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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar o efeito existente entre as variáveis de atitudes 

computacionais dos alunos e de percepção de utilidade dos sistemas de informação no 

trabalho sobre a aceitação da disciplina de Sistema de Informação Contábil (SIC). A pesquisa 

realizou-se por meio de um survey aplicado a 128 alunos matriculados a partir do quinto 

período do curso de Ciências Contábeis de uma universidade situada em Balneário Camboriú 

– SC. A coleta dos dados contou a adaptação do instrumento de pesquisa de Morris e Daigle 

(2011) e Darayseh, Waples e Khaledi (2011), e das hipóteses formuladas por Weli (2015). Na 

análise dos dados realizou-se estatísticas descritivas e a aplicação de Modelagem de Equações 

Estruturais via software SmartPLS. Os resultados confirmaram que as atitudes em relação aos 

computadores – ansiedade computacional (CA), gosto pelo uso computador (CL), utilidade 

percebida do computador no local de trabalho (CUW) e importância percebida do computador 

no local de trabalho (CIW) – exercem um efeito positivo direto sobre a aceitação pelos alunos 

da disciplina de Sistemas de Informação. Em contrapartida, não foram encontrados resultados 

significativos que suportam o efeito percepção sobre utilidade dos SIC no trabalho e a 

aceitação da disciplina de Sistema de Informação Contábil. Face a esse achado, acredita-se 

que pesquisas posteriores podem aprofundar as análises acerca de possíveis carências da 

disciplina de SIC para atender às necessidades empresariais reais. 
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Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 



 
 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
O mundo dos negócios sofreu grandes mudanças nas últimas décadas como 

consequência do rápido desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, as transações antes 

registradas manualmente a fim de produzir demonstrações financeiras, passaram então a 

incorporar o uso da tecnologia, viabilizando ao mundo empresarial um sistema de 

informações contábeis que registram e processam atividades e geram de relatórios para seus 

tomadores de decisão e as diversas partes interessadas (Wong & Wong, 2017). Logo, o 

aumento da competitividade econômica global carece constantemente de um desenvolvimento 

educacional que forme indivíduos dotados de capacidade de lidar com o atual ambiente de 

negócios. O assunto tratado mostra-se complexo e de grande preocupação em vários países, 

uma vez que as instituições buscam o equilíbrio entre a melhoria dos padrões educacionais e a 

frequente disponibilidade de recursos educacionais inadequados (Bahamondez, Winkler & 

Schmidt, 2011). 

Mesmo diante desse cenário, estudos mostram que muitos órgãos promovedores do 

ensino passam a incorporar o sistema de informação como uma disciplina inserida em curso 

de contabilidade, pois acredita-se que esse tema é relevante para seus alunos, sobretudo pelo 

fato de que a graduação busca fomentar nos discentes habilidades necessárias para prosseguir 

a sua carreira nos negócios (Wong & Wong, 2017). Dentre as áreas que lidam com o meio 

empresarial, observa-se que a globalização e a necessidade de informações rápidas e precisas 

para uma decisão temporal promoveram uma intensa necessidade de profissionais de ciências 

contábeis que possuam aptidão para o uso da tecnologia da informação (TI) (Daigle & Morris, 

2011). Desse modo, diante da proposição esperada de que o contador atual possua o domínio 

de TI em sua profissão, a especialização no uso da TI é tratada como uma alternativa 

relevante para os graduados em contabilidade, especialmente para ambientes de negócios 

globais e dinâmicos (Hoffman, 2004; Darayseh et al., 2011). 

A profissão contábil e a academia de contabilidade reconhecem há tempos que aqueles 

que atuam na carreira devem ter conhecimento sobre os vários aspectos computacionais e 

sobre a manipulação e uso tecnologia da informação (AAA, 1988). Este reconhecimento tem 

crescido notoriamente ao longo do tempo devido à proliferação contínua de computadores e 

das TI nos negócios. Complementarmente, acredita-se que os cursos de sistemas de 

informações contábeis podem se tornar um meio integral para propiciar o desenvolvimento 

das habilidades tecnológicas necessárias para entrar e manter-se nessa profissão. 

 Certamente sabe-se que os cursos esforçam-se para impactar seus alunos de forma 

positiva, sobretudo os de nível introdutório, que são especialmente destinados a agregar 

substancialmente conhecimento aos alunos (Shneiderman, 1979, Eason & Damodaran, 1981, 

Ferguson & Nevell, 1996). No entanto, não foram encontradas pesquisas que se concentram 

na determinação direta dos cursos Sistema de Informação Contábil sobre a atitude dos alunos 

em relação aos computadores. Face a essa lacuna, entende-se que a análise do acoplamento 

dessas relações com ênfase na profissão contábil pode se trazer resultados interessantes aos 

que desejam aprimorar-se na profissão, ter sucesso na carreira e atender as necessidades da 

comunidade empresarial. Isso posto, essa pesquisa busca responder a seguinte questão: Qual 

a influência entre as atitudes dos alunos em relação aos computadores e a utilidade 

percebida em relação aos sistemas de informação sobre a aceitação da disciplina de 

sistema de informação contábil? Nesse sentido, objetivo dessa pesquisa consiste em analisar 

o efeito existente entre as variáveis de atitudes computacionais alunos e a percepção que eles 

tem em relação a utilidade dos sistemas de informação sobre a sua aceitação da disciplina de 

sistema de informação no curso de Ciências Contábeis. O estudo analisa a atitude em relação 



 
 
 

 

 

aos computadores com base no ponto de vista da ansiedade do computador, utilidade do 

computador, benefícios e as necessidades da aplicação do computador no local do trabalho. 

A relevância de se tratar o tema proposto é suportado há tempos. Em 1987, o Comitê 

das Regiões da Associação Americana de Contabilidade (AAA), apresentou recomendações 

relativas ao conteúdo de informática na contabilidade. No documento foi formulada uma 

abordagem para o ensino de sistema de informação contábil, sendo atualizada conforme a 

recomendação das Diretrizes Internacionais de Educação para Contadores Profissionais 

(IFAC) – sobre a competência no currículo de contabilidade. A IFAC forneceu também 

instruções práticas sobre o conteúdo do currículo, que consiste na capacidade de usar a 

planilha de processamento de texto, o banco de dados e programas de contabilidade. Além 

disso, estudos reconhecem o impacto da tecnologia nas empresas e a capacidade, quando 

utilizada de forma eficaz, de auxiliar no processo de tomada de decisões empresariais. A 

tecnologia da informação, segundo o AICPA (2005), é uma das competências funcionais e 

pessoais a serem desenvolvidas pelos profissionais de contabilidade no futuro.  

Este estudo justifica-se pela escassez de estudos empíricos sobre a temática abordada 

(Loyd & Gressard, 1984). Além disso, a justificativa para explorar a área respalda-se no 

pressuposto que princípios organizacionais distintos podem ter efeitos diferentes na percepção 

dos alunos em relação a disciplina de sistemas de informação contábil. Desse modo, a 

principal contribuição apoia-se na possibilidade de comparar resultados de pesquisas 

realizadas em contextos distintos, uma vez que tal aspecto enseja um maior entendimento dos 

limites dos modelos e teorias pesquisados, além de suscitar o aprofundamento sobre o tema. 

Como consequência, busca-se avançar em pesquisas sobre o tema na área contábil 

comparando resultados de pesquisas realizadas em ambientes diferentes. No âmbito 

acadêmico e social, o estudo contribui para chamar a atenção sobre a importância do curso de 

sistemas de informação contábil nos currículos das universidades/faculdades e o uso do 

computador no curso de ciências contábeis. 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 O conteúdo do curso do Sistema de Informação Contábil e Estudos Relacionados  
A recomendação relacionada ao conteúdo de Tecnologia da Informação (TI) na 

contabilidade foi encaminhada pelo Comitê da American Accounting Association (AAA) em 

1987. No material tratado, uma abordagem sobre a competência de TI no currículo de 

contabilidade foi tratada, atualizando então as competências da profissão conforme 

estabelecidas pelas Diretrizes Internacionais de Educação para Contadores Profissionais 

(IFAC). Ademais, as orientações estabelecidas na IFAC forneceram instruções práticas sobre 

o conteúdo de TI no currículo, dentre elas, a capacidade de usar uma planilha de 

processamento de texto, um banco de dados, ou ainda, um programa de contabilidade. 

Acredita-se que estes seriam um dos fatores propulsores a inserção de disciplinas voltadas a 

tecnologia da informação na área das ciências contábeis. 

A disciplina de sistemas de informação contábil é uma matéria única segmentada em 

duas vertentes complementares, um tópico de TI e outro sobre a contabilidade. Embora as 

abordagens buscam convergir à utilidade dessas ferramentas na profissão, percebe-se que 

muitas vezes a mesma é considerada “difícil” para os estudos, isto porque trata de assuntos 

que não são quantificados e estruturados – como ocorre em contabilidade financeira e gestão 

da contabilidade. A questão do curso de SIC e seus métodos de ensino vem sendo investigado 

desde o passado. Seminalmente, Wu (1983) criou um modelo de ensino geral para cursos SIC. 

No entanto, as carências empresariais induziram pesquisadores a estudar possíveis inovações 



 
 
 

 

 

nas técnicas de ensino no Sistema de Informação Contábil (SIC) (Wu, 1986; Togo, 1991; 

Togo & McNamee, 1995; Mahoney & Welch, 2002; Stanley & Edwards, 2005; Hackbarth, 

Dow & Janvrin, 2010; Macur, 2011; Togo & Yuthas, 2011).  

Convém relatar que o aumento do tempo necessário para aprender uma linguagem de 

software e, em seguida, usá-lo para programação de uma tarefa é a principal desvantagem 

para a integração do computador (Togo & McNamee, 1995). Observa-se que o curso básico 

de habilidades de computação torna-se um pré-requisito para cursos de contabilidade. Embora 

notada essa necessidade de estímulo ao aprendizado, observa-se que nem todos os materiais 

(livros de suporte ao estudo) destinam a atenção suficiente ao fato. Infelizmente muitos deles 

apresentam exercícios curtos no final de um capítulo que são concluídos com uma planilha, 

ignorando a ideia de propor livros didáticos com tarefas que integram tópicos encontrados em 

vários capítulos. Face ao esse contexto, cabe aos professores desenvolverem seus próprios 

projetos integrativos de computador para facilitar a aprendizagem de conceitos relacionados a 

disciplina (Wu, 1986; Togo, 1991). 

Wu (1986) e Togo (1991), em sua experiência com projetos de TI na contabilidade, 

sugerem projetos integrativos de computador que vinculam os conceitos relacionados ao tema 

a fim de aumentar o aprendizado e ainda são apreciados pelos alunos. O ciclo contábil (Wu, 

1986) e o orçamento-mestre (Togo, 1991) são exemplos de tópicos integrativos adequados 

para o uso de computadores. Até mesmo tarefas de contabilidade complexas, como planos de 

pensão de benefício definido (Kachelmeier et al., 1992) e classificações de aluguel (Boer & 

Livnat, 1990), podem ser aplicadas ao uso do computador, uma vez que exigem que o aluno 

inter-relacione elementos-chave da tarefa. 

Mahoney e Welch (2002), por exemplo, introduziram o uso de filmes a partir do 

computador para integrar o conteúdo do curso. Já Stanley e Edwards (2005), desenvolveram 

um material de ensino para o SIC utilizando multimídia sob a forma de um CD ROM, que 

relacionava o ciclo de transações de acordo com o ambiente de negócios real. Posteriormente, 

Hackbarth, Dow e Janvrin (2010) investigaram os fatores que determinam o desempenho dos 

alunos nos cursos SIC. Os autores verificaram que a combinação de sala de aula 

computadorizada e sala de aula tradicional é a mais eficaz que o método tradicional de ensino. 

Togo e Yuthas (2011), por sua vez, promoveram um método de ensino cooperativo e 

elaboraram um material com um sistema de role-play sobre organização, relacionando o ciclo 

de transação em operações de negócios. Por fim, Macur (2011) apresentou um formato de 

ensino via laboratório e a prática de aplicar o razão geral. Por meio do método utiliza-se um 

tipo de software de contabilidade aplicando casos em que sua análise é realizada usando um 

aplicativo especifico.  

Estudos realizados a partir da década de 2010 propuseram mensurar a atitude dos 

alunos em relação ao computador e o curso SIC. As pesquisas foram previamente conduzidas 

por Darayseh et al. (2011), que avaliaram o material de TI no curso Sistema de Informação 

Contábil. O estudo indicou a relação existente entre o conhecimento sobre TI e o sucesso na 

carreira profissional, e evidenciou que os graduandos em contabilidade acreditavam que o 

conhecimento sobre TI era importante como parte do currículo de contabilidade. Por outro 

lado, os resultados pelos autores mostram que o currículo da disciplina de tecnologia da 

informação na universidade, especialmente no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), 

estava em desacordo com o progresso da tecnologia no local de trabalho. 

Adicionalmente, a abordagem dada por Morris e Daigle (2011) mostrou como se 

comporta a atitude em relação ao computador do aluno antes e depois de ter se submetido ao 

curso SIC. Os autores defendiam que o SIC era um curso que integra a contabilidade ao 



 
 
 

 

 

computador, sendo necessário aos contadores profissionais. O resultado das observações 

feitas indicaram que uma atitude positiva (pró-ativa) em relação ao computador exerceu 

maiores influências para o curso SIC, ou seja, que possíveis experiências anteriores fizeram 

com que o aluno entendesse melhor o conceito SIC. Além dos supramencionados, outros 

estudiosos também investigaram o uso de ferramentas específicas, como o software de ERP 

(Enterprise Resource Planning) e o aprendizado de serviços para cursos de SIC (Gujarathi, 

2005; Rose, Rose & Norman, 2005). 

 

2.3 Atitude do computador, utilidade do sistema de informação contábil no local de 

trabalho e aceitação do curso Sistema de Informação Contábil  
Conforme a Teoria da Ação Racional, a atitude é algo que determina o comportamento 

de um indivíduo (Ajzen 1991). A mesma é uma combinação de confiança, o sentimento de 

uma pessoa em relação a um objeto e a tendência a agir em relação a ele (o objeto). Dessa 

forma, a atitude em relação ao computador pode ser definida como a crença ou confiança e 

sentimento de alguém para com o uso de um computador. Essa ação é comumente atrelada a 

sentimentos de ansiedade, confiança, apego e utilidade (Loyd & Loyd, 1985). 

Estudos evidenciam que as atitudes afetivas acerca dos computadores são fortemente 

incorporadas às práticas de alfabetização e, sobretudo, aliadas a consciência e competência 

para usá-los. Em relação à atitude do estudante em relação à integração do computador, 

Borthick e Clark (1987) afirmam que ela é comporta-se como uma proxy para a percepção do 

valor de aprendizagem pelo uso de computadores na contabilidade. Desse modo, a atitude de 

alguém reflete a receptividade e as expectativas para o aprendizado de um assunto particular. 

Minch e Ray (1986) argumentam que a atitude e seu grau de ansiedade / medo / aversão ao 

uso do computador podem ser sentimentos representativos para aprendizagem dos alunos. Os 

autores relatam que a “ansiedade informática”, causada pela falta de familiaridade com os 

computadores, deve ser superada com o uso da computação na educação contábil. 

Em meio a área contábil, acredita-se que o sucesso dos profissionais estaria 

parcialmente relacionado as suas habilidades de TI, isto em decorrência da difusão da 

tecnologia da informação em todas as atividades empresariais (Elliot, 1997). Exemplos deste 

reconhecimento profissional são nítidos pela cobertura de vários conceitos relacionados com 

computadores nos respectivos exames da ANBIMA Professional Certification (CPA), 

Certified Management Accountant (CMA) e Certified in Financial Management (CFM) 

(AICPA, 2004). Nesse sentido, estudos tratam de como os programas de contabilidade 

assumem esse fato e, em alternativa, fornecem cobertura para uma variedade de tópicos 

relacionados a computadores em cursos de sistema de informação contábil (Davis & Leitch, 

1988, Smith & Bain, 1993, Bain et al., 2002). 

A relevância das investigações que exploram o impacto das disciplinas de SIC sobre a 

atitude do computador dos alunos é defendida sob a perspectiva de quais seriam os efeitos que 

essas atitudes exerceriam sobre o desempenho e a satisfação no trabalho desses indivíduos. 

Ferguson (1997) e Mills (1997), como exemplo, acreditam que essa relação é fortemente 

vinculada entre os profissionais da contabilidade. Nesse sentido, algumas pesquisas defendem 

que a melhora nas atitudes dos alunos é atingida a partir do momento em fazem um curso 

introdutório de informática (Omar, 1991; Harris, 1992). No entanto, esse resultado é 

controverso, uma vez que uma gama de estudos relatam que à medida que uma pessoa adquire 

mais experiência de computador, suas atitudes em relação aos computadores normalmente se 

tornam mais positivas (Torkzadeh & Koufteros, 1993). 
Embora exista a expectativa de que a exposição ao computador melhoraria as atitudes 



 
 
 

 

 

dos alunos, Ravel (1991) e Dunn e Grabski (1998) evidenciam que os estudantes da área 

contábil tendem a ter atitudes desfavoráveis em relação aos cursos de Sistema de Informação 

Contábil, em especial quando comparados a cursos de contabilidade que adotam grades 

curriculares tradicionais. Em ambos estudos os autores mostram preocupação em relação aos 

achados, uma vez que os resultados enfatizam que o conteúdo de SIC tipicamente enfatiza 

conceitos subjetivos e abstratos tais como sistemas, processos, controles, design e avaliação. 

O fato confronta-se ao perfil de procedimentos objetivos, normativos e de precisão adotados 

pela maioria dos cursos de contabilidade. Frente a esse cenário, Ravel (1991) e Dunn e 

Grabski (1998) advertem que as atitudes desfavoráveis em relação ao Sistema de Informação 

Contábil levam a frustração e alienação quanto ao foco do curso, uma vez que o material 

sucessivamente inclui assuntos relacionados a informática e a TI continua permeando somente 

entre as atividades empresariais. 
  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1 Hipóteses testadas e modelo estrutural teórico do estudo 

Diante das discussões apresentadas, a abordagem tratada em Morris e Daigle (2011) e 

Darayseh et al. (2011) evidenciam um campo interessante para exploração – a percepção da 

utilidade do Sistema de Informação Contábil no local de trabalho. O estudo de Weli (2015) 

respalda-se em Darayseh et al. (2011) e propõe três hipóteses que verificam os efeitos que a 

atitude computacional e a percepção do aluno sobre a utilidade da disciplina de Sistema de 

Informação Contábil exercem sobre a aceitação do conteúdo abordado na SIC.  

A fim de medir a atitude para com o computador, Weli (2015) propõe quatro 

variáveis: (1) a ansiedade computacional (ansiedade por usar o computador), (2) o gosto pelo 

uso do computador, (3) a percepção de utilidade do computador no local de trabalho e a (4) 

percepção da importância do computador no local de trabalho. Já a variável externa, utilidade 

percebida do SIC, refere-se a importância que o conteúdo da SIC possui para exercer as 

atividades no local de trabalho. Por fim, a aceitação da disciplina SIC mensura a percepção do 

aluno sobre a importância do tema e material fornecido no curso. A Figura 1 apresenta o 

modelo a ser testado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do modelo apresentado, a aplicabilidade da perspectiva em cenário nacional 

fez-se por meio da reaplicação dos procedimentos adotados por Weli (2015) adaptando-o em 

cenário local. Desse modo, as hipóteses formuladas são: 

 

H1: A ansiedade computacional, o gosto pelo uso do computador, a utilidade computacional 

percebida no local de trabalho e a importância do computador no local de trabalho 

Figura 1. Modelo estrutural teórico 

Fonte: adaptado de Weli (2015) 
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influenciam a atitude do estudante em relação ao computador. 

H2: A atitude do aluno em relação ao computador está positivamente relacionada com a 

aceitação do Sistema de Informação Contábil. 

H3: A percepção de utilidade da disciplina de Sistema de Informação Contábil no local de 

trabalho é positivamente relacionada com a aceitação da disciplina de Sistema de Informação 

Contábil pelos alunos. 

3.2 Classificação da pesquisa e procedimento de análise dos dados 

A fim de responder à questão de pesquisa formulada, adotou-se uma abordagem 

quantitativa em relação ao problema e a estratégia de survey para a coleta dos dados. A 

população do estudo compreende os alunos regularmente matriculados a partir do quinto 

período do curso de Ciências Contábeis de uma faculdade situada em Balneário Camboriú – 

SC. Desse modo, o levantamento realizado no primeiro semestre letivo do ano de 2016 somou 

o total de 150 alunos inscritos nos períodos quinto, sexto, sétimo e oitavo. Convém relatar que 

a seleção pelos alunos considerou como requisito a participação (atual ou passada) dos 

mesmos na disciplina de Sistemas de Informação Contábil, sendo esta lecionada no quinto 

período.  

A coleta dos dados realizou-se por meio da aplicação presencial do instrumento de 

pesquisa em sala de aula, momento em que expôs-se também os objetivos e motivações da 

pesquisa. Esse processo ocorreu nos meses de fevereiro e março de 2016 e contou com a 

participação de todos os alunos presentes em sala na data da visita. Assim, dos 150 alunos 

matriculados, obteve-se um total de 128 respostas válidas – valor amostral corresponde a 85% 

da população.  
O instrumento aplicado na pesquisa foi traduzido a partir das abordagens realizadas 

por Morris e Daigle (2011) e Darayseh, et al. (2011) e adota a configuração de respostas em 

escala likert de sete pontos (discordo totalmente/concordo totalmente). Quando necessário, a 

tradução da língua inglesa para a versão vernácula sofreu algumas adaptações quanto ao uso 

dos termos, de modo a atender ao critério de validade de expressão do questionário. Além 

disso, após a tradução das assertivas, um teste piloto com profissionais da área foi realizado a 

fim de confirmar a compreensibilidade das assertivas. 

A análise dos dados contou com a aplicação da modelagem de equações estruturais 

(SEM) via software SmartPLS e SPSS (Statistical Package for the Social Science). Conforme 

Bido et al. (2010), o Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) é uma 

técnica de estimação de regressão linear, que baseia-se na decomposição de matrizes de 

variáveis e de covariáveis a fim de realizar a validação e adequação do modelo. Além disso, a 

utilidade do PLS torna-se relevante à medida que testa hipóteses com dados mínimos, sendo 

especialmente interessante para amostras de dimensões pequenas (Hall, 2008).  

Acerca da representatividade amostral, Chin e Newsted (1999) orientam que para 

aplicar a modelagem em PLS, adote-se como quesito uma amostra mínima de pelo menos dez 

vezes a regressão múltipla que contém o maior número de variáveis do modelo. Nesse 

sentido, a amplitude amostral atende às expectativas, uma vez que a regressão com maior 

número de variáveis refere-se ao construto de atitude para com o computador – possuindo 

quatro variáveis. Além disso, Hair Jr, Hult, Ringle e Sarstedt (2014) indicam que uma análise 

do poder estatístico seja realizada a partir do software G*Power. A estimação considerou 

como parâmetros (1) o poder do teste = 0,95, (2) tamanho do efeito (f2) = 0,15, (3) maior 

número de preditores para variável = 4 (variável atitude para com o computador). Os 

resultados apontaram um tamanho mínimo amostral de 74 respondentes, validando então a 

etapa de coleta de dados.  



 
 
 

 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Perfil dos respondentes 
Essa pesquisa mapeou por meio do primeiro bloco do questionário o perfil dos 

respondentes da pesquisa, categorizando-os em relação ao gênero, idade e período do curso ao 

qual os alunos estão matriculados, a fim de verificar a homogeneidade da amostra. Desse 

modo, a Tabela 1 aborda-se o perfil encontrado dos respondentes. 

Tabela 1. Perfil dos respondentes 
Gênero Qtd. Idade Qtd. Período do curso Qtd. 

Feminino 72 De 17 a 25 anos 74 5º 40 

Masculino 56 De 26 a 35 anos 47 6º 29 

  De 36 a 49 anos 7 7º 31 

    8º 28 

Total 128 Total 128 Total 128 

Fonte: Dados da pesquisa  

Conforme disposto na Tabela 1, dentre os 128 participantes da pesquisa, 56,25% são 

do gênero feminino e 43,75% são do gênero masculino. A idade varia entre 17 e 49 anos, 

sendo aproximadamente dois terços (57,81%) compreendidos na faixa etária entre 17 e 25 

anos. Dentre os demais respondentes, 36,72% pertencem a faixa etária de 26 a 35 anos, e 

5,47% enquadram-se entre 36 e 49 anos. Com relação ao período de curso em Ciências 

Contábeis, percebe-se uma maior concentração de alunos matriculados no quinto período 

(31,25%), seguido pelo sétimo (24,22%), sexto (22,65%) e oitavo período (21,88%). 

 

4.2 Modelo Estrutural e validação hipóteses de pesquisa 
A Figura 2 representa a saída do modelo empírico das equações estruturais a partir da 

aplicação da técnica de PLS nos dados coletados na pesquisa. 

 
Figura 2. Modelo empírico - Equações estruturais 

Fonte: Dados da pesquisa 



 
 
 

 

 

Precede como procedimento inicial à legitimação do modelo, a aplicação da análise 

fatorial exploratória, cujo intuito é o de testar a validade dos indicadores utilizados para 

medição dos construtos do modelo. A partir da realização desse procedimento, os resultados 

encontrados dispõem-se conforme Figura 2. Acerca da disposição do modelo, a Figura 2 

organiza os construtos e suas respectivas denominações como: (1) utilidade percebida dos 

Sistemas de Informações Contábeis (AUW), (2) ansiedade computacional (CA), (3) 

importância do computador percebida no local de trabalho (CIW), (4) gosto pelo uso do 

computador (CL), (5) utilidade do computador no local de trabalho (CUW) e (6) aceitação do 

Sistema de Informação Contábil (PNM).  

Ressalta-se que, semelhante aos procedimentos adotados por Weli (2015), as variáveis 

ansiedade computacional (CA) e gosto pelo uso do computador (CL) foram fatoradas – por 

meio de uma análise fatorial confirmatória – como um só indicador para análise do modelo. O 

agrupamento realizado, por sua vez, torna-se uma só variável que exerce efeito sobre a atitude 

computacional. Ao realizar tal procedimento, o autor defende que a ansiedade e a apreciação 

pelo uso computador podem ser agregadas como uma forma de atitude. Desse modo, a técnica 

aplicada direcionou as respostas obtidas para as assertivas de CA e CL de forma a gerar um só 

fator, ou seja, mensurar uma só variável. 

Além disso, ao realizar validação por meio da análise fatorial exploratória, dezesseis 

questões foram excluídas em razão da presença de comunalidades nas questões. O valor 

mínimo e o máximo para cada assertiva, conforme Fávero et al. (2009), pode variar entre 

respectivamente 0 e 1. No entanto, os indicadores aceitáveis para atender aos critérios do teste 

devem apresentar valores superiores a 0,50 (abaixo desse valor recomenda-se excluir o 

indicador, desde que o mesmo não interfira no modelo teórico). A fim de atender a esse 

requisito, as seguintes questões foram eliminadas de cada construto: Q.1 e Q.5 - Sistemas de 

Informações Contábeis percebidos; Q.1 e Q.2 - ansiedade computacional; Q.3 e Q.4 - 

Importância do computador percebida no local de trabalho; Q.2, Q.3 e Q.4 - Gosto pelo uso 

computador; Q.1, Q.2, Q.3, Q.7 e Q.8 - Utilidade computada percebida no local de trabalho; 

e, por fim, Q.3 e Q.4 - Aceitação do Sistema de Informação Contábil. As demais variáveis 

obtiveram o nível mínimo exigido.  

Segundo Hair Jr et al., (2009), a confiabilidade é considerada como adequada quando 

as cargas fatoriais apresentam um alfa de Cronbach de pelo menos 0,70. Para pesquisas de 

cunho exploratório, Hair Jr et al. (2009) relatam que são excepcionalmente aceitáveis níveis 

de carga a partir de 0,60. Desse modo, após a exclusão de alguns indicadores com 

comunalidade insatisfatória, as cargas ajustaram-se adequadamente aos requisitos para 

validação dos construtos e o alfa de Cronbrach. Como procedimento adicional para garantir 

maior robustez e confiabilidade dos indicadores, a análise fatorial confirmatória foi também 

aplicada a cada construto, conforme apresentado na Tabela 2.  
Tabela 2. Análise fatorial confirmatória 

Variáveis Alpha de Cronbach 
AUW 0,849 

CA 0,863 
CIW 0,741 
CL 0,998 

CUW 0,760 
PNM 0,900 

Fonte: Dados da pesquisa 

Após a realização dos testes de validade e adequação do modelo, aplicam-se as 



 
 
 

 

 

técnicas necessárias para garantir-se a validade convergente (AVE) e a validade discriminante 

dos construtos. A primeira delas (validade convergente) reflete o grau de concordância 

existente entre os construtos do modelo, ou seja, se pelo menos duas variáveis que utilizam 

diferentes métodos para formação podem ter relações entre si. Por outro lado, a validade 

discriminante tem como finalidade verificar o grau em que essas medidas (variáveis / 

construtos) se diferenciam entre si – mensuram elementos diferentes (Bagozzi & Phillips, 

1982). 

Hair Jr et al. (2009) explicam que a validade convergente se refere à variância média 

extraída dos construtos no modelo, a qual demonstra a variância compartilhada entre os 

indicadores de cada variável latente. Bido (2008) relata que a validade convergente indica o 

grau em que os itens teoricamente deveriam estar correlacionados, sendo essa verificação 

realizada por meio dos valores das cargas fatoriais, da AVE e da CR (confiabilidade 

composta). A Tabela 3 expõe os valores encontrados para esses elementos (AVE, CR) 

juntamente as comunalidades e R2.  

Tabela 3. Validade e consistência dos constructos 

Variáveis AVE 
Confiabilidade 

composta (CR) 
R² Comunalidades 

AUW 0,718 0,883 0,000 0,849 

CA 0,879 0,936 0,000 0,863 

CIW 0,657 0,851 0,354 0,741 

CL 0,998 0,998 0,122 0,980 

CUW 0,676 0,862 0,260 0,760 

PNM 0,618 0,919 0,026 0,900 

Fonte: Dados da pesquisa 

Face aos resultados, entende-se que os valores de AVE e CR atendem ao preconizado 

na literatura e a validade convergente é considerada satisfatória. Tal afirmação respalda-se no 

atendimento de dois critérios: (1) a variância da média extraída (AVE) dos construtos latentes 

manifestam-se com valores superiores a 0,50 (Fornell & Larcker, 1981) e (2) os níveis de 

confiabilidade composta enquadram-se entre de 0,70 e 0,90 (Bido, 2008). Depreende-se que 

os quesitos de validade convergente e validade composta no modelo proposto são atendidos e 

a próxima etapa a ser aplicada refere-se a análise da consistência e validade discriminante do 

modelo. 
A validade discriminante respalda-se nas orientações obtidas pelo critério de Fornell-

Larcker e tem como finalidade verificar o quanto um construto é individualmente distinto dos 

demais. Nesse sentido, a raiz quadrada da variância media extraída (AVE) de cada construto é 

comparada com a correlação existente entre as variáveis latentes. Para que haja validade 

discriminante, é necessário que as correlações entre os construtos sejam menores que a raiz a 

quadrada das AVEs (Fornell & Larcker, 1981). Na Tabela 5 apresentam-se os valores da 

correlação entre as variáveis do modelo. 
Tabela 4. Consistência e validade do modelo 

Variáveis AUW CA CIW CL CUW PNM 
AUW 0,847 - - - - - 
CA -0,061 0,938 - - - - 

CIW 0,146 0,186 0,811 - - - 
CL 0,047 0,349 0,319 0,999 - - 

CUW 0,064 0,285 0,595 0,508 0,822 - 
PNM 0,333 0,054 0,183 0,015 0,131 0,786 



 
 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

Conforme Tabela 4, nenhuma das correlações entre os construtos foi superior a raiz 

quadrada da variância média extraída (AVE). Portanto, verifica-se a existência de validade 

discriminante no modelo, ou seja, as dimensões avaliadas no estudo se discriminam e 

confirmam o atendimento a tal quesito. Por conseguinte, a Tabela 5 evidencia a análise das 

relações ou caminhos (Pathcoefficients), apresentando a relação estabelecida entre dois 

construtos e a significância existente entre eles (Hair Jr et al., 2009). 

Tabela 5. Efeitos da relação entre os construtos 

Relação entre os 

construtos 

Hipótese Efeito direto Efeito Indireto 
 
 

valor t-value p-value valor t-valor p-value 

AUW   CUW - 0,040 0,289 0,772 - - - 
CA   CL - -0,349 3,026 0,002 - - - 

CA  PNM H2 0,099 0,623 0,533 0,028 1,010 0,313 
CL  CUW - 0,506 5,823 0,000 - - - 

CUW  CIW - 0,595 4,963 0,000 - - - 
CUW   PNM - 0,160 1,332 0,184 - - - 

CA CL CUW CIW H1 0,483 4,604 0,001 0,506 2,435 0,023** 
AUW  CUW  PNM H3 0,146 1,289 0,576 0,595 4,682 0,105 

* Significante a 0,01; ** Significante a 0,05, *** Significante a 0,10 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os resultados dispostos na Tabela 5 mostram que, embora o modelo atenda aos 

critérios de adequação, os efeitos diretos propostos por Weli (2015) não foram significativos 

para as relações entre os construtos, com exceção de possíveis efeitos encontrados para os 

caminhos de controle (CACL: 0,002; CLCUW: 0,000 e CUWCIW: 0,000). 

Adicionalmente, observa-se um efeito indireto pequeno, porém significativo, para relação 

entre os constructos CA  CL  CUW  CIW (0,023). Sob essa perspectiva, os resultados 

do teste permitem inferir que as atitudes em relação aos computadores – ansiedade 

computador (CA), gosto do computador (CL), utilidade percebida do computador no local de 

trabalho (CUW) e importância percebida do computador no local de trabalho (CIW) – podem 

exercer de alguma forma um efeito positivo sobre a aceitação dos alunos na disciplina de 

sistemas de informação.  

Isso posto, observa-se que os resultados encontrados permitem afirmar que a hipótese 

H1 – que assume um efeito indireto entre os indicadores de atitude computacional – não pode 

ser rejeitada. De forma coerente ao apresentado em Weli (2015), denota-se que a ansiedade 

pelo computador, o gosto pelo computador e sua utilidade percebida no trabalho são 

elementos que influenciam a relação entre aluno e computador. Esse cenário permite propor 

uma possível discussão de que quanto maior o medo de uma pessoa em relação ao 

computador, menor a sua atitude proativa em relação a ele, uma vez que o indivíduo é 

influenciado por um sentimento de desconforto e ansiedade. Além disso, entende-se que 

aversão ao uso de computadores pode também afetar o uso de desse instrumento no trabalho, 

o que posse representar um grande obstáculo, pois sabe-se do amparo que este item pode 

oferecer diante de atividades complexas ou que demandam um longo tempo para serem 

desenvolvidas. 

Em alternativa, entende-se que uma elevada percepção da utilidade dos computadores 

no local de trabalho (em termos de atitudes em relação aos computadores) pode proporcionar 

a facilidade de seu uso nesse ambiente. Acredita-se então, que uma boa comunicação fixará o 



 
 
 

 

 

paradigma dos indivíduos para com os computadores e a percepção da utilidade e a 

importância dos computadores no local de trabalho pode fortalecer a atitude da pessoa em 

relação aos computadores. 

Por conseguinte, os demais achados dessa pesquisa não apresentaram relações 

positivas e significativas entre as variáveis de atitude do aluno em relação ao computador e a 

aceitação da disciplina de Sistema de Informação Contábil, fato que permite rejeitar H2. Esses 

resultados diferem de Weli (2015), que suportam a hipótese ao afirmar que uma boa atitude 

em relação ao computador exerce um bom efeito sobre as atitudes dos alunos no estudo de TI. 

Acredita-se que a divergência entre os cenários podem ser resultante do fator cultural dos 

alunos com relação ao uso do computador em seu ambiente de trabalho, ou ainda, derivadas 

de restrições impostas ao seu uso. 

De forma semelhante, H3 não obteve significância representativa nos dados, 

permitindo inferir que, na amostra estudada, não existem relações entre a utilidade dos SICs 

no local de trabalho e a aceitação da disciplina de Sistemas de Informações Contábeis pelos 

alunos. É importante destacar que Weli (2015) também não encontrou suporte significativo 

para comprovar algum efeito entre a percepção da utilidade do curso Sistemas de Informações 

Contábeis no local de trabalho. Como um todo, os resultados deste estudo são adequados a 

base da Teoria da Ação Racional (Ajzen, 1991), que defende que a atitude é uma das coisas 

que definem o comportamento de uma pessoa.  Logo, acredita-se que a aceitação do Sistemas 

de Informações Contábeis pelos alunos é explicada pelo nível de controle. 

Os achados deste estudo ratificam também os apontados Darayseh et al. (2008), que 

defende que o conhecimento e as atitudes em relação aos computadores influenciam no 

currículo de contabilidade, sobretudo àqueles que adequam-se a um perfil de contador 

prospectivo a carreira dos negócios. Semelhante, Morris e Daigle (2011) apontam um cenário 

similar, onde a atitude positiva em relação aos computadores influenciou o curso de SIC que, 

por sua vez, afetou positivamente o entendimento dos alunos sobre o conceito de SIC. Diante 

dos resultados, Morris e Daigle (2011) propuseram que o ensino do SIC deveria ser integrado 

com a experiência do aluno na utilização do computador, além do material SIC estar 

conectado ao conceito de tecnologia do computador. Nesse sentido, observa-se que os 

métodos de aprendizagem frequentemente aplicados em sala de aula são: palestras e vídeos, 

estudos de campo, seguido pelo uso do e-learning, da internet e do Power Point. O cenário 

evidencia que gradativamente a tecnologia da informação torna-se parte integrante dos 

métodos de aprendizagem, sobretudo no curso SIC, tornando-se atualmente uma elemento 

imprescindível de aceitação. 

 

5 CONCLUSÃO 

O estudo objetivou analisar o efeito existente entre duas variáveis, (1) atitudes 

computacionais alunos e (2) percepção que os alunos possuem em relação a utilidade dos 

sistemas de informação, sobre a variável de aceitação da disciplina de sistema de informação 

no curso de Ciências Contábeis. Para o desenvolvimento de tal pesquisa, um survey foi 

aplicado junto a 128 alunos de uma universidade situada em Balneário Camboriú – SC. A 

coleta dos dados contou com o instrumento de pesquisa do estudo de Morris e Daigle (2011) e 

Darayseh, et al., (2011) e da reaplicação das hipóteses apresentadas por Weli (2015). 

Os resultados confirmaram que as atitudes em relação aos computadores – ansiedade 

computador (CA), gosto do computador (CL), utilidade percebida do computador no local de 

trabalho (CUW) e importância percebida do computador no local de trabalho (CIW) – 

exercem um efeito positivo sobre a aceitação dos alunos na disciplina de Sistemas de 



 
 
 

 

 

Informação Contábil. Nesse sentido, de acordo com os achados, observaram-se que as 

variáveis ansiedade pelo uso do computador, gosto pelo computador e utilidade do 

computador no trabalho associam-se positiva e significativamente com a relação entre aluno e 

o computador.  

A partir desses resultados o estudo defende a ideia de que quanto maior for o medo de 

uma pessoa em relação ao uso do computador (ou tecnologias afins), menor será sua atitude 

pro ativo em relação ao seu uso. Entende-se por medo, sentimentos que possam geral 

desconforto ou até mesmo aversões ao uso dessa tecnologia. Consequentemente, é importante 

destacar que atualmente o computador é visto como uma ferramenta imprescindível no 

trabalho e, atitudes negativas em relação a sua aceitação podem influenciar significativamente 

no desempenho de funções no ambiente de negócios.  

Ademais, não foram encontradas relações significativa entre atitude do aluno em 

relação ao computador e sua aceitação da disciplina de Sistema de Informação Contábil. 

Acredita-se que esse comportamento pode ser desencadeado pelo fator cultural dos alunos, ou 

ainda, pelo forte hábito de uso dessa ferramenta. Em alternativa, sugere-se que pesquisas 

posteriores explorem a variável hábito para agregar valor as análises. Os resultados 

encontrados foram também contrários à relação proposta para o efeito existente entre a 

aceitação da disciplina de SIC pelos alunos e a percepção utilidade das SIC no local de 

trabalho. Incentiva-se que esse cenário seja explorado a fim de compreender quais são os 

motivos pelos quais os alunos não percebem uma possível aplicabilidade prática da disciplina 

de SIC no ambiente de trabalho. 

Convém relatar que esse estudo tem certas limitações, sobretudo quanto a campo 

analisado. Os resultados não podem ser generalizados para os alunos em outras universidades 

e faculdades, uma vez que envolveu o público de somente uma instituição de ensino e de uma 

região. Dessa forma, a aplicabilidade da metodologia em outras áreas nacionais com 

diferentes culturas e/ou nível de desenvolvimento (sudeste versus nordeste, por exemplo) 

pode apresentar resultados diferentes. Outrossim, acredita-se que o entendimento quanto ao 

conceito de SIC para os alunos é semelhante, no entanto, diferenças no método do ensino (por 

se tratar de diferente turmas) poderiam influenciar os resultados relatados. Embora com 

limitações, este estudo fornece insights úteis para investigações de SICs no curso de Ciências 

Contábeis. 
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