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Re 
Resumo 

Com o advento da Web 2.0 o paradigma inerente às aplicações Web foi alterado, 

surgindo como resultado um conjunto de novas aplicações de cariz colaborativo e com 

capacidades para compreenderem e incorporarem a nova forma de estar dos seus 

utilizadores. De todas estas, as que mais se destacam, principalmente pelo número de 

utilizadores registados, são as redes sociais online (RSO). Estas tecnologias têm vindo a 

ser foco central de atenções, principalmente por parte das empresas, para quem o 

potencial que estas tecnologias podem oferecer, é considerável. Ainda assim, e após 

uma revisão sistemática da literatura, não foi identificado um modelo que caracterize o 

processo de adoção das RSO ao nível das empresas (Martins, Gonçalves, Oliveira, 

Pereira, & Cota, 2014). Como forma de atingir o modelo referido, foi desenhada uma 

metodologia de investigação mista, composta por uma abordagem qualitativa (estudo 

Delphi) e uma abordagem quantitativa (questionário online). 

Conceptualmente as RSO são extensões tecnológicas, baseadas em todas as 

características das redes sociais reais, sendo que devido à sua essência de globalidade, 

todas estas características são majoradas (Murray & Waller, 2007; Sharp, 2009). Ainda 

que seja mais do que clara a utilização das RSO para fins pessoais, a sua utilização ao 

nível das empresas tem também sido alvo de bastante foco, estando ainda assim apenas 

no seu início (Kiron, Palmer, Philips, & Kruschwitz, 2012). Com base nestas premissas, 

foi executada uma caracterização do estado da arte relativa aos modelos de adoção de 

tecnologias e de adoção das RSO, tanto ao nível individual como ao nível das empresas. 

Após a realização da revisão sistemática da literatura, e com uma lista de constructos 

passíveis de serem considerados influentes no processo de adoção das RSO, a equipa de 

investigação planeou e executou um estudo Delphi (Landeta, 2006; Rowe & Wright, 

2011), onde através da recolha de feedback de 24 peritos ao longo de 2 rondas, foi 
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possível identificar os 10 constructos, que na sua opinião, seriam os mais importantes 

para o processo de adoção das RSO ao nível das empresas. 

 Posteriormente, e no âmbito da abordagem quantitativa apresentada anteriormente, 

foram desenhados 2 modelos caracterizadores do processo de adoção das RSO ao nível 

das empresas: um modelo focado na adoção genérica das RSO e outro focado nos 

estádios de adoção das RSO. Para que a etapa de validação dos anteriormente 

mencionados modelos pudesse ser feita, a equipa de investigação criou um questionário 

online que divulgou junto de 2000 empresas, obtendo uma taxa de resposta na ordem 

dos 17%. Em termos genéricos é possível referir que o modelo caracterizador da adoção 

genérica da RSO representa estatisticamente cerca de 65% do processo de adoção, ao 

passo que o modelo de estádios de adoção da RSO representa de forma estatística cerca 

de 71% da iniciação à utilização das RSO, cerca de 62% da adoção das RSO e cerca de 

40% da rotinização. Ainda assim, em ambos os modelos se aplicam os critérios de 

validação e significância estatística. 

A utilização de uma metodologia mista (qualitativa e quantitativa) para o presente 

estudo revelou-se adequada, pois tornou possível uma conjugação de conceitos e um 

atingir de modelos caracterizadores da adoção das RSO a partir de vários inputs. No que 

diz respeito à utilização do conceito de estádios de adoção (Zhu, Kraemer, & Xu, 2006), 

esta decisão foi tomado pois, tal como se conseguiu provar, os modelos de adoção que 

os incorporam são, de forma geral, mais interessantes do ponto de vista conceptual e 

porque permitem analisar de forma mais detalhada todo o processo da adoção das RSO. 
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Ab 
Abstract 

With Web 2.0 arise, the paradigm associated with Web applications was changed and a 

new set of collaborative and user-aware applications emerged. From these, the ones 

that highlight are social networks sites (SNS). These technologies have been the centre 

of attention for some long now, especially by organizations to whom, the potential that 

these technologies have to offer, is considerable. Still, after a systematic literature 

review, we were not able to identify a model that fully characterizes de adoption of SNS 

at firm level (Martins et al., 2014). As a way to reach the referred model, the research 

team decided to embrace a mixed research methodology, composed by both a 

qualitative approach (Delphi study) and a quantitate approach (online questionnaire). 

SNS are technological extensions based on all the characteristics presented by real social 

networks that, due to its global reach, have all its characteristics maximized (Murray & 

Waller, 2007; Sharp, 2009). Despite the massive use of SNS at individual level, its use at 

firm level is also a current activity, thus being in an early stage of evolution (Kiron et al., 

2012). Drawing on these premises, the research team executed a systematic literature 

review on both the topics of technology and SNS adoption (at individual and at firm 

level). 

Upon finishing the referred literature review, and with a list of constructs the could be 

considered influential in the SNS adoption process, the research team planned and 

performed a Delphi study (Landeta, 2006; Rowe & Wright, 2011), where by collecting 

feedback from 24 experts  over 2 rounds, it was possible to identify their opinion on the 

10 most important constructs for the SNS adoption process at firm level. 

Subsequently, and focusing on the quantitative approach previously referred, 2 SNS 

adoption models at firm level have been drawn: a model for the generic adoption of SNS 

and another one for the SNS adoption stages. In order for the validation step of the 
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aforementioned models could be done, the research team created an online 

questionnaire sent to 2000 organizations, obtaining a response rate of about 17%. 

Generically speaking, one can perceive that the generic SNS adoption model represents 

in a statistically significant manner about 65% of the adoption process. On the other 

hand, when analysing the SNS adoption stages model, it is possible to notice that it can 

characterized about 71% of the initiation stage, about 62% of the adoption stage and a 

mere 40% of the routinization stage. Still, the statistical validation and significance 

criteria can be applied to both of the presented adoption models. 

The use of a mixed research methodology for the present study has proven to be a valid 

choice, mainly because it allows for a combination of concepts and create models aimed 

on characterizing SNS adoption drawn on various inputs. In what concerns the use of 

adoption stages, this decision has been taken because the adoption models the use it 

are, in a general manner, more interesting from a conceptual point of view and allow 

for a more detailed analysis on the entire SNS adoption  process. 
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1. Introdução 

A presente investigação visa identificar e caracterizar os fatores que afetam a adoção 

das redes sociais online ao nível das empresas. Para que fosse possível atingir este 

objetivo, foram realizadas um conjunto de etapas descritas abaixo. 

Neste capítulo iremos apresentar uma caracterização do problema identificado e que 

serviu de motivação à realização do trabalho, complementando esta informação com a 

enunciação não só da importância do presente estudo para a sociedade e para a ciência, 

mas também dos objetivos propostos e inerente questão de investigação. Será também 

descrita a questão da abordagem metodológica entendida como sendo a mais adequada 

para este projeto e finalizaremos o capítulo apresentando a estrutura da tese. 

 

1.1. Problema de Investigação e Contexto 

Um dos aspetos mais importantes dos Sistemas de Informação, na realidade atual, 

passou a ser a informação e o conhecimento que são geridos por estes mesmos 

sistemas.  

Ao combinarmos o contexto atual da Web, especialmente as suas características mais 

sociais e colaborativas (elementos chave na Web 2.0), com o novo paradigma da criação 

de informação e conhecimento, é possível verificar que à medida que a Web evolui, o 

mesmo também acontece com as necessidades e os requisitos impostos às empresas 

para que estas se mantenham produtivas e competitivas (Martins, Gonçalves, Cota, & 

Pereira, 2012). 
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O termo “Web 2.0”, caracterizador de uma Web em que a criação de informação e 

conhecimento se assume como sendo um ato explicitamente colaborativo e social, é 

atualmente tópico de discussão nas mais diversas áreas, sendo isto especialmente 

verdade quando direcionamos a nossa atenção para as empresas e as suas atividades 

empresariais. Esta nova versão da Web tem captado um conjunto verdadeiramente 

imponente de utilizadores, sendo que ao mesmo tempo, tem sido alvo de investimentos 

bastante avultados por parte de diversas empresas, com o intuito de tornarem as 

plataformas tecnológicas inerentes à Web 2.0, num novo Marketplace e um novo local 

de angariação e fidelização de clientes. Neste contexto surgem as Redes Sociais Online - 

RSO, cuja adoção por parte de utilizadores individuais está neste momento na ordem 

das centenas de milhões e que representam o ícone mais destacado das Web 2.0. Ainda 

que o valor económico das RSO seja atualmente imensuravelmente significativo, não 

existe, à luz do nosso conhecimento, qualquer tipo de indicador, metodologia, 

framework ou modelo que indique às empresas como tirarem partido destas mesmas 

plataformas (Martins et al., 2014).  

Tendo em conta o descrito anteriormente, a problemática inerente à realização do 

presente projeto de doutoramento é então, o facto de à luz do nosso conhecimento, 

não existir um qualquer tipo de modelo caracterizador da adoção das RSO ao nível das 

empresas. Tendo em conta o atual enquadramento económico-social mundial e a 

utilização massiva das RSO por parte de milhões de utilizadores finais, o modelo referido 

poderia ser utilizado, não só, mas principalmente pelas empresas a fim de poderem 

analisar, planear e implementar iniciativas de negócio bem-sucedidas que façam uso das 

RSO como elemento tecnológico central. 

 

1.2. Importância do Estudo e Contributo Para a Ciência 

De acordo com a revisão sistemática da literatura efetuada, o problema identificado na 

secção anterior apresenta-se como sendo de uma importância muito significativa, tendo 

já sido alvo de vários outros trabalhos científicos sem que nunca se tenha atingido uma 

solução científica devidamente teorizada e comprovada (Cheng, 2010; Fang, Hu, Li, & 
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Tsai, 2013; Kane, Alavi, Labianca, & Borgatti, 2012; Perrigot, Kacker, Basset, & Cliquet, 

2012). 

Sendo o objetivo primordial do presente estudo o desenvolvimento e validação de um 

modelo de adoção das redes sociais online ao nível das empresas, e tendo em conta o 

presente cenário socioeconómico vivido na grande maioria dos países do Mundo, é 

possível verificar que o sucesso do presente estudo, para além de ser passível de ser 

considerado de grande relevo, é também passível de acarretar um conjunto de 

inovações e contributos significativos para a Ciência (Kane et al., 2012). 

A teorização e conceção do modelo de adoção das RSO ao nível das empresas basear-

se-á na literatura científica de relevo sobre a temática da adoção de tecnologia, tanto a 

nível individual como ao nível das empresas, estando desta forma garantida à partida a 

sustentação teórica de todos as variáveis (e respetivos relacionamentos) que 

constituirão o modelo de adoção das RSO proposto. Este processo será realizado tendo 

por base um padrão de pesquisa, análise e apresentação de dados comummente aceite 

na literatura (Oliveira & Martins, 2011; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). 

Tendo em conta o mencionado anteriormente, e de modo a suportar teórica e 

cientificamente, não só o modelo de adoção das RSO proposto, mas também todos os 

restantes contributos do presente estudo, este será realizado de acordo com uma 

metodologia de investigação científica já devidamente teorizada, comprovada e 

utilizada em estudos de âmbito semelhante. Ainda assim, será intuito primordial do 

presente trabalho, levar a cabo um rigoroso levantamento bibliográfico sobre todas as 

temáticas abordadas, contribuindo assim para a sistematização do conhecimento em 

torno das Redes Sociais Online e da sua adoção ao nível das empresas. 

 

1.3. Objetivos do Trabalho e Questões de Investigação 

A execução do presente projeto de Doutoramento visa atingir conclusões válidas sobre 

quais os fatores mais relevantes para a adoção das RSO ao nível das empresas e de que 

forma se relacionam estes fatores entre si na constituição de um modelo teórico. 
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Tendo em conta o respetivo enquadramento teórico e prático intrínseco à utilização das 

RSO, foram definidos um conjunto focado de objetivos para este trabalho e que visamos 

atingir na totalidade: 

• Resumir, analisar e avaliar a bibliografia relevante e o estado da arte no que 

respeita às RSO; 

• Resumir, analisar e avaliar a bibliografia relevante e o estado da arte no que 

respeita a adoção de tecnologias, mais propriamente a adoção das RSO; 

• Criar um modelo teórico caracterizador da adoção das RSO ao nível das 

empresas; 

• Comprovar a validade do modelo proposto, utilizando para isso abordagens 

qualitativas e quantitativas. 

 

Para que os objetivos propostos possam ser alcançados, será necessário atingir 

respostas para a seguinte questão de investigação: 

1. Como será possível delinear, sistematizar e comprovar a existência de um eixo 

comum entre os fatores mais críticos para a adoção das RSO de forma a 

conseguir teorizar um modelo caracterizador da adoção desta tecnologia ao 

nível das empresas? 

Em complemento foram também conceptualizadas questões de investigação 

(secundárias) que irão suportar a questão de investigação central (enunciada 

anteriormente): 

1. A temática da utilização das redes sociais online é abordada nas publicações 

científicas de relevo? Se sim, de que forma? 

2. O problema de investigação inerente ao presente projeto foi alvo de atenção por 

mais algum autor? Sem sim, qual o âmbito e a forma com que o tema foi 

abordado? 

3. De que forma é que os modelos de adoção de tecnologia já existentes podem 

ser adequados para melhor caracterizarem a adoção das RSO? 
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4. Quais os fatores mais críticos para a adoção das redes sociais online? 

 

1.4. Abordagem Metodológica 

A definição exata e rigorosa das várias questões metodológicas é uma ação fundamental 

no desenvolvimento de um projeto de investigação. Quando a definição mencionada 

anteriormente é elaborada com elevados padrões de qualidade e rigor científico, a 

condução das atividades inerentes pode ser feita em linha com os pressupostos 

subjacentes. 

A determinação de qual o método científico a utilizar para um determinado projeto de 

investigação continua a ser um assunto crítico e que é, desde sempre, ponto de 

discussão por parte da comunidade científica (Gonçalves, 2005).  

Sendo tradicionalmente considerado como uma estratégia de análise e interpretação, 

baseada em conjeturas filosóficas, que visa conceber e orientar um projeto de 

investigação, o método (de investigação) deve ser cuidadosamente analisado e 

escolhido (Gonçalves, Barroso, Varajão, & Bulas-Cruz, 2008). 

A conceptualização mais comum dos métodos de investigação científica assume duas 

vertentes mais significativas, os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Ao 

passo que os métodos de investigação qualitativos foram criados no seio das ciências 

sociais com o intuito de permitir aos investigadores estudarem os fenómenos sociais e 

culturais, ao mesmo tempo que tentam atingir alguma compressão sobre as pessoas, as 

empresas e os contextos socioeconómicos em que estas vivem, os métodos de 

investigação quantitativos tiveram origem no seio das ciências naturais que objetivavam 

um estudo e compreensão de fenómenos naturais sempre suportados por lógicas 

matemáticas e estatísticas (Gonçalves, 2005). 

A evolução natural das metodologias e abordagens científicas, bem como dos objetos 

que a investigação na área dos Sistemas e Tecnologias da Informação – SI/TI tem 

abordado como tema de estudo, levou a que vários autores passassem a defender que 

a combinação de métodos qualitativos com métodos quantitativos num mesmo projeto 
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de investigação seria, de todo, mais interessante e poderia trazer resultados que, de 

alguma forma, melhor caracterizariam a realidade em estudo (B. Kaplan & Duchon, 

1988; Neuman, 2005; Onwuegbuzie & Leech, 2005; Venkatesh, Brown, & Bala, 2013). 

A análise dos diversos pontos críticos para a realização de um projeto científico, 

incluindo o estudo dos métodos mais reconhecidos e utilizados no espaço quer das 

abordagens quantitativas quer das abordagens qualitativas, permitiu concluir então que 

a utilização de um método misto (qualitativo e quantitativo) se apresentava 

particularmente apropriado para os fins que nos propúnhamos alcançar: caracterizar 

um modelo descritivo sobre a adoção das redes sociais online ao nível das empresas. 

A investigação científica é ao mesmo tempo passível de ser analisada do ponto de vista 

da sua natureza metodológica e dos pressupostos que servem de guião para todo o 

processo de investigação. De entre os pressupostos referidos, e no que diz respeito ao 

presente trabalho, os mais relevantes são os pressupostos filosóficos, principalmente 

aqueles que assumem uma relação com a epistemologia que serve de base à 

investigação, e que se assume como uma base de visão e comportamento, assumida 

pelo investigador. De acordo com (Gonçalves, 2005) ao serem analisados sob um ponto 

de vista epistemológico, os processos de investigação podem ser classificados em duas 

categorias: 

• Investigação Positivista: de acordo com a conceptualização desta categoria, a 

realidade deve ser encarada como algo claro e objetivo, e passível de poder ser 

descrito através de variáveis mensuráveis, sobre as quais o observador não 

exerce qualquer tipo de influência. Os estudos positivistas geralmente objetivam 

a validação de teorias ou pressupostos, numa tentativa de aumentar a 

compreensão do fenómeno;  

• Investigação interpretativa: a definição das investigações interpretativas tendem 

a partir do pressuposto de que o acesso a uma realidade, dada ou socialmente 

construída, é atingível utilizando sistemas como a linguagem e os significados e 

opiniões partilhadas. Esta categoria de estudos, visa normalmente analisar e 

abarcar um fenómeno através dos significados que as pessoas lhes associam.  
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Com base no anteriormente referido, escolhemos utilizar um Estudo Delphi 

(qualitativo), influenciado por uma epistemologia interpretativa, em combinação com 

uma posterior abordagem quantitativa, através da realização de um questionário, 

influenciada por uma epistemologia positivista. A estrutura do projeto de investigação 

pode ser analisada através da visualização da Figura 1. 

 

Revisão Sistemática da 
Literatura

Definição e Caracterização 
do Projeto de Investigação

Negócios Digitais

Web 2.0

RSO

Adoção de 
Tecnologia

Definição do 

Problema

Importância do 

Estudo

Definição de 
Objetivos e Questões 

de Investigação

Métodos Utilizados

Estudo Delphi

Fatores Relevantes 
na Adoção das RSO

Definição do Grupo 

de Especialistas

Critério de Consenso

Abordagem Empírica

Definição do Grupo 
Alvo

Definição da 

Estrutura do 
Inquérito

Teste Piloto

Modelo de Adoção Genérica 
das RSO ao Nível das 

Organizações

Modelo de Estádios de 
Adoção das RSO ao Nível 

das Organizações

Conclusão do Projeto de 
Investigação

Fase Conceptual

Fase Qualitativa

Fase Quantitativa

Início do Projeto de 
Investigação

Questionário Final

 

Figura 1 - Projeto de investigação. 
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Ao ter início numa fase de revisão sistemática da literatura, assente maioritariamente 

no estudo dos conceitos relacionados com os negócios digitais, a Web 2.0, as redes 

sociais online e os modelos de adoção de tecnologia, será de esperar que o presente 

trabalho seja baseado numa sólida base teórica e conceptual, que permita não só 

suportar todo o trabalho seguinte, mas também um atingir de conclusões devidamente 

enquadradas. A realização desta primeira fase permitiu também que a definição e 

caracterização do projeto de investigação, como peça fundamental para o 

enquadramento técnico-científico do trabalho, fossem devidamente pensadas e 

legitimadas. 

No que diz respeito à abordagem qualitativa do trabalho, foi necessária a 

implementação de um estudo Delphi, sendo que esta etapa envolveu um esforço 

relativamente considerável, principalmente na realização das seguintes etapas: 1) 

levantamento prévio de todos os fatores críticos presentes na literatura associado a 

modelos de adoção de tecnologia, e que pudessem estar de alguma forma associados à 

adoção das RSO ao nível das empresas; 2) escolha do grupo de especialistas na área e 

que iria ser inquirido acerca dos referidos fatores; e 3) definição e aplicação do critério 

de consenso que iria ser aplicado ao nosso estudo. 

Após a realização da etapa referente à etapa qualitativa, a equipa de investigação 

decidiu validar o grupo de fatores, identificados pelos especialistas integrantes do 

referido estudo Delphi como sendo aqueles com maior influência no processo de adoção 

das RSO ao nível das empresas, através da realização de um questionário construído 

propositadamente para o efeito. Posteriormente à finalização deste processo, e com 

base nos resultados atingidos, foram elaboradas propostas de modelos de adoção das 

RSO ao nível das empresas que visavam caracterizar não só a adoção genérica destas 

tecnologias, mas também os vários estádios de adoção e de que forma é que os fatores 

identificados se fazem sentir ao longo destes estádios. 

Terminadas as fases anteriores, a equipa de investigação debruçou-se sobre os 

resultados atingidos e sobre todo o processo decorrente, e atingiu um conjunto de 

conclusões e considerações finais que não só resumem todo o trabalho realizado, mas 

também as possibilidades de desenvolvimentos futuros. Para que fosse possível uma 
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visualização mais linear de todo o projeto de investigação, a equipa de investigação 

desenvolveu uma representação gráfica do mesmo, em que podemos identificar não só 

cada uma das fases, mas também a sua sequência (Figura 1). 

 

1.5. Organização da Tese 

A presente secção apresenta sucintamente a organização e o conteúdo do presente 

trabalho. Os diversos capítulos estão organizados de forma evolutiva, sendo que esta 

organização apresenta-se como uma vantagem para uma melhor compreensão do 

conteúdo do documento. Embora este método de organização seja visível ao longo de 

todo o trabalho, é de verificar também que entre estes mesmos capítulos, existe uma 

independência suficiente, para que cada um tenha a sua identidade própria  

O primeiro capítulo apresenta-se como sendo um capítulo introdutório, onde se procura 

sintetizar a conjuntura envolvente a todo o projeto de investigação. Num primeiro 

momento, é feita uma caracterização sobre o problema subjacente a este mesmo 

projeto de investigação. Após esta identificação do problema em causa, enunciamos 

quais os objetivos delineados para o presente projeto, passando depois por uma 

descrição da abordagem metodológica seguida, e terminando com um momento de 

caracterização da organização da dissertação.  

No segundo e terceiro capítulos, é apresentada uma caracterização detalhada dos 

conhecimentos adquiridos aquando da revisão sistemática da literatura realizada no 

âmbito do presente projeto de investigação. Esta caracterização detalhada passa por 

diversas fases, tais como, a caracterização global da sociedade da informação e 

comunicação, o enquadramento dos sistemas de informação e da sua utilização ao nível 

das empresas, a descrição da evolução da Web para uma Web 2.0 assente nos 

paradigmas da colaboração e do social, a apresentação detalhada das redes sociais 

online e da sua utilização em contexto empresarial, e finalmente a caracterização 

genérica dos modelos de adoção de tecnologia existentes. 
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No quarto capítulo, é apresentado de forma detalhada o estudo Delphi realizado no 

âmbito do presente projeto de investigação. Para que fosse possível levar a cabo uma 

caracterização detalhada deste estudo, a equipa de investigação descreveu o 

enquadramento do estudo, caracterizou o grupo alvo que o Delphi pretendia atingir e 

descreveu, não só quais as variáveis em estudo, mas também todas as rondas realizadas 

e quais os seus resultados.  

No quinto capítulo, levamos a cabo uma exposição detalhada dos dois modelos de 

adoção de tecnologia propostos e do estudo empírico realizado para percebermos da 

validade e significância estatística dos referidos modelos. 

Finalmente, no sexto e último capítulo, é apresentada uma generalização de todo o 

trabalho desenvolvido nos capítulos anteriores. Desta forma, apresentamos uma síntese 

do trabalho feito, enunciamos os principais contributos trazidos pelo trabalho realizado, 

apresentamos algumas ideias para trabalho futuro e fazemos também referência às 

limitações do presente projeto de investigação.  

 

1.6. Resumo 

Ao longo deste capítulo abordou-se e enunciou-se detalhadamente qual o problema de 

investigação inerente ao presente projeto de investigação, bem como qual o contexto 

onde este mesmo problema se enquadrava. Uma explicação dos motivos pelos quais o 

estudo apresentado se revela importante e capaz de contribuir positivamente para a 

ciência foi também apresentada. 

Com base na caracterização do problema de investigação e do seu contexto, foram 

definidos um conjunto de objetivos e questões de investigação cuja apresentação está 

revelada também neste primeiro capítulo, onde também se encontra descrita de forma 

detalhada a abordagem metodológica que serviu de base orientadora de todo o 

presente projeto. Por fim, neste mesmo capítulo é também feita uma explicação da 

estrutura da tese e da forma como os vários capítulos se interligavam de forma a 

originarem um documento sequencial em forma e conteúdo. 
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No próximo capítulo irá ser apresentada uma revisão sistemática da literatura referente 

aos tópicos base do presente projeto de investigação. 
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2. Da Sociedade da Informação às Redes Sociais Online 

Neste capítulo irão ser apresentados os resultados das atividades de pesquisa e análise 

bibliográfica sobre a evolução da Sociedade e dos Sistemas de Informação e a criação e 

utilização das RSO tanto em contexto individual como em contexto empresarial. 

 

O processo de revisão da literatura foi realizado tendo por base uma pesquisa manual 

por trabalhos científicos publicados nos seguintes formatos (Kitchenham et al., 2009): 

• Revistas indexadas JCR (Ex: Business Horizons, Decision Support Systems, 

Information & Management, MIS Quarterly, Strategic Information Management, 

etc.); 

• Conferências indexadas ISI (Ex: CIRP-Sponsored International Conference on 

Digital Enterprise Technology, European conference on Research in computer 

security, International Conference on Ubiquitous Intelligence & Computing, 

Hawaii International Conference on System Sciences, Conferência Ibérica de 

Sistemas e Tecnologias de Informação, etc.); 

• Livros de comprovada relevância para o tema; 

• Trabalhos académicos de relevo e com ligação às temáticas abordadas. 

Os artigos pesquisados deveriam todos cumprir o critério de terem sido 

publicados/realizados posteriormente a 2005 e de estarem relacionados com os 

seguintes temas: sistemas de informação, tecnologias de informação, gestão de 

sistemas de informação, Web 2.0, redes sociais online e modelos de adoção de 
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tecnologia (Kitchenham et al., 2010). Para cada um dos artigos analisados, a equipa de 

investigação verificou três aspetos: 1) enquadramento teórico; 2) contributo; e 3) 

resultados atingidos. Através da realização da revisão da literatura e do seguimento das 

indicações anteriores, a equipa de investigação almejava a garantia de qualidade e 

validade científica necessária para um projeto de doutoramento bem-sucedido. 

 

2.1. A Sociedade da Informação e do Conhecimento 

Desde o início da primeira década do século XXI, em virtude da emergência de novos 

paradigmas adjacentes aos processos produtivos e do extraordinário desenvolvimento 

tecnológico a que ainda hoje assistimos, a sociedade tem percorrido um caminho 

evolutivo extramente intenso, transformando-se numa sociedade da informação e do 

conhecimento (Castells, 2004). A crescente necessidade de mecanismos de gestão da 

Informação (imprescindíveis para que os próprios processos produtivos possam evoluir 

com a firmeza e rapidez necessárias) é também uma das características da sociedade 

atual.  

A consistente evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC e a 

velocidade a que estas se renovam constituem a principal razão pela qual estas 

tecnologias estão cada vez mais a ocupar um papel deveras importante, não só na nossa 

vida, mas também nos negócios, no desenvolvimento científico e na procura incessante 

do Conhecimento (Morais, 2009; Varajão, 1998). 

A introdução das tecnologias e métodos para o tratamento e utilização da Informação 

tem auxiliado a nossa sociedade a tornar-se mais completa e capacitada para evoluir. A 

sociedade da informação é uma sociedade para todos onde o Conhecimento é 

valorizado, e o uso das TIC acarreta uma influência direta em vários domínios da vida 

em sociedade, pois estas tecnologias podem ser utilizadas por todo o espectro de grupos 

sociais (Gurstein, 2000). 

Através do desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, de novos processos 

criativos e principalmente da divulgação e do apoio à inovação, a sociedade da 
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informação e do conhecimento em parceria com as TIC têm vindo a revolucionar a 

economia mundial, transformando-a numa economia digital. Nesta economia toda as 

atividades que lhe são inerentes foram transformadas devido à utilização de novos 

mecanismos digitais (Tapscott, 1997). 

A constante mutação, a que obriga a própria definição de sociedade da informação, tem 

criado uma série de exigências ao nível da gestão da informação e do conhecimento que 

as empresas tentam atualmente compreender e implementar mas que, no passado 

negligenciaram por não entenderem a verdadeira importância do conhecimento e da 

captação e desenvolvimento da informação que as rodeava (Gonçalves, 2005). 

Complementarmente às mudanças que já sentimos nos nossos comportamentos mais 

comuns e triviais, tais como a aprendizagem, a execução do nosso trabalho e a 

socialização, o surgimento da sociedade da informação veio também alterar as formas 

de realizar negócios e de governar (Gouveia, 2006). De entre as TIC, aquela que tem 

vindo a assumir um papel principal na fomentação das mudanças que temos vindo a 

presenciar tem sido a Internet (Castells, 2005).  

No atual contexto da globalização, a criação de Conhecimento assumiu uma vertente 

muito mais primária e essencial para o aumento da produtividade e da competitividade. 

Neste contexto, é também muito importante reconhecer o importante papel dos vários 

atores sociais na criação e circulação do conhecimento e da informação. De acordo com 

o novo paradigma de sociedade, a produtividade e a competitividade das empresas, 

regiões e países dependem, fundamentalmente, da capacidade de gerar conhecimento 

e de processar informação de forma eficiente. 

 

2.2. Sistemas de Informação 

Ao longo dos últimos anos os Sistemas de Informação têm vindo a ser alvo de um 

conjunto significativo de alterações evolutivas, num esforço para garantir uma 

adequação às realidades e necessidades atuais das organizações. Ainda assim, continua 

a ser possível considerar os SI como soluções tecnológicas cujo objetivo principal é o 
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auxílio à gestão das organizações tendo em conta as adversidades e contingências 

apresentadas pelo seu meio envolvente (Chaparro-Peláez, Pereira-Rama, & Pascual-

Miguel, 2014; Issa-Salwe, Ahmed, Aloufi, & Kabir, 2010; Mithas, Ramasubbu, & 

Sambamurthy, 2011). Um dos marcos mais importantes neste contexto evolutivo foi, 

certamente, a crescente utilização das TIC, tanto para fins laborais, como para fins 

meramente sociais. As capacidades criativas, funcionais e conetivas destas tecnologias 

contribuíram não só para a adoção de mercados globais, mas também para um 

incremento ao nível do desempenho e qualidade do serviço prestado pelas próprias 

organizações (Melville, Kraemer, & Gurbaxani, 2004). 

Os Sistemas de Informação são tipicamente percecionados como um conjunto de 

módulos funcionais que fazem uso dos dados disponíveis para atingir informação de 

negócio crítica para a tomada de decisão, e que auxiliam na coordenação e no controlo 

dos processos de trabalho. Complementarmente, os SI disponibilizam um conjunto de 

funcionalidades cujo objetivo é a resolução de problemas operacionais e a criação de 

melhores e mais completos produtos/serviços (D. Chen, Mocker, Preston, & Teubner, 

2010; Laudon & Laudon, 2013). De acordo com Brynjolfsson and Hitt (2000), para que 

seja possível criar e tratar a informação necessária às organizações, é ainda necessário 

que a infraestrutura tecnológica e o software interajam de forma alinhada. 

Os atuais mercados económicos, caracterizados principalmente pela incerteza e pela 

concorrência entre atores, têm originado aumentos de complexidade nas relações entre 

os vários níveis estruturais e funcionais das organizações. Daqui resulta a 

impossibilidade de serem assumidas decisões organizacionais de forma individual, uma 

vez que estas podem influenciar toda a organização. O uso dos Sistemas de Informação 

como aliado no processo de tomada de decisão torna-se assim fundamental (Goel, 

Zobel, & Jones, 2005). 

Ao desenho e implementação de um SI estão associadas um conjunto de tarefas 

multidisciplinares assentes em conhecimentos técnicos, organizacionais e de contexto, 

cujo objetivo central é encontrar soluções para questões organizacionais através de 

processos lógicos (Delone & McLean, 2003). 
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2.2.1. Sistemas de informação nas empresas 

No final do século XX, as empresas aproveitaram a chamada "bolha das dot.com" para 

levarem a cabo desenvolvimentos internos cujos objetivos seriam, o aumento da sua 

competitividade e da oferta de produtos e serviços disponibilizados. Ainda que 

auspiciosos no seu início, estes desenvolvimentos trouxeram claros benefícios para a 

sociedade e originaram crescimentos económicos significativos, mudando para sempre 

a forma de fazer negócios (Gonçalves, 2005). 

Dois dos fatores chave para que as empresas tivessem, e continuem a ter, ao seu dispor 

o conhecimento necessário para ajustar os seus modelos de negócio (como forma de 

aumentar a sua competitividade e desempenho num novo mercado onde estes valores 

são essenciais para o sucesso), são a grande geração de conhecimento levada a cabo 

pelos diversos autores e investigadores científicos, cujos esforços têm sido direcionados 

à modernização dos métodos de gestão das empresas e a participação ativa dos 

colaboradores e gestores das próprias empresas, cujas mentalidades e ações se foram 

adaptando à evolução do próprio Mundo. 

A incrível evolução a que a Internet se tem prestado é claramente o motivo pelo qual 

tem sido massivamente utilizada como mecanismo auxiliar na condução dos negócios, 

servindo não só como um canal de comunicação onde as empresas e os seus clientes 

têm oportunidade de criarem relações de proximidade, mas também como um local de 

convergência onde as empresas podem fazer negócios junto de um mercado muito mais 

abrangente e muito mais pró-ativo (Morais, 2009). Na Tabela 1 podemos verificar a 

evolução da Internet e da sua utilização nos últimos anos. 

O funcionamento das empresas não envolve apenas os aspetos internos à própria 

empresa. Os fatores externos à organização, cuja complexidade é significativa, são 

igualmente determinantes para o sucesso da empresa e englobam elementos que vão 

desde clientes, fornecedores, concorrentes, entidades reguladoras até à própria 

comunidade onde se localiza a empresa. 
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Tabela 1 - Estatísticas da utilização da Internet a nível mundial. Adaptado de IWS (2013). 

 

Com a introdução da globalização dos negócios e das sociedades, as empresas passaram 

a estar sujeitas a um conjunto de variáveis ambientais muito influentes, tanto direta 

como indiretamente, no sucesso das próprias empresas. Estas mesmas variáveis, das 

quais podemos facilmente destacar, o comportamento imprevisível dos clientes, dos 

parceiros de mercado e das próprias condições macroeconómicas dos mercados, 

impuseram condições às empresas para que levassem a cabo melhorias não só, na 

criação de valor e de novos conhecimentos, mas também, na monitorização e controlo 

dos seus processos produtivos, sendo assim possível atingir um nível mais elevado de 

adaptabilidade e de flexibilidade. Estas melhorias, na sua essência, permitem às 

empresas “estarem no Mundo” (Grauer et al., 2010). 

No decorrer dos últimos anos tem-se verificado uma evolução substancial das 

tecnologias associadas aos negócios. Esta evolução caracterizou-se por uma substituição 

das aplicações que serviam apenas as necessidades internas das empresas, por 

aplicações e serviços expansíveis e modulares que servem as necessidades internas e 

externas das empresas (Feinberg & Denny, 2011; Koussouris, Gionis, & Lampathaki, 

2009) 

Sendo a evolução tecnológica referida significativa, o mesmo acontece com a 

metamorfose evolutiva dos processos de negócio. A digitalização destes processos traz 

consigo uma melhoria no seu desempenho e na sua eficácia, permitindo assim que as 

Regiões do 
Mundo 

População 
Utilizadores da 

Internet   
(2000) 

Utilizadores da 
Internet   (2012) 

Taxa de 
Penetração         

(% População) 

Crescimento 
(2000-2012) 

Africa 1,073,380,925 4,514,400 167,335,676 15.6 % 3,606.7 % 

Asia 3,922,066,987 114,304,000 1,076,681,059 27.5 % 841.9 % 

Europa 820,918,446 105,096,093 518,512,109 63.2 % 393.4 % 

Médio Oriente 223,608,203 3,284,800 90,000,455 40.2 % 2,639.9 % 

América do Norte 348,280,154 108,096,800 273,785,413 78.6 % 153.3 % 

América Latina 593,688,638 18,068,919 254,915,745 42.9 % 1,310.8 % 

Oceânia 35,903,569 7,620,480 24,287,919 67.6 % 218.7 % 

Total 7,017,846,922 360,985,492 2,405,518,376 34.3 % 566.4 % 
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empresas possam tirar o máximo rendimento dos recursos à sua disposição (Douma & 

Schreuder, 2002). 

Uma dos termos mais comuns para descrever as operações que são feitas através de 

meios digitais ou eletrónicos (predominantemente a Internet), com o intuito de revisitar 

as condicionantes internas e externas das empresas, de modo a melhorarem a sua 

competitividade, é o termo e-Business - EB (Combe, 2006; Lee & Whang, 2001; Plessis 

& Boon, 2004; Wall, Jagdev, & Browne, 2007). 

O termo e-Business foi usado originalmente pela IBM em 1997 numa campanha 

direcionada para o uso da Internet e das Tecnologias da Informação para a gestão das 

empresas. Esta utilização depressa se generalizou, tendo posteriormente, a própria IBM 

definido o termo e-Business como um mecanismo seguro, flexível e integrado de gerar 

valor para o negócio, através da combinação de sistemas e de processos (Chaffey, 2009; 

Wall et al., 2007).  

A diversidade de caracterizações e definições do termo e-Business é bastante rica, no 

entanto, todas conceptualizam em torno da premissa de que o e-Business consiste num 

conjunto variado de ações e atividades levadas a cabo pelas empresas e que são 

realizadas através de meios digitais ou eletrónicos (Corey, Wilson, Rob, & Nigel, 2009). 

Ainda que as iniciativas de EB realizadas por parte das empresas, só por si representem 

ações positivas, é apenas quando estas são realizadas com base em etapas prévias de 

análise e planeamento e com uma execução com níveis de qualidade consideráveis, que 

podem proporcionar benefícios claros. Quando a condução das iniciativas é feita 

corretamente, a abertura de novos mercados faz-se de forma mais eficaz o que, na 

maioria das vezes, significa que novos clientes podem ser mais facilmente atraídos e que 

os serviços e produtos oferecidos podem ser desenvolvidos de forma a melhor se 

adaptarem às necessidades dos seus destinatários. 

De acordo com a especificidade das atividades empresariais levadas a cabo pelas 

empresas, é possível discorrer um conjunto de categorias com as quais podemos 

"classificar" o negócio eletrónico (Phan, 2003). De entre estas, podemos destacar o 
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leilão eletrónico (e-Auction), a banca eletrónica (e-Banking), o comércio eletrónico (e-

Commerce), o ensino eletrónico (e-Learning) e o jogo eletrónico (e-Gambling). 

No atual contexto da globalização, a criação de Informação e Conhecimento assumiu 

uma vertente muito mais primária e essencial para a manutenção e aumento da 

produtividade e da competitividade. Vários são os autores a defender que no novo 

paradigma de sociedade, a produtividade e a competitividade das empresas, regiões e 

países dependem, fundamentalmente, da capacidade de gerar conhecimento e de 

processar informação de forma eficiente (Castells, 2005; Douma & Schreuder, 2002; 

Gonçalves, Santos, & Morais, 2009). 

Para V. Santos (2012), o conceito de Informação está diretamente ligado a uma 

representação de elementos do nosso meio envolvente, sendo que devido à natureza 

da sua criação, esta representação pode ser feita com níveis de qualidade e 

complexidade variáveis e mutáveis ao longo do tempo. Ao transpormos esta 

conceptualização do termo Informação, para o âmbito das organizações, podemos 

considerar que este se carateriza por uma interpretação dos processos de negócio, 

adjacentes às próprias organizações (V. Santos, 2012). 

Com base neste enquadramento, é portanto considerado que a Informação é capital 

para uma evolução bem-sucedida das sociedades e das organizações. De acordo com 

Gonçalves (2005), a diferenciação das organizações faz-se ao nível da sua capacidade de 

gestão interna e de criação de informação. Esta competência ao nível da gestão da 

informação é altamente crítica, assumindo um papel essencial para que os níveis de 

desempenho e competitividade das empresas se mantenham altos, principalmente 

numa altura em que as sociedades e economias se apresentam como elementos 

altamente voláteis e mutáveis, (Mithas et al., 2011). Desta forma, é inequívoca a relação 

entre a utilização e gestão da informação e a obtenção de vantagens competitivas. Ainda 

assim, esta relação apenas se assume, quando a informação existente é orientada de 

acordo com o que são os objetivos da empresa (V. Santos, 2012). 

As TI, por si só, não permitem às empresas efetuar uma gestão adequada da informação 

e, tendo em conta a importância que lhes é reconhecida, devem ser adequadas às 

necessidades do Sistema de Informação, devendo estar em conformidade com os 
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objetivos e estratégias deste. Manter esta conformidade torna-se uma tarefa 

extremamente difícil, tanto pela constante evolução da tecnologia como também pela 

mudança das empresas e pelas novas necessidades dos SI (Pereira, Martins, Gonçalves, 

& Santos, 2014). 

A seleção da informação a ser tratada e guardada deve ser feita tendo por base a 

importância desta para a empresa e para o meio em que esta está inserida. Ainda assim, 

há autores que distinguem dados de informação, referindo que os dados dizem respeito 

a acontecimentos, sem qualquer tratamento ou organização para que as pessoas os 

possam compreender e utilizar, enquanto a informação diz respeito a dados expostos 

de uma forma significativa e profícua (Laudon & Laudon, 2013). 

Do ponto de vista conceptual, os Sistemas de Informação têm sofrido várias evoluções 

ao longo do tempo. Ainda assim, muitos são os autores que consideram que os SI 

representam soluções tecnológicas cujo objetivo principal é o auxílio à gestão das 

empresas tendo por base uma capacidade intrínseca de gerar informação e de permitir 

que o processo de tomada de decisão seja realizado de forma sustentada (Chaparro-

Peláez et al., 2014; Issa-Salwe et al., 2010; Mithas et al., 2011). 

 

2.3. Web 2.0 – Socialmente Online 

A apresentação pública da definição do termo Web 2.0 ocorreu aquando da conferência 

“Web 2.0 Conference” organizada pela O’Reilly Media e pela MediaLive em 2003, onde 

Tim O’Reilly apresentou a Web 2.0 como uma alteração no conceito original da Internet, 

visto que nesta segunda versão, a Internet deve ser vista como uma plataforma (Cunha, 

2012; Forrest, 2006). Esta alteração englobou também a interiorização de um conjunto 

de regras cujo objetivo seria a obtenção de sucesso desta mesma plataforma. De acordo 

com O’Reilly, uma das regras mais importantes é o desenvolvimento de aplicações web 

cujo funcionamento aproveite o efeito de rede, permitindo assim que estas mesmas 

aplicações se tornem melhores à medida que vão sendo utilizadas pelas pessoas (Tim 

O'Reilly, 2005; T. O'Reilly & Musser, 2006).  
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Através da perceção do conceito de Web 2.0 é então possível verificar vários exemplos 

da sua aplicação, tal como a oferta de software como um serviço pelo Google e pela 

versão online dos produtos Microsoft que possuem todas as funcionalidades de 

aplicações que normalmente teriam de ser instaladas em máquinas e que na realidade, 

estão disponíveis “sem instalação” na Internet (Tim O'Reilly, 2005; T. O'Reilly & Musser, 

2006). Estes novos modelos de negócio e de padrões de desenvolvimento de software 

que entendem a Internet como uma plataforma, são também um exemplo da aplicação 

prática do conceito de Web 2.0 (Figura 2) (Minsk, Poh, Wei, & Siew, 2007).  

Uma das características mais importantes da Web 2.0 é permitir aos seus utilizadores 

criar, partilhar, colaborar e comunicar de forma acessível e simplista (Martins et al., 

2012). Esta versão da Web é assim diferente de todas as outras versões, não sendo 

necessários conhecimentos técnicos sobre conceção e desenvolvimento de sítios Web 

ou mesmo de publicação de conteúdo, para poder participar. Isto faz com que seja 

extremamente fácil criar, publicar ou partilhar informações com os restantes 

utilizadores da Web. A natureza simplista desta tecnologia faz com que seja um 

mecanismo de comunicação de informação – fácil de utilizar – para um grupo 

selecionado ou para um conjunto muito mais abrangente de pessoas (Devaraj, 

Krajewski, & Wei, 2007; Phillips, Lawrence, & Hardy, 2000; Thomson, 2008).  

O facto de autores como Dabbagh and Kitsantas (2012), considerarem a Web 2.0 como, 

paralelamente, um conceito e uma tecnologia, transformou-a em algo verdadeiramente 

interessante e alvo de diversos estudos (Cunha, 2012). O conjunto das ferramentas Web 

2.0 é bastante diversificado, sendo as mais comuns as wikis (Leuf & Cunningham, 2001), 

os blogues (Blood, 2002; Burns, Daugherty, & al., 2010), as redes sociais online (Cheung, 

Chiu, & Lee, 2011) e os podcasts (Arthur & Schofield, 2006). De entre estas ferramentas, 

as mais populares são o YouTube, a Wikipedia, o Twitter, o LinkedIn e o Facebook 

(Alexander, 2006). 

Na Figura 2 é possível verificar, de forma genérica, não só alguns exemplos de 

ferramentas Web 2.0, como também das suas características. 
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Figura 2- Representação do contexto da Web 2.0. Adaptado de Tim O'Reilly (2005). 

 

Ainda que na última década tenha existido muita discussão acerca do conceito e da 

relação benefício/custo da utilização da Web 2.0 a nível pessoal, no âmbito da utilização 

ao nível das organizações esta não foi inicialmente tão focada. Ainda assim, evolução da 

Web tem vindo a atrair a atenção dos profissionais associados às TI, e por inerência as 

suas organizações (Murugesan, 2007). 

De acordo com Murugesan (2007) a essência interativa e cooperativa da Web 2.0 tem 

sido o maior atrativo desta tecnologia, pois vem permitindo enfatizar a criação de 

interações sociais entre os vários pares e o desenvolvimento de uma inteligência 

coletiva, bem como a criação de novas oportunidades através de novos mecanismos de 

fidelização dos seus utilizadores. 

Este conjunto de oportunidades que podem advir da utilização da Web 2.0 tem cativado 

as empresas que têm identificado vários benefícios desta utilização. Segundo McKinsey 

(2007), a grande maioria dos executivos de topo acredita que a Web 2.0, e as tecnologias 
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e ferramentas a ela associadas, são estratégicas para o desenvolvimento de atividades 

empresariais de sucesso e que, os investimentos nesta área são e serão significativos 

durante os próximos anos. 

O crescente utilização da Web 2.0 tem sido também percecionada por a indústria de 

serviços e produtos associados às TI que, perante um aumento abrupto das 

necessidades inerentes à Web 2.0 e dos lucros associados, iniciaram um processo de 

desenvolvimento de novos serviços e ferramenta que permitem às empresas tirarem 

partido de todos os benefícios associados à Web 2.0 (Murugesan, 2007). 

 

2.4. Redes Sociais Online 

Nos últimos anos temos vindo a assistir a um processo de adoção em grande escala de 

uma nova classe de TI, comummente designadas por redes sociais online (Kane et al., 

2012). O conceito de Rede Social, cuja origem remonta aos primórdios dos estudos da 

Psicologia e Sociologia, é muito anterior à invenção da Internet. Conceptualmente é 

possível definir rede social como uma estrutura social estabelecida entre vários 

indivíduos que se relacionam entre si (Figura 3), sendo que estas relações podem ser 

familiares, de amizade, profissionais, sexuais, religiosas, de proximidade geográfica, etc. 

(Ferreira, 2011).  

A abordagem de relevo científico ao tema das redes sociais teve início nos fins da década 

de 1960, principalmente através de Travers and Milgram (1969) cujo esforço de 

investigação culminou na publicação de um trabalho – que ficou conhecido como o 

problema “The small-world problem” – em que era estudada a dinâmica da proximidade 

entre os vários membros de uma rede de indivíduos que possuem relações sociais entre 

eles. 

Em termos de definição, as RSO podem ser consideradas aplicações informáticas de cariz 

Web que proporcionam e dão suporte ao estabelecimento de um conjunto de relações 

virtuais, não só entre indivíduos, mas também entre empresas e entre indivíduos e 

empresas (Boyd & Ellison, 2007; A. Kaplan & Haenlein, 2010; W. Kim, Jeong, & Lee, 
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2010). Tendo em conta a especificidade da definição anterior, esta será a utilizada para 

caracterizar as RSO ao longo do presente trabalho de investigação 

 

 

Figura 3 – Esquema dos relacionamentos que compõem as redes sociais. Adaptado de Mason, Onnela, 

and Mucha (2009). 

. 

As RSO são assim extensões tecnológicas, baseadas em todas as propriedades e 

significâncias das redes sociais reais, sendo que devido à sua essência de globalidade, 

todas estas características são majoradas. Esta natureza global permite que as 

comunicações sejam feitas para um número de destinatários muito superior quando 

comparando com as redes sociais reais (Murray & Waller, 2007; Sharp, 2009). Este facto 

faz com que a Informação que é comunicada esteja acessível a um maior número de 

destinatários e que se mantenha disponível por um período de tempo muito superior. 

Esta característica é o que tem levado muitos autores a associarem as RSO com o 

fenómeno long tail. A capacidade difusora de uma RSO, ainda que sempre presente, 

difere consoante o número de membros/utilizadores dessa mesma rede global e do 

tamanho de cada uma das redes de relações de cada um desses mesmos utilizadores 

(Ferreira, 2011). 
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Como elemento tecnológico e inovador, a grande característica das RSO que as torna 

verdadeiramente únicas, não é a sua capacidade de suportar a criação de relações entre 

utilizadores sem qualquer relação entre si, mas a possibilidade destes mesmos 

utilizadores poderem gerir e tornar visíveis as suas próprias redes sociais. Desta forma 

as RSO estão a fomentar a criação em paralelo de ligações entre utilizadores, que de 

outra forma nunca seriam perspetiváveis, mas também de ligações entre utilizadores 

que já possuem alguma relação entre si no seu dia-a-dia (Boyd & Ellison, 2007; 

Haythornthwaite, 2005; G. Pallis, Zeinalipour-Yazti, & Dikaiakos, 2011).  
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Figura 4 - Cronologia de algumas das redes sociais mais conhecidas a nível mundial. 

 

Desde o ano 2000 que as RSO têm vindo a florescer no mercado tecnológico mundial 

(Figura 4), sendo que hoje em dia, existem já algumas redes sociais online com mais de 

cem milhões de utilizadores registados, tal como é possível verificar através da análise 

da Tabela 2. A par com este aumento nos níveis de adesão registados, as próprias redes 

sociais também desenvolveram um leque adicional de funcionalidades e o grau de 

complexidade tecnológica necessária para suportar toda a sua operação (Martins et al., 

2012). 

A adesão massiva às RSO, possível de observar na Tabela 2, tem vindo a motivar um 

conjunto de ações por parte de entidades dos mais diversos espectros de atividade. Este 

facto, por exemplo, é também comum à política, onde várias campanhas eleitorais têm 
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apostado imenso na criação de uma presença online através do uso das RSO. Um 

exemplo desta situação foi a campanha eleitoral de Barack Obama à presidência dos 

Estados Unidos da América e as sucessivas integrações das RSO com o funcionamento 

da própria Administração Federal dos EUA (Mergel, 2013).  

Esta nova realidade, por mais esmagadora que possa parecer, está a ser encarada pelas 

empresas como sendo uma nova oportunidade de fazer negócio através da captação de 

novos clientes, que de outra forma seria impossível de atingir (Martins et al., 2012). 

 

Nome Ano de Lançamento Nº de Utilizadores Registados 

Facebook 2004 1.015.000.000 

Twitter 2006 500.000.000 

Google+ 2011 500.000.000 

LinkedIn 2003 238.000.000 

Instagram 2010 130.000.000 

Pintrest 2010 70.000.000 

Tabela 2 - Algumas das RSO mais relevantes da atualidade. Adaptado de Ajmera (2013). 

 

De acordo com G. Pallis et al. (2011) as redes sociais online disponibilizam aos seus 

utilizadores um conjunto de funcionalidades e características que, ainda que tenham 

vindo a sofrer algumas transformações ao longo do tempo, podem-se agrupar através 

do seu foco: 

• Atuar como elemento central no estabelecimento de relações entre os vários 

utilizadores das RSO. Cada utilizador pode, conforme a sua vontade, gerir uma 

lista de relacionamentos com outros utilizadores; 

• Disponibilizar ferramentas para que os utilizadores possam manter e 

desenvolver a noção de comunidade. Estas ferramentas vão desde um simples 

chat até a mecanismos de tagging e de upload de fotos; 

• Permitir a criação e publicação de um perfil online, receber notificações sobre as 

atividades que os utilizadores aos quais está ligado realizaram, participar em 

grupos de discussão e grupos de interesse, configurar preferências de utilização 

e de privacidade, etc.. 
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Ainda que o estudo das arquiteturas de construção das plataformas de suporte às RSO 

sejam realmente muito importantes e tema de vários estudos, no momento atual, a 

maioria dos estudos que visam as RSO, centram-se nas questões dos fatores 

influenciadores/inibidores da sua adoção, dos pontos críticos inerentes à segurança e 

privacidade de dados, e dos requisitos de acessibilidade, usabilidade e atratividade das 

interfaces (Carminati, Ferrari, & Perego, 2009; Dowdell, Burgess, & Flores, 2011; Fong, 

Anwar, & Zhao, 2009; George Pallis & Vakali, 2006; Schaupp, Carter, & Schaupp, 2011; 

Widerlund, 2010). 

As redes sociais online representam assim um nicho de oportunidades no que diz 

respeito ao estudo de teorias, frameworks e modelos que descrevam, analisem e 

expliquem os comportamentos inerentes a esta nova geração de tecnologias sociais 

(Agarwal, Gupta, & Kraut, 2008; Monge & Contractor, 2003; Oinas-Kukkonen, Lyytinen, 

& Yoo, 2010). 

 

2.4.1. Redes Sociais Online nas Empresas 

Ainda que seja clara a utilização das RSO para fins pessoais, a sua utilização ao nível das 

empresas está apenas no seu início. Tal como Kiron et al. (2012) argumentam no seu 

estudo, ainda que apenas cerca de 18% dos gestores acreditem na importância das RSO 

como ferramentas de suporte ao negócio e à organização para o presente, mais de 60% 

dos gestores admitem que esta tecnologia será extremamente importante para as 

empresas nos próximos três anos. Um estudo apresentado pelo McKinsey Global 

Institute refere que é previsível uma evolução do impacto económico das RSO nas 

empresas, estimando-se um valor de mais de setecentos biliões de Euros, 

maioritariamente incorporado pelo melhoramento da eficiência da comunicação e 

colaboração inter e intra empresas (Chui, Manyika, Bughin, & Dobbs, 2012). É possível 

desta forma assumir que o estudo das redes sociais como ferramentas tecnológicas é 

muito importante para as empresas, podendo mesmo incluir-se nos próximos anos 

como uma subárea marcante dentro da área dos Sistemas de Informação (Kane et al., 

2012). 
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Ao analisarmos o enquadramento das redes sociais online e da sua utilização no âmbito 

das empresas, não é totalmente percetível de que forma as empresas vão poder tirar o 

máximo partido destas ferramentas, nem quais os verdadeiros impactos que esta 

utilização pode ter no funcionamento das próprias empresas e das economias que as 

rodeiam (Kane et al., 2012; W. Kim et al., 2010). Ainda assim, a definição do conceito 

RSO, devido em parte à sua natureza evolutiva e colaborativa, torna complexa a 

clarificação dos aspetos técnicos e tecnológicos distintivos destas ferramentas.  

De acordo com Kane et al. (2012) às RSO podem ser imputadas características de outras 

tecnologias anteriores, tais como os sistemas de suporte em grupo, os sistemas e 

tecnologias colaborativas e os sistemas de gestão do conhecimento. Desta forma, é 

possível afirmar que o desafio inerente à adoção das RSO ao nível das empresas é 

também composto por um elemento comportamental. Este facto é visível na rápida e 

massiva adesão a estas tecnologias (ao contrário do que aconteceu com as tecnologias 

referidas anteriormente), sendo que esta realidade é ainda importante para a perceção 

de que, subtis diferenças tecnológicas, são suficientes para se atingirem resultados 

muito diferentes ao nível da adoção e do seu impacto (tecnológico, organizacional e 

ambiental) nas empresas. 

O enquadramento teórico, tecnológico e aplicacional das RSO tem permitido reconhecer 

um conjunto de desafios ao nível da gestão das próprias ferramentas, em muito 

semelhantes àqueles identificados e reconhecidos como estando associados aos SI. Com 

base nisto, será interessante analisar a utilização das atuais perspetivas e características 

do estudo dos SI, mas agora aplicadas aos referidos desafios criados às empresas pelas 

RSO. A par do já mencionado, estas novas ferramentas irão também permitir que, os 

gestores e administradores das áreas dos Sistemas de Informação e das Tecnologias da 

Informação desenvolvam novos conhecimentos, produtos e serviços aproveitando para 

isso as capacidades interativas, cooperativas e funcionais que as RSO disponibilizam e 

que as tornam em algo totalmente revolucionário. Esta evolução irá também 

certamente potenciar uma consequente evolução das perspetivas dos investigadores e 

analistas, forçando-os a adaptarem-se e criarem novas perspetivas, muitas vezes 

totalmente díspares daquelas utilizadas na investigação clássica na área dos SI 

(Majchrzak, 2009). 
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No que diz respeito à utilização no contexto organizacional ou empresarial, são possíveis 

várias utilizações para as RSO. Contudo, Leonardi, Huysman, and Steinfield (2013) 

defendem que estas mesmas utilizações se podem agrupar em três categorias distintas: 

1) utilização de RSO públicas e disponíveis online, tais como o Facebook, Google+ e 

Twitter; 2) utilização de soluções de software implementadoras de RSO contratadas 

externamente e que podem estar alojados em servidores próprios ou recorrendo a 

alojamentos Web (alguns deles usando um esquema de software como um serviço); e 

3) soluções de software implementadoras de RSO desenvolvidas pelas equipas internas 

da organização.  

A utilização das RSO ao nível das empresas é passível de ser caracterizada como uma 

oportunidade para um conjunto significativo de atividades, entre as quais o 

desenvolvimento de oportunidades de negócio, a realização de atividades para 

manutenção de imagem de marca, a disponibilização de serviços de pré e pós-venda, a 

realização de campanhas de marketing e publicidade, bem como a realização de trocas 

de dados operacionais entre fornecedores, distribuidores e entidades reguladoras 

(Bampo, Ewing, Mather, Stewart, & Wallace, 2008; Cheng, 2010; A. Kaplan & Haenlein, 

2010).  

De acordo com A. Kaplan and Haenlein (2010), a utilização das RSO por parte das 

empresas deve ter por base um conjunto de premissas e ações prévias de análise e 

planeamento, pois a natureza global, colaborativa e altamente participativa e 

divulgadora de informação das RSO irá servir de intensificador de todas e quaisquer 

ações executadas. De entre estas considerações iniciais, o autor assume que aquelas 

relacionadas com a análise e escolha ponderada de qual (ou quais) a(s) RSO a utilizar, 

com a escolha clara e devidamente suportada dos recursos (tecnológicos e humanos 

que serão utilizados), com a garantia de um constante alinhamento entre aquilo que é 

a estratégia de negócio e a estratégia de implementação das RSO, com a análise e 

planeamento de quais as integrações que deverão existir entre as RSO e os restantes SI 

das organizações, e com as questões de garantia de acesso à informação disponibilizada 

através das RSO. 
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A utilização de RSO ao nível das empresas é ainda mais crítica que ao nível individual 

principalmente por questões relacionadas com a imagem de marca associada à 

empresa. Com base nisto, autores como A. Kaplan and Haenlein (2010), Håkansson and 

Ford (2002) e W. Kim et al. (2010) defendem que o sucesso das iniciativas de utilização 

das RSO estão também diretamente relacionadas com aspetos relacionados com a 

postura assumida pela empresa aquando da interação com os seus seguidores. Deve 

portanto, ser mantida uma postura ativa, interessante, humilde, informal e honesta. 

As redes sociais online, devido em grande parte às suas capacidades relacionais e 

interativas, permitem às empresas envolverem-se diretamente com os seus clientes a 

um custo relativamente baixo e com níveis de eficácia bastante significativos, que seria 

muito difícil igualar utilizando ferramentas de comunicação tradicionais. Este facto torna 

as RSO muito relevantes não só para as (muito) grandes empresas, mas também para as 

PMEs e micro-empresas. Ainda assim, mesmo não sendo tarefa fácil adotar e utilizar as 

RSO, os ganhos potenciais desta utilização não são passíveis de serem negligenciáveis 

(Hoffman & Fodor, 2010; A. Kaplan & Haenlein, 2010; Mangold & Faulds, 2009). 

Com base nisto, podemos concluir que é de todo o interesse analisar qual a forma e os 

fatores que podem influenciar a adoção das RSO ao nível das empresas, pois só assim 

será possível entender totalmente o enquadramento das tomadas de decisão das 

referidas empresas relativamente a estas tecnologias. Neste objetivo enquadram-se os 

modelos de adoção de tecnologia, cujos conceitos, indicações e disposições muito têm 

contribuído para a investigação na área dos SI. 

 

2.5. Resumo 

Iniciámos este capítulo por abordar os temas inerentes à sociedade da informação e do 

conhecimento e aos Sistemas de Informação e à sua utilização em contexto empresarial. 

Seguidamente apresentámos sucintamente a Web 2.0 como uma mudança de 

paradigma para uma Web que passou a ser encarada como uma plataforma. O capítulo 

finalizou com uma conceptualização das redes sociais online e da sua utilização em 

contexto empresarial. 
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No capítulo seguinte (Cap. 3), iremos apresentar de forma detalhada a análise realizada 

à temática dos modelos de adoção de tecnologia e aos estudos existentes sobre a 

adoção das redes sociais online. 
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3. Modelos de Adoção de Tecnologia  

Ao longo do presente capítulo iremos apresentar uma descrição sistematizada dos 

modelos de adoção de tecnologia mais relevantes aos olhos da bibliografia analisada e 

faremos uma descrição da temática da adoção das redes sociais online e 

apresentaremos alguns trabalhos que abordaram esta temática, tanto a nível individual 

como ao nível das empresas. 

 

3.1. Caracterização Genérica dos Modelos de Adoção de Tecnologia 

Um dos fatores determinantes para o desenvolvimento económico mundial é a 

competitividade das várias economias nacionais. Das ferramentas cuja influência na 

melhoria do desempenho das economias é mais reconhecida, as TI são aqueles que mais 

se têm destacado. Estas tecnologias para além de atuarem sobre o âmbito da 

competitividade, também podem ser utilizadas como mecanismos fomentadores do 

aumento da produtividade das empresas. Ainda assim, para que as TI possam ter uma 

ação decisiva e positiva sobre as economias e as empresas, a sua utilização tem de ser 

transversal ao invés de residual. Desta forma é possível verificar a necessidade de 

desvendar aqueles fatores que influenciam (ou podem influenciar) a adoção das TI e, ao 

mesmo tempo, conhecer e compreender quais os modelos teóricos que tentam, de 

alguma forma, caracterizar e fornecer soluções para a problemática da adoção de 
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tecnologias de informação. Na Tabela 3, é possível verificar alguns detalhes das teorias 

de adoção de TI/SI com maior relevo e utilização. 

A importância das TI e, paralelamente, dos Sistemas de Informação tem sido 

comprovada não só no campo empresarial, mas também no campo científico (Melville 

et al., 2004). Vários são os estudos que têm abordado questões e problemáticas 

relacionadas com estas duas ferramentas, sendo que este facto tem originado não só 

um vasto conjunto de resultados técnico-científicos, como também um variado 

conjunto de teorias consideradas, até ao momento, válidas (Nevo & Wade, 2011; Wade 

& Hulland, 2004; Wade & Schneberger, 2012). 

 

Teoria 
Principais 
Autores 

Ano 
Nível  

Individual 
Nível  

Organizacional 

Theory of Reasonable Action (TRA) 
(Icek Ajzen & 
Fishbein, 1980) 

1975 X  

Technology Acceptance Model (TAM) 
(Davis & Bagozzi, 
1989) 

1989 X  

Theory of Planned Behavior (TPB) (I. Ajzen, 1991) 1991 X  

Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT) 

(Venkatesh, 
Morris, Davis, & 
Davis, 2003). 

2003 X  

Diffusion of Innovations (DOI) (Rogers, 1976) 1983, 1985 X X 

Technology–Organization–Environment 
Framework (TOE) 

(Tornatzky & 
Fleischer, 1990) 

1990  X 

Iacovou Model 
(Iacovou, 
Benbasat, & 
Dexter, 1995) 

1995  x 

Institutional Perspective Theory 
(H. Teo, Wei, & 
Benbasat, 2003) 

2003  X 

Tabela 3 - Teorias e modelos de adoção de TI/SI. Adaptado de Oliveira and Martins (2011). 

 

De todas as teorias mencionadas anteriormente, no âmbito da presente dissertação 

vamos apenas analisar e caracterizar as teorias relacionadas com a temática da adoção 

de tecnologias e sistemas de informação. De acordo com (Jeyaraj, Rottman, & Lacity, 

2006; Oliveira & Martins, 2011), as teorias mais utilizadas nesta área de investigação já 

foram identificadas como sendo as presentes na Tabela 3 e cuja descrição detalhada 

apresentamos de seguida. 
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3.2. Modelos de Adoção de Tecnologia ao Nível Individual 

Os modelos de adoção de tecnologia que se focam no nível individual são aqueles que 

tentam explicar de que forma os utilizadores finais das tecnologias iniciam, adotam e 

rotinizam a utilização dessas mesmas tecnologias. 

 

3.2.1. Technology Acceptance Model - TAM 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia, tipicamente denominado de TAM, é uma teoria 

intrinsecamente relacionada com a área dos Sistemas e Tecnologias de Informação e 

cujo objetivo principal é modelar a forma como os utilizadores adotam e utilizam uma 

dada tecnologia. Esta teoria assume-se claramente como uma adaptação da Teoria da 

Ação Racionalizada – TRA (Icek Ajzen & Fishbein, 1980; Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 

1988) através da remoção do constructo “atitude” da definição desta anterior teoria 

(Venkatesh et al., 2003). 

Desde que foi inicialmente publicada por Fred Davis e Richard Bagozzi (Davis, 1989; 

Davis & Bagozzi, 1989), a TAM tem vindo a ser o tema de estudo de diversas 

investigações, tendo-se originado desta forma um conjunto de evoluções da teoria 

inicial (Wixom & Todd, 2005). De entre todas as referidas evoluções, as mais 

significativas foram a criação da “TAM 2” (Venkatesh, 2000; Venkatesh & Davis, 2000) e 

a “UTAUT” (Venkatesh et al., 2003). Ainda que uma 3ª versão (“TAM 3”) tenha também 

sido criada (Venkatesh & Bala, 2008), esta não foi considerada uma evolução 

significativa e cujo conteúdo possa realmente merecer o destaque que as duas outras 

versões anteriormente referidas mereceram.  

De acordo com a definição do TAM a utilidade percetível e a facilidade de utilização 

percetível são as variáveis determinantes para estimular a intenção de um indivíduo em 

utilizar um sistema. Ainda que estas duas variáveis sejam particularmente distintas, 

também existe quem defenda que a utilidade percetível tem um impacto direto sobre a 

facilidade de utilização percetível (Venkatesh et al., 2003). 
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Figura 5 - Versão inicial do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM). Adaptado de Davis and Bagozzi 
(1989). 

 

A teoria de aceitação da tecnologia defende que no momento em que um indivíduo 

assume uma intenção para agir, então esse indivíduo irá agir sem qualquer limitação. 

Na prática, restrições como a existência de limitações ao nível da capacidade de agir, o 

tempo, os limites ambientais ou organizacionais, bem como a existência de hábitos 

inconscientes, irão limitar a liberdade de agir de um indivíduo. Através da análise da 

Figura 5, é possível perceber de que forma todos os elementos constituintes da TAM se 

relacionam entre si. 

 

3.2.2. Theory of Planned Behavior – TPB 

A Teoria do Comportamento Planeado, também conhecida por TPB, é uma teoria que 

intrinsecamente cria uma relação entre as crenças de um indivíduo e a sua vontade de 

agir. Apresentada originalmente I. Ajzen (1991) (Professor de Psicologia na Universidade 

de Massachusetts, EUA), esta teoria defende que as atitudes em relação ao 

comportamento, o controlo comportamental percetível e as normas entendidas como 

subjetivas, conjuntamente tendem a definir o comportamento de um indivíduo, 

tornando a sua previsão mais fiável e atingível. Esta análise é passível de ser visualizada 

esquematicamente na Figura 6. 
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ATITUDE
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de 
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Controlo 
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Figura 6 - Teoria do Comportamento Planeado (TPB). Adaptado de I. Ajzen (1991). 

 

Ainda que a TPB seja verdadeiramente complexa, através da representação 

esquemática visível na figura 6 e de um conjunto simplista de definições, Icek Ajzen 

(2006) apresenta esta teoria de forma simples e passível de ser facilmente interiorizada: 

• Crenças Comportamentais 

o Uma crença comportamental é a probabilidade subjetiva de que um 

determinado comportamento irá originar um certo resultado. Ainda que 

um indivíduo possa apresentar diversas crenças comportamentais 

relativas a um qualquer comportamento, apenas algumas dessas crenças 

são realmente influenciadoras num determinado momento. Da mesma 

forma, é a combinação das crenças existentes num determinado 

momento com o valor subjetivo dos resultados esperados, que 

determinam as atitudes em relação ao comportamento que irão ser 

representadas.  

• Atitude em Relação ao Comportamento 

o Atitude em relação ao comportamento é o grau com que a representação 

de um determinado comportamento é valorizada de forma positiva ou 

negativa. 
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• Crenças Normativas 

o Crenças normativas são na verdade as expetativas comportamentais 

percetíveis de um conjunto de indivíduos ou grupos que sejam 

considerados como importantes ou de referência. As crenças normativas, 

em conjunto com a motivação individual para ir de encontro ao que é 

assumido como normal por os diferentes indivíduos ou grupos, é que 

determina as normas subjetivas que prevalecem. 

• Normas Subjetivas 

o Normas Subjetivas são as pressões sociais percetíveis para levar a cabo, 

ou não, um determinado comportamento.  

• Crenças de Controlo 

o Crenças de controlo são crenças relacionadas com a existência de uma 

perceção sobre fatores que podem facilitar ou dificultar a realização de 

um determinado comportamento. Da mesma forma, é possível assumir-

se que estas crenças de controlo, quando combinadas com a perceção de 

poder sobre cada um dos fatores de controlo, determinam a noção e o 

alcance do controlo comportamental percetível. 

• Controlo Comportamental Percetível 

o Controlo comportamental percetível pode-se caracterizar, de forma 

sucinta, como a perceção da capacidade individual para levar a cabo um 

determinado comportamento. 

• Intenção 

o A intenção é um indicador da preparação e disposição para levar a cabo 

um determinado comportamento. Considera-se que a intenção, como 

estado do processo de realização de um dado comportamento, se 

encontra imediatamente antes do próprio comportamento, ou seja, 

assim que um sujeito forma a intenção de realizar um comportamento 

então irá levar a cabo essa mesma ação. 

• Comportamento 

o O comportamento é passível de ser caraterizado como a resposta 

observável perante uma determinada situação e que diga respeito a um 

determinado alvo. 
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o Para que seja possível criar uma medida de comportamento mais 

representativa e abrangente, as observações comportamentais 

individuais podem ser agregadas de acordo com os contextos e espaços 

temporais. 

o De acordo com a definição da Teoria do Comportamento Planeado, o 

comportamento é sempre representado em função de intenções 

compatíveis e perceções de controlo comportamental. 

• Controlo Comportamental Real 

o O conceito de controlo comportamental real refere-se ao facto de um 

indivíduo deter em si próprio, as capacidades, os recursos e os restantes 

pré-requisitos necessários para a realização de um determinado 

comportamento. 

O resultado de um comportamento depende, não só das intenções para a realização 

desse mesmo comportamento, mas também de um nível de controlo comportamental 

significativo. 

 

3.2.3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT 

Como uma tentativa de explicação para a intenção de um indivíduo em, não só iniciar a 

utilização de um Sistema de Informação, mas também em continuar a fazer uso desse 

mesmo SI, Venkatesh criou a Teoria Unificada de Aceitação e Utilização de Tecnologia - 

UTAUT. Esta teoria, publicada inicialmente em 2003, é passível de ser considerada como 

o resultado da síntese e integração de oito modelos de adoção de tecnologia: o Modelo 

de Aceitação de Tecnologia (TAM), a Teoria da Ação Racional (TRA), o Modelo 

Motivacional, a Teoria do Comportamento Planeado (TPB), um modelo que combina a 

TAM com a TPB, o Modelo de Utilização do PC, a Teoria da Difusão da Inovação (DOI) e 

a Teoria do Entendimento Social (SCT). Esta combinação de teorias revelou um conjunto 

de oito constructos sobre os quais a UTAUT assentava: o desempenho expectável, o 

esforço expectável, a influência social, a atitude relativamente à utilização de 

tecnologia, as condições facilitadoras, a intenção comportamental para utilizar um 
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sistema, a ansiedade e a eficácia pessoal (Furneaux, Wade, & Schneberger, 2005; 

Oshlyansky, Cairns, & Thimbleby, 2007; Venkatesh et al., 2003). 

Na Figura 7 é possível analisar as relações entre os vários constructos de suporte da 

UTAUT e os fatores atenuadores dos efeitos desses mesmos constructos. 

 

Performance 
Expectável

Esforço 
Expectável

Influências
Sociais

Condições
Facilitadoras

Intenção
Comportamental

Comportamento
De Utilização

Género Idade Experiência Utilização 
Voluntária

 

Figura 7- Teoria Unificada de Aceitação e Utilização de Tecnologia (UTAUT). Adaptado de Venkatesh et 
al. (2003). 

 

De acordo com a UTAUT, fatores como a idade, a experiência, a tendência para a 

utilização voluntária e até o género, servem de atenuadores ao impacto dos quatro 

constructos referidos anteriormente na intenção de utilização e no comportamento 

(Venkatesh et al., 2003). 

 

3.3. Modelos de Adoção de Tecnologia ao Nível das Empresas 
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Os modelos de adoção de tecnologia ao nível das empresas visam contribuir para a 

identificação e caracterização de quais os fatores diretamente relacionados com as 

empresas cuja influência é mais significativa no próprio processo de adoção. 

 

3.3.1. Diffusion of Innovation Theory – DOI 

A teoria da difusão da inovação (DOI) assume-se como uma explicação para o “como”, 

o “porquê” e o “ritmo” a que novas ideias e tecnologias se difundem pelas culturas. De 

acordo com Rogers (1995) o processo de difusão é aquele através do qual uma qualquer 

inovação é comunicada aos membros de um dado sistema social utilizando para isso um 

conjunto variado de canais ao longo do tempo. 

Ainda que a DOI seja uma teoria bastante complexa e que as suas origens sejam 

multidisciplinares, a sua definição indica que existem quatro elementos principais que 

influenciam a difusão de uma nova ideia (Rogers, 1995; UTwente, 2012): 

• Inovação 

o Caracteriza-se como o conceito, real ou ideológico, que é entendido 

como sendo algo novo por parte de um único indivíduo ou por parte de 

um sistema social;  

• Canais de comunicação 

o Definem-se como os meios que fazem com que uma inovação seja 

difundida de um indivíduo até o outro. Esta difusão pode ser feita através 

de mecanismos de comunicação em massa ou apenas através de 

comunicação interpessoal;  

• Tempo 

o De acordo com a definição da DOI é possível distinguir três momentos 

distintos no que diz respeito ao processo de difusão de uma inovação: 

� Velocidade na difusão da inovação individual; 

� Tempo envolvido na adoção prévia ou tardia de um utilizador 

indivíduo ou sistema social; 
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� Tempo em que uma determinada inovação é adotada por um 

sistema social;  

• Sistema Social 

o Seguindo a definição da DOI, assume-se que um sistema social é um 

grupo de indivíduos dentro do qual ocorre a difusão de uma inovação. 

Esta difusão acontece com a ideia subjacente de que a inovação em causa 

irá contribuir positivamente para o próprio sistema social; 

o Os elementos constituintes de um sistema social podem ser indivíduos, 

grupos informais, empresas ou outros subsistemas sociais. 

 

Posto isto, é facilmente verificável que, para além de o processo de difusão da inovação 

ter uma forte dependência do capital humano envolvido, a adoção de uma inovação tem 

de ser transversal ao sistema social para que esta possa subsistir ao longo do tempo 

(Rogers, 1976, 1995). 

Aos olhos da DOI, cada indivíduo é percecionado como tendo uma propensão distinta 

para a adoção de inovações. Em termos práticos, este facto faz com que a porção de 

uma população que adota uma determinada inovação seja distribuída ao longo do 

tempo. Ao analisarmos mais pormenorizadamente esta distribuição normal em 

segmentos, é possível verificar que os indivíduos de uma população podem ser 

separados de acordo com as seguintes cinco categorias (Oliveira & Martins, 2011): 

• Inovadores 

o A categoria dos inovadores é composta por o conjunto de indivíduos que 

apresentam uma propensão para adotar tecnologias quando estas ainda 

estão nos seus estádios iniciais de desenvolvimento, ainda que essa 

adoção inicial possa implicar um conjunto de riscos significativos; 

 

 

• Adotantes precoces 
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o Os adotantes precoces apresentam-se em número mais significativo que 

os inovadores e, mesmo apresentando propensões para a inovação, não 

se disponibilizam para incorporar nas suas ações o nível de risco 

associado a tecnologias que se encontram nos seus estádios iniciais de 

desenvolvimento; 

• Maioria inicial 

o Caracterizando-se por um grupo significativamente representante do 

sistema social em causa, a adoção de uma tecnologia por parte da 

maioria inicial representa de forma genérica que uma determinada 

tecnologia ou produto está a ser realmente difundido. Quando uma 

determinada inovação atinge esta fase, a sua difusão por o restante 

sistema social torna-se relativamente mais fácil; 

• Maioria tardia 

o A maioria tardia representa, a par com a maioria inicial, um outro grupo 

significativamente representante do sistema social, sendo que este novo 

grupo de indivíduos se caracteriza por um retardar da adoção de uma 

inovação até ao ponto em que esta já evoluiu para um estado de 

maturidade e já demonstrou as suas vantagens; 

• Retardatários 

o Este grupo de indivíduos caracteriza-se, no que diz respeito à adoção de 

uma qualquer inovação, como aqueles que apenas a adotam quando esta 

já se encontra totalmente maturada e quando os riscos da sua utilização 

já são menores e mais bem conhecidos. 

Tal como é possível verificar através da análise da Figura 8, de acordo com a teoria criada 

por Rogers, a criação e adoção de inovações ao nível das empresas está diretamente 

relacionada com variáveis como 1) as características individuais do líder da organização, 

2) o conjunto de características específicas da estrutura e enquadramento funcional da 

organização, e também com 3) a abertura do meio envolvente relativamente à inovação 

(Rogers, 2003). 
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Figura 8 - Teoria da Difusão da Inovação. Adaptado de Rogers (2003). 

 

O processo de tomada de decisões e ações inovadoras nas empresas assume-se como 

sendo especialmente complexo sendo que, tipicamente, estão incluídos neste processo 

os indivíduos que apoiam e os que se opõem a uma nova ideia ou inovação. O fruto da 

atuação conjunta destes dois perfis com uma variedade de variáveis independentes será 

a capacidade inovadora de uma organização (Bradford & Florin, 2003; Oliveira & 

Martins, 2011). 

 

3.3.2. Technology–Organization–Environment  Framework – TOE  

Desde a sua criação por Tornatzky and Fleischer (1990), a framework TOE tem vindo 

sofrer várias evoluções, aproximando-a cada vez mais das referidas áreas das 

Tecnologias e Sistemas de Informação, onde são já inúmeros os trabalhos que usam esta 

framework como referencial para o estudo da adoção de tecnologias (Bosch-Rekveldt, 

Jongkind, Mooi, Bakker, & Verbraeck, 2011; Low, Chen, & Wu, 2011).  

Ao analisarmos o percurso evolutivo da TOE, é possível verificar que esta teve por base 

a teoria da difusão da inovação de Rogers, sendo este detalhe percetível no 

enquadramento e utilização que os autores da TOE fazem acerca dos contextos 

organizacional e tecnológico (Oliveira & Martins, 2011). Ainda assim, a TOE apresenta 
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um outro contexto como sendo muito impactante na adoção de tecnologia ao nível das 

empresas, e que é o contexto ambiental. O ambiente externo à organização apresenta 

às empresas um conjunto de oportunidades, desafios e limitações, cuja influência no 

processo de adoção de uma inovação é muito significativa (Oliveira & Martins, 2011).  

De acordo com Hsu, Kraemer, and Dunkle (2006), o advento da TOE veio não só 

contribuir para uma melhor compreensão dos fenómenos de adoção de tecnologia pelas 

empresas, mas veio também realçar as potencialidades que esta framework tinha no 

que diz respeito à caracterização da adoção de tecnologia que envolvam relações 

externas às empresas, atribuindo à DOI o foco na caracterização de tecnologias ao nível 

interno das empresas (Chong & Chan, 2012; Wang, Wang, & Yang, 2010). 

 

TecnologiaOrganização 
(Características Internas)

Ambiente 
(Externo à Organização)

Indústria e Mercado Processo de Comunicação

Nível de Formalidade

Folga Organizacional

Tamanho

Infraestrutura Tecnológica de 
Suporte

Supervisão Governamental

Disponibilidade

Características

Tomada de Decisão
Relativa a

Inovações Tecnológicas
 

Figura 9 - Framework TOE. Adaptado de Tornatzky and Fleischer (1990). 

 

Tal como foi referido anteriormente, a TOE incorpora em si três contextos inerentes às 

empresas e que podem representar fatores de influência na adoção de tecnologias: 1) o 

contexto organizacional, que se refere aos aspetos intrínsecos à própria organização; 2) 

o contexto tecnológico, que se refere às características e disponibilidade das tecnologias 

e sistemas que são verdadeiramente importantes para a organização; e 3) o contexto 

ambiental, que representa o ambiente onde a organização desenvolve a sua atividade e 
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que contém fatores críticos, tais como a indústrias, os concorrentes e os fatores 

económicos e políticos (T. Teo, Ranganathan, & Dhaliwal, 2006; Tornatzky & Fleischer, 

1990). Ao analisarmos a Figura 9 é possível verificar os fatores inerentes aos 

anteriormente referidos contextos e á forma como estes se interligam para influenciar 

a tomada de decisão relativa à adoção de inovações tecnológicas. 

 

3.3.3. Institutional Theory 

As empresas vivem um período em que o ambiente externo representa um fator muito 

crítico para o seu sucesso. Esta nova realidade tem sido abordada por diversas teorias 

que tentam perceber o modelar a adoção de tecnologia e inovação pelas empresas, 

sendo a Teoria Institucional uma dessas teorias. De acordo com referida teoria o 

ambiente institucional é determinante para a definição e execução de ações e para a 

própria construção e manutenção da estrutura organizacional (Scott, 2001). 

Ao ser feita uma análise mais intrínseca à Teoria Institucional, é possível verificar a 

existência de um argumento de que a tomada de decisão ao nível das empresas é 

tomada, não só tendo em conta fatores de eficiência e desempenho, mas também 

incorporando influência de fatores sociais e culturais, e também de noções de 

legitimidade institucional. Em termos práticos, este conceito surge do facto de as 

empresas sofrerem influências pelas próprias culturas e estruturas sociais e económico-

políticas onde têm operação (Oliveira & Martins, 2011). 

Ainda que os efeitos apresentados pela Teoria Institucional possam parecer mais atuais 

ao analisarmos o contexto económico-social atual, já no início da década de 90, os 

autores Dimaggio and Powel (1983) defendiam que as empresas cuja atividade seja 

semelhante ou passível de ser enquadrada na mesma área/setor de atividade, tendem 

a ficarem homólogas ao longo do tempo, muito por culpa de pressões isomórficas e 

pressões por legitimidade. Esta transformação e homogeneização devem-se um pouco 

à tendência natural de seguir e adotar os comportamentos daqueles que são 

considerados os líderes de uma indústria ou de um setor de atividade. 
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Ao se apresentar como uma teoria que exibe as pressões do ambiente em que as 

empresas se encontram, como fator crítico para a adoção de comportamentos (e 

inerentemente de tecnologias), seria muito importante que este tipo de pressões fosse 

corretamente definido e enquadrado. Com base nisto, e à medida que esta teoria ia 

evoluindo, os seus autores assumiram como elementos constituintes centrais da teoria, 

as pressões miméticas (visíveis na adoção de práticas e comportamentos levados a cabo 

por empresas concorrentes e que são consideradas relevantes para o setor ou economia 

envolvente), as pressões normativas (que advêm do atingir de consensos resultantes da 

partilha de informação, regras de funcionamento e de normativos entre empresas 

pertencentes a um mesmo grupo ou associação) e as pressões coercivas (exercidas por 

entidades reguladoras ou empresas com as quais existe uma relação de dependência ou 

subordinação) (Scott, 2001; Scott & Christensen, 1995). 

Ao analisarmos a definição, enquadramento e utilização da Teoria Institucional, é 

possível verificar que esta pode ser considerada um complemento à framework TOE, 

pois permite incorporar no contexto ambiental da TOE, um conjunto de pressões 

externas exercidas, não só pelas empresas concorrentes e reguladores, mas também 

pelos próprios parceiros de negócio (Soares-Aguiar & Palma-dos-Reis, 2008; H. Teo et 

al., 2003). 

 

3.3.4. Modelo de Iacovou 

Ao iniciar o estudo sobre a adoção de EDI, Iacovou identificou alguns fatores 

pertencentes aos sistemas interorganizacionais, cuja influência neste processo de 

adoção era muito relevante (Iacovou et al., 1995). Com base em tudo o que identificou, 

Iacovou criou um modelo baseado em três fatores base e que, de acordo com a sua 

definição, permitiria explicar a adoção de um SIO. Tal como é possível verificar na Figura 

10 os três fatores base eram os perceived benefits, a organizational readiness e a 

external pressure (Chwelos, Benbasat, & Dexter, 2001). 
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External Pressure

Trading Partners Power

Adoption
of 

Innovation

 

Figura 10 - Modelo de Iacovou. Adaptado de Iacovou et al. (1995). 

 

Tradicionalmente, o modelo de Iacovou é utilizado em conjunto com a framework TOE, 

visto que estas duas teorias se complementam bastante bem. Ao passo que o contexto 

organizational readiness do Iacovou se assume como uma combinação dos contextos 

tecnológico e organizacional do TOE, o contexto de external pressure é uma evolução 

do próprio contexto ambiental do TOE, pois é-lhe adicionada a pressão exercida pelos 

parceiros de negócio (Mehrtens, Cragg, & Mills, 2001; Oliveira & Martins, 2011). 

 

3.4. Adoção das Redes Sociais Online 

Atualmente vários são os autores a defender que as empresas estão recetivas a intervir 

e trabalhar, com o intuito de integrarem os seus processos de negócio com o nicho 

económico emergente associado às novas tecnologias Web, visto que é também um 

facto, que estas serão aquelas que permitirão às empresas, num futuro próximo, 

aumentar o desempenho dos seus processos de identificação, produção e valorização 

dos seus produtos ou serviços (Cheng, 2010; Payne & Frow, 2005; Sanders & Tuschke, 

2007). 
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Ao ser considerada uma das maiores criações alguma vez feitas, a Internet assumiu um 

papel essencial no desempenho das atividades associadas às empresas. De acordo com 

Berthon, Pitt, Plangger, and Shapiro (2012), esta tecnologia tem vindo a fomentar um 

conhecimento extensivo e uma aproximação das empresas com os seus clientes e 

parceiros de negócio. Esta mesma ideia já tinha sido evidenciada anteriormente por 

Gebert (2003) e Devenport (2001), que argumentavam que para construir boas relações 

e ser bem-sucedida uma organização teria de se dirigir a cada cliente e parceiro de forma 

específica e de acordo com as suas preferências individuais. Este argumento criava aqui 

a primeira grande noção de que para uma gestão eficaz e com resultados positivos, era 

necessária uma captura e gestão da informação de cada cliente ou parceiro com alta 

qualidade. 

Ao analisarmos o atual ambiente económico-social em que as empresas desenvolvem 

as suas atividades, é possível compreendermos que a necessidade de uma presença 

online efetiva e de boa qualidade é crítica. Esta necessidade surge, não só da crescente 

evolução, em tamanho e complexidade, do “mercado online”, mas também porque os 

clientes das empresas estão a utilizar as capacidades colaborativas da Web 2.0, 

principalmente das redes sociais online, para criarem grupos de discussão e partilha 

onde se discutem, entre outros assuntos de cariz pessoal, opiniões e feedbacks sobre 

produtos, serviços e empresas, objetivando uma maior recolha de informação, que 

possibilite um processo de escolha mais bem-sucedido (Joo, Kim, & Yang, 2011). 

Devido ao facto de a adoção das RSO ao nível dos clientes das empresas ser uma 

realidade mais do que validada (Everson, Gundlach, & Miller, 2013), as empresas estão 

também elas a dirigir a sua atenção para estas tecnologias, tentando atingir um retorno 

positivo a todo o espetro (Berthon et al., 2012; Cross, Liedtka, & Weiss, 2005; Nosek & 

McManus, 2008). Tal como acontece com a Web 2.0, existem várias interpretações 

sobre a concreta definição e caracterização das RSO, bem como das suas capacidades 

inovadoras e possibilitadoras de criação de conhecimento e riqueza (A. Kaplan & 

Haenlein, 2010). Ainda assim, têm sido levados a cabo diversos estudos que tentaram 

perceber a dinâmica da adoção desta tecnologia ao nível individual. Alguns destes 

estudos são apresentados na Tabela 4. 
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Título do trabalho Autor(es) 

Online Social Networks: Why do students use facebook? (Cheung et al., 2011) 

Adoption of social media for public relations by non-profit organizations (Curtis et al., 2010) 

Online news on Twitter: Newspapers’ social media adoption and their online 
readership 

(Hong, 2012) 

Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media (A. Kaplan & Haenlein, 2010) 

A theoretical model of intentional social action in online social networks (Cheung & Lee, 2010) 

The effects of trust, security and privacy in social networking: A security-
based approach to understand the pattern of adoption 

(Shin, 2010) 

Cultural difference in motivations for using social network sites: A 
comparative study of American and Korean college students 

(Y. Kim, Sohn, & Choi, 2011) 

User adoption of social networking sites: Eliciting uses and gratifications 
through a means–end approach 

(Pai & Arnott, 2013) 

Predicting adoption probabilities in Social Networks (Fang et al., 2013) 

Social Network Sites: Antecedents of User Adoption and Usage (Sledgianowski & Kulviwat, 2008) 

MySpace and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory to 
Exploring Friend-Networking Sites 

(Raacke & Bonds-Raacke, 2008) 

Web 2.0 and Higher Education: A psychological perspective (Cunha, 2012) 

Tabela 4 - Estudos caracterizadores da adoção das RSO ao nível individual. 

 

Ainda que existam diversos estudos sobre a adoção das RSO ao nível individual, e que 

estes estudos se baseiem em modelos de adoção de tecnologia diferentes, o mesmo 

não pode ser dito da adoção das RSO ao nível das empresas. De acordo com a revisão 

de literatura efetuada, a grande maioria dos estudos que focam a sua atenção no 

referido tópico, fazem-no através da caracterização e modelação da adoção de 

funcionalidades específicas e com intuitos particulares, tal como pode ser analisado na 

Tabela 5. 

 

Título do Trabalho Autor(es) 

Antecedents of Early Adoption and Use of Social Media Networks for 
Stakeholder Communications Evidence from Franchising 

(Perrigot et al., 2012) 

Usage, barriers and measurement of social media marketing: An exploratory 
investigation of small and medium B2B brands 

(Michaelidou, Siamagka, & 
Christodoulides, 2011) 

Seeking knowledge or gaining legitimacy? Role of social networks on new 
practice adoption by OEM suppliers 

(Cheng, 2010) 

Social media technology usage and customer relationship performance: A 
capabilities-based examination of social CRM 

(Trainor, Andzulis, Rapp, & 
Agnihotri, 2013) 

Adoption of Social Media Networks by Indonesian SME: A Case Study (Sarosa, 2012) 

Social media adoption and resulting tactics in the U.S. federal government (Mergel, 2013) 

Tabela 5 - Estudos caracterizadores da adoção das RSO ao nível das empresas. 
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Com base nas premissas anteriores e tendo em atenção que o atual ambiente 

económico, social e político da Europa, está a colocar nas empresas uma pressão 

enorme, a equipa de investigação inerente à presente dissertação acredita que a criação 

de um modelo que caracterize, de forma mais abrangente, a adoção das RSO ao nível 

das empresas, seria muito importante, pois serviria não só para a criação de 

Conhecimento, mas também para o auxílio às iniciativas de negócio que sejam 

realizadas com base nas referidas tecnologias (Martins et al., 2014).  

 

3.5. Resumo 

No presente capítulo apresentámos uma caracterização sistematizada dos modelos de 

adoção de tecnologia mais utilizados, tanto em contexto individual como em contexto 

organizacional. Foi também apresentada uma análise aos trabalhos científicos que 

focaram a sua atenção sobre a temática da adoção das redes sociais online. 

No capítulo seguinte (Cap. 4), iremos apresentar de forma detalhada o estudo Delphi, 

referente à abordagem qualitativa definida no projeto de investigação, e iremos 

também expor os resultados do referido estudo e as inferências daí resultantes. 
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4 
 

4. Estudo Delphi 

No presente capítulo iremos apresentar o estudo Delphi realizado no âmbito do nosso 

projeto de investigação, sendo que esta apresentação será constituída por um 

enquadramento teórico inicial, e posteriormente um detalhe de todas as variáveis 

estudadas e de todas as rondas de questionários que foram realizadas. 

 

4.1. Enquadramento 

Historicamente, a Rand Corporation iniciou o desenvolvimento do método Delphi no fim 

da década de 1940, através das suas investigações sobre os processos de recolha e 

análise de opiniões apresentadas por peritos científicos. A publicação de uma versão 

inicial deste método, verdadeiramente passível de ser utilizada, foi feita já na década de 

1950, a mesma década que enquadrou também a primeira utilização real deste método, 

no âmbito de um projeto de origem militar que visava a compreensão dos impactos que 

a adoção de novas tecnologias teria nas operações militares da altura (Dalkey & Helmer, 

1963).  

No início da década de 1960, o método de Delphi passou a ser utilizado em estudos 

enquadrados noutras áreas, tendo demonstrado resultados bastante interessantes e 

consideráveis o suficiente para o transformarem num método com valor altamente 

reconhecido (Distler et al., 2011; Lemberg, Kirchberger, Stucki, & Cieza, 2010; Paré, 

Cameron, Poba-Nzaou, & Templier, 2013). De acordo com Dalkey and Helmer (1963) e 

Landeta (2006), o Delphi é um ótimo método de interação e comunicação entre grupos 
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de peritos, cujas contribuições poderão auxiliar na resolução de problemas complexos, 

que seriam de muito mais difícil solução se abordados de forma individual. 

Aquando da sua definição e primeiras utilizações, o método de Delphi era tido como um 

método que permitia efetuar estudos, cujo objetivo base, era a obtenção de opiniões 

de um grupo de especialistas, através da realização de questionários individuais e 

anónimos, e respetiva análise do nível de consenso entre essas mesmas opiniões. À 

medida que a utilização deste método se foi incrementando, a sua própria definição foi 

evoluindo, sendo atualmente considerado um tipo de investigação sociotécnica cujo 

objetivo é a obtenção de um opinião consensual, obtida através da utilização de um 

grupo de peritos (Landeta, 2006; Rowe & Wright, 2011). 

Tal como sucede nos restantes métodos de investigação, o método de Delphi também 

é alvo de um conjunto de críticas, tipicamente centradas na generalização da 

inexistência de garantias de que a realização de um mesmo estudo, com dois ou mais 

grupos de peritos, obtivesse os mesmos resultados (Marques et al., 2011). Ainda assim, 

esta “evidência de confiança” tem sido abordada por vários autores, que verificaram a 

validação e confiança do método (Landeta, 2006; Paré et al., 2013). 

Ainda que o pico de utilização do método Delphi tenha sido a década de 1980, nos 

últimos anos tem-se mantido uma significativa tendência para a sua utilização no âmbito 

dos sistemas e tecnologias de informação (Paré et al., 2013; Soares & Amaral, 2011; 

Sutton & Arnold, 2013). Tendo em conta o enquadramento do presente projeto de 

investigação, bem como os seus objetivos globais, a equipa de investigação concluiu que 

a realização de um estudo Delphi com vista a recolher, junto de vários peritos na área 

dos SI, redes sociais online e gestão e administração de organização, a sua opinião 

relativamente a quais os fatores que mais podiam impactar a adoção das RSO ao nível 

das empresas. 

 

4.2. Caracterização do Grupo alvo 

Os estudos Delphi assentam na realização de um questionário a um grupo de peritos na 

área em estudo e na reunião de um consenso em torno da temática constante do 
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referido questionário. Umas das principais inerências destes estudos é a escolha do 

grupo de peritos cuja participação irá ser analisada (Goluchowicz & Blind, 2011). No que 

diz respeito à caracterização do perfil base dos peritos inerentes ao presente trabalho, 

foram analisadas várias perspetivas, tendo-se optado por aquela apresentada por L. 

Santos (2004), e na qual um perito é “um especialista no seu campo ou alguém que tem 

um conhecimento acerca de um tema específico”. 

Tendo partido de uma caracterização inicial do perfil dos peritos já bastante 

consolidada, foi então necessário definir quais os elementos que iriam constituir o painel 

de peritos a utilizar para a realização do nosso estudo Delphi. A escolha dos peritos é 

deveras importante, pois as suas respostas aos questionários apresentados serão a base 

para as conclusões a atingir com o estudo. Desta forma, é crítico garantir que os peritos 

escolhidos são imparciais relativamente ao tema em estudo e à equipa que o suporta, 

que estejam distribuídos por os vários contextos socioeconómicos: educação, empresas 

e administração pública (L. Santos, 2004; Skulmoski, Hartman, & Krahn, 2007). No que 

diz respeito ao projeto inerente ao presente documento, foram escolhidos peritos 

passíveis de serem enquadrados profissionalmente no ensino superior, nas empresas e 

na administração pública central e local. 

Nos estudos Delphi analisados o tamanho do painel de peritos apresentava variações, 

sendo que são vários os autores a defenderem que uma limitação, por antecipação, do 

número de peritos a utilizar é errado, pois este número deve ser adaptado consoante o 

contexto do estudo (Goluchowicz & Blind, 2011; Marques et al., 2011). Ainda que de 

acordo com Dalkey and Helmer (1963) e L. Santos (2004), os painéis com 13 indivíduos 

já apresentem um nível de confiança de cerca de 0.8, este valor não é significativamente 

extrapolado nos estudos com 30 ou mais peritos. Esta realidade deve-se 

maioritariamente a um processo de escolha de peritos planeada de acordo com o tema 

em estudo e com critérios bem definidos e implementados. Com base em todos os 

pressupostos apresentados, no estudo Delphi realizado no âmbito do presente projeto 

de investigação, foram selecionados 25 peritos cujas áreas de especialização profissional 

e de interesse científico, tecnológico e organizacional, habilitações, profissão e anos de 

experiência, os tornavam não só capazes de participar, mas também mais próximos do 
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tema da adoção das RSO ao nível das empresas. Na Figura 11, Figura 12 e Figura 13, é 

possível verificar a dispersão dos referidos dados dos peritos. 

 

 

Figura 11 - Áreas de especialização e interesse dos elementos do painel de peritos. 

 

Tal como a teoria inerente aos estudos Delphi indica, a escolha do painel de peritos deve 

ter em conta a necessidade por uma variedade de perfis, sendo que este facto acarreta 

um incremento na riqueza das conclusões atingidas. Ora, de forma a garantirmos que o 

presente trabalho se enquadrava com os mais altos critérios de sucesso, os peritos 

escolhidos para colaborarem no nosso estudo, estão distribuídos por dez áreas de 

especialização e interesse, o que do nosso ponto de vista, nos parece bastante 

interessante e consideravelmente potenciador de bons resultados.  

Como é possível verificar através da análise da Figura 11, a maioria dos peritos que 

participaram no estudo Delphi inerente ao presente documento são especialistas em 

áreas muito próximas à Informática, às TI e aos SI, sendo que também é relevante a 

existência de perfis mais direcionados à gestão, cujo input certamente é muito relevante 

para estabelecer indicadores sobre os fatores que afetam a adoção das SNS ao nível das 

empresas. 
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Figura 12 - Habilitações académicas dos elementos do painel de peritos. 

 

No que diz respeito às habilitações académicas, foi opção da equipa de investigação 

incluir no painel de peritos apenas elementos com formação académica ao nível do 

ensino superior (Figura 12). Esta opção foi tomada pois, tal como Seuring and Müller 

(2008) e Okoli and Pawlowski (2004) sustentam, a escolha do painel de peritos a utilizar 

num estudo Delphi deve ser o mais cuidadosa possível, sendo que devem ser escolhidos 

os elementos cujo perfil académico e profissional se revela adequado e passível de 

originar considerações devidamente sustentadas e baseadas não só em experiência de 

vida, mas também em conhecimento científico.  

 

 

Figura 13 - Distribuição dos anos de experiência profissional dos elementos do painel de peritos. 
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Por último, ao analisarmos a dispersão dos anos de experiência profissional (Figura 13) 

e das ocupações profissionais (Figura 14) e, á possível verificar que os peritos que 

participaram no nosso estudo não só desempenham funções relevantes no seu contexto 

organizacional, mas também o fazem já com um nível de experiência e maturidade 

bastante considerável. Esta combinação é, do nosso ponto de vista, muito interessante 

e relevante. 

 

 

Figura 14 - Profissões desempenhadas pelos elementos do painel de peritos. 
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Ainda que inicialmente o estudo Delphi inerente ao presente projeto de investigação 

tenha sido definido com 25 peritos, sendo essa a nossa amostra inicial, ao longo das 

várias rondas fomos obtendo menos respostas, sendo que ao fim da última ronda só nos 

foi possível obter 18 respostas. 

 

4.3. Caracterização das Variáveis em Estudo 

Ainda que a definição conceptual inicial do método de Delphi, indicasse que os itens a 

avaliar no decurso das várias rondas do estudo fossem atingidos apenas na primeira 

ronda, através de questões abertas colocadas diretamente aos peritos, de acordo com 

Keil, Tiwana, and Bush (2002), a equipa de investigação que suporta o estudo deve fazer 

uma recolha prévia dos itens que deseja ver analisados pelos peritos, deixando ainda 

assim a possibilidade para que possam sugerir outros. 

No que diz respeito ao presente projeto de investigação, no âmbito da revisão 

sistemática da literatura, apresentada no capítulo 2, foi realizada uma recolha das 

variáveis que, a nossa ver, poderiam acarretar uma maior influência sobre a adoção das 

RSO ao nível das empresas. Estas variáveis são apresentadas detalhadamente de seguida 

(Tabela 6), sendo que, de forma a não existir uma perda de contexto durante o processo 

de tradução, o seu nome foi mantido em Inglês e de acordo com a sua definição. Com 

base nesta manutenção da base linguística em que são apresentadas as variáveis, o 

termo “redes sociais online” é traduzido para Inglês como “social networks sites” (SNS), 

assumindo-se ao longo do presente trabalho esta como sendo a tradução correta. 

Referências aos estudos onde as ditas variáveis foram identificadas ou utilizadas são 

também apresentadas. 

 

Variáveis  Descrição Autor(es) 

Alignment of SNS 

Plan With Business 

Plan 

Ao enquadrar a definição inicial deste fator com 
a temática da adoção das RSO ao nível das 
empresas, é possível verificar que para adotarem 
com sucesso estas tecnologias, as empresas têm 
de definir um plano para as RSO que esteja em 
linha com a estratégia de 
negócio/funcionamento da organização. É 

(Hendersen & 
Sifonis, 1988; 
Kearns & Lederer, 
2004; Pereira et 
al., 2014) 
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Variáveis  Descrição Autor(es) 

também crítico que sejam criadas ligações fortes 
entre os objetivos traçados para as RSO e 
aqueles delineados para as restantes atividades 
de negócio. 
Posto isto, e assumindo que o anteriormente 
referido é cumprido, as empresas devem 
também levar a cabo avaliações corretas e 
detalhadas do ambiente em que a organização 
está enquadrada e da utilização que está a fazer 
das RSO. 

Business 

Dependence on IT 

Devido em grande parte à necessidade de se 
manterem competitivos e com bons níveis de 
produtividade e qualidade, as empresas têm 
incorporado de forma massiva as IT no seu 
funcionamento. Estas tecnologias são, em muitos 
casos, o suporte para atividades críticas para a 
própria existência das empresas, sendo muitas 
vezes alvo dos principais investimentos das 
empresas. 
Desta forma, o fator em causa representa a 
medida de dependência, que uma organização 
tem, relativamente às TI e ao seu impacto nas 
atividades diárias.  

(Huang, 2010; 
Kearns & Lederer, 
2004) 

Coercive Pressures 

Este fator, identificado como sendo um dos 
constituintes chave da Teoria Institucional, 
refere-se às pressões aplicadas às empresas por 
outras das quais as primeiras estão dependentes. 
Estas pressões são muito suscetíveis de 
acontecerem quando uma organização depende 
de outras que dominam um recurso crítico para a 
sua atividade, ou por exemplo, quando uma 
organização pertence a um grupo e tem de 
obedecer às indicações da organização “mãe”.  
No que diz respeito à adoção das RSO, será 
interessante verificar se a adoção destas 
tecnologias por parte das empresas, está 
diretamente relacionada com este tipo de 
pressões. 

(Dimaggio & 
Powel, 1983; H. 
Teo et al., 2003) 

Normative 

Pressures 

Também associado à Teoria Institucional, este 
fator tem-se revelado importante pois diz 
respeito à capacidade que uma organização tem 
de aprender e adotar comportamentos com base 
nas ações do líder da sua indústria/setor de 
atividade. Desta forma, assume-se que quando 
uma organização observa um líder da sua 
indústria/setor de atividade, a adotar uma dada 
tecnologia, esta também assuma como 
interessante a adoção dessa mesma tecnologia. 

(Dimaggio & 
Powel, 1983; H. 
Teo et al., 2003) 
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Variáveis  Descrição Autor(es) 

Mimetic Pressures 

A existência de um comportamento recorrente 
por parte de um dos líderes da indústria/setor de 
atividade ou a existência de uma perceção de 
sucesso por parte desse mesmo líder após a 
adoção de um determinado comportamento, são 
os pressupostos para que este tipo de pressões 
se assuma como relevante aos olhos das 
restantes empresas. 

(Dimaggio & 
Powel, 1983; 
Messerschmidt & 
Hinz, 2013; H. Teo 
et al., 2003) 

Compatibility 

O conceito base inerente ao presente fator é a 
existência de compatibilidade entre uma dada 
inovação ou tecnologia e aquilo que são os 
valores, objetivos, procedimentos e 
enquadramento da organização. 
Para as empresas, os seus valores e objetivos são 
a sua essência e aquilo que as torna 
verdadeiramente únicas. Desta forma, é nossa 
opinião que este fator pode assumir um papel 
muito interessante na adoção das RSO pelas 
empresas. 

(Ifinedo, 2011) 

Competitive 

Pressure 

Numa economia extremamente competitiva, são 
inúmeras as pressões que forçam as empresas a 
evoluírem. No que diz respeito ao fator 
competitive pressure, o seu efeito sente-se nas 
pressões exercidas pelas empresas concorrentes 
que, muitas vezes, forçam a adoção de 
tecnologias e inovações em outras empresas da 
sua indústria/setor de atividade, como forma de 
estas últimas se manterem competitivas. 

(Ifinedo, 2011) 

Complexity 

Uma das características intrínsecas às inovações 
ou tecnologias é o seu grau de complexidade, ou 
seja, o conjunto de aspetos que a vão tornar, aos 
olhos dos seus adotantes, difícil de usar e 
compreender e que, de certa forma, vão 
influenciar de forma negativa o seu processo de 
adoção. 

(Ifinedo, 2011) 

Globalization Level 

À medida que as empresas vão crescendo e 
espalhando a sua operação por vários países, 
também a necessidade por um maior 
desempenho e eficácia. 
No que diz respeito ao presente fator este 
assume-se como a medida de dispersão da 
operação de uma organização por vários 
mercados e localizações. 

(Hsu et al., 2006; 
Xu, Zhu, & Gibbs, 
2004) 

Government 

Pressure 

O enquadramento legal e jurídico, inerente às 
atividades de uma organização, desempenha um 
papel crítico no seu desempenho e sucesso. 
Da mesma forma que vão criando e promovendo 
regulamentações laborais e técnicas que as 
empresas são forçadas a cumprir, as instituições 
reguladores também podem criar incentivos 

(Hsu et al., 2006) 
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Variáveis  Descrição Autor(es) 

regulatórios para que as empresas adotem um 
dado comportamento ou tecnologia. 
No âmbito do presente projeto de investigação 
será interessante perceber se a adoção de uma 
tecnologia Web, como são as RSO, pode ser 
impactada por pressões criadas pelas entidades 
reguladoras. 

IT Participation in 

Business 

Ao considerarmos a relevância que as TI e os SI 
têm nas empresas, bem como a necessidade de 
alinhamento entre estas tecnologias e o plano de 
negócio, será importante reconhecer o papel do 
CIO no desempenho da organização. 
Desta forma, e de acordo com a definição do 
presente fator, os CIO devem estar incluídos nos 
processos de decisão levados a cabo pela 
administração das empresas, pois só assim, se 
pode garantir que a visão dos TI está alinhada 
com a visão da restante organização. 

(Kearns & 
Lederer, 2004) 

Lack of 

Interoperability 

A interoperabilidade dos sistemas é uma 
capacidade muito crítica para que seja possível 
obter o máximo desempenho da sua utilização. 
No âmbito das RSO, a sua capacidade destas 
tecnologias se integrarem com as restantes TI e 
SI já existentes numa organização, será 
certamente um fator crítico para a sua adoção. 

(T. Teo et al., 
2006) 

Need For Privacy 

Tal como acontece com outras TI, cuja essência é 
a comunicação e troca de dados, no contexto das 
RSO a necessidade por altos níveis de privacidade 
e segurança é também muito relevante para o 
processo de adoção desta tecnologia. 

(Messerschmidt & 
Hinz, 2013) 

Perceived  Industry 

Pressure 

Num ambiente económico e social tão 
competitivo, as pressões impostas por outras 
empresas pertencentes ao mesmo setor de 
atividade/indústria (parceiros de negócio e 
concorrentes) podem ser muito relevantes no 
processo de adoção das RSO pelas empresas. 

(Hsu et al., 2006) 

Readiness 

O fator readiness é por si só muito complexo pois 
é composto por três subfactores, cuja influência 
se tem demonstrado muito relevante na adoção 
de tecnologias e inovações ao nível das 
empresas: a existência de níveis elevados de 
recursos financeiros, a existência de altos níveis 
de sofisticação nas IT utilizadas na operação da 
organização, e os níveis de preparação dos 
parceiros de negócio para a utilização de uma 
referida tecnologia. 
Ao mesmo tempo que, assumindo a necessidade 
que as empresas têm de incorporar tecnologias e 
parceiros de negócio, é possível verificar que o 

(Chwelos et al., 
2001) 
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Variáveis  Descrição Autor(es) 

processo de adoção das RSO deve ter em conta 
os anteriormente referidos subfactores. 

Regulatory 

Concerns 

Vários são os autores que afirmam que a 
existência de mecanismos inadequados de 
proteção legal diretamente relacionados com 
uma tecnologia, assume um sério entrave para 
que esta seja adotada pelas empresas. No que 
diz respeito ao presente projeto de investigação, 
é assumido que este fator diz respeito à 
inexistência de regulamentações sobre a 
utilização das RSO para atividades inerentes às 
empresas. 

(Hsu et al., 2006; 
Kuan & Chau, 
2001) 

Relative 

Advantage 

Quando, perante uma inovação, é percetível que 
esta é melhor que aquela que veio substituir, 
estamos perante a noção de vantagem relativa. 
Com isto em mente, é possível verificar que a 
existência de possíveis benefícios e vantagens, 
decorrentes da utilização das RSO ao nível das 
empresas, irá beneficiar este processo de 
adoção. 

(Ifinedo, 2011) 

Size 

As empresas com maior dimensão tendem a 
possuir uma maior quantidade de recursos, que 
podem ser utilizados para auxiliar o processo de 
adoção de uma dada tecnologia. 
Esta maior dimensão tende também a influenciar 
de forma positiva o acesso a mercados de escala, 
e a gerir melhor a existência de maiores riscos. 

(Damanpour, 
1992; Hsu et al., 
2006; Liang, 
Nilesh, Hu, & Xue, 
2007; Soares-
Aguiar & Palma-
dos-Reis, 2008; 
Tornatzky & 
Fleischer, 1990) 

Standards 

Uncertainty 

A inexistência de standards que suportem 
verdadeiramente as RSO, e a incerteza 
relativamente aos níveis de estabilidade 
tecnológica podem agir como influenciadores 
negativos da adoção das RSO ao nível das 
empresas. 

(Venkatesh & 
Bala, 2012) 

Technology 

Readiness 

Para que as empresas se sintam confiantes a 
adotar as RSO, será necessário que possuam 
recursos humanos qualificados na área do IT e 
que possuam uma infraestrutura tecnológica 
sólida e bem estabelecida. A existência destas 
duas pré-condições irá também fomentar a 
realização de atividades suportadas por 
tecnologias Web. 

(Zhu et al., 2006) 

Top Management 

Belief 

Tal como seria de esperar, a gestão de topo de 
uma organização é a entidade que toma as 
decisões e que se assume como a principal 
decisora e influenciadora da adoção de novos 
comportamentos. 

(Liang et al., 
2007) 
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Desta forma, ao transpormos esta assunção para 
o tema da adoção das RSO ao nível das 
empresas, é possível perspetivar que, se a gestão 
de topo de uma organização acreditar nestas 
tecnologias, então a probabilidade de que se 
inicie o processo de adoção é maior. 

Top Management 
Participation 

A participação da gestão de topo na adoção das 
RSO ao nível das empresas é vista, no âmbito 
deste estudo, como as ações que os elementos 
pertencentes a essa unidade funcional levam a 
cabo, para facilitar a assimilação das RSO como 
tecnologias interessantes e uteis para as 
atividades da organização. 

(Liang et al., 
2007) 

Top Management 
Support 

O suporte providenciado pela gestão de topo na 
adoção das RSO ao nível das empresas, é visto no 
âmbito deste estudo, como o conjunto de 
esforços levados a cabo no sentido de divulgar e 
publicitar os benefícios da adoção das referidas 
tecnologias, e como o apoio ao nível da 
transmissão de credibilidade às iniciativas que 
façam uso das RSO. 

(Wang et al., 
2010) 

Trust in SNS 
Participants 

No âmbito do presente projeto de investigação a 
variável em causa é vista como a expectativa que 
um ator irá ser confiável e previsível num 
contexto de utilização de tecnologias. No que diz 
respeito à adoção das RSO, esta variável irá ser 
composta por duas vertentes: a confiança que as 
empresas têm nas RSO e a confiança que as 
empresas têm nos outros utilizadores das RSO. 

(Messerschmidt & 
Hinz, 2013) 

Trust in SNS 
Technology 

Tendo com conta o enquadramento competitivo 
em que as empresas vivem, e a necessidade de 
possuir altos níveis de desempenho, quando uma 
organização inicia o processo de adoção de uma 
nova tecnologia ou inovação, existem questões 
como o nível de dependência que a organização 
terá para com esta tecnologia, a honestidade 
ética, a fiabilidade e a confiança que existe na 
envolvente da referida tecnologia, que terão 
grande impacto no processo de adoção. 

(Messerschmidt & 
Hinz, 2013) 

Unresolved 
Technical Issues 

Tal como acontece com as restantes tecnologias, 
a existência de características e problemas 
relacionados com as RSO que as empresas não 
conseguem controlar, podem fazer com que o 
processo de adoção destas tecnologias não seja 
tão imediato. 

(T. Teo et al., 
2006) 

Use of SNS for 
Competitive 
Advantage 

Quando uma organização planeia e leva a cabo 
investimentos em iniciativas relacionadas com as 
RSO, como forma de desenvolver a sua 
competitividade e a seu desempenho, então 

(Kearns & 
Lederer, 2004) 
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estamos perante a utilização das RSO para 
adquirir vantagens competitivas. 
Este ato de planear e investir nas RSO com o 
referido objetivo, pode ser decisivo para o 
sucesso não só da adoção das tecnologias, mas 
também para o sucesso das próprias iniciativas 
de negócio que serão suportadas por as RSO. 

Tabela 6 – Delphi: Descrição das variáveis independentes. 

 

Após a composição do grupo de variáveis que serviriam de base ao estudo Delphi e do 

painel de peritos que iriam colaborar no referido estudo, deu-se então início à etapa 

prática inerente ao Delphi através do envio do questionário referente à primeira ronda 

do estudo. 

 

4.4. Descrição do Mecanismo de Recolha de dados 

A definição do método Delphi indica que este deve ser baseado em opiniões de peritos 

que reúnem em si o consenso de todo o painel de especialistas. A forma de obter este 

consenso passa pela realização de sucessivas rondas de questionário, em que os vários 

peritos vão transmitindo as suas opiniões. A iteração referente ao presente projeto de 

investigação pode ser visualizada na Figura 15.  

Para que o estudo Delphi pudesse ser válido e considerado como fiável, para além de 

ser realizado tendo por base os conceitos chave da definição científica do método Delphi 

e de ter seguido em linha com vários estudos Delphi realizados anteriormente por 

outros autores, a equipa de investigação decidiu executar também um teste ao 

questionário, de forma a validar junto de peritos na área dos Sistemas de Informação e 

das tecnologias Web, se as questões, a escala e a forma como o estudo estava a ser 

efetivado era correta ou se haveria lugar a correções ou alterações. Foram escolhidos 

quatro peritos, cujo perfil se enquadrava com o anteriormente referido, sendo que após 

ter sido analisado o seu feedback foi possível perceber que não seria necessária 

qualquer alteração ao questionário definido. 



 

66 
 

A primeira interação do estudo Delphi foi baseada numa lista com todas as variáveis 

identificadas na Tabela 6, ordenadas de forma alfabética e em que se pedia ao perito 

que as classificasse de acordo com a sua importância relativa para o processo de adoção 

das RSO ao nível das empresas. Não obstante as múltiplas interpretações que podem 

ser dadas ao termo importância, no âmbito do nosso trabalho a importância relativa diz 

respeito ao efeito que uma determinada variável tem sobre uma determinada ação ou 

acontecimento (Johnson & Lebreton, 2004; Tonidandel & LeBreton, 2011). 

A classificação da importância relativa foi feita utilizando uma escala de Likert com 7 

níveis, em que o nível 1 diria respeito à classificação “Sem importância” e o nível 7 diria 

respeito à classificação “Muito importante”. Esta escala de medida, muito utilizada nos 

trabalhos que estudam a adoção de tecnologia, foi também utilizada tendo por base os 

argumentos de Colman, Morris, and Preston (1997), segundo o qual uma escala de sete 

pontos é mais propensa a prevenir respostas demasiado neutras. Após a definição das 

escalas de classificação a utilizar e quais as variáveis a classificar, foi necessário definir o 

critério de consenso, pois é neste que assenta toda a lógica de criação de conhecimento 

através de uma opinião comum.  

A assunção de consenso é, de acordo com Petry, Maes, and Vlaskamp (2007), um 

processo complexo, que deve ter em conta a natureza das variáveis e a escala de 

medição utilizada, sendo que é assumida que a barreira de 80% de consenso é o nível 

mínimo que deve ser aceite num estudo deste tipo. Desta forma, no âmbito do presente 

projeto foi assumido que apenas um valor de consenso acima de 80% seria considerado 

válido. Segundo Keil et al. (2002), a definição prévia de quais as variáveis a serem 

analisadas durante o estudo tem um contributo imenso para o desempenho do 

processo, pois permite substituir uma primeira ronda de questionários (feita 

meramente para ser atingida a lista de variáveis que iriam posteriormente ser 

analisadas), por uma ronda onde os peritos já podem atribuir uma classificação de 

importância relativa sob uma lista existente. A sequência com que as várias etapas do 

estudo Delphi foram decorrendo pode ser analisada através da visualização da figura 15. 
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Variáveis Identificadas
(Ordenadas Alfabeticamente)

Ronda 1

Variáveis Identificadas
(Ordenadas C/ Base na Ronda 1)

Ronda 2

Conclusão

 

Figura 15 - Representação do encadeamento das várias rondas do estudo Delphi. 

 

Para cada uma das rondas, o pedido de participação e o respetivo questionário (em 

formato Excel) eram enviados individualmente via e-mail, sendo esta a forma escolhida 

para garantir o seu anonimato (elemento chave nos estudos Delphi) perante os 

restantes elementos do painel de peritos. No e-mail enviado foi também feita referência 

ao período de tempo (5 semanas) que seria dado para que os peritos respondessem aos 

questionários. Na figura 16 é possível verificar a distribuição das respostas dos peritos, 

nas duas rondas realizadas, ao longo do tempo. 

O período de tempo, destinado pela equipa de investigação para a realização de cada 

ronda do estudo, foi definido tendo por objetivo controlar aquele que é um dos 

principais problemas dos estudos Delphi, ou seja, a demora na obtenção de respostas 

dos peritos. Ainda assim, e partindo de uma amostra inicial de 25 peritos, ao fim da 
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primeira ronda, apenas nos foi possível receber 21 respostas, ou seja, 84% da amostra 

inicial. 

 

 

Figura 16 - Respostas dos peritos do estudo Delphi ao longo do tempo. 

 

No que diz respeito à segunda ronda, verificou-se uma descida na taxa de respostas, 

tendo apenas sido possível recolher 18 respostas ao questionário enviado, o que 

representa 72% da amostra inicial. Visto que, tal como foi anteriormente referido, o 

nível de confiança de um estudo que reúna respostas de 13 peritos é de cerca de 0,8 

(Dalkey & Helmer, 1963). Desta forma, e uma vez que obtivemos 18 respostas na última 

ronda de questionários, o nível de confiança do presente estudo encontra-se, por 

extrapolação, acima de 0,8. 

Ao fim de cada uma das rondas do estudo foi necessário proceder a uma análise dos 

resultados obtidos, a fim de perceber se o nível de consenso existente era suficiente ou 

se estaríamos perante uma situação que exigisse uma nova ronda. Para que fosse 

possível calcular a percentagem de consenso existente entre as respostas, após terminar 

a primeira ronda, a equipa de investigação efetuou um cálculo sobre a classificação 

média atribuída a cada variável, tendo este valor sido utilizado como critério de 

ordenação da lista de variáveis que foi enviado aos peritos na ronda seguinte. 
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Desta forma, ao analisarmos os resultados da primeira ronda, foi percetível a 

necessidade de realização de uma nova ronda, pois tal como seria de esperar, a 

ordenação (de acordo com a sua importância relativa) das variáveis após esta ronda 

inicial era totalmente díspar da ordenação inicial (ordenação alfabética). A nova ronda 

foi pertinente, não só para fomentar a criação de consenso entre os peritos, mas 

também para comprovar que os resultados da ronda inicial eram passíveis de ser 

considerados válidos por estes. 

Após a realização da segunda ronda do estudo, foi realizada uma nova análise dos 

resultados obtidos, e consequentemente, uma comparação com os resultados obtidos 

na primeira ronda. Desta análise surgiu a conclusão de que os resultados das duas 

rondas tinham grandes semelhanças, não havendo por isso necessidade de ser realizada 

uma terceira ronda de questionários. 

A análise dos resultados obtidos no estudo Delphi será apresentada na seção seguinte, 

sendo apresentadas as razões, não só para a realização da segunda ronda, mas também 

os motivos pelos quais foi assumido que os resultados obtidos na última ronda 

representavam, de forma coerente, o consenso de opinião dos peritos envolvidos. 

 

4.5. Resultados Obtidos 

Para que os resultados obtidos durante as duas rondas de questionários realizadas 

pudessem ser considerados relevantes, a equipa de investigação decidiu analisá-los 

utilizando métodos estatísticos paramétricos (média e desvio padrão) e não-

paramétricos (coeficiente de concordância de Kendal W e coeficiente de correlação de 

Spearman) (Cafiso, Di Graziano, & Pappalardo, 2013; Scholl, König, Meyer, & Heisig, 

2004; Worrell, Di Gangi, & Bush, 2013). 

De seguida iremos apresentar os resultados obtidos em ambas as rondas do estudo 

Delphi realizado, sendo que iremos fazer essa análise através da descrição detalhada 

dos dados de cada uma das rondas individualmente. 
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4.5.1. 1ª Ronda de Questionário 

Após a realização da primeira ronda de questionários, as variáveis em causa foram 

ordenadas relativamente aos valores médios da sua importância relativa para a adoção 

das RSO ao nível das empresas. Esta ordenação é apresentada na Tabela 7. 

Variáveis Pos. Inicial Pos. Ronda 1 

Need For Privacy 12 1 

Alignment of SNS Plan With Business Plan 1 2 

Top Management Belief 21 3 

Competitive Pressure 5 4 

Use of SNS for Competitive Advantage 27 5 

IT Participation in Business 9 6 

Unresolved Technical Issues 26 7 

Trust in SNS Participants 24 8 

Top Management Support 23 9 

Top Management Participation 22 10 

Perceived  Industry Pressure 14 11 

Compatibility 4 12 

Coercive Pressures 3 13 

Readiness 15 14 

Regulatory Concerns 16 15 

Relative Advantage 17 16 

Technology Readiness 20 17 

Mimetic Pressures 11 18 

Trust in SNS Technology 25 19 

Business Dependence on IT 2 20 

Lack of Interoperability 10 21 

Normative Pressures 13 22 

Standards Uncertainty 19 23 

Government Pressure 8 24 

Size 18 25 

Complexity 6 26 

Globalization Level 7 27 

Tabela 7 - Lista das variáveis críticas no processo de adoção das RSO (após ronda 1). 

Ao ser feita uma análise à Tabela 7 é possível constatar que, a ordem de importância 

das variáveis ao fim da primeira ronda, é muito diferente daquela utilizada para iniciar 

o estudo. Na tabela seguinte (Tabela 8) podemos verificar alguns dados estatísticos 

importantes obtidos através da análise dos resultados da ronda 1. De acordo com o 

estipulado, quanto maior for o valor médio de importância relativa apresentado por 
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uma variável, mais ela é considerada impactante na adoção das RSO ao nível das 

empresas. 

 

# Variáveis Média Desvio Padrão 

1 Need For Privacy 5,76 1,41 

2 Alignment of SNS Plan With Business Plan 5,71 1,15 

3 Top Management Belief 5,67 1,32 

4 Competitive Pressure 5,52 1,03 

5 Use of SNS for Competitive Advantage 5,52 1,40 

6 IT Participation in Business 5,24 1,37 

7 Unresolved Technical Issues 5,24 1,64 

8 Trust in SNS Participants 5,19 1,08 

9 Top Management Support 5,14 1,28 

10 Top Management Participation 5,10 1,34 

11 Perceived  Industry Pressure 5,05 1,07 

12 Compatibility 5,00 1,58 

13 Coercive Pressures 4,86 1,46 

14 Readiness 4,81 1,75 

15 Regulatory Concerns 4,76 1,67 

16 Relative Advantage 4,71 1,95 

17 Technology Readiness 4,52 1,69 

18 Mimetic Pressures 4,43 1,36 

19 Trust in SNS Technology 4,43 1,50 

20 Business Dependence on IT 4,33 2,03 

21 Lack of Interoperability 4,33 1,62 

22 Normative Pressures 4,29 1,71 

23 Standards Uncertainty 4,19 1,75 

24 Government Pressure 4,10 1,95 

25 Size 4,05 1,72 

26 Complexity 4,00 1,67 

27 Globalization Level 4,00 1,73 

Tabela 8 - Valores médios e de desvio padrão de cada variável após a primeira ronda do estudo Delphi. 

Ainda que a análise dos valores estatísticos apresentados na Tabela 8 seja deveras 

importante para atingirmos uma compreensão do sentido das respostas a cada uma das 

variáveis em estudo, decidimos também fazer uma análise à própria dispersão de 

resposta de cada uma dos peritos que responderam ao questionário (Figura 17), sendo 

assim possível verificar quais as variáveis que cada um dos peritos classificou como mais 
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importante para o processo de adoção das RSO ao nível das empresas (classificação 7) e 

quais as menos importantes (classificação 1). 

Ao analisarmos a Tabela 7 e a Tabela 8, bem como a Figura 17, podemos observar que 

as respostas dos peritos foram relativamente uniformes, destacando-se daqui a 

existência de um grupo de variáveis cuja classificação média está acima de 5,0, e que 

parecem ser aquelas consensualmente consideradas, as mais importantes para o 

processo de adoção das RSO ao nível das empresas. 

 

 

Figura 17 - Dispersão das respostas dadas pelos peritos durante a primeira ronda do estudo Delphi. 

 

Ainda que seja visível uma tendência de resposta consensual, o grupo de investigação 

decidiu analisar mais detalhadamente este grau de consenso, utilizando para isso o 

coeficiente de correlação de Kendall e o coeficiente de correlação de Spearman. Os 

resultados desta análise estatística, realizada com recurso à ferramenta SPSS, podem 
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ser visualizados com detalhe na Figura 18. Ainda admitindo as diferenças de método no 

que diz respeito ao cálculo dos dois métodos estatísticos referidos, tanto o cálculo do 

coeficiente de correção de Kendall (0,232) como o cálculo do coeficiente de correlação 

de Spearman (0,338), retornaram valores de correlação inferiores a 0,4, o que indica um 

muito baixo índice de correlação entre a ordenação inicial das variáveis e aquela 

resultante da realização da primeira ronda do estudo Delphi.  

 

 

Figura 18 - Análise estatística aos resultados da ronda 1 do estudo Delphi. 

 

Da interpretação dos resultados apresentados, é visível a existência de níveis de 

consenso entre os peritos, contudo ainda não atingem os valores que a bibliografia 

indica como sendo a referência mínima (>80%) (Petry et al., 2007). Com base neste 
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indicador, tornou-se assim necessária a realização de uma segunda ronda de 

questionários com vista a atingir um nível de consenso mais significativo. 

 

4.5.2. 2ª Ronda de Questionário 

A ronda 2 foi realizada tendo por base a falta de consenso entre as respostas dadas pelos 

peritos durante o decorrer da ronda 1 do estudo Delphi. Após a realização desta nova 

ronda, foram novamente calculadas as classificações médias da importância relativa das 

variáveis em estudo para a adoção das RSO ao nível das empresas, sendo desta forma 

possível atingir uma nova ordenação para a anteriormente referida lista de variáveis. 

Esta nova ordenação é apresentada na Tabela 9.  

 

Variáveis Pos. Inicial Pos. Ronda 1 Pos. Ronda 2 

Need For Privacy 12 1 1 

Alignment of SNS Plan With Business Plan 1 2 2 

Top Management Belief 21 3 3 

Use of SNS for Competitive Advantage 27 4 4 

Competitive Pressure 5 5 5 

Top Management Support 23 9 6 

Trust in SNS Participants 24 8 7 

Top Management Participation 22 10 8 

IT Participation in Business 9 6 9 

Readiness 15 14 10 

Coercive Pressures 3 13 11 

Regulatory Concerns 16 15 12 

Relative Advantage 17 16 13 

Perceived  Industry Pressure 14 11 15 

Technology Readiness 20 17 16 

Unresolved Technical Issues 26 7 14 

Compatibility 4 12 17 

Trust in SNS Technology 25 19 18 

Business Dependence on IT 2 20 19 

Mimetic Pressures 11 18 20 

Normative Pressures 13 22 21 

Lack of Interoperability 10 21 22 

Government Pressure 8 24 23 

Size 18 25 24 

Complexity 6 26 25 
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Variáveis Pos. Inicial Pos. Ronda 1 Pos. Ronda 2 

Globalization Level 7 27 26 

Standards Uncertainty 19 23 27 

Tabela 9 - Lista das variáveis críticas no processo de adoção das RSO (após ronda 2). 

 

Ao analisarmos a Tabela 9, é possível constatar que a ordem de importância das 

variáveis ao fim da segunda ronda apresenta muitas semelhanças com aquela resultante 

da ronda anterior. Na Tabela 10 podemos visualizar alguns dados estatísticos 

importantes obtidos através da análise dos resultados da ronda 2. Tal como aconteceu 

para a primeira ronda, nesta segunda ronda a classificação da importância relativa das 

variáveis foi feita, tendo por base o pressuposto de que quanto maior for o valor médio 

de importância relativa apresentado por uma variável, mais ela é considerada 

impactante na adoção das RSO ao nível das empresas. 

 

# Variáveis Média Desv. Padrão 

1 Need For Privacy 5,89 0,76 

2 Alignment of SNS Plan With Business Plan 5,83 0,92 

3 Top Management Belief 5,83 1,42 

4 Use of SNS for Competitive Advantage 5,78 1,11 

5 Competitive Pressure 5,61 0,78 

6 Top Management Support 5,44 1,10 

7 Trust in SNS Participants 5,22 1,26 

8 Top Management Participation 5,17 0,79 

9 IT Participation in Business 5,06 1,70 

10 Readiness 5,00 1,37 

11 Coercive Pressures 4,78 1,22 

12 Regulatory Concerns 4,67 1,41 

13 Relative Advantage 4,67 1,78 

14 Perceived  Industry Pressure 4,56 1,29 

15 Technology Readiness 4,56 1,34 

16 Unresolved Technical Issues 4,56 1,79 

17 Compatibility 4,50 1,58 

18 Trust in SNS Technology 4,50 1,58 

19 Business Dependence on IT 4,44 2,15 

20 Mimetic Pressures 4,39 1,29 

21 Normative Pressures 4,22 1,70 

22 Lack of Interoperability 4,17 1,58 

23 Government Pressure 3,83 1,89 

24 Size 3,83 1,95 
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# Variáveis Média Desv. Padrão 

25 Complexity 3,56 1,65 

26 Globalization Level 3,50 1,79 

27 Standards Uncertainty 3,44 1,50 

Tabela 10 - Valores médios e de desvio padrão de cada variável após a segunda ronda do estudo Delphi. 

 

Ao analisarmos cada uma das variáveis apresentadas na Tabela 10, bem como o 

respetivo valor médio e desvio padrão, é percetível a noção de que existe um conjunto 

de dez variáveis cuja importância para a adoção das RSO ao nível das empresas é 

consideravelmente significativa, pois apresenta um valor igual ou superior a 5 (primeiro 

valor da escala a representar verdadeiramente a variável em causa como importante).  

 

 

Figura 19 - Dispersão das respostas dadas pelos peritos durante a segunda ronda do estudo Delphi. 

Através dos resultados apresentados, seria já possível especular um conjunto de 

hipóteses sobre quais as variáveis que o grupo de peritos elegeu como sendo as mais 
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importantes no referido processo de adoção, contudo de forma a podermos fazer 

assunções mais bem sustentadas, fomos também analisar a dispersão de todas as 18 

respostas obtidas nesta segunda ronda do estudo Delphi (que pode ser visualizada na 

Figura 19). 

Tal como sucedeu aquando da primeira ronda do estudo Delphi, após esta observação 

mais direta aos resultados obtidos nesta segunda ronda, a equipa de investigação levou 

a cabo uma análise estatística mais complexa de forma a atingir o grau de consenso das 

respostas, comparativamente às obtidas na ronda anterior. Este grau de consenso foi 

novamente atingido através da utilização do coeficiente de correlação de Kendall e do 

coeficiente de correlação de Spearman. Os resultados desta análise estatística, realizada 

com recurso à ferramenta SPSS, podem ser visualizados com detalhe na Figura 20.  

 

Figura 20 – Análise estatística aos resultados da ronda 2. 
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Após uma observação detalhada dos resultados dos dois coeficientes de correlação 

calculados, é possível verificar que ambos indicam que a ronda 2 tem uma correlação 

superior a 0,8 relativamente à ronda 1 (Figura 20). Esta constatação permite-nos 

enaltecer a existência de consenso, muito improvável de ser alterado, entre as respostas 

dos peritos (Petry et al., 2007), o que de acordo com a definição do próprio método 

Delphi, é o critério suficiente para a conclusão do estudo, sendo nesse momento 

possível inferir considerações sobre os resultados obtidos. 

Desta forma, e com base numa análise exaustiva dos resultados obtidos na ronda 2 do 

estudo, a equipa de investigação decidiu considerar que apenas as variáveis cuja 

classificação média, do nível de importância para a adoção das RSO ao nível das 

empresas, fosse igual ou superior a 5 (1º nível de classificação positiva da importância 

com base na escala utilizada), é que seriam consideradas como sendo verdadeiramente 

importantes e influenciadoras do processo de adoção (Tabela 11). 

Em termos de considerações acerca dos resultados do estudo Delphi, é possível verificar 

que: 

• A necessidade de garantias ao nível da segurança e privacidade dos dados e de 

confiança nos vários players, que estão inerentes às RSO, é algo que as empresas 

devem ter em consideração quando decidirem implementar iniciativas 

suportadas pelas RSO; 

• Todas as iniciativas das empresas que façam uso das RSO devem estar assentes 

num alinhamento entre a sua planificação e a planificação geral do negócio; 

• O apoio da gestão de topo nas atividades relacionadas com as RSO, bem como a 

sua própria participação nessas mesmas atividades e a crença de que estas 

tecnologias poderão auxiliar a organização a melhorar os seus indicadores 

organizacionais e competitivos, são condicionantes críticos para que a adoção 

das referidas redes sociais online possa ser feita com altos níveis de sucesso e 

retorno; 

• A utilização das RSO para responder a qualquer pressão competitiva ou com o 

intuito de alcançar vantagens competitivas, são também fatores muito críticos 

para a adoção das referidas tecnologias, pois nem sempre resultam em 
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iniciativas bem planeadas e implementadas, aumentando assim os riscos 

inerentes; 

• Tal como acontece com grande parte das TI e dos SI, no caso das RSO e tendo 

em conta a sua complexidade, será crítico para a adoção desta tecnologia Web 

que os CIO estejam envolvidos na tomada de decisão da organização, pois 

somente desta forma é que a administração/gestão de topo pode delinear 

objetivos para as RSO que estejam alinhados do ponto de vista técnico e de 

negócio, com o plano de negócio da própria organização; 

• Quando uma organização se apresenta preparada ao nível da qualificação dos 

seus recursos humanos, possui uma infraestrutura de TI bem suportada e 

implementada, dispõe de folga financeira que permita fazer investimentos em 

novas iniciativas, e incorpora na sua rede de parcerias entidades alinhadas e 

conscientes dos desafios e oportunidades inerentes às RSO, as atividades de 

negócio que envolvam estas tecnologias tendem a ser mais fáceis de 

implementar e a apresentar melhores resultados. 

 

# Variáveis 

1 Need For Privacy 

2 Alignment of SNS Plan With Business Plan 

3 Top Management Belief 

4 Use of SNS for Competitive Advantage 

5 Competitive Pressure 

6 Top Management Support 

7 Trust in SNS Participants 

8 Top Management Participation 

9 IT Participation in Business 

10 Readiness 

Tabela 11 - Lista das variáveis consideradas pelo painel de peritos como críticas para a adoção das RSO. 

Ainda que o atingir do final do estudo Delphi seja um facto deveras relevante e 

interessante do ponto de vista científico, a equipa de investigação decidiu que, em 

termos científicos e em termos de aplicabilidade prática dos resultados do presente 

projeto de investigação, seria também muito pertinente e aliciante que um modelo 

teórico caracterizador da adoção das RSO ao nível das empresas fosse criado tendo por 

base as variáveis, consideradas no estudo Delphi como sendo as mais relevantes para o 
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referido processo de adoção, e que esse modelo fosse validado empiricamente, através 

de um questionário direcionado às empresas. Esta ação iria assim permitir que as 

próprias destinatárias do referido modelo, pudessem validar os seus elementos 

constituintes. 

O modelo de adoção das RSO ao nível das empresas, referido anteriormente, será 

apresentado detalhadamente no capítulo seguinte. 

 

4.6. Resumo  

O presente capítulo iniciou com a apresentação do enquadramento teórico inerente ao 

estudo Delphi realizado, sendo de seguida detalhadas todas as variáveis que foram 

estudadas e as rondas realizadas para atingir o critério de consenso definido. Com base 

neste trabalho, foi possível atingir um conjunto de variáveis entendidas pelos peritos 

participantes no Delphi como sendo as mais importantes para o processo de adoção das 

RSO ao nível das empresas. 

No próximo capítulo iremos apresentar não só o modelo de adoção das RSO proposto 

no âmbito do presente projeto, mas também a sua validação empírica e respetivas 

inferências. 
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5 
 

5. Proposta de Modelo de Adoção das RSO ao Nível das 

Empresas 

Ao longo do presente capítulo iremos apresentar detalhadamente os modelos de 

adoção das RSO propostos no âmbito do presente projeto de investigação, sendo 

também enunciados detalhes sobre a ferramenta utilizada para recolher os dados 

referentes à validação empírica dos ditos modelos, e sobre as inferências percecionadas 

após análise dos resultados atingidos. 

Após a realização da revisão da literatura e do estudo Delphi (e respetiva análise e 

interpretação dos resultados), desenhámos e implementámos um estudo quantitativo 

que, com base em dois modelos caracterizadores da adoção das RSO ao nível das 

empresas, almejou validar as suas variáveis constituintes e a sua validade geral. Em 

complemento com as variáveis independentes previamente enunciadas (Cap. 3), no 

âmbito da revisão sistemática da literatura foi também realizada uma pesquisa sobre as 

variáveis dependentes presentes em estudos científicos semelhantes ao nosso, fazendo-

se posteriormente a adaptação para o enquadramento das RSO.  

O processo de adoção de tecnologia é algo que vem a ser estudo há já algum tempo a 

esta parte e que, de acordo com a literatura existente pode ser percecionado de duas 

formas distintas: 1) adoção genérica de tecnologia (Williams, Dwivedi, Lal, & Schwarz, 

2009); e 2) estádios de adoção de tecnologia (Zhu et al., 2006). Ao passo que a adoção 

genérica de tecnologia, aceita o processo de adoção como algo único e contínuo ao 

longo do tempo, o conceito de estádios de adoção de tecnologia defende que o processo 

de adoção por si só é muito complexo e constituído por 3 fases: 1) a iniciação – em que 
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as empresas analisam os fatores antecedentes à decisão de adotar a tecnologia (Perrigot 

et al., 2012); 2) a adoção – em que as empresas decidem adotar a tecnologia para 

algumas atividades organizacionais (Aguila-Obra & Padilla-Meléndez, 2006); e 3) a 

rotinização – em que as empresas assumem uma utilização transversal da tecnologia 

como ferramenta de suporte às atividades da organização (Fichman & Kemerer, 1999). 

No âmbito do presente estudo, foram desenhados dois modelos caracterizadores do 

processo de adoção das RSO, sendo que enquanto um deles aceitava o enquadramento 

da adoção genérica destas tecnologias, o outro fazia uso do conceito de estádios de 

adoção das RSO.  

Para que a validação dos modelos de adoção propostos pudesse ser realizada, a equipa 

de investigação inerente ao presente documento desenhou um questionário, composto 

por questões referentes a todas as variáveis identificadas no estudo Delphi como sendo 

importantes para o processo de adoção das RSO, e divulgou-o a um grupo de empresas 

portuguesas, para que estas pudessem classificar a importância de cada uma das 

referidas variáveis de acordo com a sua própria perspetiva organizacional.  

 

5.1. Adoção Genérica das RSO ao Nível das Empresas 

A revisão sistemática da literatura e a execução do estudo Delphi apresentados nos 

capítulos anteriores permitiram a identificação de um conjunto de variáveis que, de 

acordo com a opinião consensual do grupo de peritos que colaboraram no estudo 

Delphi, têm uma influência muito considerável no processo de adoção das RSO pelas 

empresas. Com base neste pressuposto, analisámos as referidas variáveis, de forma a 

perceber como estas têm sido abordadas em estudos científicos semelhantes e quais as 

suas ligações e contextos em que se podem agrupar. 

Ainda que no âmbito da adoção de SI/TI ao nível das empresas, os modelos teóricos mais 

utilizados como suporte para a representação e fundamentação dos trabalhos sejam o 

DOI (Rogers, 2003) e TOE (Tornatzky & Fleischer, 1990), após alargada e abrangente 

consideração sobre as variáveis identificadas no estudo Delphi, parece-nos que no caso 

das RSO os contextos adjacentes às referidas variáveis devem ser particulares. Desta 



 

83 
 

forma, a equipa de investigação desenvolveu um modelo representativo da adoção das 

RSO ao nível das empresas (figura 21), constituído por dez variáveis (originárias do 

estudo Delphi) e organizadas por quatro contextos: Top Management, Security & 

Privacy, Organization e External Pressures. 

 

SNS ADOPTION

Security & Privacy

Need For Privacy

Trust in SNS 
Participants

Organization

Competitive Pressure

Alignment of SNS Plan 
With Business Plan

Use of SNS for 
Competitive 
Advantage

Top Management

Top Management 
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Top Management 
Participation

Top Management 
Belief

Readiness
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Business
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Business Partners 
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H7.2(+)

H7.3(+)

H5(-) H7(+) H8(+)

 

 

Figura 21 - Proposta de modelo de adoção genérica das RSO ao nível das empresas. 

 

O contexto Top Management irá conter todas as variáveis cujo enquadramento diz 

respeito a ações, sentimentos e tendências apresentadas pela gestão de topo das 

empresas, o contexto Security & Privacy irá albergar os fatores diretamente 

relacionados com as questões da segurança e privacidade de dados e operações 

realizadas através das RSO, o contexto Organization será composto por variáveis 

diretamente relacionadas com aspetos internos da organização e da sua gestão, e o 

contexto External Pressures irá conter as variáveis referentes a pressões impostas pelo 

ambiente externo à organização para que esta adote as RSO e a use num determinado 

sentido. 
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A visualização da Figura 21 permite-nos distinguir a existência de alguns constructos que 

não estão diretamente relacionados com o fenómeno da adoção que se pretende 

estudar. Este facto está diretamente relacionado com a existência de três tipos de 

constructos: 1) Refletivos, 2) Formativos e 3) Mistos (Petter, Straub, & Rai, 2007). A 

distinção do tipo de constructo é muito importante para a caracterização de um modelo 

de adoção, pois este indicador vai afetar não só a forma como os seus itens são medidos, 

mas também a própria forma de análise dos resultados (Cenfetelli & Bassellier, 2009). 

Por defeito a relação entre um constructo e os respetivos itens assume-se como sendo 

de natureza refletiva, ou seja, os itens são um reflexo do respetivo constructo. Contudo, 

vários são os casos de constructos do tipo formativo cuja descrição e definição é feita 

tendo por base os próprios itens (Petter et al., 2007). De acordo com estes mesmos 

autores, aos constructos que podem ser avaliados através da medição de itens refletivos 

e formativos, chamamos constructos mistos ou multidimensionais. Em suma, a 

existência de variáveis caracterizadas por mais do que um constructo é perfeitamente 

aceitável e muitas vezes representa a solução adequada. 

No âmbito do nosso projeto, e seguindo os argumentos defendidos por vários autores 

(Chwelos et al., 2001; Pavlou & Fygenson, 2006; Picoto, Bélanger, & Palma-dos-Reis, 

2014), para a caracterização do modelo genérico de adoção das RSO, foi utilizado um 

constructo formativo: Readiness (constituído por três constructos refletivos: Financial 

Readiness, IT Sophistication, e Business Partner Readiness), cuja influência sobre os 

vários estádios de adoção iria ser validada, e que, desta forma, é nossa opinião de que 

o nível de preparação da organização pode ser interpretado como elemento 

influenciador mais significativo do processo de adoção das RSO. 

 

5.1.1. Hipóteses identificadas no desenvolvimento no modelo proposto 

Contexto da gestão de topo 

Tal como mostram os estudos de Grover (1993), de Premkumar and Roberts (1999) e de 

Wang et al. (2010), o suporte dado pela gestão de topo é um fator muito relevante na 

adoção de novas tecnologias no seio da organização. Este suporte por parte dos gestores 



 

85 
 

de topo é crítico porque, tipicamente, incluiu a criação e transmissão de uma visão de 

futuro para a tecnologia em causa (neste caso as RSO), e a criação de um ambiente 

positivo e focado no sucesso que será alcançado com a adoção da dita tecnologia. 

No que diz respeito às RSO, o suporte por parte da gestão de topo da organização é 

indispensável pois a utilização destas tecnologias em iniciativas de negócio requer a 

existência de recursos (tecnológicos e humanos) devidamente adequados e focados em 

todos os aspetos inerentes às RSO. Com base nesta assunção, a seguinte hipótese foi 

formulada: 

H1. A existência de suporte por parte da gestão de topo da organização irá contribuir 

de forma positiva para a adoção das RSO. 

 

A adoção de tecnologia ao nível organizacional é, de acordo com Liang et al. (2007), 

influenciada por vários fatores relacionados com o posicionamento dos gestores de 

topo. Este autor assume que a própria participação da gestão de topo nas atividades 

relacionadas com a análise e adoção de uma dada tecnologia, fomenta a criação de 

estruturas e sentimentos organizacionais que facilitam a assimilação dessa mesma 

tecnologia. 

Tendo em conta a assunção mais social assignada às redes sociais online, e assumindo o 

referido anteriormente, o facto de os gestores de topo manterem uma participação 

ativa nas atividades que enquadrem as RSO irá, não só trazer uma noção de legitimidade 

a estas mesmas tecnologias, como também irá promover a criação de regras e políticas 

de ação que os colaboradores das empresas tendem a interiorizar como indicações 

determinantes para alcançar o sucesso (Sulin Ba, Stallaert, & Whinston, 2001). Desta 

forma, e analisando as considerações apresentadas, a equipa de investigação desenhou 

a seguinte hipótese: 

H2. A participação dos próprios gestores de topo nas atividades inerentes às RSO irá 

influenciar de forma positiva a adoção destas tecnologias. 
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O efeito que as crenças numa certa tecnologia, assumidas por parte dos gestores de 

topo, têm no seu processo de adoção é reconhecidamente importante. Esta influência 

tem vindo a ser alvo de atenção por parte de vários investigadores (Chatterjee, Grewal, 

& Sambamurthy, 2002; Liang et al., 2007), segundo os quais, as crenças dos gestores de 

topo podem resultar na transmissão de visões e caminhos de ação, que os gestores 

intermédios e as unidades de negócio podem interiorizar, de forma a melhor 

identificarem as oportunidades e os riscos, assumidos pela adoção de uma dada 

tecnologia. 

Ao analisarmos este fator no âmbito da adoção das RSO ao nível das empresas, a 

interiorização por parte dos gestores de topo de que estas tecnologias representam 

oportunidades para as empresas, assume-se como sendo o driver necessário para que 

estes mesmos elementos motivem os seus colaboradores e trabalhem no sentido de 

criar todas as condições necessárias para que a organização possa alcançar as referidas 

oportunidades. Assumindo esta premissa, surge a seguinte hipótese: 

H3. O facto de os gestores de topo acreditarem nos benefícios inerentes às RSO, irá 

assumir um papel muito positivo na adoção das RSO. 

 

Contexto da segurança e privacidade 

De acordo com Pavlou (2003), a existência de confiança nos intervenientes diretos com 

uma tecnologia assume um papel muito importante para o sucesso da adoção dessa 

mesma tecnologia por parte das empresas. Esta assunção é estendida por 

Messerschmidt and Hinz (2013), através da formulação de que a confiança 

intraorganizacional, interorganizacional é crítica para a adoção de tecnologia. 

Assumindo as RSO como uma tecnologia Web sujeita a toda as vicissitudes de outras 

tecnologias/plataformas com o mesmo enquadramento (e-commerce, e-business, etc.) 

(S. Ba & Pavlou, 2002), a existência de altos níveis de confiança naqueles com 

intervenção direta com estas tecnologias irá incrementar a sustentabilidade e 

continuidade da adoção das RSO pelas empresas. 
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H4. A existência de confiança nos participantes das RSO representa um indicador 

positivo para a adoção destas tecnologias ao nível das empresas. 

 

À medida que a tecnologia vai evoluindo, aspetos como a comunicação, a capacidade 

de computação e de armazenamento de dados, a quantidade de Informação disponível 

e a forma como essa informação é tratada, também vão evoluindo as preocupações 

inerentes à sua utilização, como por exemplo as questões de privacidade (Smith, Dinev, 

& Xu, 2011). Esta questão da privacidade tem sido abordada de vários prismas, a 

perspetiva da manutenção de privacidade obrigatória por lei, a privacidade da 

informação da organização que está inerente à manutenção de vantagens competitivas 

(ex.: produtos/serviços não patenteados), e também a perspetiva da fomentação de 

mecanismos de privacidade que protegem as relações e comunicações entre os vários 

departamentos e elementos de uma mesma organização (Hung et al., 2007; 

Messerschmidt & Hinz, 2013). 

O conhecimento, por parte de entidades concorrentes, do nível de intensidade, do 

planeamento e da implementação de iniciativas de negócio que envolvam uma 

determinada tecnologia, representa um fator crítico na manutenção de competitividade 

e, inerentemente, na adoção dessa mesma tecnologia (Messerschmidt & Hinz, 2013). 

Este mesmo conceito pode ser também aplicado à utilização das RSO ao nível das 

empresas, sendo possível desta associação que: 

H5. A necessidade de privacidade irá atuar como um diminuidor das intenções de 

adoção das RSO. 

 

 

Contexto da organização 

O atual quadro macroeconómico assume-se verdadeiramente crítico e decisivo para as 

empresas, que devido às várias limitações impostas, foram forçadas a executar um 

conjunto de alterações à sua forma de estar e agir. Em conjunto com esta situação, a 
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introdução das RSO no vasto espetro de tecnologias à disposição das empresas veio 

trazer novos desafios e novas oportunidades. Contudo, para as empresas poderem 

aproveitar o advento das RSO, é necessário que sejam criados mecanismos que 

permitam a definição, e respetiva manutenção, de um alinhamento entre aquelas que 

são as estratégias de ação para as RSO e as estratégias base da organização (Luftman, 

1993; B. B. Reich, I., 1996). 

Desta forma, e tal como foi referido aquando da descrição das variáveis que foram 

analisadas no estudo Delphi, para que as iniciativas das empresas que envolvam as RSO 

sejam bem-sucedidas, é necessário que haja um grau de alinhamento entre o plano 

estratégico para as RSO e o plano estratégico da própria organização. Esta constatação 

assumiu-se como sendo a base para a formulação da seguinte hipótese: 

H6. A existência de um alinhamento, entre o plano estratégico para as RSO e o plano 

estratégico da organização, irá fomentar a adoção destas tecnologias. 

 

A literatura científica indica-nos que a preparação organizacional, como fator na adoção 

de tecnologia, diz respeito à existência de níveis de disponibilidade, especialização e 

sofisticação suficiente em termos de tecnologias SI/TI, e à existência de recursos 

financeiros suficientes para os investimentos inerentes ao processo de adoção (Iacovou 

et al., 1995). 

Ainda assim, para as tecnologias cujo contexto de utilização não diz respeito apenas à 

própria organização adotante, a preparação organizacional não pode depender apenas 

de fatores internos à própria organização, tendo também de ser caracterizado por 

fatores externos como o nível de preparação organizacional demonstrado por os seus 

parceiros de negócio (Chwelos et al., 2001). Esta mesma conceptualização pode ser 

aplicada às RSO, principalmente pela sua complexidade e pela sua base colaborativa e 

relacional. Assim: 

H7. Níveis consideráveis de preparação organizacional irão funcionar como agente 

fomentador da adoção das RSO ao nível das empresas. 
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Com a atual evolução dos sistemas de informação e das tecnologias que os suportam, a 

Informação criada, absorvida e gerida passou a ser um aspeto muito relevante para a 

gestão de uma organização (Kearns & Lederer, 2004). No caso das empresas com uma 

base de funcionamento mais dependente dos SI/TI, os gestores destes departamentos 

mais técnicos participam de forma regular nas reuniões de planeamento e estruturação 

da atividade da organização, levando a que estes gestores adquiram um conhecimento 

muito considerável naquilo que são os aspetos importantes para o funcionamento da 

organização, bem como as suas fragilidades, e os seus pontos fortes. 

A valorização dos SI/TI, como elementos essenciais para a manutenção de níveis de 

competitividade e desempenho organizacional, suficientes para a prosperidade da 

organização, tem vindo a tornar os gestores destas tecnologias, ou dos departamentos 

delas encarregues, como colaboradores muito importantes no processo de decisão. Esta 

inclusão tem também originado o desenvolvimento de sistemas de informação muito 

mais competitivos e adequados à realidade das empresas (van den Hooff & de Winter, 

2011). 

Ao analisar a complexidade inerente às RSO e à sua utilização, é possível verificar que 

(tal como acontece com outras tecnologias), o alinhamento destas com as estratégias 

de negócio definidas na organização é fundamental, sendo apenas garantido de forma 

consistente quando os gestores dos departamentos encarregues dos SI/TI estão 

envolvidos no processo de gestão e tomada de decisão (Kearns & Lederer, 2003). Desta 

forma, e com o intuito de validar a associação apresentada, a equipa de investigação 

conceptualizou a seguinte hipótese: 

H8. A participação ativa dos gestores de SI/TI no processo de planeamento e tomada 

de decisão é um fator positivo para a adoção das RSO ao nível das empresas. 

 

 

Contexto das pressões externas 

A ligação entre a utilização de SI/TI e o incremento da desempenho organizacional, há 

muito quem vem sendo analisado e reconhecido pela literatura científica (Melville et al., 
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2004; T. S. Teo & Pian, 2003). A constante utilização destas tecnologias por parte das 

empresas advém, não só, da necessidade de criar mecanismos de reposta rápida e eficaz 

às constantes alterações dos ambientes em que estas se encontram, mas também como 

forma de manterem um nível de desempenho e competitividade compatível com os 

seus planos de negócio (Cragg, King, & Hussin, 2002). 

No presente trabalho, a conceção de utilização das RSO como mecanismo 

incrementador de vantagens competitivas para as empresas é analisada do ponto de 

vista do desempenho organizacional, tal como nos indica Kearns & Lederer (2004). Com 

base no anteriormente referido, a seguinte hipótese foi proposta: 

H9. A assunção de que a utilização das RSO no âmbito das atividades da organização 

irá originar vantagens competitivas, representa um fator positivo no próprio processo 

de adoção destas tecnologias. 

 

O ambiente competitivo criado pela instabilidade dos mercados faz com que as 

empresas sofram um conjunto de pressões que as obrigam a estar quase sempre em 

adaptação a novas realidades. Estas pressões são atualmente exercidas não só por 

entidades concorrentes, mas também por parceiros de negócio e principalmente pelos 

clientes das empresas (Wang et al., 2010). À medida que a intensidade da competição 

vai aumentando, as empresas tendem a procurar por novas formas de gerar valor 

(negócio), tentando, ao mesmo tempo, experimentar novas tecnologias que as ajudem 

neste processo de manutenção de competitividade. 

As pressões competitivas impostas pelo ambiente externo à organização podem originar 

uma sensação de incerteza que, tipicamente funciona como um desencadeador de 

iniciativas para a adoção de novas inovações tecnológicas que, à partida, sejam 

reconhecidas como potenciadoras de sucesso competitivo e incremento de eficácia e 

desempenho (Jeyaraj et al., 2006). Esta mesma conceção pode ser adequada às RSO e à 

sua adoção pelas empresas num cenário macroeconómico atual (de constante 

incerteza), sendo analisável do seguinte ponto de vista: 
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H10. A existência de pressões competitivas irá agir positivamente no processo de 

adoção das RSO ao nível das empresas. 

 

5.1.2. Metodologia 

5.1.2.1. Medição 

No âmbito do presente projeto de investigação a avaliação dos constructos teóricos 

(variáveis) identificados anteriormente, e aplicados a ambas as propostas de modelo de 

adoção das RSO ao nível das organizações, foi levada a cabo utilizando um questionário 

direcionado às empresas Portuguesas de todos os setores de atividade. O questionário 

em causa foi desenvolvido pelos membros da equipa de investigação, sendo composto 

por itens suportados pela literatura científica de referência na área dos SI e da adoção 

de tecnologia (anexo A). 

Para que fosse garantida a coerência e integridade das fontes científicas de onde foram 

identificadas as variáveis independentes (Top management support, Top management 

participation, Top management belief, Top Management, Trust in SNS participants, Need 

for privacy, Alignment of SNS plan with business plan, Readiness, IT participation in 

business planning, Use of SNS for competitive advantages, e Competitive pressures), 

foram medidas utilizando uma escala de Likert de sete pontos com alcance de “discordo 

totalmente” a “concordo totalmente”. A dimensão da organização (através do número 

de funcionários e do volume de negócio) e o enquadramento setorial das empresas foi 

também analisado no questionário pois estas variáveis poderiam ser utilizadas como 

variáveis de controlo (Chwelos et al., 2001; Premkumar & Roberts, 1999). 

O questionário levado a cabo foi dirigido às empresas Portuguesas, sendo que para isso 

a versão original, em Inglês, do referido instrumento de medida, foi traduzido para 

Português por um conjunto de 3 académicos de relevo na área dos Sistemas de 

Informação e por dois peritos na língua Inglesa e na tradução de documentos técnicos. 

Tal como seria de esperar, a equipa de investigação inerente ao presente projeto, antes 

de lançar publicamente o questionário, realizou um estudo piloto de forma a garantir 

que tudo estava bem, sendo que para isso envolveu 30 empresas (cujos resultados não 
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foram incluídos na amostra final do questionário). Da análise aos resultados do estudo 

piloto, foi possível percecionar que as escalas utilizadas eram válidas e fiáveis, estando 

desta forma garantida a eficácia do questionário, para a medição do modelo proposto 

como instrumento caracterizador da adoção das RSO por parte das empresas (Oliveira, 

Thomas, & Espadanal, 2014). 

 

5.1.2.2. Dados 

Tal como foi mencionado anteriormente, o procedimento de validação dos modelos 

propostos baseou-se num questionário online 1 , enviado para 2000 empresas 

portuguesas, e especialmente dirigida aos seus elementos mais especializados 

(diretores gerais, administradores, CIOs e gestores seniores de SI/TI).  

Os dados referentes às empresas foram recolhidos de duas formas distintas: 1) pedido 

especial à “Informa D&B” para os fins do presente projeto de investigação e, 2) lista de 

empresas portuguesas disponibilizada pelo “IAPMEI”. Após um cruzamento das fontes 

de dados utilizadas, a equipa de investigação atingiu uma lista de empresas que, a seu 

ver, é representativa. 

O questionário foi realizado em duas etapas que abrangeram o final de 2013 e o início 

de 2014. De forma a garantir a maior fiabilidade possível nos resultados atingidos, os 

respondentes ao questionário eram aqueles que, dentro da organização, possuíam mais 

conhecimentos ou estavam mais diretamente envolvidos com as RSO (Alam, Ali, & Jani, 

2011). Para que fosse linear a identificação destes mesmos respondentes, no convite 

que foi enviado estava incluída uma descrição sintética e clara do conceito de redes 

sociais online e também alguns dos exemplos mais conhecidos destas mesmas 

tecnologias (Oliveira et al., 2014). A indicação de que, seria muito importante que o 

questionário fosse respondido por aqueles pertencentes à gestão ou administração da 

                                                           
 

 

1 https://pt.surveymonkey.com/s/rso_inquerito  
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organização e que tivessem mais conhecimentos relativamente ao tópico das RSO, foi 

também feita aquando do envio do questionário. 

Para diminuir o risco de enviesamento de algumas respostas, por os respondentes 

assumirem o questionário como algo do foro pessoal, a equipa de investigação decidiu 

divulgar os resultados do questionário, fazendo inclusive referência à posição 

demonstrada por cada uma das empresas relativamente à amostra global. 

A lista de empresas inicialmente recebida foi analisada por forma a ser possível 

identificar manualmente o seu endereço de e-mail. Este processo, para além de moroso, 

originou a rejeição de algumas das empresas por, à data, já não existirem ou 

encontrarem-se em processo de insolvência ou não ter sido possível identificar o dito 

contacto. Deste processo resultou uma lista final composta por 1389 empresas para 

quem o questionário foi enviado eletronicamente. 

Após a primeira chamada (via e-mail) para participação no questionário, foram 

recebidas 189 respostas válidas. Seguidamente foi enviada por e-mail uma segunda 

chamada direcionada apenas àqueles que não responderam à primeira. Esta segunda 

interação originou 58 respostas válidas que, quando combinadas com as iniciais, 

correspondem a um total de 247 respostas válidas. Este número equipava a uma taxa 

de respostas global na ordem dos 17,8%, o que é passível de ser enquadrado como 

válido à luz de outros trabalhos de semelhante âmbito (Hsu et al., 2006; Lin & Lin, 2008; 

Liu, Sia, & Wei, 2008; Ranganathan, Dhaliwal, & Teo, 2004; Ruivo, Johansson, Oliveira, 

& Neto, 2013; Ruivo, Oliveira, Johansson, & Meto, 2013; Ruivo, Oliveira, & Neto, 2012, 

2014). 

Ainda que vários esforços tenham sido levados a cabo para prevenir a existências de 

resultados incoerentes ou inválidos, após o término das duas chamadas do questionário, 

a equipa de investigação assumiu como importante a realização de testes, para avaliar 

a possível existência de enviesamento por não-resposta entre as respostas recolhidas 

inicialmente e aquelas que foram recolhidas apenas na parte final do período de 

resposta. Para esse efeito foi utilizado um teste K-S (Kolmogorov-Smirnov) (Oliveira et 

al., 2014; Ryans, 1974), cuja análise das distribuições das amostras de ambos os períodos 

permitiu identificar que estas não apresentavam diferenças estatísticas (provando assim 
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a inexistência de enviesamento), (Oliveira et al., 2014; Ryans, 1974). De forma a 

descartar a existência de enviesamento do método comum na amostra de resultados 

recolhidos, a equipa de investigação levou a cabo um teste de “um fator” de Harman 

(Podsakoff et al., 2003), sendo que não foram identificados quaisquer enviesamentos. 

As médias e desvios padrões das variáveis em estudo (para ambos os modelos de adoção 

propostos) estão disponíveis para visualização e análise na Tabela 14. 

 

Variáveis 
Amostra (247) 

Média Desvio Padrão 

Alignment of SNS Plan With Business Plan 4,25 1,50 

Competitive Pressure 3,96 1,59 

IT Participation in Business Planning 4,92 1,56 

Need for Privacy 3,35 1,60 

Readiness 3,72 1,04 

Financial Readiness 3,75 1,49 

IT Sophistication 3,67 1,40 

Trading Partners Readiness 3,76 1,24 

Top Management 4,34 1,57 

Top Management Belief 4,57 1,67 

Top Management Participation 4,28 1,72 

Top Management Support 4,26 1,66 

Trust in SNS Participants 4,65 1,14 

Use of SNS for competitive advantage 5,08 1,37 

SNS Initiation 4,69 1,76 

SNS Adoption 3,76 1,76 

SNS Routinization 3,76 1,48 

Tabela 12 - Média e desvio padrão de todas as variáveis em análise no questionário online realizado. 

 

5.1.3. Resultados   

Para a validação empírica do modelo de adoção das RSO ao nível das empresas 

proposto, a equipa de investigação fez uso da técnica SEM - Structural Equation 

Modeling (Bollen, 1998). Utilizámos os mínimos quadrados parciais (PLS), uma vez que 

o modelo proposto nunca foi testado anteriormente. Para que a utilização do PLS o 

tamanho mínimo da amostra deve cumprir uma das seguintes condições: 1) ser maior 

que dez vez o maior número de indicadores formativos utilizados para medir um 

constructo; ou 2) ser maior que o maior número de caminhos direcionados a um 
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constructo latente (no caso de estarmos perante um modelo estrutural). No que diz 

respeito à amostra em análise no presente estudo, o seu tamanho é de 247 empresas, 

o que de acordo com o mencionado anteriormente, se assume como consistente com 

as condições mínimas indicadas para a utilização do PLS (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011; 

Hair, Sarstedt, Ringle, & Mena, 2012). A estimação do PLS foi realizada recorrendo ao 

software Smart-PLS (Hair et al., 2011).  

 

5.1.3.1. Modelo de Medição 

Os resultados da aplicação do modelo de medição (confiabilidade, validade, correlações 

e loadings dos fatores) podem ser visualizados nas tabelas 15 e 16. Para o teste de 

confiabilidade das escalas a equipa de investigação utilizou a técnica de Confiabilidade 

Composta (CR). Visto que os valores da confiabilidade da amostra se situavam acima dos 

0.7, de acordo com (Henseler, Ringle, & Sinkovics, 2009; Peterson & Kim, 2013), as 

escalas utilizadas podem ser consideradas confiáveis. Os valores relativos à 

confiabilidade de escalas podem ser visualizados na tabela 14. 

 

Variáveis Confiabilidade Composta AVE 

Top Management Support 0,963 0,866 

Top Management Participation 0,976 0,932 

Top Management Belief 0,972 0,946 

Trust in SNS Participants 0,985 0,941 

Need for Privacy 0,951 0,907 

Alignment of SNS plan with business plan 0,963 0,838 

Financial Readiness 1.000 1.000 

IT Sophistication 0.907 0.622 

Business Partners Readiness 0.918 0.588 

IT Participation in business planning 0,945 0,774 

Use of SNS for Competitive Advantage 0,924 0,753 

Competitive Pressure 0,917 0,788 

SNS Adoption 0,923 0,801 

Tabela 13 - Indicadores de confiabilidade para a amostra (adoção genérica das RSO). 
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Para que fosse garantir um grau suficiente de validade convergente, o valor da variância 

extraída média (AVE) deve ser superior a 0,50. Com base na tabela 14, podemos verificar 

que a existência de uma validade convergente das escalas utilizadas (Fornell & Larcker, 

1981). Outra das constatações passíveis de atingir com a análise dos resultados das 

referidas técnicas estatísticas é a confirmação de que todos os itens que foram medidos 

possuem loadings maiores que 0,55 (Anexo C), ainda que sejam considerados 

adequados quando o seu valor é superior a 0,5 (Fornell & Larcker, 1981).  

Tendo em mente testar a validação discriminante dos constructos inerentes ao presente 

estudo, a equipa de investigação seguiu duas abordagens: 1) o critério de Fornell and 

Larcker (1981) e 2) a análise dos cross-loadings. De acordo com o critério de suporte à 

1ª abordagem, para um constructo ser válido, a raiz-quadrada do AVE tem de ser 

superior às correlações com os demais constructos. Ora, visto que para todos os 

constructos avaliados a raiz-quadrada do seu AVE é superior às suas correlações, então 

este primeiro critério está cumprido (Tabela 15).  

 

Variáveis TMS TMP TMB TPart NPR APBP RFR RITS RTPR ITPB UCA CompP SNSA 

TMS 0,93             

TMP 0,81 0,97            

TMB 0,81 0,79 0,97           

TPart 0,31 0,33 0,35 0,97          

NPR -0,11 -0,01 0,00 0,09 0,95         

APBP 0,66 0,71 0,67 0,43 0,00 0,92        

RFR 0,32 0,25 0,32 0,30 0,06 0,30 1,00       

RITS 0,53 0,48 0,55 0,26 0,07 0,53 0,39 0,79      

RTPR 0,07 0,09 0,11 0,05 0,28 0,11 0,18 0,33 0,77     

ITPB 0,36 0,42 0,40 0,33 -0,02 0,46 0,16 0,12 0,01 0,88    

UCA 0,64 0,61 0,73 0,32 -0,01 0,61 0,27 0,49 0,18 0,36 0,87   

CompP 0,66 0,55 0,59 0,22 -0,01 0,44 0,37 0,50 0,11 0,20 0,63 0,89  

SNSA 0,74 0,69 0,69 0,24 -0,03 0,60 0,22 0,58 0,12 0,27 0,03 0,65 0,89 

Tabela 14 - Raízes-quadradas dos AVE e correlações entre as variáveis em estudo (adoção genérica). 

 

Da análise dos loadings e cross-loadings, necessários para averiguar o cumprimento do 

2º critério, foi possível verificar que os padrões de referência para os loadings são, em 
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toda a amostra, maiores que os cross-loadings, o que indica a correspondência com o 

referido critério (Chin, 1998). Desta forma, ambos os critérios estão satisfeitos na 

amostra global do presente estudo quantitativo. Podemos então estimar o modelo 

estrutural. 

 

5.1.3.2. Modelo Estrutural 

A análise das hipóteses apresentadas teve por base o estudo das ligações existentes 

entre as variáveis independentes e as dependentes. O nível de significância de cada uma 

das ligações foi estimado usando um método de bootstrapping (500 re-amostragens), 

configurado para efetuar cálculos com base em 248 indivíduos. Os resultados desta 

análise podem ser visualizados na Figura 22. 

 

SNS ADOPTION
R2 = 0.650

Security & Privacy

Need For Privacy

Trust in SNS 
Participants

Organization

Competitive Pressure

Alignment of SNS Plan 
With Business Plan
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Competitive 
Advantage

Top Management

Top Management 
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Top Management 
Participation

Top Management 
Belief

Readiness
R

2
 = 1.000

H10(0.218***)
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Business
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H6(0.103*)

H9(0.122*)

H1(0.277***)

H2(0.142)

H3(0.078)

External Pressures

Financial Readiness IT Sophistication

Business Partners 
Readiness

H7.1(0.073***)

H7.2(0.607***)

H7.3(0.584***)

H5(-0.011) H7(0086) H8(-0.034)

Nota:  *** p<0.01   ** p<0.05   * p<0.1

 

Figura 22 - Modelo de adoção genérica das RSO ao nível das empresas. 
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Com base na Figura 22, podemos verificar que os constructos Top management support 

(H1) (p<0.01), Alignment of SNS plan with business plan (H6) (p<0.1), Use of SNS for 

competitive advantage (H9) (p<0.1) e Competitive pressure (H10) (p<0.01) 

correspondem a hipóteses estatisticamente confirmadas no âmbito da amostra de 

resultados obtidos aquando do questionário online. No sentido oposto estão os 

constructos Top management participation (H2), Top management belief (H3), Trust in 

SNS participants (H4), Need for privacy (H5), Readiness (H7) e IT participation in business 

planning (H8) que não podem ser consideradas estatisticamente significantes à luz da 

amostra de dados obtida. Visto que o modelo de adoção proposto explica 65% da 

adoção das RSO, é possível indicar que este é adequado, no que diz respeito à adoção 

destas tecnologias pelas empresas.  

 

5.1.4. Discussão dos resultados 

O objetivo genérico do presente projeto de investigação é atingir um conjunto de 

fatores, cuja influência no processo de adoção das RSO ao nível das empresas é mais 

representativa. Para atingirmos estes fatores, a questão da adoção das RSO foi abordada 

de duas formas, 1) olhando para a adoção como um processo único e isolado e 2) 

entendendo o processo de adoção como sendo constituído por 3 fases. No que diz 

respeito ao 1º âmbito, a equipa de investigação analisou o processo de adoção do ponto 

de vista das características internas da organização, das pressões exercidas pelo 

ambiente em que a organização se enquadra, das características e tendências da gestão 

de topo da organização e pelas, tão atuais, questões relacionadas com segurança e 

privacidade (Figura 21). 

Ainda que os resultados até agora apresentados indiquem que o modelo proposto é 

passível de ser considerado (na sua globalidade) como representativo do fenómeno da 

adoção genérica das RSO pelas empresas, esta representatividade é maioritariamente 

construída por quatro fatores: 1) Top management support, 2) Alignment of SNS plan 

with business plan, 3) Use of SNS for competitive advantage e 4) Competitive pressure 

(Figura 22). 
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Da análise dos resultados obtidos e respetiva aplicação ao modelo proposto, é também 

possível verificar que ao passo que os contextos relativos: 1) às características internas 

da organização, 2) às características e tendências da gestão de topo e 3) às pressões 

externas, são constituídos por fatores cuja relevância no fenómeno da adoção genérica 

das RSO é significativa, o contexto inerente às questões de privacidade e segurança não 

engloba em si qualquer fator passível de ser considerado relevante do ponto de vista 

estatístico. 

 

 

Contexto da gestão de topo: Os resultados obtidos no decurso do presente projeto de 

investigação indicam que o suporte da gestão de topo (H1) é um fator muito relevante 

para a explicação do fenómeno da adoção das RSO. Estes mesmos resultados indicam 

que esta forma de estar por parte da gestão de topo da organização é mais 

representativa quando assenta no suporte às iniciativas de utilização das RSO através da 

angariação e alocação de recursos financeiros e organizacionais e da criação de sinergias 

positivas, proactivas e focadas. Este resultado é consistente com outros estudos, 

focadas na caracterização do processo de adoção de tecnologia (Ifinedo, 2011; Luo, 

Gurung, & Shim, 2010). 

A participação da gestão de topo nas atividades relacionadas com as RSO (H2), bem 

como as suas crenças relativamente a estas tecnologias (H3), não foram consideradas 

estatisticamente significativas para a explicação do fenómeno da adoção das RSO pelas 

empresas. Ainda que estes factos estejam em desacordo com o defendido por outros 

estudos (Hu, Dinev, Hart, & Cooke, 2012; Liang et al., 2007), esta situação poderá ter 

origem no enquadramento conceptual, social e tecnológico que as RSO apresentam e 

que fazem com que os gestores de topo não sejam especialistas no tema e deleguem a 

maioria das responsabilidades e ações para outros elementos da organização. Ainda 

assim, a equipa de investigação acredita que, tendo em conta os dados da Figura 22, a 

significância da participação da gestão de topo poderia beneficiar de um aprofundar do 

estudo, através da recolha de mais respostas ao questionário publicado. 
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Contexto da segurança e privacidade: Para que fosse possível analisar de que forma os 

níveis de confiança, nos atores que estão direta e indiretamente envolvidos nas RSO, 

influenciam positivamente a adoção destas tecnologias (H4), analisámos os dados da 

totalidade da amostra do estudo. Esta ação permitiu a identificação da inexistência de 

significância estatística para este fator. À semelhança desta situação, também a 

necessidade de privacidade (H5), que inicialmente foi interpretada como um inibidor da 

adoção de tecnologia, não pôde ser comprovada como estatisticamente representativa. 

A realidade aqui identificada vai ao encontro de outros estudos de âmbito semelhante 

(Muñoz, Gonzalez, & Maña, 2012; Oliveira et al., 2014), em que foram apontados 

argumentos como a evolução nas técnicas de manutenção da privacidade e segurança, 

a criação de melhores mecanismos de controlo, o desenvolvimento de novos sistemas 

de encriptamento e a existência de uma preocupação com a regulamentação legal 

destes temas. 

 

 

Contexto da organização: A existência de alinhamento entre o plano estratégico para 

as RSO e o plano estratégico da própria organização (H6) é, à luz dos resultados obtidos 

pelo presente estudo, tido como um potenciador do processo de adoção das referidas 

tecnologias. Esta situação está em linha com aquilo que foi publicado noutros estudos 

de cariz análogo (Kearns & Lederer, 2003, 2004; B. Reich & Benbasat, 2013). A definição 

do plano estratégico para as RSO deve ser realizada tendo em conta que, ao estar 

alinhado com aquilo que são os objetivos, limitações e constatações presentes no plano 

estratégico global da organização, mais hipóteses tem de ser executado corretamente e 

de originar maior retorno competitivo (Aversano, Grasso, & Tortorella, 2013; Li, Wang, 

Wu, Li, & Wang, 2011; Pereira et al., 2014). 

O nível de preparação da organização (H7), contrariamente ao defendido para alguns 

autores (Chwelos et al., 2001; Yoon & George, 2013), foi empiricamente identificado 

como não sendo relevante para o processo de adoção das RSO. Este constructo de 2ª 
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ordem é composto por três constructos de 1ª ordem: a preparação financeira (H7.1), a 

sofisticação do IT (H7.2) e o nível de preparação dos parceiros de negócio (H7.3).  

As contingências próprias dos tempos e das economias atuais têm forçado uma 

evolução no perfil técnico-humano necessário para um CIO. Atualmente um diretor de 

SI/TI tem não só de ser alguém com um elevado conhecimento técnico sobre toda a 

infraestrutura de TI e todos os sistemas de informação por ela suportada, mas também 

deve ser possuidor de um forte conhecimento sobre o funcionamento da organização, 

do seu enquadramento, e da sua estratégia global. Desta forma, a participação do 

departamento de SI/TI na definição e planeamento da estratégia global da organização 

(H8), ainda que reconhecidamente importante na perspetiva da literatura (L. Chen, 

2010; Li et al., 2011), não foi comprovada empiricamente no presente estudo como 

influente no processo de adoção das RSO. 

 

 

Contexto das pressões externas: A conceptualização das RSO indica que estas 

tecnologias, quando corretamente utilizadas, podem proporcionar às empresas um 

conjunto de vantagens competitivas que, certamente, serão uma mais-valia nos 

mercados extremamente concorrenciais em que as empresas vivem. Com base nesta 

premissa, a equipa de investigação tentou atingir alguma validação empírica de que a 

adoção das RSO, com base nas possíveis vantagens competitivas que pudessem daí advir 

(H9). Esta hipótese foi comprovada estatisticamente, indicando que este fator atua 

como um impulsionador da adoção das referidas tecnologias. Este resultado está em 

linha com vários estudos de âmbito semelhante (Gorla, Somers, & Wong, 2010; Nevo & 

Wade, 2011), indicando que tal como acontece para outras tecnologias, o processo de 

adoção das RSO pelas empresas é passível de ser influenciado pelas inerentes vantagens 

competitivas. 

A análise da existência de pressões competitivas relativamente à adoção das RSO e a 

validação do impacto que essas mesmas pressões têm no processo de adoção (H10) 

foram também alvo de atenção no presente estudo. Tal como pode ser verificado 
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através da análise da Figura 22, e a par com outros estudos análogos (Chang, Hai, Seo, 

Lee, & Yoon, 2013; Oliveira & Martins, 2010), as pressões competitivas atuam como 

impulsionadores da adoção das RSO. Esta noção de que as empresas tendencialmente 

tentam imitar aqueles comportamentos levados a cabo por as empresas dominantes ou 

de reconhecido sucesso (muito estudada na teoria inerente ao modelo institucional de 

adoção de tecnologia (Chatterjee et al., 2002)), tem certamente alguma influência na 

significância e validade das pressões competitivas.  

 

5.2. Estádios de Adoção das RSO ao Nível das Empresas 

Após uma derradeira análise aos resultados apresentados na secção anterior, a equipa 

de investigação, baseando-se no trabalho de Zhu et al. (2006) sobre a conceptualização 

do processo de adoção de tecnologia como um acontecimento faseado e passível de ser 

enquadrado em três estádios distintos, decidiu levar a cabo uma ação de conceção, e 

respetiva validação, de um modelo caracterizador desses mesmos estádios do processo 

de adoção das RSO ao nível das empresas. 

O processo de caracterização dos 3 estádios do processo de adoção (1 - iniciação, 2 – 

adoção, 3 – rotinização) é particularmente interessante de ser analisado, pois estes 

representam espaços temporais diferentes e enquadramentos organizacionais, 

económicos e sociais também díspares. Com base nesta noção de maior complexidade, 

é nossa opinião que uma análise meticulosa dos fatores impactantes em cada uma dos 

estádios do processo de adoção irá trazer muito mais riqueza e interesse ao presente 

projeto de investigação. 

Para que fosse possível a validação do modelo de adoção referido anteriormente, 

realizou-se uma nova análise à amostra de resultados advindos do questionário 

realizado (e apresentado no presente capítulo), sendo que desta vez, toda a análise foi 

feita tendo em vista a existência de 3 variáveis dependentes ao invés de apenas 1 

variável (correspondente à noção de adoção como um ato isolado). 

Na figura 23 é possível verificar que o presente modelo de adoção possui um conjunto 

de 6 variáveis independentes de primeira ordem, 2 variáveis independentes de 2ª 
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ordem e 3 variáveis dependentes, correspondentes a 10 hipóteses principais. Para que 

seja possível compreender extensivamente o modelo proposto, vamos de seguida 

apresentar o enquadramento de cada uma das hipóteses propostas. 

 

Security & Privacy

Need For Privacy

Trust in SNS 
Participants

Organization

Competitive Pressure

Alignment of SNS Plan 
With Business Plan

Use of SNS for 
Competitive 
Advantage

Top Management

Top Management
Top Management 

Participation

Top Management 
Belief

Readiness

H3(-; - ; -)

H8(+; + ; +)

IT Participation in 
Business

H2(+; + ; +)

H4(+; + ; +)

H7(+; + ; +)

H5(+; + ; +)

H1(+; + ; +)

External Pressures

H6(-; + ; +)

Financial Readiness IT Sophistication

Business Partners 
Readiness

H5.1(+)

H5.2(+)

H5.3(+)

SNS Initiation 

SNS Adoption 

SNS Routinization 

Top Management 
Support

H1.3(+)

H1.2(+)

H1.1(+)

H9(+)

H10(+)

 

Figura 23 - Modelo de estádios de adoção das RSO. 

 

Tal como foi referido na secção anterior, as variáveis em medição no estudo empírico 

realizado, foram aquelas que derivaram da execução do estudo Delphi. Visto que a 

natureza conceptual desta nova proposta de modelo de adoção das RSO, é na verdade 

a mesma que esteve por detrás da análise apresentada na secção anterior, este novo 

modelo vai também ser organizado em quatro contextos: 1) o contexto da gestão de 

topo e das suas atitudes e tendências; 2) o contexto da segurança e privacidade dos 
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dados; 3) o contexto referente às características internas da organização; 4) o contexto 

indiciante das pressões exercidas pelo ambiente externo à organização. 

A visualização da Figura 23 permite-nos distinguir a existência de alguns constructos que 

não estão diretamente relacionados com o fenómeno da adoção que se pretende 

estudar, mas sim com um outro constructo. No âmbito do nosso projeto, e seguindo os 

argumentos defendidos por vários autores (Chwelos et al., 2001; Pavlou & Fygenson, 

2006; Picoto et al., 2014), para a caracterização do modelo de estádios de adoção das 

RSO, foram utilizados dois constructos formativos: Top management (constituído por 

três constructos refletivos: Top management support, Top management participation e 

Top management belief) e Readiness (constituído por três constructos refletivos: 

Financial readiness, IT sophistication, e Business partner readiness), cuja influência sobre 

os vários estádios de adoção iria ser validada, e que, desta forma, é nossa opinião de 

que a conceção mais global da gestão de topo e da preparação da organização podem 

ser interpretados como elementos influenciadores mais significativos do processo de 

adoção das RSO. 

 

5.2.1. Hipóteses identificadas no desenvolvimento do modelo proposto 

Contexto da gestão de topo 

A validade do conceito de suporte por parte da gestão de topo de uma organização 

como variável diretamente relacionada com a direção do processo de adoção de 

tecnologia está devidamente assegurada pela literatura científica existente (Hwang & 

Schmidt, 2011; Wang et al., 2010). Tal como indica a literatura científica existente (Liang 

et al., 2007; T. Teo et al., 2006), a posição pró-ativa e participativa dos gestores de topo 

no processo de adoção de tecnologia representa um fator essencial para que este 

processo seja bem-sucedido (Sulin Ba et al., 2001). A conceptualização de crenças e 

definição inicial dos caminhos de ação, a percorrer no âmbito da adoção de uma dada 

tecnologia, por parte dos gestores de topo de uma organização são um dos fatores 

críticos para que esta possa almejar atingir todo o potencial que a referida tecnologia 

tem para oferecer (Chatterjee et al., 2002; Liang et al., 2007). 
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Os dados resultantes da validação do modelo de adoção das RSO, proposto 

anteriormente, indicam que o suporte, a participação e o conjunto de crenças da gestão 

de topo são críticas para a adoção destas mesmas tecnologias. Contudo, agora que 

estamos a estudar a influência que estas mesmas variáveis têm, nas várias fases do 

processo de adoção será, então, necessário construir uma hipótese que englobe cada 

um dos estádios do processo de adoção. 

H1 - A interação da gestão de topo da organização irá contribuir de forma positiva para 

a iniciação, adoção e rotinização das atividades relacionadas com as RSO. 

 

 

Contexto da segurança e privacidade 

Ainda que as RSO, como tecnologia Web que são, possam englobar um conjunto de 

atores menos confiáveis, a conceção geral é de que estas tecnologias são semelhantes 

às demais tecnologias Web, sofrendo desta forma das eventualidades inerentes (Habib, 

Ries, & Muhlhauser, 2010). Com base nesta conceção, e observando a relevância que os 

níveis de confianças nos atores envolvidos com uma determinada tecnologia têm na 

totalidade do seu processo de adoção, a seguinte hipótese foi definida pela equipa de 

investigação: 

H2. A existência de confiança nos participantes das RSO representa um indicador 

positivo para a iniciação, adoção e rotinização destas tecnologias ao nível das 

empresas. 

 

De acordo com Smith et al. (2011) e Hung et al. (2007), as questões relacionadas com 

privacidade são particularmente relevantes quando associadas ao paradigma das 

tecnologias Web. A sensação de ambiente não controlado e de constante insegurança 

dos seus dados faz com que algumas destas tecnologias não sejam adotadas, tanto a 

nível individual como ao nível das empresas. 
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A transposição desta ideia para a realidade das RSO, é possível que sobre estas 

tecnologias emergem as mesmas preocupações e reticências no que toca à sua adoção, 

permitindo a apresentação da seguinte hipótese: 

H3. A necessidade de privacidade irá atuar como um inibidor da iniciação, adoção e 

rotinização das RSO. 

 

 

Contexto da organização 

Tal como é defendido por Pereira et al. (2014), a existência de alinhamento entre as 

tecnologias e o negócio é crítico para o sucesso e desempenho de ambos. A transposição 

deste conceito para o enquadramento das RSO permite-nos assumir que, a definição de 

uma estratégia para as RSO alinhada com a estratégia global da organização representa, 

logo à partida, um ótimo indicador de sucesso das iniciativas que irão envolver as 

referidas tecnologias. 

A interiorização deste conceito, em paralelo com a perceção dos 3 estádios do processo 

de adoção das RSO, que estamos complementarmente a estudar, permite a aferição da 

seguinte hipótese: 

H4. A existência de um alinhamento, entre o plano estratégico para as RSO e o plano 

estratégico da organização, irá fomentar a iniciação, adoção e rotinização destas 

tecnologias. 

 

A premissa aceite no decorrer do presente projeto de investigação, e que diz respeito à 

natureza composta da preparação organizacional no enquadramento do nosso estudo 

empírico, indica que uma organização está preparada para adotar uma determinada 

tecnologia quando, do ponto de vista dos recursos financeiros, dos níveis de sofisticação 

das TI e do nível de preparação dos parceiros de negócio, tudo estiver em conformidade 

(Chwelos et al., 2001). 
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Tendo em conta a complexidade conceptual inerente às RSO e a divisão do processo de 

adoção, foi possível definir a seguinte hipótese: 

H5. Níveis consideráveis de preparação organizacional irão funcionar como agente 

fomentador da iniciação, adoção e rotinização das RSO ao nível das empresas. 

 

A complexidade dos atuais sistemas e tecnologias de informação, bem como a 

necessidade de tomadas de decisão cada vez mais informadas e assertivas (suportadas 

por um intrínseco conhecimento de todas as áreas da organização), virem trazer para a 

mesa de discussão a importância de o CIO estar presente nas reuniões de administração 

e de ser envolvido no processo de tomada de decisão (Kearns & Lederer, 2004). Esta 

mudança acarreta um aumento do conhecimento técnico envolvido aquando da análise 

das mais diversas situações inerentes à gestão da organização. 

A natureza técnica de muitas das ações necessárias para a implementação de iniciativas 

de negócio suportadas pelas RSO faz com que seja crítica a participação de agentes, 

devidamente especializados, no processo de tomada de decisão. Desta forma, e com o 

intuito de validar o impacto que a participação do CIO nas atividades de planeamento 

de negócio e tomada de decisão, a equipa de investigação conceptualizou a seguinte 

hipótese: 

H6. A participação ativa dos gestores de SI/TI, no processo de planeamento de negócio 

e tomada de decisão, é um fator positivo para a iniciação, adoção e rotinização das 

RSO ao nível das empresas. 

 

 

Contexto das pressões externas 

Da análise da literatura científica realizada no âmbito do presente projeto de 

investigação foi possível verificar que vários autores assumem como comprovada a 

relação entre a utilização de tecnologias e a melhoria dos indicadores de desempenho 

das empresas (Melville et al., 2004; T. S. Teo & Pian, 2003). 
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As RSO apresentam-se como tecnologias com um potencial enorme, com milhões de 

utilizadores registados e cuja utilização pode originar o surgimento de diversas 

vantagens competitivas que poderão, certamente, auxiliar a organização na sua busca 

por sucesso. Com base nesta compreensão, a equipa de investigação assumiu definir a 

seguinte hipótese, almejando conseguir caracterizar, a verdadeira influência que, a 

perceção da existência de vantagens competitivas inerentes à utilização das RSO têm 

nos estádios do processo de adoção. 

H7. A assunção de que a utilização das RSO no âmbito das atividades da organização 

irá originar vantagens competitivas, representará um fator positivo no próprio 

processo de iniciação, adoção e rotinização destas tecnologias. 

 As contantes mudanças e transformações do ambiente macroeconómico e social em 

que as empresas se movimentam, dão muitas vezes origem a necessidades de 

competitividade e desempenho que, de outra forma, não existiriam (Jeyaraj et al., 

2006). Estas necessidades são o típico promotor de ações de adoção de inovações, 

almejando que estas acarretem um conjunto de vantagens competitivas.  

Ao aplicarmos o raciocínio anterior às RSO e conjugando-o com uma perspetiva 

“faseada” do seu processo de adoção pelas empresas, é possível ser inferida a seguinte 

hipótese. 

H8. A existência de pressões competitivas irá agir positivamente no processo de 

iniciação, adoção e rotinização das RSO ao nível das empresas. 

 

A caracterização dos estádios do processo de adoção de tecnologia descritos por Zhu et 

al. (2006), e a sequência com que estes se desencadeiam, são os motivos pelos quais se 

assume a possibilidade da existência de influências entre o 1º estádio (Iniciação) e o 2º 

estádio (Adoção), bem como entre o 2º e o 3º estádio (rotinização). Com base nestes 

pressupostos, a equipa de investigação desenhou as seguintes hipóteses: 

H9. A existência prévia de um estádio de iniciação irá representar um fator positivo 

para a adoção das RSO ao nível das empresas. 
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H10. A existência prévia de um estádio de adoção irá representar um fator positivo 

para a rotinização das RSO ao nível das empresas. 

 

5.2.2. Estádios de Adoção (Variáveis Dependentes) 

A etapa de medição referente ao modelo de estádios de adoção proposto teve por base 

o questionário apresentado na seção 4.1.2, sendo que para fosse possível validar a 

inclusão dos referidos estádios de adoção, foram incluídas três novas variáveis 

dependentes: 1) SNS initiation, 2) SNS adoption e 3) SNS routinization. Cada uma destas 

variáveis irá então dizer respeito a um estádio de adoção das RSO específico e a sua 

descrição mais detalhada pode ser visualizada na Tabela 15. 

Variável Descrição 

SNS Initiation 

Da análise às últimas tendências no estudo da adoção de tecnologias, é possível verificar 

que, a incorporação de uma determinada inovação se inicia com uma identificação clara 

e focada e uma priorização dos problemas e necessidades da organização. Somente após 

esta ação é que devem ser realizadas pesquisas para encontrar inovações ou tecnologias 

que permitam colmatar os referidos problemas ou necessidades (Perrigot et al., 2012; 

Rogers, 2003). 

Desta forma, a medida em que uma característica ou valor de uma inovação corresponde 
a um problema ou necessidade identificado pela organização, irá funcionar como 

influenciador do processo de adoção da referida inovação (Zhu et al., 2006). 

Ao analisarmos os argumentos mencionados anteriormente, a equipa de investigação 
considera que a caracterização do processo de adoção das RSO deve ser feita com base 
nas indicações de Cooper and Zmud (1990), Aguila-Obra and Padilla-Meléndez (2006) e 
Zhu et al. (2006).  

Desta forma, no âmbito do presente projeto de investigação, assumimos como definição 
da iniciação às RSO, como sendo a primeira fase do processo de assimilação, e como uma 
fase onde a organização leva a cabo avaliações internas e externas no sentido de 
perceber se os benefícios inerentes às referidas tecnologias estão em linha com as 
necessidades da organização e se irão fomentar aumentos de desempenho e de 
expansão de Mercado. 

SNS Adoption 

De acordo com a literatura existente, a segunda fase do processo de assimilação de 
tecnologia é a fase da adoção. Ao nível das RSO, a fase de adoção refere-se à tomada de 
decisão, por parte da organização, de adotar as RSO como ferramentas e mecanismos de 
suporte a atividades organizacionais (Aguila-Obra & Padilla-Meléndez, 2006; Zhu et al., 
2006).  

SNS Routinization 

De acordo com Fichman and Kemerer (1999), para que uma tecnologia seja totalmente 
assimilada, tem de ser aceite, adotada e rotinizada. Tendo em conta a necessidade para 
que esta sequência de ações ocorra, e a normal falta de conhecimento especializado, as 
empresas têm de considerar a possibilidade de existências de desalinhamentos entre a 
tecnologia e o ambiente organizacional envolvente. 

No que diz respeito à rotinização das RSO, esta fase representa a terceira e última fase 
do processo de assimilação de tecnologia e é caracterizada por um uso transversal das 
RSO como ferramentas de suporte ao negócio e à criação de valor (Zhu et al., 2006). 

Tabela 15 - Variáveis dependentes do modelo de estádios de adoção das RSO. 
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Estas variáveis dependentes, e os respetivos itens de medida, irão permitir aferir junto 

dos respondentes ao questionário realizado, qual o estádio de adoção mais bem 

caracterizado pelo modelo proposto, e também quais as variáveis independentes mais 

influentes em cada um dos referidos estádios. 

 

5.2.3. Resultados 

5.2.3.1. Modelo de Medição 

Para que o modelo proposto para caracterizar dos estádios de adoção das RSO fosse 

validado do ponto de vista estatístico, vários testes e análises foram levadas a cabo, 

almejando sempre a garantia final de consistência e validade de inferência dos 

resultados atingidos. 

Uma das ações inerentes a um estudo empírico é a validação da sua estrutura e dos seus 

resultados, tipicamente através dos cálculos dos seus níveis de confiabilidade e validade 

de escalas, bem como das correlações e loadings existentes. Os dados relativos aos 

cálculos destes indicadores podem ser visualizados na tabela 17 e 18. 

 

Variáveis Confiabilidade Composta AVE 

Top Management Support 0,9627 0,8658 

Top Management Participation 0,9761 0,9317 

Top Management Belief 0,9723 0,9461 

Trust in SNS Participants 0,9845 0,9409 

Need for Privacy 0,9622 0,9272 

Alignment of SNS Plan With Business Plan 0,9625 0,8375 

Financial Readiness 1 1 

IT Sophistication 0,9073 0,6215 

Business Partners Readiness 0,9175 0,5867 

IT Participation in Business Planning 0,9448 0,7741 

Use of SNS for competitive advantage 0,9243 0,7534 

Competitive Pressure 0,9177 0,7888 

SNS Initiation 0,96 0,923 

SNS Adoption 0,9234 0,801 

SNS Routinization 0,8838 0,7187 

Tabela 16 - Indicadores de confiabilidade para a amostra (estádios de adoção). 
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De acordo com Henseler et al. (2009), quando analisamos os dados à luz da técnica da 

Confiabilidade Composta (CR) e os valores daí resultantes são superiores a 0.7, então 

estamos perante uma amostra cuja escala de medição se provou confiável. Tal como se 

pode observar nos dados apresentados na Tabela 16, a escala utilizada no presente 

estudo é confiável. 

Analisando a nossa amostra de acordo com as indicações de Fornell and Larcker (1981), 

segundo o qual, o garante de um nível de validade convergente adequado para uma 

amostra é a existência de valores de variância extraída média (AVE) superiores a 0.50, é 

possível verificar que a nossa amostra cumpre o critério apresentado (Tabela 17), 

assumindo desta forma a validade objetivada. 

Após a validação da escala utilizada, a equipa de investigação levou a cabo um estudo 

dos dados da amostra com o objetivo de avaliar a sua adequabilidade. Ainda que de 

acordo com Fornell and Larcker (1981), as variáveis possam ser consideradas adequadas 

quando o seu loading é superior a 0.5, no caso da presente amostra, todas as variáveis 

possuíam valores de loading acima de 0.54 (Anexo D) daí serem consideradas adequadas 

do ponto de vista estatístico. 

 

  TMS TMP TMB TPart NPR APBP RFR RITS RTPR ITPB UCA CompP SNSI SNSA SNSR 

TMS 0,93                             

TMP 0,81 0,97                           

TMB 0,81 0,79 0,97                         

TPart 0,31 0,33 0,35 0,97                       

NPR -0,11 -0,01 0 0,09 0,96                     

APBP 0,66 0,71 0,67 0,43 0 0,92                   

RFR 0,32 0,25 0,32 0,3 0,06 0,3 1                 

RITS 0,53 0,48 0,56 0,26 0,07 0,53 0,39 0,79               

RTPR 0,07 0,09 0,11 0,05 0,28 0,12 0,18 0,33 0,77             

ITPB 0,36 0,42 0,4 0,33 -0,02 0,46 0,16 0,12 0,01 0,88           

UCA 0,64 0,61 0,73 0,32 -0,01 0,61 0,27 0,49 0,18 0,36 0,87         

CompP 0,66 0,55 0,59 0,22 0 0,44 0,37 0,5 0,11 0,2 0,57 0,89       

SNSI 0,81 0,7 0,75 0,29 -0,05 0,63 0,23 0,47 -0,01 0,33 0,62 0,61 0,96     

SNSA 0,74 0,69 0,69 0,23 -0,03 0,6 0,22 0,59 0,12 0,27 0,63 0,64 0,74 0,89   

SNSR 0,49 0,49 0,52 0,36 0,01 0,54 0,29 0,45 0,17 0,35 0,44 0,36 0,45 0,52 0,85 

Tabela 17 - Raízes-quadradas dos AVE e correlações entre as variáveis em estudo (estádios de adoção). 
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No que diz respeito à validação discriminante dos constructos constituintes do modelo 

de estádios de adoção das RSO proposto, foram novamente seguidas como abordagens: 

1) o critério de Fornell and Larcker (1981) e 2) a análise dos cross-loadings. Tal como é 

visível na Tabela 18, para todos os constructos analisados, a raiz-quadrada do seu AVE 

apresenta-se sempre superior às suas correlações, dando assim como comprovado o 

critério de validação discriminante inicial. Da análise dos loadings e cross-loadings, 

necessários para averiguar o cumprimento do 2º critério, foi possível verificar que os 

loadings são maiores que os cross-loadings, o que indica a correspondência com o 

referido critério (Chin, 1998). Desta forma, ambos os critérios estão satisfeitos. Podemos 

então estimar o modelo estrutural. 

 

5.2.3.2. Modelo Estrutural 

A análise das hipóteses apresentadas teve por base o estudo das ligações existentes 

entre as variáveis independentes e as dependentes. O nível de significância de cada uma 

das ligações foi estimado usando um método de bootstrapping (500 amostragens), 

configurado para efetuar cálculos com base em 248 indivíduos. Os resultados desta 

análise podem ser visualizados na Figura 24.  

A análise dos resultados realizada teve por base os 3 estádios do processo da adoção. 

Desta forma, para o estádio de iniciação às RSO, os constructos passíveis de serem 

considerados como representantes de hipóteses estatisticamente confirmadas são: o 

Top management (H1) (p<0.01) e a Competitive pressure (H8) (p<0.01). Todas as 

restantes hipóteses não foram confirmadas estatisticamente com base na amostra de 

dados obtida.  

Relativamente ao estádio de adoção das RSO, os constructos Top management (H1) 

(p<0.05), Readiness (H5) (p<0.05) e Competitive pressure (H8) (p<0.05). Todas as 

restantes hipóteses que abrangiam a caracterização do referido estádio, não puderam 

ser consideradas estatisticamente significantes à luz da amostra de dados obtida 

durante a execução do questionário apresentado às empresas. 
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Nos dados referentes ao estádio de rotinização é possível constatar que apenas foi 

possível considerar 3 dos constructos como significantes do ponto de vista estatístico, a 

saber: Trust in SNS participants (H2) (p<0.05), Readiness (H5) (p<0.05) e IT participation 

in business planning (H6) (p<0.05). Com base na amostra recolhida no âmbito do 

presente estudo quantitativo, nenhum dos restantes constructos obteve classificações 

estatísticas suficientes para poder ser considerado significante. 

 

Security & Privacy

Need For Privacy

Trust in SNS 
Participants

Organization

Competitive Pressure

Alignment of SNS Plan 
With Business Plan

Use of SNS for 
Competitive 
Advantage

Top Management

Top Management
 (R2 = 1.000)

Top Management 
Participation

Top Management 
Belief

Readiness
R2 = 0.998

H3(-0.016; -0.014; -0.029)

H8(0.167***; 0.153**; -0.040)

IT Participation in 
Business

H2(0.002; -0.074;0.139**)

H4(0.089; 0.056; 0.145)

H7(0.046; 0.096; -0.017)

H5(-0.064; 0.138**; 0.193**)

H1(0.658***; 0.214**; 0.085)

External Pressures

H6(-0.013; -0.027; 0.148**)

Financial Readiness IT Sophistication

Business Partners 
Readiness

H5.1(0.658***)

H5.2(0.711***)

H5.3(0.456***)

SNS Initiation 
(R2 = 0.708) 

SNS Adoption 
 (R2 = 0.691)

SNS Routinization 
(R2 = 0.410)

Top Management 
Support

H1.3(0906***)

H1.2(0929***)

H1.1(0.953***)

H9(0.379***)

H10(0.244**)

 

Figura 24 - Significância estatística do modelo de estádios de adoção das RSO. 

 

Relativamente ao modelo de estádios de adoção proposto, é também possível verificar 

que estes mesmos estádios exercem influência uns nos outros. Esta constatação é 
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comprovada pela significância estatística passível de ser atribuída à influência do estádio 

de iniciação sobre o estádio de adoção (H9) (p<0.01) e à influência que o estádio de 

adoção exerce sobre o estádio de rotinização (H10) (p<0.05). 

Globalmente, o modelo de estádios de adoção das RSO ao nível das empresas proposto 

explica cerca de 71% da iniciação às RSO, 69% da adoção das RSO e 42% da rotinização 

da utilização das RSO. Desta forma, e com base em todos os dados apresentados 

anteriormente, é possível afirmar que o modelo proposto é bastante relevante para a 

explicação do fenómeno da divisão em estádios do processo de adoção das RSO ao nível 

das empresas. 

 

5.2.4. Discussão dos Resultados 

Tal como foi mencionado anteriormente, o presente estudo visa identificar o conjunto 

de fatores cuja influência, no processo de adoção das RSO ao nível das empresas, é mais 

significativa e passível de ser melhor enquadrado. Ao assumir que o referido processo 

pode ser caracterizado por 3 estádios (iniciação, adoção e rotinização), a equipa de 

investigação tentou atingir um modelo caracterizador deste fenómeno com base em 

quatro pontos de vista: 1) o ponto de vista da gestão de topo da organização e do seu 

papel global; 2) o ponto de vista das questões de segurança e privacidade de dados 

(tradicionalmente muito importante em tecnologias relacionadas com o ambiente 

Web); 3) o ponto de vista das características internas de organização; e 4) o ponto de 

vista das pressões exercidas pelo ambiente em que a organização se enquadra (Figura 

24). 

A análise realizada até agora aos resultados obtidos indica que é possível entender o 

modelo apresentado na Figura 24 como representativo do fenómeno dos estádios de 

adoção das RSO ao nível das empresas. Ainda assim, e para que seja possível uma maior 

compreensão do referido modelo, de seguida apresentamos uma discussão do modelo 

com base em cada um dos 3 referidos estádios.  
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5.2.4.1. Iniciação às Redes Sociais Online 

No que diz respeito à iniciação das redes sociais, o modelo apresentado, ainda que 

estatisticamente representativo e caracterizador de cerca de 71% deste estádio do 

processo de adoção das RSO, deve esta representatividade maioritariamente aos efeitos 

dos fatores: Top management (Top management support, Top management 

participation e Top management belief) e Competitive pressure (Figura 24). Com base 

nestes resultados, apenas o contexto da gestão de topo e das pressões externas se 

apresentam como verdadeiramente importantes para que uma organização inicie a 

utilização das RSO. 

 

 

Contexto da gestão de topo: Em termos globais para uma organização iniciar a utilização 

das RSO, e de acordo com os resultados retirados da amostra de dados do presente 

trabalho, necessita que a sua gestão de topo esteja disponível para dar suporte a todas 

as atividades necessários (H1.1), acautelando todas as necessidades (técnicas, logísticas 

e de recursos), para também participar ativamente nessas mesmas atividades (H1.2) e 

estar diretamente envolvido nas atividades, sendo que acima de tudo, deve ter esta 

atitude sempre apoiada na crença de que as RSO são tecnologias que irão permitir um 

aumento de desempenho e rendimento organizacional e económico, com um valor de 

troca reduzido (H1.3). Os resultados atingidos estão em linha com diversos estudos 

científicos de relevo, tais como os apresentados por Ifinedo (2011), Liang et al. (2007) e 

Hwang and Schmidt (2011). 

 

 

Contexto da segurança e privacidade: À semelhança dos estudos analisados e 

apresentados na secção de revisão da literatura, no presente estudo também foram 

incluídos fatores relacionados com questões de segurança e privacidade, que na nossa 

opinião, poderiam estar diretamente relacionados com as várias fases do processo de 

adoção das RSO ao nível das empresas. Os fatores escolhidos, a saber, o nível de 
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confiança existente sobre os atores diretamente relacionados com as RSO (H2) e a 

necessidade da existência de garantias de privacidade dos dados inerentes à utilização 

das referidas tecnologias (H3). 

No âmbito da amostra de dados recolhida no presente estudo e no seu enquadramento 

no modelo de estádios de adoção (apresentado na Figura 24), após a sua análise no 

contexto da iniciação à utilização das RSO, não foi possível caracterizar nenhum dos 

fatores constituintes do contexto da segurança e privacidade, como sendo 

estatisticamente significativos. 

 

 

Contexto da organização: Um dos fatores identificados inicialmente como podendo ser 

relevante para a iniciação das empresas às RSO é o alinhamento do plano estratégico 

para as RSO e o plano estratégico da organização (H4). Contudo, conforme se pode 

verificar na análise da amostra de dados resultante do questionário levado a cabo, não 

foi possível confirmar a significância estatística deste fator para o estádio da iniciação às 

RSO e por inerência a hipótese 4. 

Da observação dos resultados estatísticos apresentados anteriormente (Figura 24), é 

aferível que o nível de preparação da organização (H5) não representa um fator 

estatisticamente significante para a iniciação à utilização das RSO ao nível das empresas. 

Ainda que este fator (de 2ª ordem) seja constituído por outros constructos de 1ª ordem 

com significância estatística (a preparação financeira (H7.1), a sofisticação das TI (H7.2) 

e o nível de preparação dos parceiros de negócio (H7.3), este indicador não foi suficiente 

para a sua comprovação.  

À medida que as empresas vão vendo as suas necessidades organizacionais e técnicas 

sendo alteradas, também a sua forma de agir tem de se ir ajustando. Um dos ajustes 

que, à luz do nosso conhecimento, parecia ser relevante para a iniciação à utilização das 

RSO por parte das empresas era a participação do CIO (ou Diretor de SI/TI) na definição 

e planeamento da estratégia global da organização (H6). Porém, uma análise detalhada 

aos resultados obtidos durante o presente projeto de investigação revelou que, no que 
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diz respeito a este estádio processo de adoção das RSO, a participação do referido ator 

nas atividades de gestão e planeamento, não se mostrou passível de ser considerada 

estatisticamente significante. Esta corroboração é assim assumida como o suporte para 

a rejeição da hipótese 6. 

 

 

Contexto das pressões externas: A utilização das RSO como uma tecnologia cuja 

utilização pode originar vantagens competitivas é um dos fatores, cuja influência na 

iniciação do processo de adoção das RSO, a equipa de investigação (H7), inerente ao 

presente projeto, quis validar empiricamente. Tal como é possível verificar na Figura 24, 

a aplicação dos dados obtidos ao modelo de estádios de adoção proposto, não é possível 

validar a hipótese 7, pois não foi atingida a sua significância do ponto de vista estatístico. 

Ao ser fomentada pela existência de diversas pressões competitivas (H8), a iniciação às 

RSO deve ser feita, tendo também por base a essência dessas mesmas pressões e uma 

análise correta e honesta daquilo que são as exigências do ambiente externo à 

organização. Esta mesma conceção é defendida e comprovada por Premkumar and 

Roberts (1999) e Grandon and Pearson (2004). Ora, com base na observação dos dados 

apresentados na Figura 24, identificámos a significância estatística necessária para 

validar a hipótese 8. Esta confirmação está em linha com aquilo que é apresentado em 

várias publicações de relevo científico (Chang et al., 2013; Oliveira & Martins, 2010). 

 

5.2.4.2. Adoção das Redes Sociais Online 

Como forma de caracterizar o estádio de adoção das RSO, contemplada no modelo de 

estádios de adoção das RSO proposto (Figura 24), foi levada a cabo uma análise 

estatística aos resultados obtidos no questionário realizado, sendo que esses resultados 

revelaram o referido modelo como caracterizador de cerca de 61% do estádio em 

questão. Através desta análise foi também possível identificar os fatores com maior 

relevância, a saber: Top management (Top management support, Top management 

participation e Top management belief), Readiness (Financial readiness, IT sophistication 
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e Business partners readiness) e Competitive pressure. Com base nestes resultados, 

apenas os contextos da gestão de topo, das características da organização e das 

pressões externas se apresentam como verdadeiramente importantes para que uma 

organização adote as RSO. 

 

 

Contexto da gestão de topo: Os resultados obtidos pelo presente estudo indicam que o 

contexto da gestão de topo e as inerentes variáveis (Top management (H1), Top 

management support (H1.1), Top management participation (H1.2), e Top management 

belief (H1.3)), podem ser considerados relevantes para a caracterização do estádio 

intermédia do processo de adoção das RSO (adoção) ao nível das empresas. 

Desta forma, após análise realizada aos dados da amostra, é possível aferir que o 

referido estádio tem mais tendência a ocorrer quando a gestão de topo da organização 

dá o apoio necessário à realização das atividades relacionadas com as RSO (H1.1), está 

disponível para participar ativamente nessas mesmas atividades (H1.2) e transmite 

motivação e confiança nos resultados da adoção das RSO para o desempenho da 

organização (H1.3) (Hwang & Schmidt, 2011; Ifinedo, 2011; Liang et al., 2007). 

 

 

Contexto da segurança e privacidade: Em linha com os resultados obtidos aquando da 

análise da iniciação, também aqui o contexto da segurança e privacidade não se revelou 

estatisticamente significante. No que diz respeito à confiança nos atores intervenientes 

nas atividades relacionadas com as RSO e a influência que esta confiança tem na adoção 

destas tecnologias (H2), a falta de significância estatística presente nos resultados 

inviabiliza a confirmação da hipótese 2 apresentada no âmbito do presente estádio de 

adoção. Em termos da necessidade de privacidade como obstáculo a este mesmo 

estádio (H3), não foi possível validar estatisticamente esta hipótese tal como é visível na 

Figura 24. 
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Contexto da organização: O alinhamento do plano estratégico para as RSO com o plano 

estratégico da organização (H4) era um dos fatores, cuja influência no estádio de adoção 

das RSO, se objetivou estudar. Porém, após verificação e interpretação dos dados 

estatísticos resultantes, não foi possível confirmar a significância estatística deste fator 

e por inerência a hipótese delineada. 

Da observação dos resultados estatísticos apresentados anteriormente, é aferível que o 

nível de preparação da organização (H5) assume um papel importante no estádio de 

adoção, pois foi possível identificar a sua significância estatística. Desta forma, no 

momento da adoção das referidas tecnologias, será muito importante para as empresas 

perceberem qual a sua disponibilidade financeira para suportar as atividades inerentes 

às RSO, qual o nível de sofisticação das suas TI e também qual o nível de adequação e 

preparação dos seus parceiros de negócio para a realização de iniciativas nas RSO em 

que estes estejam envolvidos. 

Ainda que, tal como foi mencionado anteriormente, o papel do CIO seja cada vez mais 

crítico na delineação e preparação de respostas por parte das empresas aos vários 

desafios que lhes vão surgindo (H6), no âmbito dos estádios de adoção das RSO, e tendo 

por enquadramento a amostra de dados inerente ao presente estudo, esta hipótese não 

se verificou significante do ponto de vista estatístico, o que inviabilizou a comprovação 

da hipótese formulada. 

 

 

Contexto das pressões externas: A existência de vantagens competitivas inerentes à 

utilização das redes sociais online pode originar pressões nas empresas direcionadas à 

adoção destas tecnologias (H7). Contudo, no decorrer da examinação dos resultados da 

validação empírica do modelo de estádios de adoção proposto, foi possível verificar que 

no contexto da adoção, a hipótese de que este tipo de pressões pudessem influenciar o 

próprio fenómeno global, não pôde ser confirmada, pois a significância estatística 

necessária não foi atingida. 
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As pressões competitivas impostas pelo ambiente externo à organização relativamente 

à adoção das RSO (H8) são uma realidade inegável (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & 

Silvestre, 2011). Com base nesta afirmação, a equipa de investigação decidiu verificar 

qual o nível de influência que estas pressões poderiam exercer sobre o estádio de 

adoção das RSO ao nível das empresas. Da examinação da Figura 24 é possível verificar 

que a existência de pressões competitivas é um fator impulsionador do referido estádio.  

 

5.2.4.3. Rotinização das Redes Sociais Online 

O estádio de rotinização do processo de adoção das RSO ao nível das empresas consiste 

na criação de mecanismos de utilização focada, bem definida e constante das RSO como 

tecnologia de suporte às atividades da organização. O modelo de adoção proposto e 

representado na Figura 23 reflete a preocupação da equipa de investigação em analisar 

a influência que os vários fatores representados no modelo assumem sobre os vários 

estádios de adoção. 

Em termos globais, e após uma etapa de análise e reflexão sobre os resultados 

estatísticos obtidos a partir da amostra de dados disponível, foi possível aferir que a 

rotinização da utilização das RSO ao nível das empresas é explicada parcialmente pelo 

modelo proposto (R2 = 0.41), sendo o contexto da segurança e privacidade e o contexto 

das características internas da organização, aqueles com maior contributo para esta 

representatividade. 

 

 

Contexto da gestão de topo: Ao contrário do verificado para os anteriores estádios do 

processo de adoção das RSO, o contexto da gestão de topo, e os fatores nele 

englobados, não se mostraram estatisticamente significativos na caracterização da 

rotinização da utilização das RSO ao nível das empresas. 

Da anterior constatação resulta que o perfil e as ações da gestão de topo (H1), e mais 

propriamente o suporte que esta poderia fornecer ao planeamento e realização de 
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atividades englobantes das RSO (H1.1), a sua participação nessas mesmas atividades 

(H1.2) e a sua crença no sucesso e nos benefícios da utilização destas tecnologias (H1.3), 

não são verdadeiramente relevantes para a rotinização das RSO no contexto 

organizacional. Inerentemente, as hipóteses relativas ao contexto da gestão de topo não 

puderam ser consideradas como validadas. 

 

 

Contexto da segurança e privacidade: Tal como foi referido na análise dos resultados 

referentes aos restantes estádios do processo de adoção das RSO, de acordo com a 

literatura, a existência de níveis de confiança elevados nos atores que participam nas 

RSO deveria ser considerado um fator incentivador para a adoção destas tecnologias 

(H2). Assim, no campo de ação da fase de rotinização, este fator deveria ser considerado 

como relevante, pois somente confiando nos restantes intervenientes das RSO é que as 

empresas irão sentir vontade e até incentivo em desenvolver mais, melhores e mais 

complexas iniciativas que envolvam estas tecnologias. Com base nos dados 

apresentados na Figura 24, a constatação anterior é passível de ser considerada válida 

do ponto de vista estatístico. Esta realidade sugere que as empresas sentem a 

necessidade de assegurar a criação de níveis de confiança razoáveis nos restantes 

participantes nas RSO, antes de promoverem a criação de rotinas e atividades mais 

complexas e recorrentes suportadas nestas mesmas tecnologias. 

No que diz respeito à hipótese definida de a necessidade de privacidade representar um 

fator obstrutivo à rotinização da utilização das RSO ao nível das empresas (H3), a análise 

à amostra de dados disponível não nos permite identificar a significância estatística 

necessária para validar a referida hipótese. 

 

 

Contexto da organização: No âmbito desta fase do processo de validação do modelo 

proposto objetivou-se a verificação do efeito que a existência de alinhamento entre o 

plano estratégico para as RSO e o plano estratégico da organização (H4) tinha no estádio 
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de rotinização das RSO. Todavia, uma averiguação mais detalhada dos resultados 

estatísticos obtidos não nos permitem aferir conclusões significativas sobre a validade 

da proposição apresentada. 

A preponderância que o índice de preparação de uma organização (H5) apresenta 

relativamente a fatores como a sua disponibilidade financeira (H5.1), a sofisticação das 

suas TI (H5.2) e o nível de preparação dos seus parceiros de negócios (H5.3), eram 

efeitos desejáveis de serem analisados aquando da realização do presente estudo 

empírico. Tal como é visível na Figura 24, o índice de preparação de uma organização é 

essencial para o desenrolar de ações e iniciativas mais complexas e de maior dimensão 

e abrangência suportadas pelas RSO. Posto isto, é possível aferir a validação das 

inerentes hipóteses. 

A participação do CIO ou do Diretor de SI/TI nas atividades de definição, planeamento e 

execução do plano estratégico da organização é, de acordo com a literatura apresentada 

anteriormente, um fator determinante para o sucesso das empresas atuais e para a 

adoção de novas tecnologias (H6). Esta constatação foi confirmada para o estádio de 

rotinização do processo de adoção das RSO, pois a relação entre o fator apresentado e 

o estádio em causa é estatisticamente significante. Desta forma, para que as empresas 

possam desenvolver significativamente as iniciativas que incluam a utilização das RSO, 

é necessário um forte e consistente envolvimento por parte do CIO nas etapas de 

definição e planificação, não só destas ações, mas também do seu enquadramento com 

a envolvência da organização. 

 

 

Contexto das pressões externas: A utilização das RSO como uma tecnologia cuja 

utilização pode originar vantagens competitivas é um dos fatores cuja influência na 

rotinização do processo de adoção das RSO a equipa de investigação (H7), inerente ao 

presente projeto, quis validar empiricamente. Contudo, devido à falta de significância 

estatística entre este fator e a rotinização da utilização das RSO, a hipótese proposta 
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não pôde ser validada, não sendo por isso possível inferir alguma indicação sobre a 

relevância deste fator. 

A existência de diversas pressões competitivas direcionadas para a rotinização da 

utilização das RSO e, a influência que essas mesmas pressões podem ter sobre o referido 

estádio do processo de adoção (H8), foi alvo de atenção e estudo pela equipa de 

investigação. Não obstante, a análise dos resultados estatísticos atingidos a partir da 

amostra de dados disponível, não permitiu atingir uma validação da hipótese 

apresentada, pois os níveis de significância estatística existentes entre as pressões 

competitivas existentes e a rotinização das RSO não são suficientes para serem 

simbólicos. 

 

5.3. Considerações Globais 

A realização do estudo empírico apresentado, cujo objetivo era o teste da validade dos 

modelos de adoção das redes sociais online apresentados, apresentou-se deveras 

complexo e com uma interpretação final não muito simples. Desta forma, e para que 

fosse possível disponibilizar uma perceção mais linear e imediata dos resultados 

atingidos no decorrer do referido estudo, criámos uma representação gráfica (visível na 

Tabela 18) onde de forma muito rápida podemos verificar quais as hipóteses que foram 

compravas para cada modelo de adoção proposto. 

Através da análise da Tabela 18 é então possível verificar para cada um dos modelos de 

adoção das RSO proposto, quais as hipóteses que foi possível validar empiricamente e 

qual o constructo associado. Estas indicações podem certamente ser interpretadas 

como aspetos críticos do processo da adoção das RSO e sobre os quais as empresas 

devem debruçar a sua atenção. 
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Modelo Variáveis 
Dependentes 

Hipóteses Validadas 

M
o

d
el

o
 d

e 
A

d
o

çã
o

 d
as

 
R

SO
 

Adoção 

H1. A existência de suporte por parte da gestão de topo da organização 

irá contribuir de forma positiva para a adoção das RSO (Top 

Management Support). 

H6. A existência de um alinhamento, entre o plano estratégico para as 

RSO e o plano estratégico da organização, irá fomentar a adoção destas 

tecnologias (Alignment of SNS Plan With Business Plan). 

H10. A existência de pressões competitivas irá agir positivamente no 

processo de adoção das RSO ao nível das empresas (Competitive 

Pressure). 

M
o

d
el

o
 d

e 
Es

tá
d

io
s 

d
e 

A
d

o
çã

o
 d

as
 R

SO
 

Iniciação 

H1 - A interação da gestão de topo da organização irá contribuir de 

forma positiva para a iniciação das atividades relacionadas com as RSO 

(Top Management). 

H8. A existência de pressões competitivas irá agir positivamente no 

processo de iniciação, adoção e rotinização das RSO ao nível das 

empresas (Competitive Pressure). 

Adoção 

H1 - A interação da gestão de topo da organização irá contribuir de 

forma positiva para a iniciação das atividades relacionadas com as RSO 

(Top Management). 

H5. Níveis consideráveis de preparação organizacional irão funcionar 

como agente fomentador da iniciação, adoção e rotinização das RSO ao 

nível das empresas (Readiness). 

H8. A existência de pressões competitivas irá agir positivamente no 

processo de iniciação, adoção e rotinização das RSO ao nível das 

empresas (Competitive Pressure). 

Rotinização 

H2. A existência de confiança nos participantes das RSO representa um 

indicador positivo para a iniciação, adoção e rotinização destas 

tecnologias ao nível das empresas (Trust in SNS Participants). 

H5. Níveis consideráveis de preparação organizacional irão funcionar 

como agente fomentador da iniciação, adoção e rotinização das RSO ao 

nível das empresas (Readiness). 

H6. A participação ativa dos gestores de SI/TI, no processo de 

planeamento de negócio e tomada de decisão, é um fator positivo para 

a iniciação, adoção e rotinização das RSO ao nível das empresas (IT 

Participation in Business). 

Tabela 18 - Hipóteses validadas em ambos os modelos de adoção das RSO Propostos. 
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5.4. Resumo 

No presente capítulo foram apresentados os dois modelos de adoção das RSO propostos 

no âmbito do presente projeto, tendo sido também feita uma descrição detalhada do 

processo de validação empírica destes mesmos modelos e dos resultados atingidos. 

 No capítulo seguinte (Cap. 6), irão ser apresentadas as conclusões alcançadas no 

decorrer do presente projeto de investigação.  
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6 
6. Conclusões 

No presente capítulo irão ser apresentadas as considerações e resultados atingidos no 

âmbito do presente projeto de investigação, e também os contributos associados à sua 

realização. Finalizaremos a apresentar algumas limitações e intenções para 

desenvolvimentos futuros do nosso trabalho. 

 

6.1. Resumo dos Resultados 

De todas as tecnologias respeitantes à Web 2.0, as redes sociais online são atualmente 

as mais importantes e aquelas cuja manipulação e utilização se vem a assumir como 

uma verdadeira tendência (Murray & Waller, 2007). Assumindo-se como extensões 

tecnológicas do conceito de rede social real (original da Psicologia e Sociologia), as RSO 

com a sua natureza global permitem que as comunicações realizadas no seu seio possam 

envolver um número significativamente maior de interlocutores, sendo que o resultado 

dessas comunicações (informação e conteúdos) perdura por períodos de tempo muito 

superiores (Murray & Waller, 2007; Sharp, 2009). Esta sua especificidade tem vindo a 

transformar estas tecnologias num nicho de oportunidades no que diz respeito ao 

estudo de teorias, frameworks e modelos que descrevam, analisem e expliquem os 

comportamentos inerentes à sua adoção e utilização (Agarwal et al., 2008; Monge & 

Contractor, 2003; Oinas-Kukkonen et al., 2010).  

Ainda que a utilização das RSO tenha vindo a aumentar significativamente desde o início 

do Séc. XXI, o aumento mais relevante tem sido verificado nos últimos anos, sendo 

atualmente o número de utilizadores registados superior a 1000 milhões. Esta evolução 

na adesão a estas tecnologias resultou num desenvolvimento muito relevante ao nível 

das funcionalidades disponibilizadas e da complexidade técnica e logística inerente ao 
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seu funcionamento (Martins et al., 2012). Mesmo com os níveis de adesão às RSO em 

tão grande escala, estes números dizem maioritariamente respeito a utilizadores 

individuais e não a empresas, cujas ações e iniciativas de negócio suportadas pelas RSO 

ainda estão no seu início (Kiron et al., 2012), não sendo possível ainda entender 

claramente quais os verdadeiros benefícios/custos da utilização destas tecnologias no 

contexto organizacional (Kane et al., 2012). Ainda assim, várias são já as oportunidades 

relacionadas com as RSO e que permitem perspetivar algumas alterações na forma de 

estar e agir das empresas (Bampo et al., 2008; Cheng, 2010; A. Kaplan & Haenlein, 2010). 

Desta forma, tornou-se crítico estudar os fatores cuja influência é mais significativa no 

processo de adoção das RSO pelas empresas, pois apenas desta forma a tomada de 

decisão das referidas empresas, relativamente às RSO, pode ser levada a cabo de forma 

informada e consciente. 

De forma a melhor compreender o processo de adoção das RSO ao nível das empresas 

e os fatores que mais influenciavam este processo, a equipa de investigação inerente ao 

presente projeto de doutoramento, levou a cabo uma abordagem de âmbito misto, ou 

seja, realizou um estudo qualitativo (mais propriamente um estudo Delphi), seguido de 

um estudo empírico cujo objetivo era validar as indicações destacáveis do primeiro. Esta 

abordagem mista, com benefícios claros em termos de validade dos resultados 

atingíveis, tem vindo a ser utilizada por diversos autores, com resultados muito 

interessantes quer do ponto de vista científico quer do ponto de vista prático (B. Kaplan 

& Duchon, 1988; Neuman, 2005; Onwuegbuzie & Leech, 2005; Venkatesh et al., 2013). 

Após uma revisão sistemática da literatura acerca não só da Web 2.0 e das RSO, mas 

também da adoção de SI/TI ao nível individual e ao nível das empresas (Martins et al., 

2014), foram reunidos uma série de constructos, cuja conceção e comprovação teórica 

e prática, era passível de ser adaptada à realidade das redes sociais online (Cap. 2). O 

nome destes constructos foram preservados em Inglês ao longo de todo o documento, 

pois desta forma existiria garantia de que não perderiam o seu sentido inicial aquando 

da tradução para Português. Com base no referido conjunto de constructos, foi 

planeado e implementado um estudo Delphi (Cap. 3), cujo objetivo era a obtenção de 

uma opinião em forma de consenso resultante do feedback de peritos (Landeta, 2006; 

Rowe & Wright, 2011; L. Santos, 2004). No caso do presente projeto, estiveram 
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envolvidos diretamente no estudo Delphi 24 peritos nacionais e internacionais, que ao 

longo de 2 rondas de interação, concluíram que as variáveis mais importantes para o 

processo de adoção das RSO ao nível das empresas eram as seguintes: 1) Need for 

privacy, 2) Alignment of SNS plan with business plan, 3) Top management belief, 4) Use 

of SNS for competitive advantage, 5) Competitive pressure, 6) Top management 

support, 7) Trust in sns participants, 8) Top management participation, 9) IT 

participation in business planning, e 10) Readiness. 

Após os resultados do estudo Delphi terem sido validados, a equipa de investigação 

levou a cado uma etapa de definição de dois modelos de adoção das RSO ao nível das 

empresas (Cap. 4): 1) o Modelo de adoção genérica das RSO – que contempla o processo 

de adoção como um ato isolado, e 2) o Modelo de estádios de adoção das RSO – de 

acordo com o qual o processo de adoção das RSO é composto por três estádios 

sequenciais (iniciação, adoção e rotinização). Ambos os modelos propostos eram 

compostos pelas variáveis identificadas inicialmente no estudo Delphi como sendo as 

mais importantes para a adoção das RSO ao nível das empresas. A validação empírica 

destes dois modelos foi devidamente planeada e foi levada a cabo através de um 

questionário online (Oliveira et al., 2014) (Cap. 4). O mencionado questionário foi 

enviado a 2000 empresas Portuguesas, tendo sido obtida uma taxa de resposta de cerca 

de 17%, suficiente para serem inferidas conclusões sobre a representatividade que cada 

uma dos modelos apresentava relativamente à caracterização do fenómeno da adoção 

das RSO ao nível das empresas (Hsu et al., 2006; Lin & Lin, 2008; Liu et al., 2008; 

Ranganathan et al., 2004). 

Após análise e tratamento estatístico dos dados oriundos do questionário levado a cabo, 

foi possível verificar que o modelo de adoção genérica das RSO é passível de caracterizar 

cerca de 65% do fenómeno em estudo, sendo neste caso, maioritariamente influenciado 

pelas variáveis Top management support, Alignment of SNS plan with business plan, Use 

of SNS for competitive advantage e Competitive pressure. 

No que diz respeito ao modelo de estádios de adoção das RSO ao nível das empresas, os 

resultados estatísticos decorrentes da sua análise indicam que ele representa cerca de 

71% da fase de iniciação à utilização das RSO por parte das empresas (motivadas pelos 
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constructos Top management e Competitive pressure), cerca de 69% da fase de adoção 

das RSO (devendo este indicador, maioritariamente, aos constructos Top management, 

Readiness e Competitive pressure) e representa cerca de 41% da fase de rotinização 

(que é motivada pelos constructos Trust in SNS participants, Readiness e IT participation 

in business planning). É também interessante perceber que, através da análise aos 

resultados empíricos do modelo de estádios de adoção proposto, é possível identificar 

uma relação entre a fase de adoção e a de iniciação, bem como da fase de rotinização 

para a fase de adoção. 

Ao procedermos a uma observação global dos resultados obtidos, é possível reconhecer 

que a disponibilização de suporte técnico, logístico e organizacional às iniciativas que 

envolvam as RSO por parte da gestão de topo de uma organização, bem como a 

participação desses mesmos atores nas referidas iniciativas, e a crença de que as RSO 

são tecnologias benéficas para as empresas e que a sua utilização irá originar resultados 

positivos, são fatores críticos para que a adoção das RSO possa uma realidade (Liang et 

al., 2007; Wang et al., 2010). Também o constructo Competitive pressure, representante 

das pressões competitivas exercidas pelo ambiente externo à organização e 

direcionadas (no caso) à adoção das RSO, se verificou como muito importante 

caracterizador do processo de adoção das referidas tecnologias ao nível das empresas 

(Chang et al., 2013; Oliveira & Martins, 2010). 

Da realização do presente projeto de investigação, é opinião da equipa de investigação 

que a utilização de uma abordagem mista, utilizando paralelamente métodos 

qualitativos e quantitativos, se mostrou correta para estudar de forma abrangente o 

fenómeno da adoção de tecnologia, em especial das RSO. Por outro lado, também a 

análise e caracterização do fenómeno da adoção das RSO nos parece ser mais detalhada 

e com maior valor para as empresas, quando utilizamos o conceito de estádios de 

adoção. 
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6.2. Objetivos vs. Contributos 

O desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura relativa aos temas das 

redes sociais online e do seu processo de adoção a nível individual e ao nível das 

empresas representa um importante contributo para a literatura, visto que o número 

de estudo semelhantes é muito diminuto (Cheung & Lee, 2010; Dalkey & Helmer, 1963; 

Fang et al., 2013; Hoffman & Fodor, 2010; Martins et al., 2014). 

A identificação de um conjunto alargado de constructos passíveis de serem associados 

à adoção das redes sociais online ao nível das empresas, bem como a sua análise através 

de uma abordagem metodológica mista, envolvendo um estudo Delphi e um estudo 

quantitativo, representa, à luz do nosso conhecimento um contributo até ao momento 

único para a literatura. Esta abordagem mista, que culminou na definição de dois 

modelos caracterizadores do processo de adoção das referidas tecnologias e na sua 

inerente validação através de um questionário online, enviado para um conjunto 

significativa de empresas, permitiu não só estabelecer estes modelos como válidos, mas 

permitiu também criar pontos de comparação entre os constructos classificados pelos 

peritos do estudo qualitativo como importantes para o processo de adoção das RSO, e 

os constructos considerados estatisticamente significantes pelas empresas 

respondentes ao questionário. 

A criação de modelos de adoção das RSO ao nível das empresas que contemplem, 

paralelamente, o contexto das características, perfil e tendências da gestão de topo, o 

contexto das questões relacionadas com segurança e privacidade, o contexto das 

características individuais e internas da organização e o contexto das pressões exercidas 

sobre a organização por parte do ambiente onde esta se enquadra, é também em nossa 

opinião um importante contributo, pois no limite do nosso conhecimento nenhum outro 

modelo de adoção de tecnologia se lhe assemelha. 

Uma melhor compreensão da relação entre os objetivos que nos propusemos atingir no 

decorrer do projeto de investigação e os contributos atingidos é visível na Tabela 19. 
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Objetivo Contributo 

Resumir, analisar e avaliar a 

bibliografia relevante e o 

estado da arte no que 

respeita às RSO; 

No decorrer do projeto de investigação foi feita uma revisão 

sistemática da literatura relativamente ao tópico das redes sociais 

online, sendo possível neste momento ter um conjunto de 

conteúdos caracterizadores das RSO e da sua utilização em contexto 

organizacional. Este facto permite-nos dar como atingido o objetivo 

a que nos propusemos. 

Resumir, analisar e avaliar a 

bibliografia relevante e o 

estado da arte no que 

respeita a adoção de 

tecnologias, mais 

propriamente a adoção das 

RSO; 

De forma a ser possível entender o conceito de adoção de 

tecnologia, perceber quais os modelos que existem para caracterizar 

este fenómeno e qual o enquadramento deste tópico com as RSO, a 

equipa de investigação levou a cabo uma revisão sistemática da 

literatura, tendo atingido um repositório de informação sobre todos 

os referidos temas, tendo desta forma sido atingido o objetivo 

proposto. 

Criar um modelo teórico 

caracterizador da adoção das 

RSO ao nível das empresas; 

Após a análise da literatura relevante sobre os temas das RSO e da 

adoção de tecnologia, e com base no objetivo proposto, a equipa de 

investigação levou a cabo uma abordagem metodológica mista 

como forma de atingir um modelo caracterizador da adoção das 

RSO ao nível das empresas. A referida abordagem iniciou com a 

definição e execução de um estudo Delphi, cujo objetivo era atingir 

uma lista de variáveis passíveis de serem consideradas críticas para 

o fenómeno da adoção das RSO. Após atingida a dita lista de 

variáveis, a equipa de investigação criou dois modelos que visavam 

a caracterização da adoção das RSO ao nível das empresas, um deles 

observando a adoção como um fenómeno genérico e isolado, e o 

outro analisando a adoção das RSO como um processo composto 

por três fases. 

Com base no mencionado, a equipa de investigação assume como 

cumprido o objetivo proposto inicialmente. 

Comprovar a validade teórica 

e prática do modelo 

proposto, utilizando para isso 

abordagens qualitativas e 

quantitativas. 

Após terem sido criados os modelos de adoção das RSO ao nível das 

empresas, a equipa de investigação definiu, planeou e levou a cabo 

um estudo empírico cujo objetivo era inferir da validade e 

significância dos modelos propostos. Tendo em conta os resultados 

obtidos neste estudo e a aceitação destes como válidos e coerentes, 

foi então possível inferir considerações sobre a validade dos 

modelos propostos. 

Estes indicadores, fazem com que seja possível percecionar o 

objetivo proposto como atingido. 

Tabela 19 - Síntese dos contributos resultantes do presente projeto de investigação. 
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6.3. Limitações e Trabalho Futuro 

O projeto de investigação apresentado no presente documento, em consonância com a 

grande maioria dos trabalhos de âmbito científico, enquadra um conjunto de limitações. 

A caracterização do processo de adoção das RSO ao nível das empresas foi feita tendo 

por base um conjunto de variáveis resultados de um estudo Delphi, contudo é nossa 

opinião de que esta limitação pode ter excluído um conjunto de variáveis tipicamente 

associadas à adoção de tecnologias Web. Desta forma, será muito interessante no 

futuro, tentar uma incorporação de novas variáveis nos modelos propostos e efetuar 

nova validação empírica. 

Um dos objetivos genéricos de qualquer trabalho científico é a sua publicação e 

divulgação junto da comunidade científica. Desta forma, uma das atividades que 

pretendemos levar a cabo no futuro é a publicação dos resultados atingidos em revistas 

de origem científica indexadas pelo JCR e que sejam consideradas muito relevantes na 

área dos Sistemas de Informação. 

Sendo um modelo caracterizador do fenómeno da adoção das RSO ao nível das 

empresas uma base teórica para futuros trabalhos é nossa opinião que de seguida 

deveria ser feito um trabalho conceptual cujo objetivo seria a criação de uma 

metodologia baseada nos modelos propostos e validar essa mesma metodologia com 

casos de estudo. 

Aquando da recolha dos dados relativos ao estudo empírico realizado, foram também 

recolhidos dados sobre algumas características das empresas (tais como dimensão e 

número de funcionários), que futuramente gostaríamos de desenvolver uma análise a 

estes mesmos dados e inferir considerações sobre a influência destes dados nos 

resultados que já foram atingidos e apresentados. 
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6.4. Publicações 

No decorrer do projeto de investigação inerente à presente tese e como forma de ir 

divulgando os resultados do trabalho que ia sendo feito, a equipa de investigação levou 

a cabo as seguintes publicações de cariz científico: 

 

Martins, J., R. Gonçalves and M. P. Cota (2011). “Web 2.0 Business Impact”. CISTI2011 - 

6ª conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. Chaves, Portugal, 

AISTI. 

 

Martins, J., Gonçalves, R., Cota, M., & Pereira, J. (2012). “Iberia 2.0 - Um caminho para 

potenciar a Web 2.0 nas empresas”. CISTI2012 - Conferência Ibérica de Sistemas e 

Tecnologias de Informação. Madrid, Espanha. 

 

Branco, Frederico; Gonçalves, Ramiro M. R. M; Martins, José L. B. 2012. "Customer 

Feedback e Internet - Meios Utilizados pelas Empresas Portuguesas", CISTI2012 - 

Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação. Madrid, Espanha. 

 

Santos, Vitor; Gonçalves, Ramiro M. R. M; Martins, José L. B; Pereira, Jorge. 2012. "Social 

Network Based Architecture for E-Learning 2.0", Procedia-Social and Behavioral 

Journal, 47: 1242 - 1248. 

 

Correia, M.; Cruz, G.; Nunes, R.; Martins, J.; Gonçalves, R.; Paredes, H.; Martins, P.. 2013. 

"Network for all: A proposal for an accessible social media aggregator solution", 

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)  8010, PART 2: 655 - 663. 
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Martins, J., Gonçalves, R., Oliveira, T., Pereira, J., & Cota, M. P. (2014). Social networks 

sites adoption at firm level: A literature review. CISTI2014 - Conferência Ibérica de 

Sistemas e Tecnologias de Informação. Barcelona, Espanha. 

 

Pereira, J., J. Martins, R. Gonçalves and V. Santos (2014). "CRUDI Framework Proposal: 

Financial Industry Application". Behaviour & Information Technology (Aceite para 

publicação) 
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An 
Anexos 

 

Anexo A – Variáveis independentes e itens correspondentes. 

Constructos Itens Autor(es) 

Top Management 

Support 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following: 

TMS1. My top management is likely to invest funds in SNS. 

TMS2. My top management is willing to take risks involved 

in the adoption of the SNS. 

TMS3. My top management is likely to be interested in 

adopting SNS in order to gain competitive 

advantage. 

TMS4. My top management is likely to consider the 

adoption of the SNS as strategically important. 

(Wang et al., 
2010) 

Top Management 

Participation 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following items concerning 

your firm top managers active actions: 

TMP1. Articulates a vision for the organizational use of SNS 

TMP2. Formulated a strategy for the organizational use of 

SNS 

TMP3. Established goals and standards to monitor the ERP 

project 

(Liang et al., 
2007) 

Top Management Belief 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following items concerning 

the believes of your firm top manager: 

TMB1. SNS has the potential to provide significant business 

benefits to the firm. 

TMB2. SNS will create a significant competitive arena for 

firms. 

TMB3. It is not necessary to use SNS to conduct business 

activities. 

(Liang et al., 
2007) 
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Constructos Itens Autor(es) 

Trust in SNS Participants 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following items related to 

your suppliers and enquirers of SNS-resources. In a general 

manner they are: 

PTR1. Dependable 

PTR2. Reliable 

PTR3. Honest 

PTR4. Trustworthy 

(Messerschmidt 
& Hinz, 2013) 

Need for Privacy 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following: 

NPR1. It is important. that other firms in the SNS cannot 

discover at which time our firm is using resources 

in the SNS. 

NPR2. It is important. that other firms the SNS cannot 

discover how intensely our firm is using resources 

in the SNS. 

NPR3. It is important that SNS present privacy assurance 

tools. 

NPR4. It is important that other firms or users using SNS 

cannot access my firm private information. 

(Boyd & Ellison, 
2007; 

Messerschmidt 
& Hinz, 2013) 

Alignment of SNS Plan 

With Business Plan 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following: 

ALN1. The SNS plan reflects the business plan mission 

ALN2. The SNS plan reflects the business plan goals 

ALN3. The SNS plan supports the business strategies 

ALN4. The SNS plan recognizes external business 

environment forces 

ALN5. The SNS plan reflects the business plan resource 

constraints 

(Kearns & 
Lederer, 2004) 

IT Participation in 

Business Planning 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following: 

PAR1. The IT executive regularly attends business planning 

meetings 

PAR2. The IT executive contributes to the formulation of 

business goals 

PAR3. The IS executive has regular informal contacts with 

top management 

PAR4. The IT executive has easy access to the CEO 

PAR5. The IT executive has frequent contacts with the CEO 

 

(Kearns & 
Lederer, 2004) 
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Constructos Itens Autor(es) 

R
e

a
d

in
e

ss
 

 

Financial 

Readiness 

Using a seven-point scale where 1 is “not at all significant” and 

7 is “extremely significant”, please answer the following 

question: 

FR1. In the context of your organization overall 

Information Systems budget, how significant would 

the financial cost of developing and implementing a 

solution including SNS? 

FR2. Approximately how many people are employed in 

your firm? 

FR3. What was the (approximate) total revenue of your 

firm last year? (For non-profit firms, indicate total 

operating budget.) 

(Chwelos et al., 
2001) 

IT Sophistication 

Using a seven-point scale where 1 is “very negative” and 7 is 

“very positive”, please rate the following: 

ITS1. The attitude of your top management toward the 

deployment of SNS in your organization. 

 

Using a seven-point scale where 1 is “not at all important” and 

7 is “extremely important”, please rate to what extent are SNS 

important for the fulfilment of the following objectives in your 

firm? 

ITS2. Personnel Reduction 

ITS3. Operational Costs Reduction 

ITS4. Productivity Improvements 

ITS5. Improved Access to Information 

ITS6. Improved Quality of Decision Making 

ITS7. Improved Competitiveness 

ITS8. Improved Service to Customers 

(Chwelos et al., 
2001) 

Trading Partner 

Readiness 

Using a seven-point scale where 1 is “not at all important” and 

7 is “extremely important”, please rate to what extent would 

each of these factors inhibit the adoption of SNS at your firm? 

TPR1. Trading Partner Reluctance to Change 

TPR2. Lack of Trust in Trading Partner(s)  

TPR3. Training or Educating Trading Partner(s) 

TPR4. Non-Automated/Non-Sophisticated Trading 

Partner(s) 

TPR5. Poor Reputation of Trading Partner(s) 

TPR6. Lack of Adequate Accounting or Legal Controls 

TPR7. Inadequate Trading Volume to Justify SNS 

TPR8. Difficulty in Achieving “Critical Mass” of Trading 

Partners 

(Chwelos et al., 
2001) 
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Constructos Itens Autor(es) 

Use of SNS for 

competitive advantage 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, with respect to your firm’s core products 

or services and major customers and suppliers, SNS has been 

used to: 

CA1. Provide advantages such as lower costs or product 

differentiation 

CA2. Establish electronic links with suppliers or 

customers 

CA3. Create barriers to keep competitors from entering 

our markets 

CA4. Influence the buyer’s decision to switch to our 

products 

CA5. Leverage unique firm capabilities 

(Kearns & 
Lederer, 2004) 

Competitive Pressure 

Using a seven-point scale where 1 is “strongly disagree” and 7 

is “strongly agree”, please rate the following items: 

CPR1. Our firm is under pressure from competitors to 

adopt SNS 

CPR2. Some of our competitors have already started 

using SNS 

CPR3. Our competitors know the importance of SNS and 

are using them for operations 

(Ifinedo, 2011) 

SNS Adoption 

Please select the applications of SNS in your value chain 

processes (select as many as apply): 

SNSA1. Advertising and marketing 

SNSA2. Making sales online 

SNSA3. After sales services and support 

SNSA4. Exchanging operational data with suppliers 

SNSA5. Making purchases online 

SNSA6. Exchanging operational data with business 

partners and customers 

SNSA7. Electronically integrating business processes with 

business partners (e.g. real-time transaction of orders, 

collaborative forecasting, integrated channel 

management, etc.) 

(Zhu et al., 

2006) 
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Anexo B – Variáveis dependentes e itens correspondentes. 

Constructos Itens Autor(es) 

SNS Initiation 

Using a seven-point likert scale where 1 is “strongly disagree” and 7 is “strongly 

agree” and, please rate the following SNS related statements: 

SNSI1. My firm intends to use SNS if possible. 

SNSI2. My firm collects information about SNS for possible intention of 

using it. 

SNSI3. My firm conducted/is conducting a pilot test to evaluate SNS. 

(Chong & 

Chan, 2012) 

SNS Adoption 

Please select the applications of SNS in your value chain processes (select as 

many as apply): 

SNSA1. Advertising and marketing 

SNSA2. Making sales online 

SNSA3. After sales services and support 

SNSA4. Exchanging operational data with suppliers 

SNSA5. Making purchases online 

SNSA6. Exchanging operational data with business partners and 

customers 

SNSA7. Electronically integrating business processes with business 

partners (e.g. real-time transaction of orders, collaborative forecasting, 

integrated channel management, etc.) 

(Zhu et al., 

2006) 

SNS 

Routinization 

Considering that your firm has been using SNS for business related activities, 

please estimate the percentage for each of the following: 

SNSR1. Percentage of total sales to consumers that are conducted on SNS. 

SNSR2. Percentage of total sales to businesses that are conducted on SNS. 

SNSR3. Percentage of total services to consumers that are conducted on 

SNS. 

SNSR4. Percentage of total services to businesses that are conducted on 

SNS. 

SNSR5. Percentage of services, supplies and equipment for doing business 

are ordered on SNS. 

(Zhu et al., 

2006) 
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Anexo C – Modelo de adoção genérica: Loadings e significância estatística. 

Constructos Itens Loadings T-Statistics 

Top Management Support 

TMS1 0,89 39,82 

TMS2 0,94 84,78 

TMS3 0,95 132,06 

TMS4 0,95 114,99 

Top Management Participation 

TMP1 0,97 164,37 

TMP2 0,97 163,95 

TMP3 0,95 84,74 

Top Management Belief 
TMB1 0,97 166,50 

TMB2 0,97 129,74 

Trust in SNS Participants 

TPart1 0,97 211,44 

TPart2 0,96 138,66 

TPart3 0,97 109,64 

TPart4 0,97 188,05 

Need for privacy 
NPR1 1,00 4,10 

NPR2 0,91 4,43 

Alignment of SNS Plan With Business 

Plan 

APBP1 0,94 97,26 

APBP2 0,96 140,19 

APBP3 0,95 97,49 

APBP4 0,89 38,70 

APBP5 0,84 28,44 

Financial Readiness RFR1 1,00 0,00 

IT Sophistication 

RITS2 0,68 16,09 

RITS3 0,79 23,49 

RITS4 0,87 54,50 

RITS6 0,85 53,88 

RITS7 0,78 25,56 

RITS8 0,75 24,62 

Trading Partner Readiness 

RTPR1 0,83 32,41 

RTPR2 0,88 52,69 

RTPR3 0,82 20,99 

RTPR4 0,85 38,55 

RTPR5 0,77 26,43 

RTPR6 0,70 13,15 

RTPR7 0,55 7,74 

RTPR8 0,67 10,46 

IT Participation in Business Planning 

ITPBP1 0,84 26,65 

ITPBP2 0,85 30,89 

ITPBP3 0,92 53,25 

ITPBP4 0,88 36,00 

ITPBP5 0,89 41,52 

Use of SNS for competitive advantage 
UCA1 0,82 27,06 

UCA2 0,89 50,98 
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Constructos Itens Loadings T-Statistics 

UCA4 0,89 48,34 

UCA5 0,88 41,04 

Competitive pressure 

CompP1 0,81 30,49 

CompP2 0,92 74,65 

CompP3 0,93 71,29 

SNS Adoption 

SNSA1 0,84 32,76 

SNSA2 0,93 90,81 

SNSA3 0,91 51,18 

 *Nota: Os seguintes itens não foram considerados visto que o seu loading era inferior a 

0.4 (Henseler et al., 2009): SNSA4, SNSA5, SNSA6, SNSA7. 
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Anexo D – Estádios de adoção: Loadings e significância estatística. 

Constructos Itens Loadings T-Statistics 

Top Management Support 

TMS1 0,88 41,17 

TMS2 0,94 81,42 

TMS3 0,95 131,42 

TMS4 0,95 116,47 

Top Management Participation 

TMP1 0,97 171,51 

TMP2 0,97 164,99 

TMP3 0,96 92,19 

Top Management Belief 
TMB1 0,97 160,21 

TMB2 0,97 147,47 

Trust in SNS Participants 

TPart1 0,97 192,65 

TPart2 0,96 131,30 

TPart3 0,97 130,46 

TPart4 0,97 196,82 

Need for privacy 
NPR1 0,98 12,32 

NPR2 0,94 11,37 

Alignment of SNS Plan With Business Plan 

APBP1 0,94 99,63 

APBP2 0,96 139,09 

APBP3 0,95 94,05 

APBP4 0,89 40,20 

APBP5 0,84 27,94 

Financial Readiness RFR1 1,00 0,00 

IT Sophistication 

RITS2 0,67 14,47 

RITS3 0,78 24,36 

RITS4 0,87 58,90 

RITS6 0,85 50,15 

RITS7 0,79 27,23 

RITS8 0,75 23,16 

Trading Partner Readiness 

RTPR1 0,83 31,45 

RTPR2 0,88 49,13 

RTPR3 0,83 20,41 

RTPR4 0,85 39,94 

RTPR5 0,78 23,01 

RTPR6 0,69 12,02 

RTPR7 0,54 7,45 

RTPR8 0,67 9,85 

IT Participation in Business Planning 

ITPBP1 0,84 28,09 

ITPBP2 0,85 30,00 

ITPBP3 0,93 67,40 

ITPBP4 0,89 39,20 

ITPBP5 0,90 40,70 

Use of SNS for competitive advantage UCA1 0,81 27,82 
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Constructos Itens Loadings T-Statistics 

UCA2 0,89 50,76 

UCA4 0,89 48,31 

UCA5 0,88 43,96 

Competitive Pressure 

CompP1 0,80 26,05 

CompP2 0,93 78,46 

CompP3 0,93 78,07 

SNS Initiation 
SNSI1 0,96 155,63 

SNSI2 0,96 106,87 

SNS Adoption 

SNSA1 0,83 28,23 

SNSA2 0,93 98,47 

SNSA3 0,92 58,07 

SNS Routinization 

SNSR1 0,74 16,41 

SNSR2 0,91 58,10 

SNSR3 0,89 38,66 

*Nota: Os seguintes itens não foram considerados visto que o seu loading era inferior a 

0.4 (Henseler et al., 2009): SNSI3, SNSA4, SNSA5, SNSA6, SNSA7, SNSR4, SNSR5.  

 

 


