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Resumo:  
 
 
Nos últimos anos, o mundo vem passando por mudanças sociais, políticas e 
econômicas que têm gerado um expressivo aumento da concorrência no 
mercado tecnológico, trazendo novos desafios para as empresas desse setor. 
Esse cenário tem influenciado as organizações a buscarem novas estratégias 
gerenciais com a finalidade de garantir sua sobrevivência em um ambiente 
cada vez mais competitivo. Neste contexto, a adoção de estratégias que visem 
à qualidade percebida pelos clientes é fundamental. Existem diversas escalas 
para avaliação da qualidade percebida, entretanto, poucas delas foram 
desenvolvidas especificamente para avaliar a qualidade percebida por usuários 
de softwares. Além disso, as escalas encontradas mais frequentemente nessa 
área foram desenvolvidas em outros países, não tendo sido devidamente 
adaptadas à realidade brasileira. Ademais, o impacto da qualidade percebida 
por usuários de software sobre as suas atitudes e intenções comportamentais 
tem sido pouco contemplado em tais instrumentos. Nesse sentido, são 
objetivos deste trabalho: desenvolver e validar uma escala de mensuração da 
qualidade percebida por usuários de software; avaliar os impactos da qualidade 
percebida por usuários de software sobre suas atitudes e intenções 
comportamentais. Para tanto, foi realizado um levantamento do tipo survey 
envolvendo 302 usuários. Foram realizados testes para verificar a consistência 
interna e utilizadas técnicas de análise fatorial confirmatória para validação da 
escala. A escala desenvolvida neste estudo apresentou níveis adequados de 
confiabilidade e validade convergente e discriminante. O modelo testado foi 
razoavelmente suportado pelos dados empíricos da pesquisa. Os resultados 
obtidos permitiram concluir que a qualidade percebida pelos usuários com 
relação aos softwares é um construto multidimensional, apresentando uma 
elevada ligação com as atitudes e intenções comportamentais, tais como 
satisfação, comunicação boca a boca / recomendação, propensão à lealdade e 
orgulho. Sob o aspecto gerencial, o modelo teórico apresentado demonstra a 
necessidade de estimular investimentos nos componentes do construto 
qualidade percebida global, tais como usabilidade, confiabilidade, portabilidade 
e funcionalidade que, de acordo com a pesquisa, produzem efeitos positivos na 
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satisfação do usuário que, por sua vez, exerce influência direta em sua 
lealdade e recomendação. 
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