

ou a qualidade de serviço, e diferentes atributos são mais e mais populares pelo uso de 

modelos de análise de equações estruturais ou análise dos caminhos. Em essência, os 

pesquisadores e autores buscam mesclar os modelos e métodos mais convencionais, na 

tentativa de identificar um modelo com maior representatividade aos problemas impostos 

a cada realidade. 

Critérios de Satisfação do Usuário em Governo Eletrônico  

Diversos autores determinaram um conjunto de critérios que influenciam positiva ou 

negativamente, dependendo da sua relação, a satisfação de usuários com sistemas de 

informação. Com o aprofundamento dos estudos muitos direcionaram as suas pesquisas 

a análise da satisfação em governo eletrônico, visto que portais de e-Gov apresentam 

grande importância no cenário político-social de um país.   

Alguns anos antes do surgimento do e-Gov, Doll e Torkzadeh (1988) propuseram que a 

satisfação do usuário final com o uso de sistemas de informação fosse mensurada por 

meio de um modelo composto por cinco fatores: conteúdo do sistema, precisão do 
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sistema, formato do sistema, facilidade de uso do sistema e entrega da informação em 

tempo.  

Apesar de não ter avaliado diretamente o Governo Eletrônico em seu estudo, Delone e 

McLean (1992) desenvolveram um modelo generalista para avaliação de Sistemas de 

Informação. O Modelo de sucesso de sistemas de informação (Information Systems 

Success Model - ISSM) tem recebido notável aceitação desde sua criação entre os 

pesquisadores da área e tem sido adaptado para diferentes circunstâncias.  

De acordo com Dong, Cheng e Wu (2014), a fim de fornecer uma definição geral e 

abrangente de sucesso com SI que envolve diferentes perspectivas de avaliação DeLone 

e McLean (2002) classificaram seis categorias principais. As seis variáveis correspondem 

a: qualidade da informação; qualidade do sistema; uso; satisfação; impacto individual e 

impacto organizacional (MASREK E GASKIN, 2015).  

Atualizando o seu trabalho, Delone e McLean (2003) propuseram que um sistema de alta 

qualidade vai estar relacionado com uma maior utilização, maior satisfação do usuário e 

os benefícios líquidos positivos. Qualidade do sistema, qualidade de serviço e qualidade 

da informação devem influenciar positivamente a intenção de usar, o uso real do sistema 

e satisfação do usuário, enquanto a intenção de usar, uso real e satisfação do usuário irão 

influenciar o benefício líquido (DELONE E MCLEAN, 2003). 

Akram e Malik (2012) desenvolveram o seu trabalho para a criação de conhecimento 

acerca do governo eletrônico em países subdesenvolvidos e encontraram que os fatores 

qualidade da informação, qualidade do sistema e qualidade do serviço são considerados 

importantes na geração de satisfação do usuário. Para os autores, a principal 

responsabilidade de qualquer governo inclui a divulgação em linha da informação. 

Ranaweera (2016) relata que problemas apresentados, como questões de privacidade, 

podem afetar a visão que o usuário tem do e-Gov, e por seguinte a sua satisfação com 

relação ao portal. Se os usuários sentem problemas de privacidade quando fazem 

transações ou fornecem suas informações pessoais a sites do governo, logo eles evitam 

usá-los. O autor complementa que o que o usuário espera deve ser capaz de ser cumprido, 

atendendo sempre as suas necessidades. 

De modo que, se o conteúdo é relevante para as necessidades do usuário, ele será satisfeito 

e retido, e relevância de conteúdo implica em qualidade de informação. O julgamento do 

usuário sobre a informação disponível depende da qualidade da informação. Se as 



52 

 

informações em sites do governo são precisas, válidas e atualizadas, adequadas para as 

suas tarefas, abrangentes, relevantes, livres de erros e precisas, diz-se que a qualidade 

existe (RANAWEERA, 2016). 

Bournaris et al. (2013) defendem que a navegação, o design, a acessibilidade, a interação 

e o conteúdo influenciam a satisfação dos usuários em e-Gov. Para Bharati e Chaudhury 

(2004) a qualidade da informação de um website influencia a satisfação dos usuários. 

Dong, Cheng e Wu (2014) inserem a qualidade do sistema, qualidade da informação e 

serviços de proteção de privacidade na avaliação da satisfação.  

No modelo proposto por Alawneh, Al-Refai e Batiha (2013) são apresentados os fatores 

segurança e privacidade, confiança, acessibilidade, conhecimento dos serviços públicos 

e qualidade dos serviços públicos como influenciadores da satisfação do usuário em 

governo eletrônico. Para os autores, o estudo centrou-se nos supramencionados cinco 

potenciais determinantes de e-satisfação porque combinam os aspectos comportamentais, 

técnicos e econômicos que afetam a aceitação, utilização e sentimentos dos usuários após 

o uso de qualquer inovação tecnológica. 
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Navegação             X     

Design 
      X   

Acessibilidade             X     

Interação 
      X   

Conteúdo             X     

Segurança 
     X    

Confiabilidade   X   X   X       

Divulgação 
     X    

Qualidade dos serviços 

públicos 
          X       

Eficácia percebida 
  X       

Influência Social     X             

Capacidade de resposta 
   X      

Empatia       X           

Garantia 
   X      

Intenção de reutilizar       X           

Facilidade de uso 
   X      

Utilidade   X   X           

Eficiência 
 X        

“Agradabilidade”   X               

Frustação   X               

Tabela 2.3. Critérios de satisfação em governo eletrônico 

Os critérios encontrados entre as pesquisas realizadas em torno da avaliação da satisfação 

em governo eletrônico são apresentados na tabela 2.3. Porém o presente estudo tem como 

finalidade não só reunir as principais referências para definição de um modelo, mas sim 

a inclusão dos critérios deferidos pela PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana) 

para efetivação da mobilidade urbana sustentável no âmbito do governo eletrônico. Dessa 

forma critérios de acessibilidade, cidadania, publicização, gestão participativa e 

transparência devem ser incluídos no modelo. 
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2.3 Governo Eletrônico na mobilidade urbana 

Como sugerido por De Oña et al. (2013) em diversas literaturas, o sucesso do sistema de 

transporte público depende do número de passageiros que o sistema é capaz de atrair e 

reter. Essa capacidade de “atrair e reter” pode ser alcançada com a iniciativa de inserir 

meios que permitam o beneficiamento da vivência do cidadão, contribuindo largamente 

para o sucesso do sistema. Na tentativa de aprimorar os serviços oferecidos pelo Setor de 

Mobilidade Urbana, a esse foi inserido o contexto do governo eletrônico. As informações 

são concentradas em um portal com o intuito de fornecer subsídios e serviços ao cidadão, 

ao próprio governo e ao setor privado no que se refere às atividades da área.  

A prestação de serviços públicos pode ser extremamente aprimorada por meio de uma 

mistura inteligente de mix de canais, otimizando as características dos diferentes canais 

para satisfazer as diversas necessidades dos cidadãos e tendo uma visão consolidada na 

análise de desempenho do canal (UN-HABITAT, 2014). O setor de mobilidade urbana 

de Curitiba é referência em todo Brasil pelas práticas bem-sucedidas em mobilidade 

urbana sustentável. Igualmente, o seu portal pode ser visto como modelo a ser seguido 

entre os demais, sendo válido considerar tal feito como fator desencadeador da indicativa 

importância dada à mobilidade urbana para o desenvolvimento da cidade.   

 

Figura 2.6. Portal de e-Gov Curitiba (URBS)  

Fonte: http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/ 

De acordo com Goldman e Gorham (2006), hoje, a maioria das grandes áreas 

metropolitanas está desenvolvendo sistemas de transporte inteligentes que fornecem 
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informações em tempo real para os viajantes. Estes sistemas podem fornecer subsídios 

sobre tempos de condução para o centro, quando o próximo ônibus vai chegar, que vias 

estão menos congestionadas e que estacionamentos centrais têm espaço disponível. Cada 

vez mais, agências e empresas inovadoras estão começando a aumentar e remontar esses 

dados e publicá-los por meio da internet, para que possam ser acessados a partir de 

dispositivos móveis em qualquer lugar. A junção do governo eletrônico e mobilidade 

urbana permite que o cidadão esteja incluído na vivencia do setor não só em horários 

típicos de funcionamento. Os portais atuam 24 horas por dia, permitindo que o cidadão 

tenha acesso a informações e a solicitação de serviços à hora que lhe for conveniente. 

UN-Habitat (2014) apresenta que o uso das mídias sociais pelos governos também tem 

aumentado rapidamente, o número mais do que triplicou entre 2010 e 2012 e obteve outro 

aumento de 50% em 2014, de modo que hoje 118 países utilizam as mídias sociais para 

e-consulta. Tanto a mídia social quanto os canais móveis normalmente não requerem 

elevados custos de investimento, mas eles muitas vezes precisam de uma transformação 

de negócios e forte compromisso na administração pública para maximizar os seus 

benefícios. 

O portal da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS) é um 

grande exemplo da integração entre mídias sociais e estado. A BHTRANS gerencia todas 

as questões relativas a transporte e trânsito na cidade, e para isso, utiliza mídias populares 

na sociedade como Facebook, Youtube e Flickr. A escolha destes pode ser explicada pela 

disseminação notória que possuem entre os cidadãos, facilitando a adoção dos serviços 

on-line, fornecidos pelo órgão. O cidadão pode acessar as informações disponíveis na 

mídia pelo portal ou visse e versa.  
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Figura 2.7. Portal de e-Gov Belo Horizonte (BHTRANS)  

Fonte: http://www.bhtrans.pbh.gov.br/portal/page/portal/portalpublico 

Outro exemplo desse fato pode ser visto no setor mobilidade urbana de Natal, no Rio 

Grande do Norte (STTU), onde a sociedade pode obter informações em tempo real sobre 

a situação do tráfego por meio do Twitter. Tornando o aparelho móvel e as mídias sociais 

importantes meios de oferecer serviços e interagir com a população. Outro fator de 

tamanha importância inserido nesse contexto é a possibilidade do indivíduo de fornecer 

informações ao setor, também em tempo real, o que viabiliza o canal sociedade-governo 

nas duas direções.   

Em linhas gerais, os portais de governo eletrônico a serviço da mobilidade urbana 

apresentam inúmeros benefícios aos cidadãos. Fornecem informações sobre os meios de 

transporte existentes quanto a horários, rotas, regulamentações, tarifas; estatísticas 

existentes; informações do desdobramento do setor como licitações e formulação de 

tarifas; artigos e estudos realizados na área; além de uma área destinada a dúvidas. Na 

prestação de serviços os portais fornecem consultas pessoais, solicitações e recargas de 

cartões de transporte, entre outros; auxiliando as atividades da mobilidade urbana na 

efetivação e eficiência em que presta serviços à sociedade.  

Por apresentar um caráter variado quanto ao fornecimento de informações e serviços à 

sociedade surge a necessidade de avaliar o desenvolvimento desses portais quanto à 

maturidade em que se encontram, ou seja, o grau de adequação com o que é proposto pelo 
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governo eletrônico e o setor de mobilidade urbana. Os autores Costa, Santos e Brasileiro 

(2010) desenvolveram estudos nessa temática, propondo um modelo de avaliação de 

maturidade para governo eletrônico na mobilidade urbana. Os portais são avaliados por 

especialistas nas dimensões abrangência, navegabilidade, formato/interface, atualizações 

e oferta de conexões. 

Na avaliação realizada entre dez portais foi encontrado que os portais de Belo Horizonte 

e Curitiba obtiveram os melhores resultados, enquanto o portal de Natal obteve o pior 

resultado encontrado no estudo. É importante perceber que questões de maturidade devem 

ser analisadas periodicamente, pois os portais podem deixar de atender alguns critérios 

ou melhorá-los com o tempo, modificando o seu posicionamento no ranking. Apesar da 

simplicidade proposta pelo modelo, no geral, avaliações de maturidade fornecem ensejos 

para que os portais melhorem a sua apresentação e utilização diante da sociedade, e 

podem atuar na melhoria contínua do sistema.  

Os portais de governo eletrônico têm permitido que o cotidiano da mobilidade urbana nas 

cidades e estados seja disseminado, com a intenção de atender aos princípios gerais de 

transparência, cidadania e publicização, não só serviços têm sido ofertados como também 

o acesso a informações. Procurar formas de identificar a efetividade desse argumento é 

imprescindível. Pesquisas de satisfação permitem que o usuário, no caso do presente 

trabalho, o cidadão, evidencie o desequilíbrio presente e forneça informações valorosas 

para a melhoria do portal.  
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CAPÍTULO 3 - MODELAGEM DE EQUAÇÕES 

ESTRUTURAIS 

O capítulo 3 apresenta o método de Modelagem de Equações Estruturais. Exibindo as 

suas definições e caracterizações, assim como pressupostos estabelecidos pelos autores. 

O modelo de como a análise é realizada também é exibido, com ênfase nas aplicações 

mais citadas na bibliografia consultada. O modelo encontrado na literatura de acordo com 

a bibliografia consultada no Capítulo 2 – Governo Eletrônico é estabelecido, assim como 

as hipóteses que o seguem. 

3.1 Origem e definições 

É apresentado por Marôco (2014) que o surgimento de pesquisas sobre Equações 

Estruturais se deu na primeira metade do século XX, quando o pesquisador Sewall Wright 

(1921, 1934) estudou padrões de covariância e Path Analysis (Análise de Caminhos) em 

diversas características de porcos Guinea e o pesquisador Charles Spearman (1904) 

efetuou estudos sobre a Análise Fatorial. Logo então na segunda metade do século XX os 

pesquisadores Joreskog (1970) Keesling (1972) e Wiley (1973) deram continuação às 

descobertas de Wright e Spearman e contribuíram para que a Modelagem de Equações 

Estruturais fosse expandida nas ciências sociais e humanas. 

A Análise de Equações Estruturais é uma extensão dos modelos lineares generalizados 

que considera, de forma explícita, os erros de medida associados às variáveis sob tudo 

(MARÔCO, 2014). Ao contrário do que se acredita ao ser caracterizada como uma única 

técnica, o termo modelagem de equações estruturais (MEE), como também é chamada, 

não designa uma única técnica estatística, mas em vez disso refere-se a uma família de 

procedimentos relacionados (KLINE, 2011). Tais procedimentos podem ser 

compreendidos como um conjunto de técnicas de análise estatística multivariada. De 

forma sucinta, a estatística multivariada é indicada para quando os dados incluem diversas 

variáveis simultaneamente para análise.  

A MEE se refere a uma série de técnicas estatísticas, tais como análise fatorial, modelos 

de caminho de análise e de regressão, usados para analisar os dados (DE OÑA, 2013). 

Em termos mais simplistas, a Análise de Equações Estruturais, pode ser descrita como 

uma combinação das técnicas clássicas de Análise Fatorial (que define um modelo de 

medida que operacionaliza variáveis latentes ou constructos) e de Regressão Linear (que 
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estabelece, no modelo estrutural, a relação entre as diferentes variáveis sob estudo) 

(MARÔCO, 2014).  

Para Hair et al. (2005) todas essas técnicas são distintivas por duas características: i) 

estimar múltiplas e correlacionadas relações de dependência e sua habilidade para 

representar conceitos não observados nessas relações; e ii) depois explicar o erro de 

mensuração no processo de estimação. Por isso, Shen, Xiao e Wang (2016) propõe que a 

metodologia tem vantagem no estudo quantitativo das relações interativas entre variáveis. 

De acordo com Marôco (2014) a Análise de Modelos de Equações Estruturais (Structural 

Equation Modelling) ou simplesmente, Análise de Equações Estruturais (AEE) é uma 

técnica de modelagem generalizada, utilizada para testar a validade de modelos teóricos 

que definem relações causais hipotéticas entre variáveis. Mais especificamente, vários 

modelos teóricos podem ser testados em MEE, que faz hipóteses de como os conjuntos 

de variáveis definem construtos e como estes construtos são relacionados uns aos outros 

(KLINE, 2011). Para isso, a MEE se utiliza de uma abordagem teórica e constrói todo o 

seu modelo em cima disso, sendo então a teoria a base da formulação dos construtos, 

seleção de variáveis e formulação de hipóteses. Dessa forma, a teoria pinta uma enorme 

responsabilidade quanto à validade do modelo, representando um dos requisitos cruciais 

para o sucesso na utilização da ferramenta. 

Alguns benefícios são apresentados pelos autores quanto ao uso da técnica MEE, Hair 

(1998) e Marôco (2014) relatam que uma das vantagens existentes é a de ser admitido 

que o erro de mensuração existe, diferentemente de outras técnicas que comumente 

ignoram a sua presença. Kline (2011) acrescenta que isso não quer dizer que a MEE pode 

compensar falhas psicométricas brutas, nenhuma técnica pode, mas esta propriedade 

empresta uma qualidade mais realista para a análise. De Oña (2013) e Shen, Xiao e Wang 

(2016) identificam a MEE como uma poderosa técnica de análise multivariada; 

permitindo a modelagem de um fenômeno em que um conjunto de relações entre as 

variáveis observadas e não observadas é estabelecida, característica também citada por 

Marôco (2014).  

MEE tem se tornado uma popular abordagem multivariada em um relativo período de 

tempo. Pesquisadores são atraídos pela MEE porque ela fornece uma maneira 

conceitualmente atraente para testar uma teoria. Se um pesquisador pode expressar a 

teoria em termos de relações entre variáveis medidas e variáveis latentes, então MEE 
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estimará quão bem a teoria se encaixa com a realidade representada pelos dados (HAIR 

et al., 2009). 

Para Kline (2011) o objetivo final da MEE - ou qualquer outro tipo de técnica de modelo 

de ajuste - é atingir o que ele se refere como a beleza da estatística, o que significa que o 

modelo final: 

1. Tem uma fundamentação teórica clara (ou seja, faz sentido); 

2. Diferencia entre o que é conhecido e o que é desconhecido, isto é, qual a gama 

de conveniência do modelo, ou limites para sua generalidade; 

3. Estabelece condições para levantar novos desafios. 

De acordo com Marôco (2014), na estatística clássica, o racional é encontrar um modelo 

teórico que descreva os dados, um modelo que encaixa na estrutura dos dados observada, 

numa estratégia exploratória, onde o investigador formula e testa hipóteses que pretende 

demonstrar falsas. De forma oposta, a análise de equações estruturais baseia-se num 

quadro teórico estabelecido a priori, que apresenta uma hipótese nula que especifica o 

modelo que acreditasse ser válido. Onde a teoria é o motor da análise. Tendo em vista 

essa diferenciação, é possível dizer que o caráter confirmatório das pesquisas de equações 

estruturais é algo comum, apesar de que isso não impossibilita a presença de um caráter 

exploratório na aplicação. 

É possível identificar três enfoques nos estudos e aplicações de equações estruturais 

explicados por Jöreskog (1993) apud Kline (2011). O primeiro enfoque é o estritamente 

confirmatório, onde o modelo é testado de acordo com a sua aderência para verificar se 

os padrões de variação e covariação são consistentes com um modelo previamente 

especificado, sendo assim o pesquisador tem um modelo único que é aceito ou rejeitado 

com base na sua correspondência aos dados.  

O segundo enfoque é um pouco menos restritivo, considerando os modelos alternativos, 

onde dois ou mais modelos são testados no intuito de verificar qual o mais adequado. O 

autor relata que este contexto exige bases teóricas ou empíricas suficientes para 

especificar mais de um modelo; o modelo em particular com a correspondência aceitável 

para os dados pode ser mantido, mas o resto será rejeitado. 

O terceiro enfoque no desenvolvimento de modelo é provavelmente o mais comum, e 

ocorre quando um modelo inicial não se encaixa nos dados e é posteriormente modificada 
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pelo pesquisador sendo em seguida o novo modelo testado em relação aos mesmos dados. 

Para Kline (2011) o objetivo deste processo é "descobrir" um modelo com três 

propriedades: que tenha sentido teórico, que seja razoavelmente parcimonioso, e que sua 

correspondência aos de dados esteja próxima do aceitável. 

Em consequência dessa caracterização, Hair et al. (2014) complementa que existem dois 

tipos de MEE. A MEE baseada em covariância (Covariance-based Structural Equation 

Modeling – CB-SEM), primariamente usada para confirmar ou rejeitar teorias. Ele faz 

isso por determinar quão bem um modelo teórico proposto pode estimar a matriz de 

covariância para um conjunto de dados. Em contraste, o autor cita a modelagem de 

caminho MEE (Partial Least Square – Structural Equation Modeling), primariamente 

usada para desenvolver teorias em pesquisas exploratórias. E faz isso focando na 

explicação da variância em variáveis dependentes quando examina o modelo.  

3.2 Tipos de variáveis 

Uma característica da Análise de Modelos de Equações Estruturais é a possibilidade de 

considerar vários tipos de variáveis simultaneamente. Nas relações entre as variáveis de 

diversos estudos, principalmente de cunho social e humano, muitas vezes, ocorre a 

impossibilidade de medi-las diretamente, exigindo a existência de outras variáveis que 

indiretamente, forneçam subsídios para a sua avaliação. 

Yan, Hu e Hu (2015) explicam que a junção de n variáveis pode ser chamada de Fator; e 

quando identificadas, as variáveis de um fator são utilizadas para medi-lo, visto que não 

é possível obter informações ao seu respeito diretamente. Geralmente, cada fator (também 

chamado de variável latente em MEE) é um construto hipotético que não pode ser 

diretamente mensurado.  

De acordo com Marôco (2014), a existência destas variáveis latentes, construtos ou 

fatores é demonstrada pela sua manifestação em variáveis indicadoras ou manifestas, 

estas sim diretamente observáveis. Assim, no domínio da AEE é usual classificar as 

variáveis em dois tipos: variáveis manifestas e variáveis latentes. Onde as Variáveis 

Manifestas ou Observadas são variáveis medidas, manipuladas ou observadas 

diretamente; enquanto as Variáveis Latentes, Fatores ou Construtos são variáveis não 

diretamente observáveis ou mensuráveis. 

As variáveis são habitualmente agrupadas em dimensões que as representem, ou a quem 

elas representam, de acordo com características que possuem. Esses agrupamentos podem 
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ocorrer previamente ou por meio de mecanismos que identificam suas similaridades. 

Quando estas dimensões não são determinadas previamente, métodos estatísticos podem 

ser usados para determiná-las. A mais popular é a análise de fatores, que analisa se um 

grande número de atributos está linearmente relacionado com um número menor de 

variáveis não observadas (DE OÑA, 2013). 

Para De Oña (2013) e Shen, Xiao e Wang (2016) a MEE consiste de dois componentes, 

um modelo de medida que descreve o relacionamento entre variáveis latente e manifesta, 

e um modelo estrutural que descreve a relação causal entre variáveis endógenas e 

exógenas. De acordo com Marôco (2014), relativamente a sua função no modelo, as 

variáveis (quer latentes quer manifestas) podem ser classificadas em variáveis 

independentes (exógenas) ou em variáveis dependentes (endógenas). A representação da 

teoria sugerida pelos autores é vista na figura 3.1. 

Quando as causas das variáveis residem fora do modelo, ex., não são influenciadas por 

nenhuma outra variável no modelo, estas se dizem exógenas. Pelo contrário, quando as 

causas da variação das variáveis residem no modelo, ex., a variação destas variáveis é 

explicada por variáveis presentes no modelo, as variáveis dizem-se endógenas 

(MARÔCO, 2014). 

 

Figura 3.1. Relações entre o modelo e as variáveis 

Fonte: Adaptado de Hair et al., 2014 
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Kline (2011) aponta que uma outra classe de variáveis em MEE corresponde a condições 

residuais ou de erro, o que pode estar associada com cada variável observada ou fator 

especificado como uma variável dependente. No caso dos indicadores, uma condição 

residual representa uma variância não explicada pelo fator que o indicador 

correspondente deveria mensurar. A representação explícita de erros de medição é uma 

característica especial da modelagem de equações estruturais. 

Estas relações são apresentadas por parâmetros que indicam a magnitude do efeito que as 

variáveis, ditas independentes, apresentam sobre outras variáveis, ditas dependentes, num 

conjunto compósito de hipóteses respeitantes a padrões de associações entre as variáveis 

no modelo (MARÔCO, 2014).  

3.3 O modelo 

É importante citar que a Modelagem de Equações Estruturais segue um modelo para o 

arranjo das equações, formado pelas variáveis latentes e manifestas, estas se organizam 

matematicamente e visualmente para o desenvolvimento do método. Marôco (2014) 

relata que o modelo pode ser conhecido por LISREL (Linear Structural Relationships), 

conceito primeiramente denominado por Bollen (1989) e Joreskog (1970). 

Correspondendo a um modelo linear que estabelece as relações entre as variáveis, quer 

manifestas, quer latentes, sob estudo. Dessa forma, é exposto neste trabalho as relações 

deliberadas entre as variáveis por Bollen (1989) apud Marôco (2014). 

O modelo possui níveis de profundidade, e por isso foi divido em dois submodelos 

denominados de Modelo Estrutural e Modelo de Medida (ou Medição). Os dois se 

distinguem, pois, enquanto um representa a relação hipotética entre construtos, o outro se 

insere em cada construto para arquitetar a analogia interna à variável latente no que se 

refere às variáveis medidas elegidas para sua mensuração.  

O modelo de medida define o apontamento de variáveis para mensuração dos construtos, 

isto é, identifica as variáveis medidas que auxiliarão na coleta de dados para aferir os 

conceitos impostos pelo modelo estrutural. Para Kline (2011) o modelo de medida em 

MEE é um modelo fatorial confirmatório. O modelo de medida para variáveis 

dependentes pode ser escrito formalmente pela seguinte equação: 

𝑦 = Λ𝑦휂 + 휀 



64 

 

Onde:  

Y é o vetor (p x 1) das p variáveis dependentes, ou de resposta, manifestas; 

Ʌ ᵧ é a matriz (p x r) dos pesos fatoriais de η em y; 

η é o vetor (r x 1) das r variáveis latentes dependentes; e 

ε é o vetor (p x 1) dos erros de medida de y. 

O modelo de medida para variáveis independentes ou exógenas centradas pode ser escrito 

formalmente pela seguinte equação: 

𝑥 = Λ𝑥𝜉 + 𝛿 

Onde: 

X é o vetor (q x 1) das q variáveis independentes ou preditoras manifestas; 

Ʌ ᵧ é a matriz (q x s) dos pesos fatoriais de ξ em x; 

ξ é o vetor (s x 1) das s variáveis latentes independentes ou preditoras; e 

δ é o vetor (q x 1) dos erros de medida de x. 

O modelo estrutural pode ser entendido como a relação que se estabelece entre os 

conceitos teóricos e construtos, podendo ser representado por um conjunto de equações 

lineares com o objetivo de relacionar variáveis latentes endógenas e exógenas. O 

pesquisador especifica o modelo estrutural para permitir certas relações entre as variáveis 

latentes descritos pela direção das setas (KLINE, 2011). O modelo pode ser escrito 

formalmente como: 

휂 = 𝐵휂 + 𝑟𝜉 + 휁 

Onde:  

B é a matriz (r x r) dos coeficientes de η no modelo estrutural com βᵢᵢ = 0; 

r é a matriz (r x s) dos coeficientes de x no modelo estrutural; e 

ζ é o vetor (r x 1) dos r resíduos ou erros do modelo estrutural. 
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O modelo apresentado toma que os erros e resíduos de ambos os submodelos têm valor 

esperado nulo e podem estar correlacionados entre si, entretanto não entre diferentes 

submodelos. Dessa forma, o modelo assume que: 

a) ε e η são independentes  

b) δ e ξ são independentes 

c) ζ e ξ são independentes 

d) ζ, ε e δ são mutuamente independentes 

e) Os valores esperados dos erros são 0. 

Por outro lado, uma variável dependente não é causa e efeito dela mesmo. 

f) Bᵢᵢ = 0 e 

g) (I – B) é uma matriz invertível (não singular) onde I é uma matriz 

identidade. 

O modelo de equações apresentado até então pode ser simplificado por uma representação 

gráfica. Tal facilidade tem contribuído para a disseminação da Modelagem de Equações 

Estruturais como ferramenta de estudo nas áreas sociais e humanas. Alguns softwares têm 

permitido a entrada de dados unicamente pelo desenvolvimento gráfico. Para isso é 

importante entender como as relações entre as variáveis se apresentam no modelo gráfico. 

 

Figura 3.2. Simbologia da representação gráfica 

Fonte: Adaptado de Marôco, 2014 

A simbologia apresentada permite que o modelo gráfico seja construído e tenha um 

entendimento mais prático e objetivo em relação à formulação matemática. As variáveis 

observadas são representadas por um quadrado, enquanto a variável latente é representada 
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por um círculo. As afinidades entre as variáveis têm como representação uma seta, onde 

as relações causais são representadas por uma seta de causa para efeito, as relações 

recursivas, quando há reciprocidade, por duas setas, enquanto as relações correlacionais, 

quando não existem hipóteses de causalidade, por uma seta com duas pontas.  

A obtenção de variáveis observadas fiéis e representativas em um modelo de medida 

impulsiona a sua representatividade em um modelo estrutural, sendo assim de grande 

importância a sua correta elaboração e seleção. Para isso é preciso entender que modelos 

de medida podem representar relações diferentes entre as suas variáveis observadas e a 

variável latente, tal representação pode ser caracterizada como Modelos Reflexivos e 

Modelos Formativos. Kline (2011) apresenta que o modelo de equações estruturais 

pertence a uma classe de modelos estatísticos ditos modelos reflexivos. Mas em 

contrapartida, Hair et al. (2009) admite que procedimentos MEE podem apropriadamente 

ser usados para modelar construtos formativos, desde que os modelos sejam 

estatisticamente identificados. 

Nos modelos reflexivos, as variáveis latentes manifestam-se ou refletem-se nas variáveis 

manifestas, assumindo que as variáveis medidas são efeitos de um fator ou construto, 

representado pelo sentido da relação do construto para as variáveis medidas. Hair et al. 

(2009) acrescenta que todos os itens (variáveis medidas) devem ter alguma ligação 

conceitual e devem “covariar” juntos. Os itens em um modelo reflexivo só precisam ser 

uma amostra representativa, e podem ser adicionados ou eliminados, enquanto o conjunto 

de itens fornece cobertura do domínio e o construto é identificado. 

Em contrapartida, nos modelos formativos as variáveis latentes são um compósito ou são 

formadas pelas variáveis manifestas, com o sentido da relação das variáveis medidas para 

o construto. Construtos formativos são mais bem caracterizados como índices do que 

construtos latentes, pois não há nada “não observado” quando os itens definem o 

construto (HAIR et al., 2009).  



67 

 

 

Figura 3.3. Modelos formativo e reflexivo 

Fonte: Autor 

É possível verificar na figura 3.3 que o erro, em modelos formativos, é incluído no fator 

e não nas variáveis, como é visto nos modelos reflexivos, essa característica é obtida 

porque a causalidade ocorre dos itens para o fator, e não o contrário; o fator não explica 

a inter-correlação existente entre as variáveis medidas. Marôco (2014) adiciona que em 

modelos reflexivos assume-se que o conjunto de variáveis manifestas, que são 

manifestações de uma variável latente, está codificado na mesma direção conceitual; 

sendo positiva a correlação entre essas variáveis. Mas de forma contrária, as variáveis 

manifestas podem estar positiva ou negativamente correlacionadas e não necessitam de 

estar codificadas na mesma dimensão conceitual.  

 

Tabela 3.1. Características dos modelos 

Fonte: Adaptado de Hair et al., 2009. 

Para Hair et al. (2009) diferenças significativas separam modelos de mensuração 

reflexivos de modelos de mensuração formativos, tais características são apresentadas na 
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tabela 3.1, mas a diferenciação entre os dois nem sempre é fácil. Modelos reflexivos são 

geralmente mais fáceis de trabalhar, têm sido mais comumente empregados nas ciências 

sociais, e são pensados para melhor representar muitas características de diferença 

individual e medidas de percepção. Modelar um fator de forma incorreta, porém, poderia 

provocar uma interpretação errada e levar a conclusões questionáveis. A decisão final 

sobre o tipo de modelo de medição deve ser baseada na verdadeira natureza da construção 

a ser estudada, como explanado por Hair et al. (2014), onde a especificação do conteúdo do 

construto guia a perspectiva do modelo de mensuração. 

3.4 Etapas da análise 

Para uma análise completa seguindo as diretrizes da Modelagem de Equações Estruturais, 

é necessário adotar um número x de passos, a fim de obter um modelo estruturado e 

testado de acordo com a aplicação desejada. As etapas podem mudar de acordo com os 

autores (HAIR et al., 2009; KLINE, 2011; MARÔCO, 2014; SCHUMACKER e 

LOMAX, 2010), mas no geral todas tendem aos mesmos princípios. A análise de modelos 

de equações estruturais desenrola-se, naturalmente, num conjunto de etapas sucessivas, 

de complexidade crescente e recorrente, até a aceitação, ou rejeição, final do modelo 

(MARÔCO, 2014). 

Hair et al. (2009) exibe um modelo com base em seis estágios: 1) Definição de construtos 

individuais; 2) Desenvolvimento do modelo geral de medida; 3) Concepção de um estudo 

para produzir resultados empíricos; 4) Avaliação da validade do modelo de medição; 5) 

Especificação do modelo estrutural e 6) Avaliação da validade do modelo estrutural. 

Conforme é estruturado na figura 3.4. 
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Figura 3.4. Modelo 6 estágios para SEM 

Fonte: Adaptado de Hair et al., 2009 

Seguindo o mesmo caminho que Hair et al. (2009), Kline (2011) relata que seis passos 

básicos são seguidos na maioria das análises, porém ele acrescenta que dois passos 

opcionais adicionais, em um mundo perfeito poderiam ser realizados em todas as análises. 

De acordo com Kline (2011), os seis passos básicos para a realização de uma análise de 

equações estruturais são: 1) Especificar o modelo; 2) Avaliar a identificação do modelo 

(se não identificado, volte ao passo 1); 3) Selecionar as medidas (operacionalizar os 

constructos) e coletar e preparar os dados; 4) Estimar o modelo: a) Avaliar se o modelo 

combina, (se fraco, pule para o passo 5), b) Interpretar os parâmetros estimados e c) 
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Considerar modelos equivalentes ou próximos (pular para passo 6); 5) Reespecificar o 

modelo (voltar ao passo 4); e 6) Reportar resultados. 

 

Figura 3.5. Modelo 6 estágios para SEM 

Fonte: Adaptado de Kline, 2011. 

Após a realização dos seis passos básicos, Kline (2011) defende a aplicação dos passos 7 

e 8, que consiste em replicar os resultados e solicitar os resultados.  Suas motivações para 

tal prática são de que os modelos de equações estruturais raramente são estimados por 

meio de amostras independentes, quer pelos mesmos pesquisadores que coletaram os 

dados originais (replicação interna) ou por outros pesquisadores que não o fizeram 

(replicação externa).  

Apesar da necessidade de grandes amostras complicar a replicação, é fundamental 

replicar eventualmente um modelo de equação estrutural, caso seja utilizado para 

representar qualquer coisa além de um exercício de estatística. O autor também relata que 

apesar de se passarem alguns anos das aplicações de estudos com MEE no campo da 
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ciência comportamental, raramente se vê utilizarem os resultados obtidos em pesquisas 

anteriores para estudos políticos ou de prospecção relevantes. Deixar de realizar os passos 

básicos pode ser parte do problema. 

Com um maior número de passos, Marôco (2014) divide o seu modelo de análise em oito 

etapas. 1) Elaboração do modelo teórico, 2) Recolha dos dados, 3) Especificação do 

modelo, 4) Identificação do modelo, 5) Estimação do modelo, 6) Avaliação da qualidade 

do ajustamento do modelo, 7) Reespecificação do modelo e 8) Validação do modelo.  

 

Figura 3.6. Etapas de Análise de Equações Estruturais.  

 Fonte: Adaptado de Marôco, 2014. 

Por último, o modelo proposto por Schumacker e Lomax (2010) conta com um número 

menor de etapas, chamado pelos autores de blocos de construção. O modelo segue uma 

sequência lógica de cinco etapas ou processos: 1) especificação do modelo; 2) 

identificação do modelo; 3) a estimativa do modelo; 4) testes de modelo; e 5) modificação 

do modelo. Os autores afirmam que os blocos de construção básicos são absolutamente 

essenciais para a análise de modelos. 

Dentre os modelos apresentados, todos possuem peculiaridades em sua divisão e 

aplicação, uma em particular é a ordem imposta no desenvolvimento do Modelo 

Estrutural e do Modelo de Mensuração ou Medida (definições explicadas no subcapítulo 

anterior – 3.3 Modelo). Alguns autores (Hair et al., 2009; Kline, 2011) sugerem o 

desenvolvimento do Modelo de Mensuração primeiro para então depois concretizar o 

Modelo Estrutural, enquanto outros autores (Marôco, 2014; Schumacker e Lomax, 2010) 

defendem o oposto. 
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É importante citar que nas técnicas multivariadas não existe uma passagem correta para 

o bom emprego. A aplicação de MEE segue esse mesmo conceito; sua flexibilidade 

fornece ao pesquisador uma poderosa técnica analítica, adequada para muitos objetivos 

de pesquisa (HAIR et al., 2009). Como dito anteriormente, a adoção de um ou outro 

modelo não trará diferenciações para o propósito final do estudo, sendo assim possível 

adotar qualquer um dos modelos de acordo com o interesse do pesquisador. O modelo 

escolhido para este trabalho é retratado com maiores detalhes na exploração do método 

no Capítulo 4. 

3.5 Pressupostos 

Antes de realizar a aplicação de um modelo à MEE é necessária a validação de 

determinados pressupostos, que se ausentes, podem interferir negativamente nos 

resultados. Marôco (2014) relata que a violação dos pressupostos associados à AEE pode 

provocar resultados enviesados das estatísticas de ajustamento do modelo e das 

estimativas e da significância dos parâmetros.  

Segundo Hair et al. (2009), a Modelagem de Equações Estruturais compartilha de três 

premissas básicas com outras técnicas multivariadas de análise de dados: a) 

independência das observações; b) amostras aleatórias de respondentes; e c) linearidade 

de todos os relacionamentos. Sendo também sensível às características de distribuição de 

dados e ao desvio da normalidade multivariada.  

A Independência das observações é uma assunção básica da AEE é a de que as 

observações de sujeitos diferentes são independentes entre si, podendo ser assegurado 

através de práticas de amostragem aleatória. A violação do pressuposto conduz 

geralmente ao acréscimo das estimativas dos erros-padrão dos parâmetros e ao acréscimo 

do erro de tipo II (MARÔCO, 2014). 

Para Schumacker e Lomax (2010) algumas técnicas estatísticas, tais como, a modelagem, 

assumem que as variáveis são linearmente relacionadas umas com a outras. Assim, uma 

prática normal consiste em visualizar os pares de coordenadas de pontos de dados de duas 

variáveis contínuas traçando os dados em um gráfico de dispersão. Estes gráficos 

bidimensionais retratam se os dados estão linearmente aumentando ou diminuindo. A 

presença de dados curvilíneos reduz a magnitude do coeficiente de correlação de Pearson, 

ainda resultando na presença de uma correlação zero. Lembrando que o valor de 
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correlação de Pearson indica a magnitude e a direção das relações lineares entre duas 

variáveis. 

Quando os métodos de estimação do modelo são métodos de máxima verossimilhança ou 

método dos mínimos quadrados generalizados é necessário que as variáveis manifestas 

apresentem distribuição normal multivariada (MARÔCO, 2014). A Normalidade 

Multivariada se refere à distribuição normal dos dados apresentados. 

Além dessas, Marôco (2014) levanta a importância do atendimento aos seguintes pontos: 

 Covariâncias amostrais não nulas: a existência de fatores latentes operacionalizados 

por um conjunto de variáveis manifestas exige que estas apresentem algum tipo de 

associação;  

 Múltiplos indicadores: a existência de três ou mais variáveis medidas para cada 

variável latente aumentará a confiabilidade no construto;  

 Ausência de multicolinearidade: na parte estrutural do modelo é importante que as 

variáveis exógenas não se encontrem fortemente associadas. A multicolinearidade 

pode também estar na origem de estimativas negativas das variâncias, o que pode 

provocar a interrupção do processo de estimação dos parâmetros do modelo 

(SCHUMACKER e LOMAX, 2010);  

 Inexistência de outliers, definidos por Hair et al. (2009), como observações com 

características únicas identificáveis como diferentes das demais. A sua presença pode 

inflacionar ou reduzir a covariância entre variáveis. 

3.6 Aplicações de equações estruturais na mobilidade urbana 

Aplicações de métodos estatísticos têm expandido dramaticamente com o advento do 

computador e softwares, em particular nos anos mais recentes com o acesso a tantos 

métodos que usam interfaces amigáveis com tecnologia derivada de conhecimento (HAIR 

et al., 2014). Alguns benefícios têm contribuído para o avanço e dispersão da utilização 

da MEE, a possibilidade de utilizar apenas o modelo gráfico para avaliação e aplicação 

de pesquisas, como apontado anteriormente, também tem sido favorável a disseminação 

da Modelagem de Equações Estruturais.  

Schumacker e Lomax (2010) definem que existem pelo menos quatro principais razões 

para a popularidade do MEE: 
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1. A primeira razão que sugere que pesquisadores estão cada vez mais conscientes da 

necessidade de utilizar várias variáveis observadas para entender melhor sua área de 

investigação científica. 

2. Uma segunda razão envolve o maior reconhecimento dado à validade e confiabilidade 

dos valores observados de instrumentos de medição. 

3. Uma terceira razão diz respeito à forma como modelagem de equações estruturais 

amadureceu ao longo dos últimos 30 anos, especialmente a capacidade de analisar 

modelos teóricos mais avançados MEE. 

4. Finalmente, programas de software MEE tornaram-se cada vez mais fácil utilização. 

Diante deste cenário, é possível verificar que as pesquisas que empregam a metodologia 

MEE têm se dissipado em todas as grandes áreas, abandonando a perspectiva passada em 

que só possuíam usabilidade nas áreas sociais e humanas, tornando comum a aplicação 

de equações estruturais em diferentes campos, como nas ciências exatas.  

Um estudo conduzido por Shen, Xiao e Wang (2016) utiliza o conceito fundamental do 

modelo American Customer Satisfaction Index (ACSI) para estabelecer um modelo de 

avaliação da satisfação do passageiro para o trânsito ferroviário urbano na China. Fiorio, 

Florio e Perucca (2013) utilizaram dados obtidos em 33 cidades europeias para analisar a 

probabilidade de satisfação com modelos padrão prováveis, na tentativa de responder à 

questão: como a satisfação do usuário correlaciona-se com modelos organizacionais 

alternativos de prestação de serviços em transporte público local?.  

No Brasil também têm surgido o interesse em utilizar a MEE para a formulação de 

modelos e confirmação de teorias. Sellitto et al. (2013) desenvolveram o seu estudo para 

apresentar um modelo para a avaliação da percepção dos usuários sobre o impacto 

ambiental da operação de transporte público. Costa, Souza e Silva (2008) discutem a 

aplicabilidade da metodologia do American Customer Satisfaction Index (ACSI) a 

situações da realidade brasileira, com base no modelo de equações estruturais. Para tanto, 

foi realizada uma verificação empírica do comportamento do modelo, aplicando-o à 

amostra de dados colhida entre usuários dos serviços prestados pela Companhia do 

Metropolitano de São Paulo – Metrô. 

É notável o interesse dos pesquisadores por temas que envolvem a satisfação do usuário 

ou a sua percepção mediante algum serviço adotado. A busca pelo entendimento do 

cidadão em relação ao transporte fornece inúmeros benefícios, tanto para a 
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empresa/organização quanto para a população. Poder melhorar o serviço de acordo com 

o usuário permite que os órgãos poupem esforços desnecessários e se dediquem ao que 

de fato entrega valor. 

3.7 Modelo preliminar percebido na literatura 

Agora, obedecendo ao que foi explorado sobre a Modelagem de Equações Estruturais, é 

possível com o auxílio do referencial abordado no Capítulo 2, Satisfação em Governo 

Eletrônico, fomentar o modelo que será avaliado neste trabalho. A bibliografia consultada 

permite a formulação das hipóteses presentes no modelo, assim como a escolha dos 

construtos inseridos e as variáveis que o constroem. Como foi retratado, o referencial 

examinado é a chave para um modelo conciso e com indícios de representatividade da 

realidade. 

No contexto das necessidades típicas de governo eletrônico aos cidadãos deve ser dada a 

prioridade de modo que possam transmitir as suas necessidades para os desenvolvedores 

de sistemas relacionados com as TIC e adotar a tecnologia. e-Gov pode ajudar os cidadãos 

a desenvolverem o seu pleno potencial de categorizar às suas necessidades e interesses, 

levar uma vida saudável, participar nas atividades do governo e da comunidade para 

manter um padrão de vida razoável (AKRAM e MALIK, 2012). 

Dada as evidencias apontadas sete hipóteses são propostas com a finalidade de identificar 

quais impactam mais a satisfação do usuário de portais de governo eletrônico na 

mobilidade urbana. 

Hipótese 1 - A segurança e privacidade influenciam a satisfação do usuário.  

 Segurança e privacidade: A percepção que o usuário possui do portal como uma 

plataforma segura, quanto o fornecimento de informações pessoais e a inexistência de 

incertezas ou consequências adversas depois de utilizá-la. A capacidade de determinar 

quando, e em que medida é mantida a confidencialidade das informações fornecidas. 

Hipótese 2 - A confiança no portal influencia a satisfação do usuário. 

 Confiança: A boa vontade do cidadão em acreditar no portal de governo eletrônico para 

a realização de transações governamentais com base nos sentimentos de confiança ou 

certeza. 

Hipótese 3 – A consciência do serviço influencia a satisfação do usuário. 
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 Consciência do serviço: A percepção dos cidadãos de benefícios sobre as informações e 

os serviços que são entregues no portal de e-Governo, o grau em que estão cientes da 

finalidade do portal e a forma como foram apresentados.  

Hipótese 4 - A qualidade do sistema influencia a satisfação do usuário. 

 Qualidade do sistema: A percepção da qualidade da interface do portal de governo 

eletrônico para a realização de serviços e busca de informações a partir de qualquer local, 

em qualquer momento do dia. 

Hipótese 5 - A qualidade do serviço influencia a satisfação do usuário. 

 Qualidade do serviço: A percepção de qualidade de serviços que são oferecidos pelo 

portal de governo eletrônico. 

Hipótese 6 –A qualidade da informação influencia a satisfação do usuário. 

 Qualidade da informação: A percepção do fornecimento de informações precisas e de 

qualidade, com atualização e acesso constante.   

Hipótese 7 - O atendimento dos critérios da lei influencia a satisfação do usuário. 

 Critérios da lei: Corresponde à percepção do usuário quanto ao atendimento dos critérios 

estabelecidos pela lei PNMU (Política Nacional de Mobilidade Urbana) e a presença 

esclarecida para o usuário dos critérios no portal. 
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Figura 3.7. Modelo preliminar 

É importante compreender que como evidenciado por Marôco (2014), a observação de 

que um determinado modelo teórico é apropriado para explicar a estrutura relacional dos 

dados, não prova que esse modelo é único; demonstra apenas que o referencial teórico 

considerado é adequando para os dados em observação, não excluindo naturalmente, 

outros modelos teóricos igualmente defensáveis. 

A aplicação do modelo para a avaliação de um determinado portal derivará em resultados 

únicos, podendo haver mudanças de acordo com a população aplicada. Os resultados 

obtidos permitirão a comparação entre diferentes portais e o fornecimento de 

conhecimento teórico para a melhoria dos mesmos. Para isso é necessária a correta 

aplicação do método de pesquisa estabelecido, fomentando maior representatividade do 

modelo e melhores resultados reais. 
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CAPÍTULO 4 - MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo são delineadas as considerações metodológicas que conectam as 

informações adquiridas no referencial teórico consultado com os objetivos almejados para 

a formulação das hipóteses e a construção do modelo teórico esperado. Sendo então 

apresentadas as etapas em que o estudo é estruturado, assim como a exposição da 

metodologia estátistica utilizada para a viabilização do trabalho, a Análise de Equações 

Estruturais. 

4.1 Desenvolvimento do método 

O desenvolvimento do modelo teórico para este trabalho está posicionado no segmento 

de mobilidade urbana, com ênfase na aplicabilidade de portais de governo eletrônico, 

suportado na pesquisa de satisfação do usuário em tais portais. No geral, o método reúne 

dois âmbitos da política pública: a aplicação do governo eletrônico e o desenvolvimento 

da mobilidade urbana sustentável. A orientação do estudo é do que o e-governo oferece 

e deve oferecer em relação ao que o usuário entende como satisfatório, sendo então o 

cidadão o principal contribuinte para a análise, fornecendo a sua perspectiva de satisfação.  

 

Figura 4.1. Posicionamento teórico da pesquisa 

Identificar os métodos que combinam com as características subjacentes de uma situação-

problema representa uma questão que precisa ser especialmente considerada numa 

situação complexa (GUPTA e JANA, 2003). O processo da pesquisa exige um estudo 
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detalhado do comportamento do domínio que intercepta a mobilidade urbana e o governo 

eletrônico, sendo este estudo determinante para identificar os fatores decisivos de 

satisfação em governo eletrônico. Para isso foi conduzida uma pesquisa bibliográfica 

aprofundada, que possibilitou a obtenção de fatores considerados pela literatura como 

determinantes.  

Adotando uma diferente abordagem, para a avaliação do modelo de satisfação proposto 

é imprescindível à determinação de causalidade entre fatores encontrados para 

confirmação das hipóteses apresentadas. Como o objetivo do trabalho é identificar os 

principais agentes de satisfação por meio de um modelo de equações estruturais a 

pesquisa pode ser qualificada como explicativa ou causal, visto que ela visa identificar 

fatores que influenciam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. A pesquisa tem 

um escopo de natureza majoritariamente quantitativa, fazendo uso de métodos estatísticos 

como Modelagem de equações estruturais para avaliação dos dados obtidos e 

determinação do modelo final. 

4.1.1 Etapas da pesquisa 

Esta pesquisa científica é orientada em três fases: a consulta e formulação de um modelo 

de equações estruturais com base no referencial teórico alcançado; o desenvolvimento e 

aplicação de um instrumento de pesquisa para a obtenção de dados com a finalidade de 

testar o modelo proposto; e a avaliação estatística do modelo de acordo com os resultados 

encontrados nas primeiras fases para identificação do modelo final. Para um melhor 

entendimento do processo realizado as fases adotadas são sequenciadas em nove etapas, 

essa relação pode ser vista na figura 4.2.  

A primeira fase constitui-se da pesquisa bibliográfica realizada, primeiramente para 

definir questões introdutórias, como o problema e os objetivos da pesquisa. Em seguida, 

guiando-se por esse caminho, a pesquisa foi aprofundada para o desenvolvimento do 

trabalho, e os três principais temas abordados foram examinados: Governo Eletrônico, 

Mobilidade Urbana e Equações Estruturais. A interseção dos três temas incide na teoria 

do objetivo geral imposto, a definição de um modelo de avaliação de satisfação dos 

usuários em governo eletrônico na mobilidade urbana. Esse modelo é fomentado na 

primeira fase, para que possa ser testado no futuro. Para isso, variáveis encontradas na 

teoria a respeito da satisfação de usuários em governo eletrônico são condensadas em 

construtos juntamente com os princípios definidos pela PNMU. Os construtos necessitam 



80 

 

de hipóteses que os interliguem para que relações de causa e efeito sejam definidas, as 

hipóteses também são originadas na bibliografia examinada.  

 

Figura 4.2. Etapas de elaboração da pesquisa 

 

Na segunda fase, o trabalho compõe-se das decisões tomadas para execução e aplicação 

da análise selecionada. O questionário é definido de acordo com a literatura consultada, 

assim como a população que se espera sondar e a quantidade de respondentes necessários 

para a validação do modelo. As medidas definidas na segunda fase fornecerão os dados 

para a execução da terceira fase. 

A terceira fase se dá a partir da análise dos resultados encontrados na aplicação do 

questionário, o construto será validado e as relações entre os fatores serão estabelecidas. 

Tais relações demonstrarão forças, que permitirão verificar quais possuem os valores 

requeridos pelo método, permitindo a sua presença ou retirada do modelo, isso definirá 
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qual modelo será apresentado como resultado no trabalho. Em seguida serão então 

apresentados cenários que acatem as dimensões presentes no modelo que possibilitem o 

desenvolvimento dos portais e o atendimento dos requisitos necessários para um bom 

funcionamento e melhor uso por parte do usuário. 

4.2 Seleção de variáveis e formação do modelo 

A seleção de variáveis foi realizada seguindo um dos princípios da modelagem de 

equações estruturais, a consulta ao referencial teórico existente. Variáveis expostas pelos 

autores que eram associadas à satisfação do usuário em portais de governo eletrônico 

foram identificadas e posicionadas lado a lado na tabela 2.3 (como pôde ser visto no 

Capítulo 2).  

Devido a exploração restrita do tema proposto, uma abordagem mais geral também foi 

considerada, a satisfação de usuários em sistemas de informação. No total nove autores 

contribuíram diretamente na seleção de variáveis. Algumas palavras distintas foram 

identificadas com o mesmo sentido, e por isso unidas sob a mesma perspectiva e 

nomenclatura. 

 

Construto Variáveis Observadas Identificação  

SEGURANÇA E 

PRIVACIDADE 

Garantia da confidencialidade SEG1  

Uso consciente das informações 

pessoais 

SEG2  

Aderência às leis de proteção  SEG3  

Solicitação de dados necessários SEG4  

Repasse de informações SEG5  

CONFIANÇA 

Confiabilidade no portal CONF1  

Confiabilidade nos benefícios CONF2  

Confiabilidade na informação CONF3  

CONSCIÊNCIA DO 

SERVIÇO 

Apresentação do portal CONS1  

Conhecimento do portal CONS2  

Recebimento de informação CONS3  

Incentivo para o uso CONS4  

Tabela 4.1. Variáveis propostas 
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Construto Variáveis Observadas Identificação  

QUALIDADE DO 

SERVIÇO 

Serviços com rapidez QSERV1  

Melhor desempenho QSERV2  

Menor burocracia QSERV3  

Fácil entendimento dos serviços QSERV4  

Padronização QSERV5  

Monitoramento dos serviços QSERV6  

QUALIDADE DO 

SISTEMA 

Eficiência do portal QSIST1  

Objetividade e clareza das funções QSIST2  

Interatividade do portal QSIST3  

Atratividade do portal QSIST4  

QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

Autenticidade da informação QINFO1  

Clareza da informação QINFO2  

Disponibilidade QINFO3  

Renovação QINFO4  

ATENDIMENTO DA 

LEI 

Transparência LEI1  

Publicização LEI2  

Gestão participativa LEI3  

Cidadania LEI4  

Acessibilidade LEI5  

SATISFAÇÃO DO 

USUÁRIO 

Reutilização do portal SATIS1  

Indicação para terceiros SATIS2  

Uso satisfatório SATIS3  

Tabela 4.1. Variáveis propostas (continuação) 

A formação do modelo foi fruto da união das variáveis encontradas em constructos. Os 

construtos também foram identificados na teoria, na apresentação de alguns modelos 

idealizados pelos autores (Delone e Mclean, 2003; Alawneh, Al-Refai e Batiha, 2013; Dong, 

Cheng e Wu, 2014; Ranaweera, 2016) assim como as hipóteses relacionadas entre os 

constructos e a satisfação do usuário. Foram associadas ao modelo preliminar um total de 

34 variáveis de medida. O ponto chave do modelo é a inserção dos critérios considerados 

na Política Nacional de Mobilidade Urbana como um novo construto, transformando o 

modelo em uma referência única para a avaliação de satisfação em governo eletrônico no 

campo da mobilidade urbana. 

4.3 Obtenção de dados 

4.3.1 Questionário 

Para obtenção dos dados que serão utilizados na pesquisa para avaliar o modelo proposto 

foi escolhido o questionário, dada à característica quantitativa do estudo. Dentre as 
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principais vantagens em utilizar este instrumento estão: a economia de tempo, grande 

número de dados, obtenção de respostas mais rápidas e exatas, liberdade de respostas 

(anonimato) e um maior tempo para resposta de acordo com o respondente. 

O questionário contempla duas etapas: uma com perguntas gerais sobre a amostra 

respondente, que serão utilizadas para obtenção de informações pessoais, e outra com 

perguntas pertinentes ao modelo, que será utilizado na avaliação do mesmo. As perguntas 

gerais sobre a população incluem dados sobre sexo, idade, escolaridade, uso da internet, 

uso de portais de e-Gov, uso de transporte público e privado e sua frequência; e servem 

para a identificação e conhecimento dos respondentes. Tais informações são necessárias, 

pois como foi demonstrado anteriormente, diferentes situações na qual estão submergidas 

a população escolhida, podem fornecer resultados finais ímpares. 

Para construção do questionário é necessária uma relação de 1 para 1 entre as variáveis 

incluídas no modelo e o número de questões a serem respondidas. As respostas serão 

avaliadas por meio de uma escala Likert de cinco pontos, onde 1 corresponderá a discordo 

totalmente e 5 corresponderá a concordo totalmente. Cummins e Gullone (2000) 

destacam que as propriedades básicas de uma escala tipo Likert são confiabilidade, 

validade e sensibilidade, fatores importantes quando se pretende transformar termos 

subjetivos em números.  

O estudo de Vieira e Dalmoro (2008) corrobora com a escolha de sete pontos, pois uma 

de suas conclusões é de que o tamanho da amostra e os testes estatísticos que se pretende 

usar na análise dos resultados, influenciam a definição do número de itens, visto que em 

uma amostra pequena, um grande número de itens pode não dar uma base adequada para 

as análises estatísticas. Do mesmo modo, escalas com poucos itens podem limitar as 

análises bem como gerar flutuações na normalidade dos dados. Entretanto, a escolha de 

cinco pontos se sustenta visto que o software escolhido elimina a necessidade de uma 

distribuição normal, e sete pontos de escolha pode gerar dúvidas entre os respondentes. 

Um pré-teste do questionário foi aplicado com a intenção de verificar e identificar 

possíveis contratempos a fim de eliminá-los antes da aplicação do mesmo na população 

escolhida. Para Marconi e Lakatos (2003), por meio do teste piloto, pode ocorrer: 

estimativa dos resultados, alteração das hipóteses, modificação das variáveis, como 

também a relação entre as mesmas; desta forma, oferecendo maior segurança e precisão 

para o desenvolvimento da pesquisa. 
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O pré-teste teve como alvo pessoas instruídas sobre o tema, que forneceram informações 

quanto ao tempo de preenchimento, a facilidade de entendimento, ausência de 

informações importantes ou a duplicação de informações; os respondentes puderam 

recomendar contribuições ao questionário e ao modelo que serão avaliadas e se 

consideradas importantes, incluídas no modelo. Marconi e Lakatos (2003) ressaltam que 

o pré-teste é aplicado em uma amostra reduzida, para isso 25 pessoas foram instruídas em 

um curso com duração de 16 horas para aprenderem sobre todo o contexto envolvido na 

pesquisa.   

4.3.2 Escolha da amostra 

Para responder a pesquisa e fornecer dados para a construção e confirmação do modelo, 

foram consultados alunos regulares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

escolha do grupo de respondentes se deu por dois motivos: 1) A UFRN concentra nos 

dias de hoje uma das maiores demandas pelo transporte público na cidade de Natal, 

atuando como principal meio de transporte utilizado pelos estudantes; e 2) Maior 

obtenção de respostas úteis, visto a facilidade de contato e solicitação de resposta.  

A dificuldade na obtenção de respostas é um dos principais problemas enfrentados pelas 

pesquisas, assim como o alto custo dependendo do meio em que a pesquisa seja aplicada. 

Cabe ao pesquisador encontrar a melhor interação entre a estrutura convencional de coleta 

de dados e a estrutura contemporânea de disponibilização de dados em rede para obter a 

melhor relação informação/dado (GROVES, 2011). 

Para definir o número de respostas requeridas na análise do modelo foram consultadas 

referências da área. Kline (2005) justifica que de forma a garantir variabilidade suficiente 

para estimar os parâmetros do modelo, deve se ter pelo menos cinco observações por 

parâmetro no modelo, o que é equivalente a ter pelo menos 10 a 15 observações por 

variável manifesta, visto que para cada variável analisada existe uma variância de erro, 

uma trajetória de erro e um peso fatorial. 

Alguns autores apresentam números inteiros como o número mínimo ideal ou faixas de 

respostas, como Schumacker e Lomax (2004) que definem entre 250 a 500 resultados. 

Neste trabalho será utilizado o método apresentado por Marôco (2014), baseado em uma 

fórmula para estimar a dimensão da amostra (n) a partir do número de itens ou variáveis 

manifestas (p) e de variáveis latentes ou fatores (f) do modelo, onde r = p/f. 

𝑛 ≥ 50𝑟2  − 450𝑟 + 1100 
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Marôco (2014) exemplifica que de acordo com essa fórmula, uma análise fatorial 

confirmatória com três itens por fator, r = 3, exigiria pelo menos 200 observações, 

enquanto o mesmo tipo de análise com r = 2 exigiria no mínimo 400 observações. Isso 

exemplifica que a relação entre variáveis medidas e construtos interfere na quantidade de 

dados necessários, visto que a complexidade do modelo é alterada. Dessa forma, temos 

que para 34 variáveis unidas sob 8 construtos são necessárias um total de 91 respostas 

válidas.  

Os respondentes selecionados foram instruídos a fazer uso de dois portais (BHTrans e 

STTU) e após cada uso, apresentar a sua experiência respondendo ao questionário 

fornecido. Dessa forma, cada estudante proveu duas percepções em relação a satisfação. 

Para eliminar a possibilidade de se sentir influenciado na segunda análise, foi solicitado 

que as visitas aos portais e, por conseguinte as respostas aos questionários fossem 

realizadas em dias diferentes. 

Apesar do cálculo definido, foi optado por examinar um número maior de respostas. Em 

consultas entre os alunos, 146 foram apresentados aos conceitos do trabalho, para que 

dispusessem de todas as informações necessárias para o preenchimento do questionário, 

apenas 108 enviaram as suas respostas (215 respostas), e desse total de respondentes 

apenas 212 respostas válidas foram obtidas (considerando que cada respondente forneceu 

duas respostas), visto que 3 possuíam valores omissos e por isso foi preferível eliminá-

los da análise.  

QUESTIONÁRIOS  Respostas Respondentes % 

Instruídos 292 146 100% 

Respondentes 215 107 74% 

Missing data 3 2 1% 

Válidos 212 106 73% 

Tabela 4.2. Número de questionários 

4.4 Avaliação dos dados 

Segundo Malhotra (2001), as técnicas multivariadas são apropriadas para analisarem 

dados quando há duas ou mais medidas de cada elemento e as variáveis são analisadas 

simultaneamente em dois ou mais fenômenos. Como abordado no capítulo 3, análises 

multivariadas correspondem a um campo de análise que apresentam n variáveis sendo 

ponderadas concomitantemente, muitas vezes para a verificação da sua relevância em 

relação às demais, como podemos verificar na modelagem de equações estruturais. 
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O objetivo da análise SEM é determinar a extensão para a qual o modelo teórico é 

suportado por dados de amostra. Se os dados da amostra apoiam o modelo teórico, em 

seguida, mais complexos modelos teóricos podem ser hipotetizados. Se os dados de 

amostra não suportam o modelo teórico, então, o modelo original pode ser modificado e 

testado, ou outros modelos teóricos devem ser desenvolvidos e testados. 

Consequentemente, SEM testa modelos teóricos utilizando o método científico de testes 

de hipóteses para avançar nossa compreensão das complexas relações entre construtos 

(Kline, 2011).  

Quando o pesquisador deseja discutir o grau em que os dados satisfazem uma estrutura 

esperada, o mais adequado é proceder à análise fatorial confirmatória ou modelagem de 

equações estruturais, que é aplicável quando se têm ideias preconcebidas sobre a real 

estrutura dos dados, baseados em suporte teórico ou em pesquisas anteriores (HAIR et 

al., 2005).  

Hair et al. (2014) apresenta que existem dois tipos de MEE, Covariance-based SEM (CB-

SEM), primariamente utilizada para confirmar ou rejeitar teorias, e Partial least square 

SEM (PLS-SEM), primariamente utilizada para desenvolver teorias em pesquisas 

exploratórias. Cada um é mais apropriado a diferentes contextos e cabe ao pesquisador 

identificar as características necessárias para realizar a escolha correta.  

O método Covariance-based SEM (CB-SEM) difere do Partial least square SEM (PLS-

SEM) pois requer dados essencialmente normais para sua análise, um número grande de 

dados, entre outras condições. Por isso, foi escolhido o método Partial least square SEM 

(PLS-SEM) para análise e obtenção do modelo final deste trabalho, visto que o estudo 

tem cunho exploratório, dada a inserção de um novo critério não retirado da literatura e a 

carência encontrada na mesma em relação aos demais; um número reduzido de dados foi 

coletado para análise do modelo e o método faz uso de distribuições não normais, 

eliminando a necessidade de excluir dados no futuro.  

4.4.1 Modelagem de equações estruturais 

Para aplicar a metodologia de Modelagem de equações estruturais foi escolhido para este 

trabalho seguir os passos explicitados por Hair et al. (2014). A escolha se deu, pois, o 

modelo é exposto para a utilização do software SmartPLS, que faz uso do Partial least 

square SEM apontado anteriormente. O autor apresenta oito estágios para balizar a 

aplicação do método. As etapas 1) Elaboração do modelo estrutural; 2) Elaboração do 
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modelo de medida; 3) Coleta e análise de dados; 4) Resultados do modelo de medida; 5) 

Resultados do modelo estrutural; e 6) Interpretação dos resultados e conclusões.  

 

Figura 4.3. Etapas de análise  

Adaptado de Hair et al. (2014) 

Elaboração do modelo estrutural e de medida 

Elaborar o modelo estrutural constitui-se de recolher na teoria os construtos que se deseja 

testar em prol de um objetivo, definindo relações de causalidade entre eles. Para Marôco 

(2009) esta fase consiste no desenho formal do modelo teórico que testa questões de 

investigação e reflete as assunções, a priori, do referencial teórico de estudo.   

O modelo de medida é representado pela identificação de variáveis que se unam sob uma 

mesma perspectiva representando um construto. Para Hair et al. (2014) testes de hipótese 

envolvendo a relação estrutural entre os construtos só serão confiáveis ou válidas se o 

modelo de medida explicar como estes construtos são medidos. Ambas as etapas foram 

realizadas no capítulo 3. 

Coleta e análise de dados 

Hair et al. (2012) aponta que na maioria das vezes, os pesquisadores não prestam atenção 

aos requisitos de qualidade dos dados (por exemplo, no que diz respeito ao tamanho da 

amostra ou ao tratamento dos valores faltantes), desconsideram os critérios de avaliação 

importantes (especialmente quando se avaliam os modelos formativos de medição), e em 
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alguns momentos aplicando-os erroneamente (utilizando procedimentos de avaliação do 

modelo de medição reflexiva em modelos formativos de medição).  

É indispensável, para realizar uma boa avaliação identificar variações indesejadas nos 

dados coletados. Métodos estatísticos da primeira geração têm a liberdade de considerar 

os elementos como livre de erros, o que não ocorre nos métodos estatísticos da segunda 

geração. Neste último, é necessário encontrar a origem dos erros e excluí-la dos 

resultados. Por isso, quatro exames são fundamentais: dados em falta, padrões de 

respostas suspeitos, outliers e simetria da distribuição.    

Os quatro pontos citados devem ser analisados e quando não atendidos da forma esperada 

algumas respostas, e até variáveis devem ser retiradas do estudo. Os dados necessitam de 

análises estatísticas descritivas que forneçam informações sobre eles. A curtose e 

assimetria, apesar de não serem testes de normalidade, como Shapiro-Wilk e 

Kolmogorov-Smirnov, fornecem subsídios para esta análise.  

Resultados do modelo de medida e do modelo estrutural 

Para que esta etapa seja realizada corretamente é necessária a identificação do modelo 

como formativo ou refletivo. Estabelecer o modelo estudado como refletivo encaminhou 

a análise para a avaliação dos critérios apresentados a seguir. 

A avaliação do modelo de medida reflexivo exige o atendimento dos seguintes critérios:  

Consistência interna: mensurada mediante a avaliação do Alfa de Cronback e da 

confiabilidade composta (CC). A CC é calculada a partir dos Outer loadings, relações 

estimadas entre as variáveis medidas e o construto que determinam a contribuição de cada 

uma das variáveis. 

1. Alfa de Cronback: valores >=0.5 são aceitáveis 

2. Outer loadings: valores >=0.708 são aceitáveis 

No contexto do PLS-SEM, confiabilidade composta é considerado um critério mais 

adequado de confiabilidade (HAIR et al., 2014). Este fato se dá, pois o Alfa de Cronback 

assume em sua análise a carga dos indicadores como idênticas. 
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Confiabilidade do indicador: representa o quanto da variação de um item é explicado 

pelo construto e é referido como a variância extraída da variável observada, calculada 

com base nos valores de outer loadings.  

Validade convergente: é o grau em que um construto explica a variância de seus 

indicadores. Para o cálculo da validade convergente os pesquisadores utilizam os outer 

loadings dos indicadores e a AVE (Average Variance Extracted). 

1. AVE: valores >=0.5 são aceitáveis. 

Validade descriminante: representa a validação de que um construto é realmente distinto 

dos demais construtos por padrões empíricos. Para sua análise são impostos dois métodos 

o cross loadings e Fornell-Larcker. Estes variam em sua cautela de análise, sendo o 

Fornell-Larcker uma medida mais conservadora (HAIR et al., 2014) 

1. Cross loadings: a carga (outer loading) de cada variável no construto qual está 

associado deve ser maior do que as demais cargas apresentadas para a validação. 

2. Fornell-Larcker: a raiz quadrada da AVE deve ser maior do que sua maior 

correlação com qualquer outro construto.  

 

Figura 4.4. Critério de avaliação do modelo de medida e estrutural  

Adaptado de Hair et al. (2014) 

Para avaliação do modelo estrutural são estabelecidos os seguintes parâmetros: 
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Avaliação da colinearidade: relata a existência de dois ou mais construtos que são 

altamente correlacionados. A presença de correlação entre os construtos interfere na 

análise e por isso não é desejado. Hair et al. (2014) aponta para necessidade de excluir 

construtos, criar mediadores ou inserir preditores para tratar problemas de colinearidade.  

1. VIF (Variance inflation factor): valores > 5.00 são aceitáveis. 

Tamanho e significância do coeficiente de caminho: os coeficientes de caminho 

correspondem aos valores estipulados para as relações hipotéticas após utilizar o 

algoritmo PLS-SEM. Os valores são estabelecidos entre +1 e -1, quanto mais próximos 

de 1 maior a significância dos construtos para o modelo, de forma oposta, quando 

próximos a 0 os construtos têm sua significância enfraquecida. O sinal representa uma 

relação positiva, para sinais positivos, e relação negativa, para sinais negativos.  

Apesar do valor calculado para os coeficientes de caminho permitirem concluir que eles 

são significantes ou não ao modelo, testes estatísticos são realizados para confirmar essa 

definição baseada nos erros padrões. O valor t (SCHUMAKER e LOMAX, 2010) e o 

valor p são calculados para averiguar se o coeficiente de caminho é realmente diferente 

de zero e a probabilidade de erro em assumir que o coeficiente de caminho é 

significantemente diferente de zero, respectivamente. 

Para níveis de significância de 5%: 

1. Valor p: Valores <0.05 são significantes 

2. Valor t: Valores >1.96 são significantes 

Coeficiente de determinação (R²): medida da proporção em que a variância do construto 

endógeno é explicada pelos construtos preditores. 

1. Quanto maior o valor de R² maior a variância explicada.  

Tamanho do efeito f²: mede o impacto relativo de um construto exógeno em um 

construto endógeno. A relação é feita excluindo um fator e avaliando o impacto causado 

no coeficiente de determinação do modelo. Para avaliar se o construto apresenta impacto 

são estabelecidos os valores 0,02, 0,15 e 0,35 como guias de análise, significando 

pequeno, grande e médio efeito na exclusão.   
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Relevância preditiva (Q²) e tamanho do efeito q²: Q² é uma medida usada para avaliar 

a relevância preditiva relativa de um construto preditor em um construto endógeno (HAIR 

et al., 2014) seu valor estimado pelo procedimento blindfolding representa uma medida 

de quão bem o modelo de caminhos pode prever os valores observados. O q² atua como 

o f², relacionando a exclusão de cada Q² e indicando o impacto na relevância preditiva do 

modelo. Para o cálculo do Q² faz-se uso de duas diferentes abordagens, Cross-validated 

redundancy e Cross-validated communality, se os valores obtidos estiverem >0 sugere 

que o modelo tem relevância preditiva. 

Interpretação dos resultados 

A interpretação dos resultados é realizada de acordo com o atendimento dos parâmetros 

apontados para validação do modelo, porém em alguns casos o pesquisador se sente à 

vontade para ignorar algumas resoluções. A liberdade de aceitação dos limites impostos 

pelos critérios muda de acordo com o objetivo e essência da pesquisa realizada. É 

necessária cautela do responsável para não ignorar excessivamente as diretrizes 

estabelecidas no estudo.  

4.5 Software 

O software escolhido para avaliação do modelo foi o SmartPLS versão 3.2.6. A escolha 

foi primeiramente embasada pela delimitação do estudo como exploratório, logo então a 

definição do modelo reflexivo e o tamanho da amostra reforçaram a escolha, visto que o 

SmartPLS faz uso do Partial Least Square SEM, um método incontornável para as 

determinações apresentadas. 

Para obter os resultados previstos foram acessados no software os campos: PLS 

algorithm, Bootstrapping e Blindfolding.  

 PLS algorithm: o algoritmo estima as pontuações de todas as variáveis latentes no 

modelo, que por sua vez servem para estimar todas as relações de caminho. 

 Bootstrapping: técnica de reamostragem que desenha um grande número de sub 

amostras e partir dos dados originais e modelos de estimativas para cada sub amostra. É 

utilizado para determinar erros padrões de coeficientes, a fim de avaliar a sua 

significância estatística sem recorrer a suposições distribucionais.  

 Blindfolding: técnica de reutilização de amostras que omite parte da matriz de 

dados e usa as estimativas do modelo para prever a parte omitida. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O capítulo 5 expõe a análise dos dados apurados no estudo, como pôde ser visto no 

capítulo anterior “Método de pesquisa”. A avaliação foi dividida em três etapas: a 

primeira contando com a apresentação das informações sociodemográficas da amostra 

em questão e informações adicionais sobre a visão da mobilidade urbana, uso da internet 

e o uso de portais de governo eletrônico; a segunda etapa é composta pela estatística 

descritiva dos dados coletados para teste do modelo; e logo após, na terceira etapa o 

modelo é testado em comparação às informações colhidas obedecendo as diretrizes da 

modelagem de equações estruturais até por fim fornecer o modelo final proposto neste 

trabalho.  

5.1 Informações sociodemográficas  

A amostra examinada forneceu informações adicionais às afirmativas acerca do modelo, 

provendo elementos que demonstram o seu perfil (idade, sexo e escolaridade) como 

também sua opinião a respeito dos meios de transporte e do uso da internet. As 

informações concedidas permitem uma visualização geral sobre as preferencias e atitudes 

tomadas cotidianamente pelos respondentes, onde são cabidas algumas inferências 

estatísticas.  

    FEMININO  MASCULINO  TOTAL 

  81 132 212 

IDADE 

Menos de 18 anos 2 4 6 

18 - 25 anos 65 110 175 

26 - 30 anos 6 9 15 

Mais de 30 anos 8 8 16 

ESCOLARIDADE 

Superior incompleto 71 117 188 

Superior completo 4 5 9 

Pós-graduação incompleta 2 3 5 

Pós-graduação completa 4 6 10 

Tabela 5.1. Informações da amostra estudada 

Ao analisar as informações providas é possível verificar que do total de 212 entrevistados 

61,8% são homens e que a maior parte dos homens possui entre 18 e 25 anos, 

aproximadamente 83%.  Dos demais 38,2% de respondentes, que são do sexo feminino, 

também é majoritária a existência de respostas entre 18 e 25 anos, aproximadamente 80%. 

Quanto à escolaridade, os entrevistados possuem no geral, entre homens e mulheres, 

88,7% o ensino superior incompleto. 
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Sobre os meios de transporte 

Os entrevistados foram indagados a respeito da frequência com que utilizavam os 

seguintes meios de transporte: i) carro ou moto como condutor; ii) carro ou moto como 

passageiro; iii) ônibus; iv) táxi; v) bicicleta; e vi) caminhada. As respostas foram 

fornecidas nos níveis de frequência: nunca, raramente, ocasionalmente, frequentemente e 

sempre. 

Ao responder ao critério carro ou moto como condutor, 39% da amostra relatou que 

“nunca” utiliza esse meio de transporte, caracterizando o índice com maior número de 

respostas, 83 respondentes, porém “frequentemente” e “sempre” obtiveram 29,8% e 

21,2% respectivamente, o que distingue que a maior parte da amostra (51%) utiliza, na 

maior parte do tempo, o carro como condutor. O critério carro ou moto como passageiro 

(carona) recebeu 115 respostas no nível “frequentemente”, caracterizando 54,2% da 

amostra, seguido do nível “ocasionalmente” com 70 respostas, sendo atribuído a 33% da 

amostra. 

Quando solicitados a responder sobre a assiduidade ao utilizar o ônibus como meio de 

transporte, 101 respondentes relataram utilizá-lo “sempre”, correspondendo a 47,6% da 

amostra. Em seguida, 63 respondentes expuseram utilizar “frequentemente” o ônibus 

como meio de transporte, o que demonstra que 77,4% do total entrevistado forneceram 

informações positivas na escala utilizada a respeito do uso do transporte. 

Gráfico 5.1. Frequência de uso dos meios de transporte 

A respeito do uso do táxi como meio de transporte, 44,8% dos respondentes relataram 

que “frequentemente” utilizam-no, seguido da opção “nunca” com 72 respostas 
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correspondendo a 33,9% da amostra estudada que nunca utiliza o táxi como meio de 

transporte em seu dia-a-dia.  

Ao meio de transporte bicicleta foi referido que 78,3% dos respondentes “nunca” utilizam 

o instrumento como meio de transporte. Em seguida, o maior número de respostas se 

estabeleceu na opção “frequentemente” com 38 respostas que contemplam 17,9% dos 

respondentes. 

O critério caminhada, também avaliado pelos respondentes em relação à frequência 

utilizada, recebeu o seu maior número de respostas para a opção “frequentemente utilizo-

o como meio de transporte”, com um total de 97 respostas e 45,7% da amostra, 

consequentemente. Em seguida a opção “ocasionalmente” foi eleita com 78 respostas, 

correspondendo a 36,8% do total. 

Gráfico 5.2. Frequência de uso dos meios de transporte (parte 2) 

Com um enfoque no transporte público, mas especificadamente no uso do ônibus, os 

respondentes foram entrevistados a respeito do destino ao qual costumam ir quando usam 

o transporte em questão. Para delimitar as opções foram estabelecidos universidade, 

trabalho e/ou estágio e lazer.  

Analisando o transporte público como deslocamento à universidade, dos 212 

entrevistados validados, 113 respondentes relataram “sempre” utilizar o transporte 

público para este destino, fornecendo uma margem de 53,3%, seguido de 46 respondentes 

que “frequentemente” fazem uso do transporte público com esta finalidade, distinguindo 

21,7% da amostra.  
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Para condução ao trabalho e/ou estágio, 125 respondentes relataram “não realizar esta 

atividade”, em segundo lugar 30 respondentes expuseram “sempre” utilizar o transporte 

público para se dirigir ao trabalho e/ou estágio, correspondendo a 58,9% e 14,1% do total 

de respostas, respectivamente.  

Com o intuito de visitar locais para atividades de lazer, a amostra apresentou que 45,2% 

“frequentemente” utilizam o transporte público para este propósito, seguido de 45 

respostas que relatam “ocasionalmente” utilizar o transporte público para deslocamentos 

com fins de lazer, correspondendo a 21,2% do total estudado. 

Gráfico 5.3. Frequência com que utiliza o transporte público 

Sobre o uso da internet  

Os entrevistados foram investigados a respeito da frequência com que acessam 

determinadas ferramentas na internet. E-mail, sites, redes sociais e aplicativos foram as 

opções escolhidas para a análise. Para o critério e-mail, 138 respondentes relataram 

utilizar e acessar “sempre”, correspondendo a 65% da amostra. Enquanto 59 respondentes 

escolheram a opção “frequentemente”, caracterizando que 27,8% dos respondentes 

elegeram a opção.  

Ao serem indagados a respeito da periodicidade com que acessam a sites diversos, os 

respondentes relataram em 61,8% que “sempre” os acessam. Por seguinte, 65 respostas 

descreveram que “frequentemente” utilizam sites, obedecendo a 30,6% da amostra.   
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Questionados a respeito do acesso as redes sociais, 70,2% dos respondentes forneceram 

a opção “sempre” como frequência de uso. Por seguinte, 23,6% dos respondentes 

relataram “frequentemente” acessar redes sociais.  

Por último, os respondentes forneceram informações a respeito da assiduidade do uso de 

aplicativos. Foi observado que 134 respondentes dizem utiliza-los “sempre”, isso 

corresponde a 63,2% da amostra. Em segundo lugar, os respondentes relatam 

“frequentemente” fazer uso dos aplicativos. 

No geral, entre 61,8% e 70,2% dos respondentes “sempre” utilizam todos os critérios 

expostos, sendo inferior a 11,3% a incidência de utilização “ocasional”.  O critério redes 

sociais foi o que apresentou maior caso de respostas de nível máximo avaliado, “sempre”. 

Com exceção do critério aplicativos, que recebeu duas respostas para a opção “nunca”, 

os demais critérios avaliados não receberam respostas para as opções “nunca” e 

“raramente”.   

Gráfico 5.4. Frequência com que acessa os dispositivos 

O segundo domínio relacionado ao uso da internet investigado entre os respondentes foi 

relacionado aos meios de acesso à internet dos quais eles dispõem para uso. Para isso 

foram introduzidas as opções: computador privado, computador público e celular ou 

tablet. O computador privado foi avaliado como “sempre” utilizado para acessar a internet 

por 80,6% dos respondentes.  
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Ao avaliar computador público como meio de acesso à internet a amostra apresentou que 

51,4% faz uso “frequente” do instrumento, seguido de 26,9% que faz uso “ocasional”. A 

opção do Celular e/ou tablet como ferramenta de acesso à internet foi ponderada por 

81,6% dos respondentes como “sempre uso o instrumento”, “frequentemente” foi a 

segunda opção mais selecionada, com 13,7% da amostra. 

Gráfico 5.5. Meios de acesso à internet 

Por fim, o ultimo critério pesquisado confere informações a respeito da frequência com 

que a amostra utiliza portais de governo eletrônico em seu dia a dia. Para esse critério, 

105 respondentes relataram utilizar frequentemente os portais de e-Gov, o que 

corresponde a 49,5% do total entrevistado. As opções “ocasionalmente” e “nunca” 

obtiveram os seguintes resultados com 51 e 50 respostas respectivamente, satisfazendo a 

proporção de aproximadamente 23,58% cada. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Nunca Raramente Ocasionalmente Frequentemente Sempre

Computador Privado Computador Público Celular/Tablet



98 

 

 

Gráfico 5.6. Frequência ao utilizar portais de governo eletrônico 

5.2 Análise descritiva 

Os dados coletados entre os entrevistados na segunda etapa do questionário, referente a 

experiência vivida com os portais de governo eletrônico, foram analisados seguindo os 

procedimentos da análise descritiva, onde média, mediana, valores mínimos e máximos, 

desvio-padrão, curtose e assimetria foram estabelecidos para cada variável considerada 

pelo modelo. Todos os critérios calculados representam informações importantes sobre 

os dados, entretanto a curtose e assimetria dispõem de mais estima, pois estes fornecem 

elementos sobre a normalidade da amostra extraída.  

A curtose representa o grau de achatamento da curva, em outras palavras podemos 

entender com curtose a medida em que os dados se distribuem ao redor da média; com 

outro sentido a assimetria diz respeito a que medida a distribuição de uma variável é 

simétrica. Para Hair et al. (2014) se a distribuição de respostas para uma variável se 

estende para a direita ou para a esquerda de uma distribuição, então esta é caracterizada 

como distorcida ou assimétrica. 

São utilizados como valores de referência para avaliação da assimetria o recorte entre +1 

e -1, valores estabelecidos dentro desse intervalo são aceitos como simétricos. De forma 

semelhante, valores acima de +1 representam uma curtose elevada com a presença de 

formato pontiagudo, enquanto valores abaixo de -1 correspondem a um contorno plano 

da distribuição.  
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Os elementos apresentados na tabela 5.2 na cor vermelha indicam resultados que não 

atenderam aos valores de referência pré-estabelecidos. Essa característica será exibida 

nas demais análises que estão por vir, com a finalidade de facilitar a visualização das 

tabelas e o entendimento do leitor.  

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Desvio-padrão Curtose Assimetria 

SEG1 2.349 2.000 1.000 5.000 1.129 -0.194 0.628 
SEG2 2.472 2.000 1.000 5.000 1.330 -0.840 0.601 
SEG3 2.778 3.000 1.000 5.000 1.319 -0.983 0.279 
SEG4 2.099 2.000 1.000 5.000 1.070 0.109 0.800 
SEG5 2.439 3.000 1.000 5.000 0.957 -0.087 0.127 

CONF1 2.080 2.000 1.000 5.000 1.262 0.017 1.082 
CONF2 2.104 2.000 1.000 5.000 1.189 -0.504 0.815 
CONF3 1.948 2.000 1.000 5.000 1.182 0.036 1.084 

CONS1 3.778 5.000 1.000 5.000 1.540 -0.935 -0.810 
CONS2 2.778 2.000 1.000 5.000 1.357 -1.178 0.295 
CONS3 4.349 5.000 1.000 5.000 1.051 1.173 -1.499 
CONS4 4.085 5.000 1.000 5.000 1.318 -0.148 -1.128 

QSERV1 2.392 2.000 1.000 5.000 1.297 -0.719 0.640 
QSERV2 2.472 2.000 1.000 5.000 1.406 -1.021 0.536 
QSERV3 2.278 2.000 1.000 5.000 1.183 -0.210 0.737 
QSERV4 2.250 2.000 1.000 5.000 1.317 -0.779 0.740 
QSERV5 2.259 2.000 1.000 5.000 1.234 -0.419 0.708 

QSERV6 2.934 3.000 1.000 5.000 1.283 -0.969 0.165 

QSIST1 2.429 2.000 1.000 5.000 1.486 -1.056 0.643 
QSIST2 2.203 2.000 1.000 5.000 1.381 -0.718 0.832 
QSIST3 2.712 2.000 1.000 5.000 1.459 -1.306 0.345 
QSIST4 3.028 3.000 1.000 5.000 1.637 -1.652 -0.013 

QINFO1 2.726 2.000 1.000 5.000 1.343 -1.047 0.369 
QINFO2 2.165 2.000 1.000 5.000 1.219 -0.315 0.875 
QINFO3 2.519 2.000 1.000 5.000 1.305 -1.119 0.331 
QINFO4 2.967 3.000 1.000 5.000 1.429 -1.308 0.137 

LEI1 2.807 2.000 1.000 5.000 1.439 -1.287 0.295 
LEI2 1.995 2.000 1.000 5.000 1.168 0.190 1.102 
LEI3 3.146 3.000 1.000 5.000 1.275 -1.023 -0.029 

LEI4 2.005 2.000 1.000 5.000 1.122 -0.018 0.979 
LEI5 2.165 2.000 1.000 5.000 1.216 -0.445 0.838 

SATIS1 2.104 2.000 1.000 5.000 1.317 -0.504 0.905 
SATIS2 2.717 2.000 1.000 5.000 1.494 -1.419 0.237 

SATIS3 2.750 2.000 1.000 5.000 1.563 -1.510 0.250 

Tabela 5.2. Análise descritiva dos dados 

Analisando os dados apresentados na Tabela 5.2 é possível verificar que algumas 

variáveis não se enquadram nos valores referenciados para curtose e/ou assimetria, não 
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atingindo o padrão de normalidade exigido. Um motivador para tal situação foi a escolha 

por utilizar uma escala Likert de 5 pontos, que como informado por Vieira e Dalmoro 

(2008) escalas com poucos itens podem limitar as análises bem como gerar flutuações na 

normalidade dos dados. Dessa forma, a escala de 5 pontos influencia a curtose da 

distribuição dos dados.  

Apesar de curtose e assimetria, como representantes da normalidade, serem um critério 

decisivo na análise de equações multicritérios, o software SmartPLS utiliza o método 

PLS-SEM (Partial least squares structural equation modeling) uma estatística não 

paramétrica que não requer dados com distribuição normal. Por isso, optou-se por não 

excluir variáveis antecipadamente, e sim dar uma maior atenção ao comportamento das 

mesmas no modelo. 

5.3 Análise do modelo de medida 

A primeira etapa da avaliação utilizando a modelagem de equações estruturais de acordo 

com os passos apresentados (Hair et al., 2014, 2013) corresponde a análise do modelo de 

medida, previamente referenciado como a relação de cada fator (ou construto) com as 

suas variáveis. Esta etapa confere a confiabilidade e validação de cada construto presente 

no modelo.  

O primeiro critério a ser atendido corresponde a análise dos outer loadings. Para Hair et 

al. (2014) grandes outer loadings em um construto indicam que as variáveis associadas a 

eles têm muito em comum, o que é capturado pelo construto. Isto pode ser entendido 

como confiabilidade do indicador. 

Com o intuito de estabelecer valores aceitáveis de permanência da variável no modelo 

faz-se uso de uma regra geral indicando que resultados >= 0.708 não devem ser excluídos. 

As variáveis SEG4, SEG5, CONS1, CONS2, LEI4 e QINFO1 não atenderam a regra, 

e por isso foram eliminadas do modelo. É importante notar que a variável LEI3 tem carga 

0.706 que é considerada próxima o suficiente dos termos de aceitação e por isso não 

precisa ser eliminada até o momento de análise. Outra fonte que encoraja essa atitude é a 

de que para estudos exploratórios com cargas entre 0.4 e 0.7 são aceitáveis (HAIR, 

RINGLE e SARSTEDT, 2013). 

É importante ponderar também a importância de eliminar apenas as variáveis que 

melhorem a relação geral do modelo, devendo ser levada em consideração a sua 

influência na medida AVE (Average Variance Extracted). Assim, é incluído segundo 
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critério de análise, validade convergente, que tem como métodos de avaliação a AVE e 

os valores de outer loadings. A validade convergente mede a característica que uma 

variável possui de se correlacionar positivamente com as demais variáveis que fazem 

parte do mesmo construto.  

 Confiança Consciência Lei QualInfo QualServ QualSist Satisfação Segurança 

CONF1 0.905               

CONF2 0.922        

CONF3 0.842        

CONS1   0.452             

CONS2  0.611       

CONS3  0.802       

CONS4   0.883             

LEI1   0.722      

LEI2   0.798      

LEI3   0.706      

LEI4   0.658      

LEI5   0.744      

QINFO1       0.639         

QINFO2    0.812     

QINFO3    0.872     

QINFO4       0.811         

QSERV1     0.831    

QSERV2     0.906    

QSERV3     0.708    

QSERV4     0.808    

QSERV5     0.797    

QSERV6     0.786    

QSIST1           0.852     

QSIST2      0.839   

QSIST3      0.909   

QSIST4           0.857     

SATIS1       0.879  
SATIS2       0.917  
SATIS3       0.933  
SEG1               0.768 

SEG2        0.865 

SEG3        0.755 

SEG4        0.445 

SEG5               0.631 

Tabela 5.3. Valores de referência para Outer Loadings 

A AVE é equivalente a comunalidade do construto (HAIR et al., 2014) e tem como 

medida de avaliação valores iguais ou maiores 0.5, afirmando que o construto explica 
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mais da metade da variância dos seus indicadores. Em casos opostos, valores abaixo do 

descrito demonstram uma maior aparição de erros contidos nos indicadores. Todos os 

valores de AVE associados ao modelo proposto se enquadram no ponto de corte 

estabelecido, atendendo ao critério validade convergente. 

 Average Variance Extracted (AVE) 

Confiança 0.793 

Consciência 0.771 

Lei 0.570 

QualInfo 0.721 

QualServ 0.653 

QualSist 0.748 

Satisfação 0.829 

Segurança 0.666 

Tabela 5.4. Valores de referência para AVE (Average Variance Extracted) 

Dando sequência ao julgamento dos critérios é analisada a consistência interna, que tem 

como principais componentes de medida o Alfa de Cronback, que proporciona uma 

estimativa da confiabilidade baseada na correlação das variáveis observadas e a 

Confiabilidade Composta, que se difere por considerar os valores individuais de outer 

loadings. Estes fatores variam de 0 a 1 e quanto mais alto o valor, maior o nível de 

confiabilidade.   

  Cronbach's Alpha Composite Reliability 

Confiança 0.870 0.920 

Consciência 0.713 0.870 

Lei 0.749 0.841 

QualInfo 0.806 0.886 

QualServ 0.893 0.918 

QualSist 0.887 0.922 

Satisfação 0.897 0.935 

Segurança 0.760 0.856 

Tabela 5.5. Valores de referência para Alfa de Cronback e Confiabilidade Composta 

Para as estimações apresentadas de Alfa de Cronback e Confiabilidade Composta tem-se 

que ambos atendem aos critérios de análise impostos, não sendo necessárias alterações 

no modelo em busca de melhores resultados.  

O último critério avaliado para o modelo de medida é a Validade Discriminante. Este se 

refere ao quanto um fator se distingue de outro em padrões empíricos. Tem por intenção 

relatar o quão único um fator pode ser considerado. Para sua validação são apresentados 

dois métodos, a avaliação cross loadings e o critério Fornell-Larcker. A avaliação do 
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cross loadings apresenta as cargas (outer loadings) de todas as variáveis para os seus 

próprios construtos, assim como para os demais e se faz obrigatória a afirmativa de que a 

carga de uma variável para com o seu construto não pode ser excedida pelas outras cargas 

apresentadas (entre a variável e os outros construtos).   

  Confiança Consciência Lei QualInfo QualServ QualSist Satisfação Segurança 

CONF1 0.905 0.328 0.571 0.648 0.674 0.633 0.685 0.508 

CONF2 0.922 0.364 0.586 0.673 0.655 0.670 0.671 0.512 

CONF3 0.842 0.210 0.502 0.660 0.621 0.567 0.525 0.424 

CONS3 0.233 0.825 0.249 0.271 0.280 0.299 0.341 0.253 

CONS4 0.353 0.927 0.379 0.411 0.421 0.471 0.514 0.253 

LEI1 0.468 0.252 0.825 0.563 0.570 0.560 0.585 0.430 

LEI2 0.572 0.307 0.840 0.657 0.653 0.619 0.601 0.396 

LEI3 0.456 0.342 0.738 0.531 0.547 0.541 0.457 0.467 

QINFO2 0.640 0.313 0.589 0.838 0.680 0.752 0.614 0.486 

QINFO3 0.713 0.396 0.695 0.904 0.805 0.767 0.759 0.520 

QINFO4 0.517 0.302 0.565 0.804 0.594 0.592 0.621 0.429 

QSERV1 0.601 0.364 0.595 0.679 0.882 0.713 0.666 0.536 

QSERV2 0.690 0.375 0.698 0.777 0.926 0.788 0.727 0.601 

QSERV3 0.557 0.281 0.506 0.597 0.748 0.556 0.499 0.364 

QSERV6 0.602 0.354 0.659 0.698 0.794 0.700 0.639 0.582 

QSIST1 0.667 0.369 0.640 0.745 0.782 0.852 0.747 0.506 

QSIST2 0.625 0.372 0.600 0.714 0.682 0.839 0.665 0.486 

QSIST3 0.602 0.388 0.646 0.741 0.738 0.909 0.729 0.531 

QSIST4 0.540 0.440 0.585 0.674 0.657 0.857 0.747 0.431 

SATIS1 0.617 0.423 0.593 0.659 0.598 0.658 0.878 0.405 

SATIS2 0.606 0.499 0.597 0.685 0.672 0.738 0.918 0.448 

SATIS3 0.711 0.450 0.684 0.795 0.791 0.869 0.934 0.534 

SEG1 0.361 0.169 0.358 0.322 0.429 0.357 0.328 0.788 

SEG2 0.570 0.303 0.537 0.605 0.633 0.602 0.557 0.900 

SEG3 0.330 0.187 0.350 0.377 0.420 0.343 0.286 0.752 

Tabela 5.6. Resultados Cross loadings 

 Confiança Consciência Lei QualInfo QualServ QualSist Satisfação Segurança 

Confiança 0.890               

Consciência 0.344 0.878       

Lei 0.624 0.369 0.802      

QualInfo 0.739 0.400 0.730 0.849     

QualServ 0.730 0.411 0.737 0.822 0.841    

QualSist 0.703 0.454 0.715 0.831 0.827 0.865   

Satisfação 0.711 0.502 0.689 0.788 0.761 0.837 0.910  
Segurança 0.544 0.285 0.530 0.565 0.629 0.564 0.512 0.816 

Tabela 5.7. Resultados Fornell-Larcker 
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O critério Fornell-Larcker é mais crítico ao analisar a validade discriminante, visto que 

leva em consideração a comparação a raiz quadrada das AVEs com as correlações das 

variáveis latentes. Assim como o cross loading, o critério Fornell-Larcker admite que a 

raiz quadrada de cada fator deve ser superior a correlação com outro fator.  

A validade discriminante foi atingida em ambas as análises, porém para isso foi preciso 

efetivar determinadas modificações no modelo. Três variáveis (SERV5, SERV4 e LEI5) 

foram excluídas, uma a uma, a exclusão das mesmas se deu por meio de testes de 

tentativa, que permitiram verificar quais variáveis estavam indicando correlações com 

outros construtos.  

Apesar da exclusão ser o recurso mais aparente para solucionar as dificuldades 

encontradas de validade discriminante Hair et al. (2014) apontam para a importância de 

levar em consideração as mudanças surgidas da extração de uma variável, uma vez que a 

eliminação de um ou mais indicadores pode afetar a confiabilidade da validade 

discriminante, mas ao mesmo tempo diminuir a validade do conteúdo da medida. Por 

isso, os demais índices foram atualizados e verificados novamente.  

 

Cronbach's 

Alpha 
Composite 

Reliability 
Average Variance 

Extracted (AVE) 

Confiança 0.870 0.920 0.793 

Consciência 0.713 0.870 0.771 

Lei 0.724 0.844 0.644 

QualInfo 0.806 0.886 0.721 

QualServ 0.860 0.905 0.707 

QualSist 0.887 0.922 0.748 

Satisfação 0.897 0.935 0.828 

Segurança 0.760 0.856 0.666 

Tabela 5.8. Valores de referência para Alfa de Cronback, Confiabilidade Composta e AVE após exclusão 

das variáveis SERV5, SERV4 e LEI5. 

5.4 Análise do modelo estrutural 

Após o atendimento de todos os requisitos impostos na análise do modelo de medida 

quanto validade e confiabilidade, é chegada a hora de avaliar as interações hipotéticas 

sugeridas e isto ocorre com a análise do modelo estrutural. Nesse ponto cinco critérios 

são avaliados, com a intenção de examinar as capacidades preditivas e as relações entre 

os construtos (HAIR et al., 2014). 

O primeiro ponto a ser considerado é a avaliação da colinearidade, é importante assegurar 

que não existe correlação entre dois ou mais construtos, pois isso sugere que cada fator 
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analisado é único e contém informações singulares sobre o modelo; caso um construto 

seja identificado como possuindo os mesmos elementos que outro é identificada a 

colinearidade. Para testar o modelo quanto este critério é utilizado o VIF (Variance 

inflation factor), que estabelece a níveis abaixo de 5.00 para fatores livres de 

colinearidade.  

Variance Inflation Factor (VIF) 

 Satisfação 

Confiança 2.529 

Consciência 1.270 

Lei 2.529 

QualInfo 4.475 

QualServ 4.663 

QualSist 4.351 

Segurança 1.719 

Tabela 5.9. Resultados VIF 

Os resultados apresentados para o VIF demonstram que o modelo está livre de 

colinearidade entre os construtos. Em caso de resultados adversos para colinearidade seria 

possível retirar fatores, reorganizá-los em um único fator ou adicionar fatores de ordem 

superior como soluções.  

Ao definir relações hipotéticas para um modelo a análise do mesmo fornece estimativas 

para cada “caminho” desenhado. Estes coeficientes de caminho representam os 

relacionamentos entre as variáveis em ordem de grandeza. Os valores fornecidos podem 

variar de +1 a -1, coeficientes de caminhos próximos a +1 representam uma forte e 

positiva relação, que na maioria dos casos é estatisticamente relevante, o oposto ocorre 

para valores próximos a -1. Quando se aproximam de zero, representam fracos 

relacionamentos, podendo serem consideradas insignificantes (HAIR et al., 2014). 

A partir dos coeficientes de caminho fornecidos a cada hipótese outros índices são 

alcançados para narrar a significância das relações, como a estatística t. Para um nível de 

significância de 5% têm-se como comparativo o valor crítico 1.96, quando o valor t é 

superior ao valor crítico apontado o coeficiente é considerado significante. 

Outro teste bastante recorrido para validação das hipóteses sugeridas é o valor p, 

correspondendo a probabilidade de rejeitar erroneamente a hipótese nula de acordo com 

os dados analisados. Utilizando um nível de significância de 5%, como dito 

anteriormente, têm-se que para valores acima de 0.05 são rejeitados. 
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Coeficientes de caminho 

 

Original 

Sample  
Sample 

Mean  
Standard 

Deviation 
T 

Statistics  
P 

Values 

Confiança -> Satisfação 0.165 0.164 0.057 2.893 0.004 

Consciência -> Satisfação 0.139 0.137 0.036 3.866 0.000 

Lei -> Satisfação 0.085 0.088 0.061 1.406 0.160 

QualInfo -> Satisfação 0.165 0.168 0.073 2.262 0.024 

QualServ -> Satisfação 0.029 0.029 0.076 0.376 0.707 

QualSist -> Satisfação 0.452 0.449 0.081 5.601 0.000 

Segurança -> Satisfação -0.028 -0.028 0.047 0.596 0.551 

Tabela 5.10. Resultados coeficientes de caminho 

Os resultados obtidos para os coeficientes de caminho das hipóteses propostas confirmam 

que as ligações QualSist -> Satisfação, QualInfo -> Satisfação, Confiança -> Satisfação 

e Consciência -> Satisfação representam fortes relações entre os construtos exógenos e o 

construto endógeno satisfação; enquanto as demais ligações podem ser consideradas 

fracas. A presença do sinal negativo (-) na ligação Segurança -> Satisfação representa 

uma relação negativa entre o construto segurança e a satisfação, porém não evidenciado 

como forte, visto a sua aproximação ao valor zero.  

A significância das relações também foi evidenciada corroborando com os valores 

obtidos para os coeficientes de caminho, as ligações QualSist -> Satisfação, QualInfo -> 

Satisfação, Confiança -> Satisfação e Consciência -> Satisfação atenderam ao teste t com 

os seus resultados superiores a 1.96, enquanto as demais são consideradas insignificantes 

a análise da estatística proposta.  

O índice p obtido para cada caminho igualmente demonstra que as ligações QualSist -> 

Satisfação, QualInfo -> Satisfação, Confiança -> Satisfação e Consciência -> Satisfação 

atendem a sua necessidade de apresentar valores inferiores a 0.05, apoiando os resultados 

apontados anteriormente e comprovando que estas relações são significantes com 

probabilidade de 5% de erro.  

O coeficiente de determinação é a medida da precisão preditiva do modelo. O valor R², 

como é comumente conhecido, pode variar de 0 a 1, com valores próximos a 1 indicando 

altos níveis de precisão preditiva. São estabelecidas faixas de especificação para facilitar 

a análise do coeficiente, porém o discernimento para entender se a faixa em que o R² se 

encontra é satisfatória ou não advém do pesquisador e do tipo de pesquisa realizada.  

Hair et al. (2014) relata que no geral 0.75, 0.50 e 0.25 indicam um índice substancial, 

moderado e fraco, respectivamente, para pesquisas acadêmicas relacionadas a marketing; 
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quando se trata de comportamento do consumidor valores a partir de 0.20 são 

considerados substanciais, porém quando são analisados satisfação do usuário ou lealdade 

são esperados valores de R² acima de 0.75. O modelo fornece um R²= 0.761 e R² ajustado 

= 0.753, esses valores podem ser indicados como altos níveis de precisão do modelo, visto 

que a pesquisa retrata o nível de satisfação dos usuários.  

Continuando a análise do modelo estrutural é imprescindível verificar quão impactante é 

a presença de um construto no modelo. O f² avalia o impacto que um construto exógeno 

causa em um construto endógeno, essa relação é obtida por meio do R² e sua variação ao 

omitir cada construto exógeno. Hair, Ringle e Sarstedt. (2013) e Cohen (1988) 

apresentam diretrizes para tamanho do efeito f² de 0,02, 0,15, 0,35 para efeitos fracos, 

moderados e fortes. 

f² 

 Satisfação 

Confiança 0.045 

Consciência 0.063 

Lei 0.012 

QualInfo 0.025 

QualServ 0.001 

QualSist 0.196 

Segurança 0.002 

Tabela 5.11. Resultados f² 

Os valores de f² resultantes da validação do modelo propõem que para os construtos Lei, 

Qualidade do Serviço e Segurança são relatados efeitos fracos, não influenciando a 

precisão preditiva do modelo. Os construtos Confiança, Consciência, Qualidade da 

Informação são estabelecidos como efeitos moderados, enquanto o construto Qualidade 

do Sistema é o único considerado de efeito forte no modelo. 

Finalizando as análises do modelo estrutural e da magnitude do R² é incluído o método 

Stone-Geisser (Q²) como um indicador de relevância preditiva do modelo. O Q² pode ser 

calculado a partir de duas abordagens, cross-validated redundancy e cross-validated 

communality. Em ambas as abordagens é considerado para valores de Q² superiores a 

zero, 0 um indicativo de relevância. Para Hair et al. (2014) os valores estimados pelo 

software SmartPLS pelo procedimento blindfolding representam uma medida de quão 

bem o modelo de caminho pode prever os valores originalmente observados. 
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  Cross-validated redundancy 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Confiança 636.000 636.000   

Consciência 424.000 424.000  
Lei 636.000 636.000  
QualInfo 636.000 636.000  
QualServ 848.000 848.000  
QualSist 848.000 848.000  
Satisfação 636.000 264.817 0.584 

Segurança 636.000 636.000   

Tabela 5.12. Resultados Cross-validated redundancy 

  Cross-validated communality 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

Confiança 636.000 301.449 0.526 

Consciência 424.000 299.270 0.294 

Lei 636.000 446.419 0.298 

QualInfo 636.000 368.327 0.421 

QualServ 848.000 431.916 0.491 

QualSist 848.000 390.253 0.540 

Satisfação 636.000 266.559 0.581 

Segurança 636.000 420.972 0.338 

Tabela 5.13. Resultados Cross-validated communality 

Para os resultados estimados é possível constatar que os requisitos do método Stone-

Geisser são validados (>0) para as duas análises (cross-validated redundancy e cross-

validated communality) realizadas. Este critério finaliza a análise do modelo, onde foram 

apresentados todos os principais pontos considerados imprescindíveis na análise de 

modelagem de equações estruturais para modelos previamente estabelecidos como 

reflexivos. 

O resultado final do modelo após a constatação do atendimento de todos os critérios 

expostos é representado na figura 5.1, no qual as imagens em azul representam os 

construtos e as imagens em amarelo representam as variáveis observadas que restaram no 

modelo com as suas devidas cargas. As setas representantes das relações hipotéticas, que 

ligam os construtos exógenos e endógeno revelam as cargas atribuídas a cada construto, 

tornando-o aceito ou rejeitado no modelo. 
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Figura 5.1. Modelo final software SmartPLS 

Apesar da exclusão de nove variáveis manifestas (CONS1, CONS2, SEG4, SEG5, 

QSERV4, QSERV5, QINFO1, LEI4 e LEI5) é possível observar que pouco foi alterado 

ao longo da análise. As hipóteses H4 “Qualidade do sistema influenciam a satisfação do 

usuário”, H2 “Confiança no portal influencia a satisfação do usuário”, H6 “Qualidade da 

informação influencia a satisfação do usuário” e H3 “Consciência do serviço influencia a 

satisfação do usuário” se confirmaram, tendo a hipótese H4 se sobressaído em relação as 

demais, obtendo assim maior importância na relação de satisfação examinada. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

FUTURAS 

Este capítulo finaliza o trabalho inserindo as resoluções e contestações diagnosticadas no 

estudo, comparando os resultados obtidos com o que foi proposto anteriormente. São 

feitas alusões a respeito das informações obtidas sobre o perfil da amostra com o intuito 

de corroborar os resultados estatisticamente obtidos a respeito do modelo. As hipóteses 

levantadas são individualmente discutidas quanto ao enquadramento estatístico no qual 

estão inseridas, assim como uma avaliação do modelo geral integra os resultados 

alcançados. O problema da pesquisa é respondido em consideração a tudo que foi 

desenvolvido. Por fim melhorias que foram identificadas no decorrer do trabalho e que 

devem ser levadas em consideração são apontadas, sugerindo uma nova perspectiva de 

análise. 

6.1 Conclusões  

Para contribuir com o estudo foi delimitado um grupo peculiar de respondentes, 

caracterizados pelo vínculo estudantil com a universidade. Esse fator desencadeou a 

possibilidade de analisar não somente o modelo proposto para descoberta de fatores 

causadores de satisfação, mas também a identificação de um perfil existente entre os 

discentes, que foram capazes de fornecer informações valiosas a respeito do uso de 

transportes, uso da internet e seus meios para tal e o uso de portais de governo eletrônico. 

A partir das informações disponibilizadas sobre o uso de transportes é possível identificar 

uma predisposição dos respondentes, quando questionados a responder sobre os meios de 

transporte que utilizavam com mais frequência, a optarem por respostas “sempre” e 

“frequentemente” para as opções ônibus e carona. A idade dos respondentes pode ser 

considerada um grande fator de impacto nas respostas fornecidas, visto que 82% possuem 

entre 18 e 25 anos, idade em que ainda estão solicitando as devidas CNH’s (Carteira 

Nacional de Habilitação) e/ou não possuem renda fixa, como estudantes, para adquirirem 

veículos privados. 

Ainda questionados sobre a frequência de uso de meios de transporte, 78% dos 

respondentes afirmaram nunca utilizarem a bicicleta, apesar de 45% afirmarem utilizar 

frequentemente a caminhada para deslocamento. A falta de incentivos governamentais na 

inclusão dos meios de locomoção não motorizados pode ser vista como causa dessa 
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condição, assim como a pouca exploração da Política Nacional da Mobilidade Urbana, 

que prevê a soberania dos meios não motorizados em relação aos motorizados.   

Focando na utilização do transporte público e nas finalidades (destinos) por ele atendidos, 

os respondentes relataram em 53% “sempre” utilizá-lo com a desígnio de se deslocar à 

universidade, enquanto 45% afirmaram utilizar o transporte público para fins de lazer. 

Esses 8% que desistem de utilizar o transporte público quando têm como foco atividades 

de lazer podem não achar rotas suficientes e/ou seguras que realizam essas atividades que 

façam-no desistir de outros meios de transporte para utilizar o transporte público.  

Sobre o uso da internet e principais meios, quando questionados a respeito da frequência 

com que acessam determinados dispositivos (e-mail, sites, redes sociais e aplicativos) 

majoritariamente (mais de 62% dos respondentes em todas as opções), afirmaram 

“sempre” utilizar todos os dispositivos. Esse fator pode também ser aclarado pela idade 

entre 18 e 25 anos que mais se destaca no grupo, já que os jovens possuem mais facilidade 

para se relacionar com ferramentas eletrônicas. 

Questionados sobre os meios mais populares para o acesso à internet, 82% dizem 

“sempre” utilizar celulares ou tablets, assim como 81% “sempre” fazem uso de 

computadores privados. No geral, é possível perceber que os respondentes têm acesso a 

meios privados de acesso, e podem assim, fornecer informações pessoais mais livremente, 

do que utilizando meios públicos de acesso, tornando a realização de atividades por via 

digital mais segura. 

No último questionamento realizado, coube aos respondentes relatar a frequência com 

que utilizam portais de governo eletrônico. 49% asseguraram fazer uso “frequentemente” 

dos portais, enquanto 23% “nunca” fizeram uso. Esse resultado demonstra o 

desconhecimento da população a respeito dos benefícios fornecidos e possibilidades 

ofertadas em portais de governo eletrônico, assim como ausência de incentivos para o uso 

do mesmo. Outra característica a ser apresentada é o desconhecimento do portal e suas 

atribuições, mesmo fazendo uso do mesmo.  

Ponderando agora os dados fornecidos para análise do portal, foi observada a ausência de 

normalidade para algumas variáveis coletadas. Apesar da normalidade ser um critério de 

grande significância para a modelagem de equações estruturais, muitas vezes de caráter 

eliminatório, o software eleito para rodar os dados elimina a necessidade de uma 

distribuição normal dos dados. No entanto, uma distribuição normal poderia afetar os 
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resultados encontrados, fornecendo um modelo final singular ao encontrado no fim deste 

trabalho. 

Durante o desenvolvimento da análise nove variáveis foram eliminadas para que o 

modelo se enquadrasse nos critérios previstos para a modelagem: CONS1 – Apresentação 

do portal; CONS2 – Conhecimento do portal; SEG4 – Solicitação de dados necessários; 

SEG5 – Repasse de informações; QSERV4 – Fácil entendimento dos serviços; QSERV5 

– Padronização; QINFO1 – Autenticidade da informação; LEI4 – Cidadania; e LEI5 - 

Acessibilidade. Foi identificado que, para a amostra consultada, estas variáveis não 

representam grandes relacionamentos com os construtos no qual foram inseridas. 

As hipóteses apresentadas no início do texto foram no decorrer do estudo testadas e 

ponderadas quanto as suas respectivas importâncias e impactos na satisfação geral do 

usuário. Os resultados obtidos foram desenhados conforme o esperado para graus de 

estimação fornecidos e implicaram em grandes entendimentos do comportamento social 

analisado. Forneceram também, elementos para conclusões acerca do meio em que estão 

inseridos, como questões de cunho governamental, visto que estes são os grandes 

disseminadores e beneficiados dos portais.  

A hipótese H1 referente a “Segurança e privacidade influenciam a satisfação do usuário” 

foi avaliada e teve como resultado final a carga fatorial -0.028 indicando irrelevância ao 

modelo proposto, apesar do sinal negativo que representa o oposto do indicado pela 

hipótese original, ou seja, que a Segurança e privacidade não influenciam a satisfação do 

usuário. Um dos motivos para a concretização desse resultado é a pouca importância dada 

às informações fornecidas em portais de governo eletrônico para mobilidade urbana, visto 

que muitas vezes apenas dados gerais são requisitados, o usuário não se sente ameaçado 

pela ausência de subsídios sobre a preservação das informações disponibilizadas. O 

oposto pode ser analisado em portais de governo eletrônico da Receita Federal do Brasil.  

A hipótese H2 “Confiança no portal influencia a satisfação do usuário” recebeu como 

carga fatorial o valor 0.165, atendendo também aos critérios estatísticos de significância, 

sendo assim validada pelo modelo. A confiança no portal foi um dos poucos critérios que 

não apresentou nenhuma variável extraída do modelo. A confiança foi avaliada como o 

segundo critério para uso do portal, sendo consciência do serviço o primeiro, visto que é 

necessário conhecer primeiro para depois depositar confiança no objeto. 
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A hipótese H3 “Consciência do serviço influencia a satisfação do usuário” foi avaliada e 

alcançou carga fatorial 0.139, atendendo os critérios estatísticos, e por isso estabelecendo-

se como hipótese confirmada no modelo. O construto consciência se relaciona ao 

conhecimento prévio do usuário a respeito de portais de governo eletrônico e sua 

funcionalidade. Tal critério se apresenta como um fator influenciador da satisfação visto 

que ao apresentar consciência de todos os benefícios que são ofertados, o usuário utilizará 

de forma mais intensa os serviços oferecidos. 

A hipótese H4 “Qualidade do sistema influenciam a satisfação do usuário” recebeu uma 

carga fatorial de 0.452, demonstrando ser de grande estimação para o modelo. Este 

resultado traz à tona uma característica muito importante de portais de governo eletrônico, 

o valor de sistemas que sustentem as interfaces e permitam ao usuário desfrutar dos 

serviços ofertados. Em muitos casos, portais de governo eletrônico apresentam-se bem, 

com todos os serviços e informações necessárias à vista, porém quando é tentado o acesso 

os sistemas, que não são atualizados ou acompanhados, atuam de forma inesperada, 

impedindo a consulta do usuário. É importante ter conhecimento de que problemas no 

sistema impedem o usuário de ter acesso e por isso satisfaze-lo em sua atividade.  

A hipótese H5 “Qualidade do serviço influencia a satisfação do usuário” obteve como 

carga fatorial o resultado 0.029. Esse valor faz referência a uma variável que não 

representa valor ao modelo, resultado suportado pelos testes estatísticos, sendo assim uma 

hipótese rejeitada. Para entender esse resultado, deve-se levar em consideração o que foi 

dito para a hipótese H4, onde a ausência de um sistema de qualidade interfere a 

possibilidade de se sentir atendido ou não pelos serviços ofertados em um portal de 

governo eletrônico.  

A hipótese H6 “Qualidade da informação influencia a satisfação do usuário” foi avaliada 

e classificada com carga fatorial 0.165. Esse valor indica a relevância do construto para 

o modelo e por seguinte da sua validação pelos testes estatísticos. Em portais de governo 

eletrônico em mobilidade urbana uma das principais atribuições é a disseminação de 

informações. As informações possuem campos variados, como itinerários de ônibus, leis 

e decretos, informações tarifárias entre outros. Por isso, esse é um critério de grande valor 

aos usuários que necessitam das informações muitas vezes em tempo real, como no caso 

de consultas de paradas, para prosseguir com as atividades diárias. 
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A hipótese H7 diz respeito a afirmativa “Atendimento dos critérios da lei influencia a 

satisfação do usuário” e obteve como resultado a carga fatorial 0.085. Esse valor sugere 

que o fator não tem importância suficiente para o modelo e por isso, com base nos testes 

estatísticos, a hipótese é rejeitada. Tal resultado permite refletir quão desinformado o 

usuário está em relação a Política Nacional de Mobilidade Urbana e das suas atribuições 

para com o cidadão. A falta de conhecimento faz com que o respondente julgue os 

critérios estabelecidos de acessibilidade, cidadania, publicização, gestão participativa e 

transparência como não suficientemente importantes em suas ações de pesquisas e 

consultas nos portais. 

Logo, é possível verificar a confirmação de quatro, das sete hipóteses propostas no 

trabalho. A qualidade do sistema, qualidade da informação, confiança e consciência, são, 

em ordem de importância, os construtos estabelecidos como influenciadores de satisfação 

entre os usuários de portais de governo eletrônico. Este resultado implica no 

esclarecimento do problema de pesquisa exposto: Quais fatores podem ser considerados 

imprescindíveis na geração de satisfação em Governo Eletrônico utilizado no campo 

da mobilidade urbana brasileira?. Dessa forma, tem-se alcançado bons resultados, 

direcionando a resolução do problema proposto. 

Este resultado permite além de construir importantes inferências acerca de cada hipótese 

testada, definir um modelo final que pode ser analisado integralmente e comparado com 

situações diversas em que o modelo for empregado, implicando outra gama de análises e 

estudos comparativos entre modelos finais resultantes de aplicações em diferentes 

amostras. 

De acordo com os resultados encontrados no capítulo 5 e explanados nas alíneas 

anteriores, é possível verificar que o objetivo geral deste trabalho de identificar os 

principais agentes de satisfação percebidos pelo usuário de Governo Eletrônico na 

mobilidade urbana foi atendido. Os principais agentes não só foram identificados, mas 

também diferenciados em relação aos seus pesos de importância, sendo o de maior 

destaque a qualidade do sistema.  

Os objetivos específicos orientados a dar suporte ao objetivo geral também foram 

atendidos, com a identificação das variáveis, fatores e relações de causalidade de 

influência no uso de portais de governo eletrônico (presente no capítulo 2), a introdução 

das disposições abordadas pela Lei Nacional de Mobilidade Urbana como fator de 
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influência (presente no capítulo 2) e o desenvolvimento do modelo de forma a permitir 

que os resultados possam ser aplicados em diversos contextos (presente no capítulo 3).  

É importante relembrar da importância de portais de governo eletrônico como agentes de 

comunicação e prestação de serviços à sociedade. Esta ideia só tem a sua finalidade 

atendida quando os usuários têm, em um primeiro momento, conhecimento da sua 

existência. Assim o desconhecimento e a ausência de divulgação de portais podem ser 

considerados a primeira barreira imposta à sociedade para disseminação de e-Gov.  

Em segundo lugar, para uma atuação legítima como prestador de benefícios à sociedade 

os portais necessitam estar acessíveis a todo e qualquer usuário potencial. A deficiência 

em atender um grupo específico, ou não, descumpre o objetivo geral de todos os esforços 

originados a partir do estado, que deve por lei atender igualmente a todos os cidadãos.  

Por fim, o terceiro ponto que merece destaque se refere à qualidade do sistema e o 

entendimento por parte dos órgãos públicos que portais de governo eletrônico favorecem 

mutualmente estado e sociedade. Apesar de cultura organizacional não ser algo que é 

modificado em um curto espaço de tempo, os servidores públicos ao qual o portal se 

destina precisam aprender a conviver e enxergar a implantação destes como uma 

ferramenta de beneficiamento dos serviços realizados.  

Os portais de governo eletrônico não podem ser vistos como uma atividade extra agregada 

ao organograma de um setor e tê-los apenas para cumprir as obrigações legais não 

possibilita o aproveitamento de tudo que podem oferecer. É necessário atuar em busca da 

melhoria contínua e do atendimento das necessidades de todos os stakeholders 

envolvidos.  

O grande interesse deste trabalho em se manter como uma análise específica de portais 

de governo eletrônico para mobilidade urbana originou a adição de um construto que 

reunisse os critérios expostos na PNMU. Apesar do construto ser rejeitado, este resultado 

apresenta um grande impacto, pois identifica a falha de divulgação e/ou desinteresse da 

sociedade sobre os direitos que dispõem. Apesar da PNMU parecer algo de cunho 

específico, todos os cidadãos se deparam com situações de mobilidade urbana a partir do 

momento que decidem sair de suas casas para trabalho ou lazer. A gestão participativa, 

um dos critérios identificados na lei, consolida esta importância de envolvimento, e para 

isso conhecimento, da sociedade na gestão da mobilidade.       
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6.2 Contribuições futuras 

Apesar do que foi relatado a respeito da não exigência de distribuições normais para 

resolução de modelos de equações estruturais utilizando o software SmartPLS, é 

interessante realizar uma análise futura com dados normais para averiguar a existência de 

modificações ocasionadas no modelo. Os mesmos dados podem ser alterados por meio 

de transformações e funções como a logarítmica e exponencial, que visam enquadrar os 

dados coletados à normalidade.  

Outra sugestão para ampliar a visão da análise é relacionar os construtos propostos de 

forma mais complexa. Um exemplo de mudança no modelo seria a inserção do construto 

Confiança como um segundo fator endógeno, recebendo relações de causalidade dos 

demais construtos e estabelecendo uma relação de causalidade com a satisfação. Esta é 

só uma das inúmeras opções a qual o modelo pode ser ajustado, podendo também serem 

incluídos novos fatores, identificados por meio de uma busca mais avançada na 

bibliografia.  

No geral, das sete hipóteses propostas quatro foram confirmadas, mas isto não é um 

indicativo de que os resultados obtidos são uma representatividade fiel de toda e qualquer 

amostra que possa ser questionada a respeito de satisfação com portais. Os resultados 

encontrados representam uma visão da condição em que os estudantes universitários 

entrevistados estão imergidos. Como a proposta dos portais de governo eletrônico é de 

atender toda a sociedade, igualmente, é impreterível a busca por resultados que 

representem outros níveis, como por exemplo a percepção dos idosos e aposentados. A 

amplitude da amostra também incitará em resultados mais representativos. 

A partir dos resultados gerados neste trabalho, apesar da pequena representatividade 

quando comparado a todos os usuários, é possível elaborar um plano de ação com 

melhorias para portais de governo eletrônico que atendam às percepções dos usuários. 

Este plano pode ser utilizado como guia pelas entidades responsáveis em busca de 

melhorias e atendimento da satisfação. Obter respostas dos usuários finais, em qualquer 

serviço, quanto a satisfação percebida é o primeiro passo a caminho da excelência e 

fidelização do cliente. É sabido que serviços governamentais sempre terão os seus 

“clientes” fieis pois não existem concorrentes. Mas a fidelização dos serviços de governo 

eletrônico evitará a sobrecarga das unidades físicas de atendimento e tornará o trabalho 

das entidades do estado mais produtivas.  



117 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABHICHANDANI, T.; HORAN, T. A. Toward A New Evaluation Model of E-

Government Satisfaction: Results of Structural Equation Modeling. Proceedings of the 

Twelfth Americas Conference on Information Systems, Acapulco, Mexico. 2006 

AKRAM, M, S.; MALIK, A. Evaluating citizens' readiness to embrace e-government 

services. The Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital 

Government Research. College Park, MD, USA.2012  

ALAWNEH, A.; AL-REFAI, H.; BATIHA, K. Measuring user satisfaction from e-

Government services: Lessons from Jordan. Government Information Quarterly. Vol. 

30, n°3, 277-288, 2013. 

ANDERSEN, K. V.; HENRIKSEN, H., Z. E-government maturity models: Extension of 

the Layne and Lee model. Journal of Strategic Information Systems. Vol. 17,165–176, 

2006. 

BANISTER, D. The sustainable mobility paradigm. Transport Policy. Vol. 15, 73 – 80, 

2008.  

BELANGER, F.; CARTER, L. Trust and risk in e-government adoption. The Journal of 

Strategic Information Systems.Vol.17, 165–176, 2008.  

BHARATI, P.; CHAUDHURY, A. An empirical investigation of decision-making 

satisfaction in web-based decision support systems. Decision support systems. Vol 37, 

187 – 197, 2004. 

BOURNARIS, T.; MANOS, B.; MOULOGIANNI, C.; KIOMOURTZI, F.; TANDINI, 

M. Measuring user’s satisfaction of an e-Government portal. Procedia Technology. Vol. 

8, 371 – 377, 2013. 

BRASIL. Governo Eletrônico. Diretrizes. Disponível em: 

<http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios> acesso em: 12 de jan 2015. 

BRASIL. Governo Eletrônico. Histórico. Brasília, DF, 2015b. Disponível em: 

www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/historico Acesso em: 18 de fev. de 

2016.  

BRASIL. Governo Eletrônico. Projetos para cidades inteligentes e sustentáveis terão 

R$ 10 milhões. Brasília, DF, 2016b.   Disponível em: 

www.governoeletronico.gov.br/noticias/projetos-para-cidades-inteligentes-e-

sustentaveis-terao-r-10-milhoes. Acesso em: 20 de abril de 2016. 

BRASIL. Governo Eletrônico. Redes de sítios GovBR. Disponível em: 

www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/rede-de-sitios-govbr Acesso em 18 de 

fev de 2016. 

BRASIL. Lei n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

https://www.researchgate.net/journal/0963-8687_The_Journal_of_Strategic_Information_Systems
https://www.researchgate.net/journal/0963-8687_The_Journal_of_Strategic_Information_Systems
http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios
http://www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/historico
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias/projetos-para-cidades-inteligentes-e-sustentaveis-terao-r-10-milhoes
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias/projetos-para-cidades-inteligentes-e-sustentaveis-terao-r-10-milhoes
http://www.governoeletronico.gov.br/sobre-o-programa/rede-de-sitios-govbr


118 

 

4 jan. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12587.htm . Acesso em: 14 mar. 2016. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Caderno de referência para elaboração de plano de 

mobilidade urbana. Brasília, DF, 2015a. Disponível em: 

<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf> acesso em 11 de 

abril de 2016.  

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Mobilidade Sustentável. Brasília, DF, 2016a. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-

sustentavel/mobilidade-   sustent%C3%A1vel > acesso em: 16 de fev 2016. 

BRASIL. Portal Brasil.  Conheça alguns direitos e deveres estabelecidos por lei. 

Brasília, DF, 2009. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/direitos-e-

deveres-do-cidadao-andam-juntos Acesso em: 23 de fev. de 2016.  

CARTER, L.; BELANGER, F. The utilization of e-government services: citizen trust, 

innovation and acceptance factor. Info Systems J.vol.15, 5–25, 2005. 

CENDÓN, B. V.; SOUZA, J. L. A.; RIBEIRO, N. A. Satisfação dos usuários do Portal 

de Periódicos da Capes: um estudo sobre a obtenção de sucesso no uso do sistema. 

Perspectivas em Ciência da Informação. v.16, n.2, 67-100, 2011. 

CERVELLINI, S. Pesquisa de satisfação de serviços públicos: ferramenta de gestão 

democrática. In: Fórum Ibope 2010, 1., 2005. Disponível em: 

http://www.ipm.org.br/ibope/ forum_adm_silviacervellini_ago05.pdf acesso em: 11 abril 

2016. 

COSTA, A.; SOUZA, S.; SILVA, L. Investigação sobre a satisfação do usuário dos 

serviços prestados pelo metrô de São Paulo: Um estudo exploratório, descritivo e 

ilustrativo com a utilização do modelo de equações estruturais. Revista de Gestão USP, 

São Paulo, v. 15, n. especial, 93-108, 2008. 

COSTA, S. A.; SANTOS, E.; BRASILEIRO, A. Governo eletrônico: um estudo 

comparado das práticas correntes no Brasil. Congresso luso-brasileiro para 

planejamento urbano, regional integrado, sustentável (PLURIS). 2010  

CUMMINS, R. A.; GULLONE, E. Why we should not use 5-point Likert scales: the case 

for subjective quality of life measurement. Second International Conference on 

Quality of Life in Cities, Singapore, 2000. 

CURTIS, C.; SCHEURER, J. Planning for sustainable accessibility: Developing tools to 

aid discussion and decision-making. Progress in Planning. 74 53–106, 2010. 

DANILA, R.; ABDULLAH, A. User’s satisfaction on e-government services: An 

integrated model. Procedia- Social and Behavioral Sciences. Vol. 164, 575-582, 2014. 

DE OÑA, J.; DE OÑA, R.; EBOLI, R.; MAZZULLA, G. Perceived service quality in bus 

transit service: A structural equation approach. Transport Policy. vol. 29, 219 –226, 

2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSE/planmob.pdf
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/mobilidade-%20%20%20sustent%C3%A1vel
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/urbanismo-sustentavel/mobilidade-%20%20%20sustent%C3%A1vel
http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/direitos-e-deveres-do-cidadao-andam-juntos
http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/direitos-e-deveres-do-cidadao-andam-juntos
http://www.ipm.org.br/ibope/%20forum_adm_silviacervellini_ago05.pdf


119 

 

DELONE, W. H.; MCLEAN, E. R. Information Systems Success Revisited. Proceedings 

of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences. 2002.  

DELONE, W. H.; MCLEAN, E. R. The DeLone and McLean model of information 

systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 

vol.19, n° 4, 9–30, 2003. 

DELONE, W.H.; MCLEAN, E.R. Information Systems Success: The Quest for the 

Dependent Variable. Information Systems Research. v.3, n.1, 60–95. 1992. 

DINIZ E. H.; BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, A. R.; PRADO. O. O governo eletrônico 

no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. RAP — 

RIO DE JANEIRO. vol.43, n°1, 23-48, 2009. 

DOLL, W.; TORKZADEH, G. The measurement of end-user computing satisfaction. 

Mis Quarterly.vol.12, n°2, 259–274. 1988. 

DONG, T.; CHENG, N.; WU, Y. J. A study of the social networking website service 

in digital content industries: The Facebook case in Taiwan. Computers in Human 

Behavior. Vol. 30, 708–714, 2014. 

ELTISplus. Guidelines -Developing and implementing a Sustainable urban mobility 

plan. 2014 Disponível em: http://www.eltis.org/sites/eltis/files/guidelines-developing-

and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf Acesso em: 13 de fev. de 2016.  

ELTISplus. The State-Of-The-Art Of Sustainable Urban Mobility Plans In Europe. 

2012. Disponível em: http://www.rupprecht-

consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMP_state-of-the-art_of_report.pdf Acesso em: 14 de 

fev. de 2016.  

EPOMM. EPOMM activities and membership explained. 2016. Disponível em: 

http://www.epomm.eu/index.php?id=2591 Acesso em: 17 de mar. de 2016 

EVANS, D.; YEN, D. C. E-Government: Evolving relationship of citizens and 

government, domestic, and international development. Government information 

quarterly. Vol. 23, 207 – 235, 2006. 

FATH-ALLAH, A.; CHEIKHI, L.; AL-QUTAISH, R. E.; IDRI, A. E-government portals 

best practices: a comprehensive survey. Electronic Government. Vol. 11, 101-132, 

2014. 

FIORIO, C. V.; FLORIO, M; PERUCCA, G. User satisfaction and the organization of 

local public transport: Evidence from European cities. Transport Policy. vol. 29 209–

218, 2013. 

GOLDMAN T.; GORHAM R. Sustainable urban transport: Four innovative directions. 

Technology in Society. vol.28, 261–273, 2006. 

GROVES, R. M. Three eras of survey research. Public Opinion Quartely, vol. 75, n° 5, 

2011. 

http://www.eltis.org/sites/eltis/files/guidelines-developing-and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/guidelines-developing-and-implementing-a-sump_final_web_jan2014b.pdf
http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMP_state-of-the-art_of_report.pdf
http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMP_state-of-the-art_of_report.pdf
http://www.epomm.eu/index.php?id=2591


120 

 

GUPTA, M. P.; JANA, D. E-government evaluation: A framework and case study. 

Government Information Quarterly. vol. 20, 365–387, 2003. 

HAIR, J. F. et al. An assessment of the use of partial least squares structural equation 

modeling in marketing research. J. of Acad. Mark. Sci. Vol. 40, 414 – 433, 2012. 

HAIR, JR. J. et al. A primer on partial least squares structural equation modeling 

(PLS-SEM). California: Sage, 2014.  

HAIR, JR. J. et al. Multivariate data analysis.7° Ed. New Jersey: Pearson Education, 

2009. 

HAIR, JR. J.; RINGLE, C. M.; SARSTEDT, M. Editorial - Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher 

Acceptance. Long Range Planning, Vol. 46, Issues 1-2, pp. 1-12. March 14, 2013. 

HELBIG, N.; GIL-GARCÍA, J. R.; FERRO, E. Understanding the complexity of 

electronic government: Implications from the digital divide literature. Government 

information quarterly. Vol. 26, 89 – 97, 2009. 

HILLER, J.; BÉLANGER, F. Privacy strategies for electronic government. E-

government series, January 2001. The Pricewaterhouse Coopers endowment for the 

business of government. Disponível em: 

http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf acesso 

em: 11 de abril de 2016. 

HOLANDA, G. M.; LAMAS, A.C.; Cidadania eletrônica e cidades digitais. In: 

MINORA, A. (Org.). Mobilidade urbana, acessibilidade, governo eletrônico. Natal : 

CEFET/RN, 2008 Disponível em: 

<http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/mobilidade_acessibilidade_governo.pdf> 

acesso em: 11 de jan 2015. 

IPEA. Indicadores de mobilidade urbana da PNAD 2012. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131024_comunicado 

pea161.pdf> acesso em: 11 de abril 2016. 

KLINE, R.B. Principles and practices of structural equation modeling.3° Ed. New 

York: The Guilford Press. 2011 

LAI, C. S. K.; PIRES, G. Testing of a model evaluating e-government portal acceptance 

and satisfaction. The electronic journal information systems evaluation. Vol. 13, n° 1, 

35-43, 2010. 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: Uma orientação aplicada. 3. Ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARÔCO, J. Análise de Equações Estruturais: Fundamentos teóricos, software e 

aplicações. 2° Ed. Pero Pinheiro: ReportNumber, 2014. 

http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf
http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/mobilidade_acessibilidade_governo.pdf
file:///C:/Users/Ana%20Clara/Desktop/Disponível%20em:%20%3chttp:/www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131024_comunicado%20pea161.pdf
file:///C:/Users/Ana%20Clara/Desktop/Disponível%20em:%20%3chttp:/www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131024_comunicado%20pea161.pdf
file:///C:/Users/Ana%20Clara/Desktop/Disponível%20em:%20%3chttp:/www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/131024_comunicado%20pea161.pdf


121 

 

MASREK, M. N.; GASKIN, J. E. Assessing users satisfaction with web digital library: 

the case of Universiti Teknologi MARA. The International Journal of Information 

and Learning Technology. Vol. 33 n°. 1, 36-56, 2015. 

MAY, A. D. Encouraging good practice in the development of Sustainable Urban 

Mobility Plans. Case Studies on Transport Policy. vol.3, n°1, 3–11, 2015. 

MAY, A.D. Improving decision-making for sustainable urban transport. Eur. J. Transp. 

Infrastruct. Res. vol. 9, n°3, 184–201, 2009. 

MEDEIROS, P. H. R. Governo eletrônico no Brasil: aspectos institucionais e reflexos 

na governança. 2004. 318 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de 

Pós-Graduação em Administração, UnB, Brasília, DF, 2004. 

MINORA, A. (Org.) Acessibilidade em governo eletrônico - Iniciativas e desafios.  

Mobilidade urbana, acessibilidade, governo eletrônico. Natal : CEFET/RN, 2008. 

Disponível em: 

<http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/mobilidade_acessibilidade_governo.pdf> 

acesso em: 11 de jan 2015. 

OLIVER, R. L. A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction 

decisions. Journal of Marketing Research.Vol.17, n°4, 460–469, 1980. 

ORGERON, C. P.; GOODMAN, D. Evaluating Citizen Adoption and Satisfaction of E-

Government, International Journal of Electronic Government Research, v.7 nº3, 57-

78, 2011.  

Prêmio Excelência Em Governo Eletrônico. Disponível em: http://www.premio-

e.gov.br/ acesso em: 02 de mar. 2016. 

RANAWEERA, H. M. B. P.; Perspective of trust towards e‑government initiatives in Sri 

Lanka. SpringerPlus.5-22, 2016. 

REINHARD, N.; DIAS, I. Categorization of e-Gov initiatives: A comparison of three 

perspectives. In: Congreso internacional del clad sobre la reforma del estado y de la 

administración pública, 10., 2005, Santiago. Anales... Chile, 2005 

RIO GRANDE DO NORTE. Atribuições da Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana (SEMOB). <http://www.natal.rn.gov.br/sttu2/paginas/ctd-786.html> acesso em: 

13 de jan 2015. 

ROVER, A. J.; GALINDO, F. O governo eletrônico e suas múltiplas facetas. Zaragoza: 

Prensas universitárias de Zaragoza, 2010. 

SCHUMACKER, R. E.; LOMAX, R. G. A Beginner’s Guide to Structural Equation 

Modeling. 3 ed. Routledge, New York, 2010. 

SELLITTO, M. A.; BORCHARDT, M; PEREIRA, G. M.; SAUER, M. B. Perception of 

Users on the Environmental Impact Caused by Public Transport Operation. Chemical 

Engineering Transactions.Vol. 35, 2013. 

http://www.natal.rn.gov.br/bvn/publicacoes/mobilidade_acessibilidade_governo.pdf
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2603716&CFID=964166324&CFTOKEN=64142176
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2603716&CFID=964166324&CFTOKEN=64142176
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2603716&CFID=964166324&CFTOKEN=64142176
http://www.premio-e.gov.br/2015/10/24/PREMIO-EXCELENCIA-EM-GOVERNO-ELETRONICO-2015.html
http://www.premio-e.gov.br/
http://www.premio-e.gov.br/
http://www.natal.rn.gov.br/sttu2/paginas/ctd-786.html


122 

 

SHEN, W.; XIAO, W.; WANG, X. Passenger satisfaction evaluation model for urban rail 

transit: A structural equation modeling based on partial least squares. Transport 

Policy.vol.46, 20–31, 2016. 

SILVA, A. N. R.; COSTA, M. S.; MACEDO, M. H. Multiple views of sustainable urban 

mobility: The case of Brazil. Transport Policy.vol.15, 350–360, 2008. 

SILVA, G. S. Contribuições ao estudo de modelagem de equações estruturais na 

avaliação da satisfação do cliente de serviços de comunicações móveis. 2015. 287 f. 

Trabalho de conclusão de curso (Tese) – Programa de Pós-graduação em Engenhara 

Elétrica e de Computação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal, 

2015. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 

Tradução Henrique Luiz Corrêa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

UN-Habitat. Planning and design for sustainable urban mobility – Global report on 

human settlements. Routledge, 2013. Disponível em: https://unhabitat.org/planning-and-

design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013/ 

Acesso em: 01 de mar. 2016.  

UN-Habitat. United Nations E-Government Survey 2014. Disponível em: 

http://www.unpan.org/EGovernment/UNEGovernmentSurveys acesso em: 01 de mar. 

2016. 

VENKATESH. V.; CHAN, F. K.Y.; THONG, J. Y. L. Designing e-government services: 

Key service attributes and citizens’ preference structures. Journal of Operations 

Management.vol.30, 116–133, 2012. 

VIEIRA, K. M.; DALMORO, M. Dilemas na Construção de Escalas Tipo Likert: o 

Número de Itens e a Disposição Influenciam nos Resultados?. EnaPad. 2008. 

YAN, W.; HU, Y.; HU, C. Using SEM and TCM to Improve Services to Libraries: A 

Comparative Study on Chinese Academic Libraries. The Journal of Academic 

Librarianship. Vol. 41, 558–566, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unhabitat.org/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013/
https://unhabitat.org/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013/
http://www.unpan.org/EGovernment/UNEGovernmentSurveys


123 

 

APÊNDICE I 

 

 

 

 



124 

 

 

 



125 

 

 

 



126 

 

 

 



127 

 

 



128 

 

 

 



129 

 

 

 

 


