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Resumo 

O estudo da propensão de adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia 

representa um desafio para a área estratégica das empresas. Nesse contexto, a 

Technology Readiness Index (TRI) de Parasuraman (2000) e Parasuraman & Colby 

(2001) foi o instrumento de medida utilizado no presente estudo, para mensuração 

da prontidão para tecnologia dos gestores de micro e pequenas empresas. Portanto, 

a prontidão para tecnologia surge como o modelo fundamental para o entendimento 

das atitudes dos gestores diante da tecnologia, a partir de fatores condutores, 

formados pelo otimismo e inovatividade, e componentes inibidores, que incluem o 

desconforto e a insegurança. Este estudo teve como objetivo avaliar a aplicabilidade 

da escala TRI no contexto empresarial utilizando uma amostra de 203 respondentes 

dentre estes um total de 91 atuais gestores, e 112 futuros gestores. Inicialmente, a 

escala TRI foi testada como modelo capaz de explicar a posse de produtos e 

serviços tecnológicos. A seguir foi empregada para descrever o uso de serviços em 

tecnologia e, por fim, para prever o desejo de uso futuro de produtos e serviços 

tecnológicos. Em cada um dos três modelos, a escala TRI foi testada quanto à 

confiabilidade e a validade dos indicadores, consistência interna da escala, validade 

convergente e validade discriminante. Após ajustes nas variáveis observáveis que 

refletiam os construtos do modelo, a escala TRI não obteve êxito para explicar a 

posse de produtos e serviços tecnológicos. Por outro lado, o construto inovatividade 

da escala TRI explanou o uso de serviços tecnológicos e a dimensão otimismo 

explicou o o desejo de uso futuro de produtos e serviços tecnológicos. A escala TRI 

foi também utilizada para descrever a tipologia dos adotantes de tecnologia, 

classificando-os em cinco segmentos: exploradores, pioneiros, céticos, paranoicos e 

retardatários. A escala TRI pode ser empregada para prever diversos fenômenos, 

como para antecipar a propensão à evasão de discentes, ou para prognosticar 

propensão à exportação no segmento de micro e pequenas empresas. 

 

Palavras chaves: Índice de propensão à adoção de tecnologia, posse de produtos e 

serviços tecnológicos, uso de serviços em tecnologia, desejo de uso futuro de 

produtos e serviços tecnológicos micro e pequenas empresas. 

  



 
 

Abstract 

The study of the propensity to adopt technology-based products and services 

represents a challenge for the strategic area of the companies. In this context, the 

Technology Readiness Index (TRI) by Parasuraman (2000) and Parasuraman & 

Colby (2001) was the measurement tool used in the present study to measure 

readiness for micro and small enterprise technology. Therefore, readiness for 

technology emerges as the fundamental model for the understanding of managers' 

attitudes towards technology, based on drivers, formed by optimism and innovation, 

and inhibiting components, which include discomfort and insecurity. This study aimed 

to evaluate the applicability of the TRI scale in the business context using a sample 

of 203 respondents, of which a total of 91 current managers and 112 future 

managers. Initially, the TRI scale was tested as a model capable of explaining the 

ownership of technological products and services. It was then used to describe the 

use of technology services and, finally, to predict the future use of technological 

products and services. In each of the three models, the TRI scale was tested for 

reliability and validity of the indicators, internal consistency of the scale, convergent 

validity and discriminant validity. After adjusting for the observable variables that 

reflected the constructs of the model, the TRI scale was not successful in explaining 

the ownership of technological products and services. On the other hand, the 

construct innovation of the TRI scale explained the use of technological services and 

the optimism dimension explained the desire for future use of technological products 

and services. The TRI scale was also used to describe the typology of technology 

adopters, classifying them into five segments: explorers, pioneers, skeptics, 

paranoids, and laggards. The TRI scale can be used to predict several phenomena, 

such as to anticipate students' propensity to evade, or to predict export propensity in 

the micro and small business segment. 

 

Keywords: propensity index for technology adoption, technological products and 

services, use of technology services, desire for future use of micro and small 

technology products and services. 
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1 Introdução 

 

No cenário corporativo, que se apresenta cada vez mais competitivo, a 

contratação de serviços tecnológicos frequentemente constitui uma estratégia 

adotada pelas empresas. Para superar os desafios de crescimento ou para 

proporcionar a redução de custos do negócio muitas empresas contratam serviços 

terceirizados. Inovação e os fatores tecnológicos são características que as 

empresas modernas necessitam se adequar constantemente em relação a um 

mercado cada vez mais competitivo, em especial a propensão de adoção de 

produtos e serviços tecnológicos, que constitui o objeto de estudo da presente 

dissertação. 

 

Inicialmente serviços baseados em tecnologia são contextualizados e os 

fatores influentes na propensão de adoção dos serviços simultaneamente são 

apreciados. Serão também apresentados os objetivos gerais e específicos, que, 

alinhados ao problema de pesquisa, servirão como referência para o 

desenvolvimento do estudo. Finalmente a justificativa para a realização da presente 

investigação conclui a introdução do estudo. 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

Os serviços tecnológicos em sua maioria são terceirizados, ou seja, se uma 

empresa necessita de se conectar a internet será necessário contratar uma empresa 

que fornecerá o serviço de forma terceirizada. A terceirização nas interações entre 

empresas, e o volume de serviços terceirizados baseados em tecnologia, têm 

grande relevância em empresas de micro e pequeno porte. Conforme Ferruzzi e 

Spers, (2008) inúmeros fatores levam as empresas a optarem pela terceirização, 

entre os fatores destacados na literatura incluem: especialização do prestador de 

serviços; concentração na atividade principal; aumento da produtividade; aquisição e 

atualização de novas tecnologias; ausência de recursos internos; melhoria da 

qualidade dos serviços; aumento da flexibilidade na gestão dos negócios; redução e 

controle dos custos operacionais; minimização do ativo patrimonial da empresa e 

aumento da competitividade da organização.  
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Mortari, (2005) afirma que a necessidade de criar e sustentar vantagens 

competitivas tem proporcionado o surgimento de novos negócios com o intuito de 

reduzir custos e tornar os produtos e serviços mais competitivos. Nesse contexto, 

surge a terceirização, que se destaca e se solidifica como uma das estratégias mais 

eficientes na adequação da falta ou dos custos elevados dos recursos humanos nas 

empresas. 

 

Os grandes avanços tecnológicos e a terceirização de diversos setores como 

informática, serviços gerais, contabilidade, segurança, dentre outros nas últimas 

décadas, impacta consideravelmente na forma como os gestores lidam com serviços 

cada vez mais especializados. Como consequência, a natureza das interações entre 

prestador de serviço e empresa contratante sofreram mudanças significativas. Os 

momentos de interação caracterizados por Carlzon, (1994) como impactantes “horas 

da verdade”, proporcionam a construção de impressões sobre a empresa que, em 

contrapartida, tem a oportunidade de fortalecer sua oferta. 

 

Olívia, (2010) afirma que a terceirização constitui uma gama de processos de 

uma empresa que transfere a outras empresas ou pessoas. Estas são as atividades 

secundárias, que não são primordiais ao funcionamento do negócio, ou seja, as que 

não são atividades-fim da organização.  

 

No mundo globalizado, é conhecido pelo termo outsourcing, que traduzido 

significa “fornecedor externo”, esta é a ideia básica da terceirização. Isto é, significa 

relacionar com outras fontes de serviços com intuito de fortalecer o negócio. Devido 

as mudanças empresariais e tecnológicas cada vez mais necessárias, unido à 

facilidade e rapidez na busca de informações são determinantes na busca da 

terceirização. 

 

Outro fator relevante é a diminuição de custos promovida pela terceirização. 

Este provém, entre outras coisas, do fato de que as empresas delegam a terceiros 

funções que ela não é especializada, delega as funções teoricamente menos 

importantes para o funcionamento da empresa à um especialista prestador do 

serviço terceirizado. 
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O desenvolvimento do presente estudo tem como ponto de partida a 

investigação conduzida por (Parasuraman, 2000) e (Parasuraman e Colby, 2001). 

Os quais identificaram que os consumidores, em seus comportamentos de compra 

de produtos e serviços baseados em tecnologia, podem ser identificados segundo 

uma prontidão para tecnologia. A Technology Readiness Index (TRI) caracteriza-se 

como um importante modelo de mensuração da prontidão para tecnologia do 

consumidor norte-americano, este estudo foi construído, aplicado e validado naquele 

contexto. 

 

A partir daí, surgem alguns questionamentos como: a escala utilizada no 

contexto americano pode ser aplicada em outros ambientes, mais especificamente, 

para medir a prontidão na compra de produtos ou contratação de serviços baseados 

em tecnologia por gestores de micro e pequenas empresas? Adicionalmente, no 

caso de serem adequados ao contexto, quais os níveis de prontidão dos gestores 

para interagir com estes produtos e serviços baseados em tecnologia? 

 

Dessa forma, a questão que norteia o presente estudo pode ser assim 

definida: Quais são os níveis de prontidão, dos atuais e potenciais gestores de 

micro e pequenas empresas, para adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia? 

 

1.2 Objetivos 

 

Para lançar luzes sobre o problema formulado são estabelecidos os objetivos da 

dissertação. O objetivo geral do estudo constitui em mensurar a prontidão, dos 

atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas, para adoção de 

produtos e serviços baseados em tecnologia. Este objetivo será alcançado por meio 

dos objetivos específicos apresentados a seguir: 

1. Avaliar a escala TRI para mensurar a prontidão à tecnologia no 

contexto de micro e pequenas empresas; 

2. Caracterizar o perfil da amostra estudada em relação ao consumo de 

produtos e serviços tecnológicos; 

3. Relacionar as características do gestor ao seu nível de prontidão para 

adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia. 
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1.3 Justificativa 

  

O contexto organizacional, o cenário globalizado, competitivo e repleto de 

incertezas, resulta em empresas cada vez mais necessitadas por eficiência em seus 

processos organizacionais. A partir destas necessidades a terceirização de serviços 

se apresenta como fonte de transformação para as empresas aperfeiçoarem seus 

processos.  

 

Os serviços contábeis e financeiros são setores extremamente tecnológicos 

assim como a telecomunicação e a tecnologia da informação, exercem papel 

relevante nas organizações, pois trabalham questões estratégicas diretamente 

relacionadas à sobrevivência da empresa. Uma empresa que não tem controle 

fiscal, tributário, contábil e financeiro eficientes causará sérios problemas na 

organização ou ainda ocasionar sua falência. Em especial uma empresa sem 

computadores, internet, telefonia certamente não sobrevive às exigências fiscais e 

empresarias cada vez mais presente nas organizações. Em particular, as micro e 

pequenas empresas têm apresentado quase a totalidade na terceirização contábil, 

de modo inverso a terceirização financeira é irrisória. Portanto, é possível que os 

gestores necessitem de produtos e serviços em outros setores com intuito de se 

tornar uma empresa estrategicamente melhor, aumentar a lucratividade ou reduzir o 

custo operacional. Já em relação a serviços totalmente tecnológicos a convergência 

atual é cada vez mais aumentar os serviços prestados no âmbito da tecnologia da 

informação, softwares, sistemas em nuvem, marketing digital entre outros. 

 

Consequentemente, é pertinente e necessário entender como se dão as 

decisões do gestor no processo de adoção de serviços, isso significa proporcionar 

uma oferta mais adequada de serviços ao mercado. De acordo com Parasuraman & 

Colby, (2001) citado por (Souza e Luce, 2005), uma tecnologia mal concebida 

resulta em produtos e serviços mais difíceis de usar, o que onera a infraestrutura de 

suporte ao cliente, aumenta as devoluções de produtos e os cancelamentos de 

serviços, refletindo negativamente nos lucros da empresa. 

 

Utilizar-se do modelo da Technology Readiness Index (TRI), sob a ótica 

gerencial, é fonte de crescimento, à medida que proporcionará uma tipologia dos 
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consumidores permitindo caracterizar a inovatividade dos gestores, mas não se 

resume a ela. O modelo da Technology Readiness Index (TRI) destaca-se como um 

instrumento extremamente útil para as decisões, em especial as decisões de 

prontidão. Que será estudado e identificado o envolvimento dos atuais e potenciais 

gestores na adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia por meio da 

aplicação do modelo da TRI. 

 

Nesse sentido, entende-se que investigações que abordam os determinantes 

do comportamento de adoção de serviços, particularmente, a mensuração da 

prontidão para terceirização de serviços tomados por gestores, são deveras 

oportunas. O presente estudo é, portanto, alimentado por estes elementos 

individuais da relação entre produtos, serviços e gestores, preocupando-se, 

sobretudo, com as crenças e sentimentos envolvidos na adoção de serviços 

baseados em tecnologia. Faz-se necessário ir além, para de tal modo classificar os 

adotantes da tecnologia segundo sua capacidade técnica ou tendência a ser 

pioneiro. 

 

Outro ponto relevante é o da terceirização no tocante ao cenário político, mais 

precisamente ao projeto de lei “PL 4330/2004” que efetiva a terceirização mais 

ampla. A lei é pauta de discussões que visa regulamentar uma maior utilização de 

serviços terceirizados e suas relações de trabalho decorrentes da terceirização, a PL 

4330/2004 propõem expandir e não somente limitar a terceirização em atividades 

secundárias das empresas. 

 

E por fim no ambiente acadêmico, este estudo poderá servir como referência 

para futuras pesquisas, contribuir com outros pesquisadores, uma vez que a 

propensão pode ser mensurada em diversos cenários. A terceirização pode ser 

pesquisada para vários setores não somente de serviços baseado em tecnologia 

para gestores que é o enfoque desta dissertação.  

 

Além disso, a inquietação no meio acadêmico acerca dos aspectos 

psicológicos e comportamentais que envolvem receios, esperanças, desejos e 

frustrações relativas ao uso de produtos e ou serviços de tecnologia, é destaque em 

conferências da área de marketing. Do mesmo modo, o tema consta em renomadas 
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publicações que indicam a continuidade das pesquisas de alguns autores como: 

Parasuraman, (1996, 1998, 2000); Parasuraman & Colby, (1997, 1998, 2001); 

Meuter & Bitner, (1998); Meuter et al, (2000); Meuter, (2001, como citado em Souza 

& Luce, 2005). 

 

A proposta de aplicação do modelo da TRI é evidenciada na literatura, para 

que novos estudos repliquem teorias em outros contextos, de forma a propiciar o 

avanço científico. De acordo com Wells (1993), ainda são poucos os trabalhos que 

apresentam continuidade no sentido de serem aplicados em novos contextos e cujos 

resultados confirmam a pesquisa original. E também são consideradas as indicações 

de pesquisas sugeridas por (Parasuraman, 2000) quanto à importância da aplicação 

da escala de mensuração da prontidão para produtos, serviços de tecnologia em 

culturas diferentes do país original da pesquisa. 

 

1.4 Estrutura da dissertação  

 

A dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro observamos que a 

terceirização de serviços, que é usualmente uma estratégia empresarial para 

superar os desafios de crescimento ou para proporcionar a redução de custos do 

negócio. E também que TRI de Parasuraman & Colby, (2001) é um importante 

modelo de mensuração à prontidão dos consumidores para uso de produtos e 

serviços baseados em tecnologia. Assim definiu-se a pergunta de partida: Quais são 

os níveis de prontidão, dos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas 

empresas, para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia? 

No segundo capítulo expõe-se o referencial teórico sobre os conceitos e 

estudos da adoção de novas tecnologias e terceirização. Também os aspectos 

emocionais na adoção de produtos, serviços tecnológicos e inclusive o modelo de 

(Parasuraman e Colby, 2001) da Technology Readiness Index (TRI) e suas 

aplicações na literatura. No terceiro capítulo a metodologia de pesquisa é delineada, 

bem como as características do estudo e os procedimentos metodológicos são 

explanados. A partir dos métodos e procedimentos delineados, o quarto capítulo irá 

analisar os resultados da pesquisa após a aplicação do questionário, e de tal modo a 

identificar se a escala TRI foi eficiente para mensurar a prontidão à tecnologia no 
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contexto empresarial. Analisa-se também se as características do perfil da amostra 

estudada e os níveis de prontidão dos atuais e potenciais gestores tem relação ao 

consumo de produtos e serviços tecnológicos, permitindo assim mesurar o nível de 

prontidão para adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia. No quinto 

e último capítulo são tecidas as conclusões, limitações da pesquisa. Como sugestão 

de novos estudos torna-se atraente desenvolver a escala TRI para mensurar a 

propensão de estudantes a se tornarem empreendedores. Neste caso seria possível 

dispor de um método para identificar a prontidão para o empreendedorismo. 

 

2 Referencial teórico 

 

No referencial teórico serão apresentados estudos realizados sobre o tema da 

dissertação com a finalidade de fundamentar a teoria e relacionar aos objetivos 

deste trabalho. Serão explorados os referenciais teóricos relacionados à adoção de 

novas tecnologias e a terceirização de serviços de tecnologia. Também serão 

explorados o modelo da Technology Readiness Index (TRI) em seu construto 

prontidão para tecnologia, composto por quatro dimensões: otimismo, inovatividade, 

desconforto e insegurança. Em seguida, serão apresentadas outras aplicações do 

modelo TRI na literatura. 

 

2.1 Adoção de novas tecnologias 

 

Conforme Dias, (2012) a adoção de novas tecnologias nas organizações, é 

um avanço crescente nos últimos anos, e utiliza-se destas como alternativa para 

suprir as necessidades de satisfação dos consumidores, caracterizado pelo aumento 

da percepção de valor de produtos e serviços. Fernandes & Alves, (1992) afirmam 

que surge uma nova sociedade mediante aos impactos dessas novas tecnologias, 

exigindo-se uma nova forma de produzir bens e serviços. Contudo Castells (1999) 

destaca que a sociedade atual, passa por um tempo de raro intervalo na história, 

devido a um novo paradigma da tecnologia da informação, em convergência de 

influencias tecnológicas de microeletrônica, computação e telecomunicações. 

Devido a este novo paradigma nas organizações, fica evidente que existe 

uma necessidade de melhorar o aproveitamento das capacidades e habilidades 
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organizacionais de novos processos tecnológicos. Portanto, identificar o 

comportamento do consumidor em função de novas tecnologias, é um fator 

relevante para maximizar a competitividade de mercado. Esta mudança no mercado 

devido as tecnologias é ponto atrativo para profissionais desenvolverem novos 

produtos, como por exemplo, os aplicativos para smartphone que surgem a todo 

tempo e contemplam diversas necessidades. 

 

A evolução tecnológica acelerada faz com que seja necessário o uso de 

novas mídias nos processos empresariais. Esta provoca também uma mudança na 

transmissão do conhecimento bem como na expansão dos negócios e apresenta 

novas possibilidades de produtos e serviços tecnológicos.  

 

De acordo com  Dias, (2012) a adoção dessas novas tecnologias é decorrente 

da aceitação do processo de difusão do novo produto, pelos usuários do segmento 

ao qual se pretende analisar. Sendo assim, leva- se a destacar que esses novos 

produtos tecnológicos podem ser classificados como utilitários, porém possuem 

fatores complementares aos quais sugerem novas vertentes como facilidade de uso 

percebida e a utilidade percebida para a inovação. Estas percepções podem ser 

determinadas por meio da difusão, Rogers (1962) explica que a difusão é o processo 

pelo qual uma inovação é comunicada, através de certos canais ao longo de um 

caminho entre os membros de um sistema social.  

 

Conforme Barbosa, Carvalho, Gomes, & Mota, (2013) as organizações em 

geral enfrentam constantes mudanças tecnológicas e, para fazer frente a essas 

mudanças, a inovação tem sido enfatizada. Nesse contexto, pesquisadores de 

vários campos tem-se dedicado ao estudo da adoção de inovações na tentativa de 

se prever os fatores influenciadores da adoção e difusão de inovações. As novas 

tecnologias de informação e comunicação (nTICs) como recursos e mídias voltadas 

para o processo empresarial, são relevantes por representarem novas possibilidades 

de negócio. 

 

A inovação em serviços, segundo Sundbo e Gallouj (1998) pode ser 

entendida como adição de novos elementos ou combinação de elementos 
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existentes, passíveis de reprodução, que resulta em novas soluções ou em novas 

formas de prestação de um serviço.  

 

Isidoro Filho, (2010) afirma que bens e serviços são artefatos transacionais, 

isto é, nas relações de troca ou interações entre dois agentes econômicos, produtos 

ou serviços circulam de diferentes maneiras e com diferentes valores. Um aspecto 

importante no setor de prestação serviços diz respeito as modificações da realidade 

de indivíduos em termos de segurança, saúde, conforto, entre outras características 

finais percebidas por consumidores, usuários ou clientes conforme Gallouj, (2000). 

 

2.2 Terceirização de tecnologia 

 

De acordo com Valença & Barbosa, (2002) a prática do uso da terceirização 

por organizações em geral, não é novidade no mundo dos negócios e está 

relacionada com a qualidade, a competitividade e a produtividade. Com a 

terceirização, a empresa concentra-se no seu produto estratégico, no que ela é 

capaz de fazer melhor, com competitividade e maior produtividade. As tarefas 

secundárias e auxiliares são realizadas por empresas que se especializaram de 

maneira mais racional e com menor custo afirma Faria, (1994). 

 

Há três propósitos básicos na mente de quem decide terceirizar: a diluição 

dos custos diretos e indiretos; a elevação do nível de eficiência dessa atividade, pela 

sua execução terceirizada; e a manutenção de um nível mínimo aceitável de 

lealdade à empresa, por parte dos novos executores das atividades terceirizadas. 

Segundo Sá et al. (1997), a terceirização ganha importância em um momento em 

que as empresas precisam racionalizar recursos, redefinir suas operações, funcionar 

com estruturas mais enxutas e flexíveis. Assim, ela se apresenta como um dos 

instrumentos de auxílio à reestruturação organizacional, ao incremento da 

produtividade e da competitividade e à busca da identidade e comprometimento com 

a vocação da empresa segundo Valença & Barbosa, (2002). 

 

A terceirização permite a concentração e especialização da organização em 

torno do seu core competence que, além de lograr melhores resultados, implica 

produtos de melhor qualidade. Assim, a empresa se concentra em áreas que lhe 
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permitam obter vantagens diferenciadas e que garantam a sua sobrevivência no 

mercado. O que deve ser considerado como essencial no planejamento estratégico 

da terceirização, além da preocupação em determinar mudanças nos processos 

utilizados e na estrutura organizacional. Definida como formas de resistência, estas 

devem ser alvo de atenção dos órgãos gestores, principalmente no que se refere à 

cultura organizacional segundo Valença & Barbosa, (2002). 

 

Conforme Prado & Takaoka, (2002) este é um fenômeno já consolidado e 

denominado outsourcing. Trata‐ se da ação de obter mão‐de‐obra de fora da 

empresa, ou seja, terceirizada. Em outras palavras, outsourcing é a transferência 

das atividades, conhecidas como atividade‐meio ou secundárias, para uma empresa 

terceirizada. A diferença entre simplesmente subcontratar recursos e optar pelo 

outsourcing, é que esse envolve o uso estratégico de recursos externos para 

desempenhar atividades que eram tradicionalmente desenvolvidas por 

colaboradores internos. Objetivando alcançar uma vantagem operacional 

pré‐definida, que há pouco se resumiam em redução de custos ou pessoas SILVA, 

(2008). 

 

No Brasil, a terceirização foi amplamente percebida com a vinda das 

multinacionais, principalmente do setor automobilístico. A terceirização ou 

contratação de prestação de serviços, como foi inicialmente nomeada, serviu 

somente para que as empresas cortassem gastos com a mão de obra define 

Amorim, (2007). O termo “terceirização” foi criado pelo engenheiro Aldo Sani, na 

época Diretor superintendente da Rio Cell, empresa de celulose de Guaíba, no Rio 

Grande do Sul LEIRIA; SARATT, (1995) citado por Marcelino; Cavalcante, (2012). 

 

Ao terceirizar o que não é essencial e estratégico para a atividade‐fim (Prado 

& Takaoka, 2002), a empresa poderá concentrar seus recursos e esforços na sua 

área produtiva, na área em que é especializada, melhorando a qualidade dos 

produtos/serviços prestados, desenvolvendo práticas precisas para o cumprimento 

de metas e sua competitividade no mercado. A terceirização constitui fenômeno 

largamente difundido no mundo moderno. Nesse sentido, Giosa (1995) afirma que: 

“A prática da terceirização não é novidade no mundo dos negócios. Há muitos 

anos, nas empresas do primeiro mundo e no Brasil, se pratica a contratação, via 
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prestação de serviços, de empresas específicas, que não cabem ser desenvolvidas 

no ambiente interno da organização.”  

 

A viabilidade do projeto consiste no conhecimento que as empresas poderão 

agregar com as experiências vividas pelas outras empresas, atuantes do mesmo 

segmento ou não, com isso poderão optar pela implantação da terceirização com 

maior propriedade segundo (Prado e Takaoka, 2002). 

 

Conforme identificados, os sete fatores para adoção de terceirização são: 

redução de custo, acesso ao conhecimento e à tecnologia, gestão de recursos 

humanos, atividades rotineiras, prestação de serviços, flutuação de mão de obra e 

atividades com alto grau de particularidade. Esses fatores mostram que as 

motivações para terceirização são em grande parte baseados em razões 

econômicas, que são úteis para a explicação do fenômeno da terceirização.  

 

De acordo com a pesquisa realizada por (Prado e Takaoka, 2002) as 

atividades mais terceirizadas na área de software foram o desenvolvimento, a 

implementação e a manutenção. O desenvolvimento de software, isoladamente, 

esteve presente em 98,7% dos casos. As três atividades, simultaneamente, 

estiveram presentes em 81,3% dos casos. Alguns fenômenos como o advento e 

evolução dos sistemas integrados de gestão, conhecidos também como ERP, têm 

contribuído para que muitas empresas optem pela implantação desses sistemas, 

terceirizando essas três atividades. Com relação à área de hardware, a atividade 

mais terceirizada foi a manutenção, presente em 100% das terceirizações. As 

demais atividades, como planejamento, implementação e operação, raramente 

foram mencionadas, apenas em casos de terceirização total. 

 

2.3 O modelo analítico da pesquisa 

 

A Prontidão para Tecnologia Technology Readiness se refere à propensão 

das pessoas para adotar novas tecnologias. Descrito por Parasuraman, (2000) como 

o estado resultante de condutores e inibidores mentais que, coletivamente, 

determinam a predisposição do indivíduo para interagir com produtos e serviços 

baseados em tecnologia. 
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De acordo com Parasuraman & Colby (2001), os indivíduos podem ser 

dispostos ao longo de um continuo hipotético de crenças tecnológicas, cujos 

extremos incluem sentimentos negativos e sentimentos positivos. Dessa forma, as 

posições no continuo estão relacionadas à propensão do indivíduo em adotar 

tecnologia, ou seja, a sua prontidão, como ilustra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Relação entre as crenças e a prontidão para tecnologia 
Fonte: Souza & Luce, (2005), Adaptado de PARASURAMAN, A. & COLBY, Charles. Techno-ready 
marketing: how and why your customers adopt technology. New York: The Free Press, 2001. 
 

A coexistência dos sentimentos positivos e negativos e sua implicação para a 

adoção efetiva da tecnologia revela o caráter multifacetado do construto prontidão 

para tecnologia (TR). De acordo com Parasuraman & Colby (2001), a prontidão para 

tecnologia é composta por quatro dimensões: 

 

1) Otimismo: esta dimensão representa as visões positivas em relação à 

tecnologia e as crenças de que esta propicia aos indivíduos maior controle, 

flexibilidade e eficiência nas suas vidas; 

2) Inovatividade: representa uma tendência do indivíduo a ser pioneiro na 

adoção de tecnologia ou líder de opinião; 

3) Desconforto: denota a percepção de falta de controle sobre a tecnologia e 

o sentimento de ser oprimido por ela; 

4) Insegurança: denota desconfiança da tecnologia e ceticismo com relação 

às próprias habilidades em utilizá-la de forma apropriada. 

 

O otimismo é muito estudado na área de psicologia, possui diversas 

definições e estudos, contudo, para este estudo a definição de Seligman (1998) 

citado por  Bastianelo & Hutz, (2015) descreve o otimismo em três dimensões dos 

estilos explicativos: Permanência, Difusão e Personalização.  
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A permanência se refere ao quanto os efeitos de determinado evento se 

prolongam no tempo, podendo ser estáveis ou temporários. A Difusão está 

relacionada à propagação dos efeitos do acontecimento para outras situações, 

podendo ser específica para determinada situação ou global, atingindo diferentes 

acontecimentos ou áreas da vida. Por fim, a personalização está associada ao 

quanto à causa do evento é atribuída a fatores externos ou internos. Dentro dessas 

três dimensões, otimistas são pessoas que atribuem explicações permanentes, 

inespecíficas e internas para os eventos bons, e explicações temporárias, 

específicas e externas para eventos ruins. Enquanto que, pessimistas percebem os 

eventos bons como temporários, específicos e externos, não atribuindo ao seu 

esforço pessoal o acontecimento. Para os pessimistas, os eventos ruins são 

percebidos como permanentes, inespecíficos e internos. 

 

Conforme Werlang, Rossetto, & Sausen, (2015) o termo inovatividade tem 

maior relação no contexto organizacional, existem diversas discussões em relação à 

definição do termo inovatividade, uma vez que este é comumente confundido com a 

inovação. É comum encontrar definições iguais ou muitas vezes semelhantes para 

as duas palavras. A inovação é definida como um novo produto ou serviço final 

lançado no mercado, enquanto a inovatividade é reconhecida como uma variável 

que representa a orientação da empresa, pró-atividade ou inclinação para a 

inovação (Hurley; Hult, 1998; Menguc; Auh, 2006) citado por Werlang, Rossetto, & 

Sausen, (2015). 

 

Alguns autores se referem à palavra inovatividade, que vem do inglês 

inovativeness, como sendo uma forma de mensuração do grau de novidade de 

alguma coisa.  Diferentemente, Gopalakrishnan e Damanpour (2000) citado por 

Werlang, Rossetto, & Sausen, (2015) compreendem inovatividade como o sinônimo 

do número de inovações, de qualquer natureza, que são adotadas por uma 

organização em um determinado período. A inovatividade organizacional também 

pode ser definida como a capacidade ou a propensão da empresa em criar ou 

desenvolver novos produtos (Hurley; Hult, 1998; Garcia; Calantone, 2002) citado por 

Werlang, Rossetto, & Sausen, (2015). Esta é uma definição similar à defendida por 

Hult, Ketchen e Nichols Jr. (2003) citado por Werlang, Rossetto, & Sausen, (2015) 

que, em sua pesquisa, identificaram a inovatividade como um precursor cultural que 
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fornece capital social para a empresa, como facilitador do comportamento de uma 

empresa que aprende, a qual é focada na compreensão da criatividade e 

adaptabilidade. 

O desconforto está associado à falta de conforto, conforme Linden & Souza, 

(2002) as definições de conforto, de modo geral, tendem a ressaltar aspectos 

relacionados à formação profissional e ao interesse daqueles que as formularam: um 

médico tende a enfatizar os aspectos fisiológicos; um psicólogo, os 

comportamentais; um engenheiro, o desempenho (IIDA, 1998) citado por  Linden & 

Souza, (2002). Recentemente, alguns pesquisadores sugeriram que o conforto está 

relacionado com o prazer e que apresenta fronteiras mal definidas com a usabilidade 

e a funcionalidade (SLATER, 1995; JORDAN, 2000; COELHO e DAHLMAN, 2002) 

citado por  Linden & Souza, (2002). Simultaneamente, outra corrente assume que o 

conforto e o desconforto estão em duas dimensões: o conforto associado a 

sentimentos de relaxamento e bem estar; e o desconforto ligado a fatores 

biomecânicos e a fadiga (ZHANG, 1992; ZHANG, et al. 1996;KROMER et al., 2001) 

citado por  Linden & Souza, (2002). 

A insegurança abordada no contexto da TRI tem relação ao uso de produtos 

ou contratação de serviços tecnológicos, contudo, é tema diretamente relacionado à 

psicologia por insegurança emocional. Este é um sentimento de mal-estar geral ou 

nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo em ser 

vulnerável de alguma forma, um senso de incapacidade ou instabilidade que 

ameaça a própria autoimagem ou ego. Não foram identificado estudos acadêmicos 

para uma caracterização cientifica desta dimensão em nenhuma área da tecnologia 

ou da psicologia. 

Dessas quatro dimensões, otimismo e inovatividade são os direcionadores da 

prontidão para tecnologia, ou seja, sugerem fatores que motivam os indivíduos à 

adoção de novas tecnologias. Por outro lado, as dimensões desconforto e 

insegurança são inibidores, isto é, demonstram os fatores que retardam ou impedem 

a adoção.  

 

As atitudes em relação às características do constructo prontidão para 

tecnologia de acordo com Parasuraman & Colby (2001) é de que a propensão para 

tecnologia varia de indivíduo para indivíduo. Qualquer pessoa pode consumir uma 

tecnologia, mas as ações que levam à adoção e as implicações da adoção para a 
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área de marketing dependem do grau e da natureza da prontidão de cada um. A 

prontidão para tecnologia é multivariada, não se trata apenas de avaliar o grau de 

inovatividade do consumidor, diferentes tipos de crenças e sentimentos resultam em 

uma prontidão geral. A prontidão para tecnologia segundo Parasuraman & Colby 

(2001) que o modelo da TRI, prediz e explica as respostas do consumidor para 

novas tecnologias. 

 

Segundo Parasuraman & Colby (2001) citado por Souza & Luce, (2005), as 

dimensões condutoras e inibidoras da prontidão para tecnologia atuam 

independentemente, de forma que uma pessoa pode possuir qualquer combinação 

de motivações ou inibições. A ocorrência de um indivíduo ser motivado a escolher 

uma tecnologia em uma área específica não significa que ele será igualmente 

motivado a adotar em outra, nem que somente apresente níveis altos de otimismo e 

inovatividade. Nessa definição, um indivíduo pode ser inovador em tecnologia, 

propenso a esta nova experiência, mas cético a respeito do valor da tecnologia. Em 

outras palavras, pode acreditar na tecnologia, mas, ao mesmo tempo temê-la. 

 

2.3.1 Os cinco tipos de clientes de tecnologia 

 

De acordo com Parasuraman & Colby (2001), quando uma nova tecnologia é 

lançada no mercado, os consumidores reagem de diferentes maneiras, dependendo 

de suas crenças e sentimentos. A prontidão geral para tecnologia do consumidor é 

dada pela combinação das quatro dimensões, resultando em cinco tipos de 

consumidores, assim denominados por Parasuraman & Colby (2001): exploradores, 

pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários. 

 

O segmento dos exploradores, por exemplo, apresenta altos índices de 

prontidão para tecnologia, com altos escores nas dimensões condutoras da adoção 

(otimismo e inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras (desconforto e 

insegurança) (Stock, R., & Gross, M.,2016, January). O segmento dos pioneiros 

divide com os exploradores altos níveis de otimismo e inovatividade, mas, ao mesmo 

tempo, apresenta níveis também altos de desconforto e insegurança. O grupo dos 

céticos revela escores baixos em todas as dimensões. O grupo dos paranoicos 

apresenta altos níveis de otimismo, mas revela níveis igualmente altos nas 
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dimensões inibidoras da adoção. Este grupo apresenta, ainda, baixo grau de 

inovatividade. Finalmente, os retardatários representam o oposto dos exploradores, 

pois exibem baixos escores nas dimensões condutoras da adoção e altos escores 

nas dimensões inibidoras. A tipologia dos adotantes de tecnologia pode ser mais 

bem visualizada na Tabela 1. 

 

Tabela 1  
Tipologia dos adotantes de tecnologia 

Tipos Fatores Condutores Fatores Inibidores 

  Otimismo Inovatividade Desconforto Insegurança 

Exploradores Alto Alto Baixo Baixo 

Pioneiros Alto Alto Alto Alto 

Céticos Baixo Baixo Baixo Baixo 

Paranoicos Alto Baixo Alto Alto 

Retardatários Baixo Baixo Alto Alto 

Fonte: Adaptado de PARASURAMAN, A. & COLBY, Charles. Techno-ready marketing: how and why 
your customers adopt technology. New York: The Free Press, 2001. 

 
Parasuraman & Colby (2001, p. 59), sinteticamente descrevem a tipologia dos 

adotantes de tecnologia: 

“A adoção de tecnologia é análoga ao estabelecimento de uma fronteira. As 

primeiras pessoas a chegarem são ‘exploradores’, altamente motivados e sem 

medo. Os seguintes são ‘pioneiros’, que desejam os benefícios da nova terra, mas 

são práticos a respeito das dificuldades e dos perigos. Os seguintes são compostos 

por dois grupos: os ‘céticos’, que precisam ser convencidos dos benefícios dessa 

nova fronteira, e os ‘paranoicos’, que estão convencidos dos benefícios, mas são 

extraordinariamente preocupados com os riscos de se viver neste novo conceito. O 

último grupo, os ‘retardatários’, pode nunca vir, a menos que seja forçado a isso”. 

 

Fica claro, por fim, que a tipologia resultante do modelo TRI tem origem nas 

diferentes crenças e sentimento do consumidor, ou seja, nas diferentes 

combinações possíveis entre as dimensões condutoras e as dimensões inibidoras, e 

não apenas na dimensão inovatividade. A partir do entendimento dos fatores que 

constituem a TR, Parasuraman (2000) e Parasuraman & Colby (2001), propuseram 
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uma escala para mensuração da prontidão dos consumidores, denominada 

Technology Readiness Index (TRI). 

 

2.3.2 Technology Readiness Index (TRI) 

 

O modelo da Technology Readiness Index (TRI) foi construído a partir de um 

programa de pesquisa composto por diversas fases. O constructo prontidão para 

tecnologia, e o posterior desenvolvimento de uma escala de mensuração, são frutos 

de extensa investigação de A. Parasuraman, professor de marketing da University of 

Miami e coautor da conhecida escala de mensuração de qualidade percebida em 

serviços, SERVQUAL, e Charles Colby, presidente da Rockbridge Associates, 

empresa de consultoria e pesquisa especializada em temas relacionados à 

tecnologia. A trajetória de pesquisa destes autores, sobre a prontidão para 

tecnologia, pode ser vislumbrada nos diversos estudos publicados e apresentados 

em importantes periódicos e congressos ao longo dos anos (Parasuraman, 1996, 

1998, 2000; Parasuraman & Colby, 1997, 1998, 2001). Em especial, o artigo 

publicado por Parasuraman no Journal of Service Research, no ano de 2000, e o 

livro editado em 2001, sob o título Techno-Ready Marketing, por Parasuraman e 

Charles Colby, apresentam, respectivamente, o detalhamento do processo de 

construção da escala e os resultados gerais dessa extensa investigação. 

 

As bases conceituais da prontidão para tecnologia e da escala em si, tiveram 

origem em uma ampla revisão de literatura a respeito do tema e em pesquisas 

qualitativas preliminares. Desta forma, destacam-se três fases no relato de 

Parasuraman (2000) sobre a construção do modelo TRI. 

A primeira fase (escala condensada – de 44 para 28 itens) contemplou a 

geração dos itens da escala a partir do exame da literatura e de grupos de discussão 

com clientes de empresas de uma grande variedade de setores (serviços 

financeiros, provedores de internet, comércio eletrônico e telecomunicações). Os 

relatos dos grupos de discussão foram consistentes com o que a literatura sugere: a 

forte noção de que os consumidores desenvolvem sentimentos positivos e, ao 

mesmo tempo, profundas apreensões em relação à tecnologia. Segundo 

Parasuraman (2000), entre os aspectos positivos da tecnologia, foram citados a 
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flexibilidade, conveniência, eficiência e divertimento. Os aspectos negativos 

incluíram: risco de obsolescência, impessoalização, falta de controle, insegurança. 

 

A partir dos resultados dos grupos de discussão e da revisão da literatura, um 

total de 44 itens foram gerados, constituindo a primeira versão da escala. Esta 

primeira versão foi submetida a uma avaliação preliminar, por meio de uma survey 

com 1200 entrevistas (estudantes e jovens profissionais). Os entrevistados deveriam 

responder a afirmações sobre a tecnologia (itens da escala de prontidão para 

tecnologia), utilizando uma escala de concordância de 5 pontos em que 1 representa 

“Discordo totalmente” e 5 corresponde a “Concordo totalmente”. A partir dos 

resultados, a qualidade do instrumento de medida foi avaliada através de análise 

fatorial exploratória, para avaliação da estrutura dos dados, e pelo exame de 

confiabilidade, através do coeficiente Alfa de Cronbach. Após este processo 

estatístico, a escala inicial foi refinada, passando a contar com 28 itens. 

 

A segunda fase envolveu a reavaliação empírica da escala de 28 itens e os 

resultados foram novamente analisados à luz da análise fatorial exploratória e do 

coeficiente Alfa de Cronbach. A primeira deu suporte à estrutura de quatro fatores, 

contudo, foram obtidos valores Alfa muito baixos para as 4 dimensões, o que indicou 

falta de confiabilidade da escala. Duas questões foram, então, levantadas: (1) muitos 

dos itens da escala referem-se, especificamente, a computadores ou à internet, e 

não à tecnologia em geral, e (2) o estudo aplicado a determinados contextos 

(usuários de serviços bancários e provedor de internet) envolveu amostras 

específicas cujas características de prontidão para tecnologia não podiam ser 

transferidas para a população como um todo. 

 

Conforme Parasuraman (2000), novos itens foram, então, gerados, com o 

objetivo de ampliar o escopo de atributos através do reexame das transcrições dos 

grupos de discussão, iniciados ainda na primeira fase, resultando na adição de 38 

novos itens. A nova escala, agora com 66 afirmações, foi submetida à avaliação em 

estudo conduzido por uma empresa especializada em coleta de dados por meio de 

entrevista telefônica assistida por computador (CATI – Computer Assisted 

Telephone Interviewing). Foram realizadas 1000 entrevistas com indivíduos acima 

de 18 anos, aleatoriamente selecionados através de software específico. Além dos 
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66 itens da escala, o questionário continha questões referentes ao uso atual e 

potencial de produtos e serviços baseados em tecnologia. 

 

A terceira fase envolveu a purificação da escala com 66 itens. A sequência de 

análises de confiabilidade e fatorial foi repetida e novas eliminações e reavaliações 

foram realizadas até que não fosse possível nenhuma melhoria nos valores do 

coeficiente Alfa de Cronbach. Era necessário que as quatro dimensões 

apresentassem, coletivamente, uma estrutura fatorial “pura” e, individualmente, 

coeficientes de confiabilidade maiores que o mínimo recomendado na literatura, de 

0,60. Essa terceira fase deu origem ao modelo TRI final (Anexo 1), composta por 36 

itens agrupados nas quatro dimensões já comentadas: otimismo, inovatividade, 

desconforto e insegurança, as facetas da prontidão para tecnologia. 

 

Esta estrutura final foi avaliada através dos procedimentos estatísticos já 

utilizados, apresentando coeficientes de confiabilidade adequados (otimismo = 0,81; 

inovatividade = 0,80; desconforto = 0,75; insegurança = 0,74). A análise fatorial 

confirmatória indicou bom ajustamento do modelo proposto11 (GFI = 0,91; TLI = 

0,87; CFI = 0,88; RMSEA = 0,05). A análise de segmentos de consumidores, 

relacionando a posse e uso de produtos e serviços tecnológicos com as médias do 

modelo TRI, proporcionou evidências da validade de constructo da prontidão para 

tecnologia. 

Diante da extensa investigação relatada, marcada pelo rigor metodológico de 

Parasuraman & Colby (2000), dada a relevância do instrumento originado, tanto no 

âmbito acadêmico, quanto empresarial, busca-se entender como o modelo TRI pode 

ser utilizado em outros contextos. Seria possível determinar os níveis de prontidão 

para tecnologia do consumidor brasileiro, a partir das crenças destes consumidores 

acerca da tecnologia, bem como segmentá-los com base no mesmo critério, entre 

outros benefícios gerados pelos resultados da utilização de tal escala. Contudo, é 

necessário, antes de qualquer coisa, avaliar se o modelo TRI se aplica a um 

ambiente diferente daquele em que foi originada. Em outras palavras, trata-se de 

verificar se o modelo TRI é um instrumento válido para mensuração da prontidão 

para tecnologia dos consumidores brasileiros. 
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Dentro disso, o capítulo a seguir versa sobre o método utilizado neste estudo, 

para atingir o objetivo geral do estudo que constitui em avaliar a aplicabilidade do 

modelo “Technology Readiness Index (TRI)” concernente à propensão à adoção de 

serviços terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção 

dos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas. O capítulo trata, 

mais especificamente, da descrição das etapas da pesquisa e da justificativa para a 

escolha dos procedimentos adotados na coleta e análise dos dados. 

 

2.4 Aplicações do modelo TRI na literatura 

 

Conforme  Souza & Luce, (2005), o objetivo central do seu trabalho foi 

apresentar os resultados de uma investigação que buscou validar o modelo TRI para 

o contexto brasileiro. Foram apresentados o constructo prontidão para a tecnologia e 

o desenvolvimento do modelo TRI original. A partir da criteriosa avaliação realizada, 

tanto sob o ponto de vista estatístico, consideraram-se que a Technology Readiness 

Index representa uma medida confiável e válida, medindo de fato o que se propôs a 

medir, ou seja, a prontidão para tecnologia dos consumidores. 

 

Conforme  Rocha & Bevilacqua, (2011) as organizações que conhecem 

profundamente o seu mercado de atuação concentram seus esforços para supri-lo 

adequadamente, oferecendo uma extensa linha de produtos, efetivamente 

inovadores e diferenciados, voltados para públicos segmentados.  

 

Nessa perspectiva o planejamento de marketing para o desenvolvimento das 

ações organizacionais, são necessidades do mercado, preocupando-se em entregar, 

ao fim, algo que represente valor para o cliente. E que compreender os fatores que 

determinam o comportamento do consumidor e as distintas reações dele para iguais 

estímulos. O marketing, direcionado a produtos e serviços baseados em tecnologia, 

é conduzido para princípios tradicionais, que podem não ser tão eficazes para 

oferecer produtos de alta tecnologia quanto para vender aqueles nem tão 

complexos.  
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A partir dessas reflexões, deu-se o desenvolvimento de um estudo na área de 

marketing assim exposto por Rocha & Bevilacqua, (2011), que diz respeito à 

predisposição dos indivíduos para consumir produtos e serviços tecnológicos. 

 

Resultando no problema de pesquisa do seu estudo: qual a prontidão à 

tecnologia verificada na cidade de Catalão, Goiás, com base nos critérios da 

Technology Readiness Index (TRI)? 

 

Conforme CASTRO, (2009) nesse contexto, a prontidão para tecnologia 

emerge como construto fundamental para o entendimento das atitudes do 

consumidor diante da tecnologia. CASTRO, (2009) propõem um método para 

auxiliar os engenheiros eletricistas na concepção de projetos de Automação 

Residencial (AR) baseando-se no perfil do usuário da tecnologia a partir da análise 

das características pessoais, mais propriamente avaliando a propensão dos 

indivíduos em adotar produtos e serviços tecnológicos de AR a partir de condutores 

e inibidores mentais relacionados ao otimismo, inovatividade, desconforto e 

insegurança. Utilizando como fundamento o método de Technology Readdiness 

Index (TRI). Desta forma, a hipótese básica de aplicabilidade do modelo TRI 

mostrou-se válida em conhecer o perfil dos entrevistados e associá-los a soluções 

de AR. 

 

Outros modelos encontrados na literatura para mensurar a propensão ou 

adoção de novas tecnologias são Consumer Acceptance of Technology Model, ou 

(CAT) de Kulviwat et al. (2007) e a Teoria de Conjunto Nebulosos, Grade of 

Membership (GOM) de (Fuzzys), que são estudos semelhantes ao modelo TRI para 

identificar se uma determinada população possui aptidão ou propensão na utilização 

de serviços ou aquisição de produtos tecnológicos. 

 

Mediante o exposto, o capítulo a seguir versa sobre o método utilizado neste 

estudo, para atingir os objetivos específicos no contexto empresarial. O capítulo 

trata, mais especificamente, da descrição das etapas da pesquisa e da justificativa 

para a escolha dos métodos de pesquisas e procedimentos adotados na coleta e 

análise dos dados. 
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3 Metodologia 

A metodologia é fundamental na realização de um trabalho científico, 

portanto, nesta seção serão descritas as características deste estudo e os 

procedimentos para condução da pesquisa. O objetivo fundamental da pesquisa 

científica é encontrar respostas para problemas. Conforme Galuppo (2007) a 

metodologia é um caminho que irá nos conduz de um ponto a outro, ou seja, nos 

permite entender como estruturar nossos estudos. 

 

Para Silva & Menezes (2005) uma pesquisa científica tem como pressuposto 

responder e resolver problemas para os quais ainda não se tem informações para 

solucioná-los. A metodologia é descrita por Vergara (2005) é uma forma lógica de 

pensamento com intenção de buscar determinado resultado ou objetivo. A autora 

define que a pesquisa científica promove a credibilidade e embasamento em uma 

resolução de problemas, em busca de significados baseado nos métodos científicos.  

 

A metodologia de pesquisa abordada neste capítulo foi utilizada para relatar 

os procedimentos necessários para a realização dos objetivos propostos nesta 

dissertação. Para isso, baseou-se nos objetivos específicos, que conduzem ao 

atendimento do objetivo geral desta dissertação, com a finalidade de analisar o 

modelo TRI na propensão à adoção de serviços tecnológicos terceirizados. 

 

A seguir é feito a exposição da metodologia em duas partes, que são a 

natureza da pesquisa e os procedimentos metodológicos que consistem em definir: 

a unidade de análise, a unidade de observação, o método de coleta de dados e o 

procedimento para análise dos dados. 

 

3.1 Natureza da pesquisa 

 

Este trabalho de pesquisa possui como objetivo principal avaliar a 

aplicabilidade do modelo “Technology Readiness Index (TRI)” concernente à 

propensão à adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a 

prontidão para adoção dos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas 

empresas por meio de uma pesquisa descritiva. 
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Na concepção de Vergara (2004), existem diversos tipos de pesquisas e cada 

uma delas tem características particulares. Conforme Mattar & Motta (1999) a 

pesquisa descritiva deve ser utilizada quando se tem como propósito descrever as 

características de grupos, estabelecer as proporções de elementos numa população 

específica que tenham determinadas características ou comportamentos ou ainda 

descobrir ou verificar a existência de relação entre variáveis. 

 

Mediante o entendimento das referências de Mattar & Motta (1999), toda 

caracterização de pesquisa é realizada com base em algum critério. Neste caso, 

esta pesquisa pode ser considerada, quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva, 

que, segundo Moresi (2003), é apropriada para medir tanto opiniões, atitudes e 

preferências como comportamentos. Também é usada para mensurar mercados, 

estimar o potencial ou volume de um negócio e para medir o tamanho e a 

importância de segmentos de mercado. 

 

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se, como principal referencial 

teórico, o estudo de Parasuraman (2000), detalhadamente comentado em 

Parasuraman & Colby (2001). A presente dissertação tem como referência o estudo 

realizado por Souza & Luce, (2005), baseado no trabalho de Parasuraman & Colby 

(2001), que mensurou a adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia 

pelo consumidor, o mesmo servirá como referência para a aplicação do modelo TRI 

às atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas. 

 

Este estudo envolveu, uma pesquisa descritiva que contemplou a aplicação 

do questionário de pesquisa aos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas 

empresas da região metropolitana de Belo Horizonte e posterior avaliação do 

instrumento utilizado a partir de procedimentos estatísticos pertinentes aos objetivos 

do estudo. 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

A revisão teórica sobre o tema adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia pelo consumidor foi fundamental para a compreensão da natureza do 

construto prontidão para tecnologia. 
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O modelo TRI utiliza-se de uma escala para mensurar o constructo prontidão 

de adoção de produtos e serviços. É chamado de escala ou instrumento de medida, 

um conjunto de itens que pretende revelar níveis de variáveis teóricas, não 

diretamente observáveis. Segundo DeVellis (1991, p. 9) “desenvolvemos escalas 

quando queremos medir um fenômeno que acreditamos existir por causa do 

entendimento teórico que temos do mundo, o qual não podemos acessar 

diretamente”. 

 

A elaboração do questionário teve como fundamento o estudo de 

Parasuraman (2000) do modelo TRI que foi traduzido por Souza & Luce, (2005). O 

questionário formulou questões relativas à experiência atual e potencial do 

entrevistado com produtos e serviços baseados em tecnologia, de maneira 

semelhante ao utilizado no estudo de Parasuraman (2000). Os produtos e serviços 

foram definidos de forma a manter semelhança com o conjunto utilizado por Souza & 

Luce, (2005), observando-se, contudo, a adequação à realidade tecnológica 

referente ao ano de 2017 no que se refere ao entendimento da tecnologia 

apresentada aos gestores. 

A utilização de diferentes produtos se faz necessária à medida que não se 

busca conhecer o comportamento dos gestores em relação à determinada categoria 

de produto, mas sim avaliar sua prontidão em relação a serviços terceirizados 

baseados em tecnologia. Disposto em conhecer a capacidade do instrumento de 

medida para predizer comportamentos. Torna-se imprescindível incluir as questões 

sobre produtos, fundamentalmente, para subsidiar o processo de validação do 

construto prontidão, por meio, da associação entre os escores provenientes do 

modelo TRI e as respostas às questões sobre produtos e serviços de tecnologia. 

Deste modo busca-se garantir resposta à questão fundamental: o modelo TRI é 

capaz de discriminar os indivíduos mais predispostos daqueles menos predispostos 

à adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia? 

 

O questionário foi, então, dividido em cinco blocos assim denominados: 

1. Posse de produtos/serviços tecnológicos: questões relativas ao acesso, 

nas empresas, a diversos produtos ou serviços baseados em tecnologia (por 

exemplo: serviço de internet, computador, etc.); 

2. Uso de serviços tecnológicos: questões sobre o uso específico de 
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serviços baseados em tecnologia (por exemplo: caixa automático, compras on-line, 

etc.);  

3. Desejo de uso futuro: questões referentes à percepção de desejo de 

relacionar-se com serviços “futuristas” baseados em tecnologia (por exemplo: uso de 

check-out automatizado nas compras em estabelecimentos, etc.). 

Estes três blocos iniciais são perguntas que servirão para caracterizar o perfil 

da amostra estudada em relação ao consumo de produtos e serviços tecnológicos.  

O quarto e o quinto blocos a seguir apresentados tem como propósito 

respectivamente aplicar a escala da TRI e identificar variáveis demográficas. 

4. Escala TRI: com 36 afirmações sobre a tecnologia envolvendo 

aspectos relativos ao otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança com 

produtos e serviços baseados em tecnologia; 

 

Quadro 1  
Perguntas modelo TRI 

1. A tecnologia permite que as pessoas tenham mais controle sobre o seu dia-a-dia. 
2. Produtos e serviços que utilizam as mais novas tecnologias são muito mais convenientes de 

usar. 
3. Você gosta da idéia de fazer negócios pelo computador, porque você não fica restrito ao 

horário comercial. 
4. Você prefere usar a tecnologia mais avançada disponível. 
5. Você gosta de programas de computador que lhe permitam adequar as coisas às suas 

próprias necessidades. 
6. A tecnologia faz com que você fique mais eficiente no seu trabalho. 
7. Você considera as novas tecnologias mentalmente estimulantes. 
8. A tecnologia lhe dá mais liberdade de movimento. 
9. Aprender sobre tecnologia pode ser tão recompensador quanto a própria tecnologia. 
10. Você está seguro de que as máquinas seguirão as suas instruções. 
11. Outras pessoas lhe pedem conselhos sobre novas tecnologias. 
12. Parece que seus amigos estão aprendendo sobre as mais novas tecnologias mais do que 

você.* 
13. Em geral, você está entre os primeiros do seu grupo de amigos a adquirir uma nova 

tecnologia logo que ela surge. 
14. Normalmente, você consegue entender os novos produtos e serviços de alta tecnologia 

sem a ajuda de  outros. 
15. Você está atualizado com os últimos desenvolvimentos tecnológicos das suas áreas de 

interesse. 
16. Você gosta do desafio de entender equipamentos de alta tecnologia. 
17. Você tem menos problemas que outras pessoas para fazer a tecnologia trabalhar para você. 
18. Os serviços de suporte técnico (por telefone ou internet) não ajudam, porque não explicam 

as coisas em termos compreensíveis. 
19. Às vezes, você acha que os sistemas de tecnologia não são projetados para serem usados 

por pessoas  comuns. 
20. Não existe manual de produto ou serviço de alta tecnologia que seja escrito em uma 

linguagem simples. 
21. Quando você utiliza o suporte técnico de um fornecedor de produtos ou serviços de alta 

tecnologia, às vezes, você se sente como se alguém que sabe mais do que você estivesse 
tirando vantagem de você. 

22. Na compra de um produto ou serviço de alta tecnologia, você prefere o modelo básico a 
um modelo com muitas características adicionais. 
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23. É constrangedor quando você tem problemas com algum equipamento de alta tecnologia, 
enquanto outras pessoas estão olhando. 

24. Deveria haver cuidado ao substituir tarefas desempenhadas por pessoas pela tecnologia, 
pois novas tecnologias podem falhar. 

25. Muitas das novas tecnologias apresentam riscos à saúde ou à segurança que não são 
descobertos até que as pessoas tenham utilizado a tecnologia. 

26. Novas tecnologias tornam muito fácil para o governo e as empresas espionar as pessoas.  

27. As tecnologias parecem sempre falhar no pior momento possível. 
28. Você não considera seguro fornecer o número do seu cartão de crédito pelo computador. 
29. Você não considera seguro fazer qualquer tipo de transação financeira pela internet. 
30. Você tem receio de que as informações que você envia pela internet serão vistas por outras 

pessoas. 
31. Você não se sente seguro em fazer negócios com uma empresa que só pode ser acessada 

pela internet. 
32. Qualquer transação realizada eletronicamente deveria ser confirmada posteriormente por 

algo escrito. 
33. Sempre que algo se torna automatizado, é necessário checar, cuidadosamente, se a 

máquina ou o  computador não está cometendo erros. 
34. O contato humano é muito importante quando se faz negócios com uma empresa. 
35. Quando você liga para uma empresa, você prefere falar com uma pessoa do que com uma 

máquina. 
36. Quando você fornece informação a uma máquina ou pela internet, você nunca pode ter 

certeza de que ela realmente chegou ao destino certo. 
Fonte: Parasuraman & Colby (2001) 

 
Este quarto bloco da escala TRI servirá para identificar os níveis de prontidão 

dos atuais e potenciais gestores para adoção de serviços terceirizados baseados em 

tecnologia e avaliar a escala TRI no contexto empresarial. 

5. Caracterização do entrevistado: questões referentes às características 

dos respondentes, quanto à faixa etária, estado civil, grau de instrução, sexo, tipo de 

empresa, quantidade de pessoas que trabalham na empresa entre outros. 

 

No quinto e último bloco também será caracterizado o perfil da amostra 

estudada em relação a posicionamento sócio cultural. 

 

O primeiro e o segundo blocos expõe, aos respondentes, um conjunto de 

produtos e/ou serviços baseados em tecnologia e, a seguir, escalas nominais com 

três opções de respostas. 

Bloco 1 

Já possui Pretende adquirir nos próximos 12 meses Não pretende adquirir 

 

Bloco 2 

 

Regularmente 
Usou nos últimos 12 

meses 

Pretende usar nos próximos 12 

meses 

Não pretende 

usar 
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O terceiro bloco expõe uma escala de o tipo intervalar. Os entrevistados 

deveriam manifestar o quanto é desejável a situação (item) proposta, atribuindo 

pontuações de 1 a 6, sendo 1 referente a “Muito indesejável” e 6 referente a “Muito 

desejável” . 

 

Bloco 3 

Muito indesejável     Muito desejável 

  1 2 3 4 5 6  

 

Finalmente, como já comentado, o bloco 4 expõe os elementos necessários 

ao modelo TRI, isto é, afirmações sobre as quais os entrevistados deveriam atribuir 

graus de concordância, de 1 a 5, sendo 1 referente a “Discordo totalmente” e 5 

referente a “Concordo totalmente”. 

Bloco 4 

Discordo totalmente     Concordo totalmente 

  1 2 3 4 5  

 

No questionário da TRI mais especificamente na pergunta numero 12 da TRI 

que tem relação ao construto inovatividade a medição do escore é invertido ou seja: 

 

Bloco 4 Pergunta 12 

Concordo totalmente     Discordo totalmente 

  1 2 3 4 5  

 

A partir da elaboração do questionário eletrônico com as questões distribuídas 

nos blocos apresentados, partiu-se para o pré-teste do instrumento, a fim de 

identificar possíveis modificações para a etapa descritiva da pesquisa. 

 

De acordo com Aaker, Kumar & Day (2001) o objetivo do pré-teste é 

assegurar que o questionário atinja as expectativas do pesquisador com relação às 

informações que precisam ser obtidas.  Pretende-se, com uma pequena amostra, 

identificar e eliminar potenciais problemas, tais como tendenciosidade de questões, 

clareza de enunciados, fluxo do questionário, entre outros. 
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Para este estudo, foi criado um questionário nos moldes de formulário 

eletrônico enviados a 10% de gestores respondentes necessários caracterizado 

como um pré-teste. Foi enviado por meio do link no Google drive, o mesmo permitiu 

realizar alguns ajustes no que se refere à redação (que deveria ser mais clara) de 

alguns produtos tecnológicos. Contudo, é importante ressaltar que os itens do 

modelo TRI se mostraram de fácil entendimento pelos respondentes, não sofrendo 

nenhuma alteração, e os ajustes realizados não afetaram a estrutura do questionário 

como um todo. Como resultado, obteve-se um melhor entendimento do modelo. 

 

Ao mesmo tempo em que o questionário, como um todo, deve ser capaz de 

identificar atitudes, tanto de indivíduos familiarizados com a tecnologia quanto de 

indivíduos avessos a produtos tecnológicos, é imperativo que o questionário seja de 

fácil compreensão para todos os entrevistados, inclusive para aqueles menos 

familiarizados ou avessos aos produtos descritos. 

 

Acerca do foco deste estudo que consiste em avaliar a aplicabilidade do 

modelo “Technology Readiness Index (TRI)” concernente à propensão à adoção de 

serviços terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção 

dos gestores de micro e pequenas empresas. Buscou-se investigar pessoas que 

detém o papel decisório em micro e pequenas empresas, diretores, gestores, atuais 

e potenciais, sócio proprietário, dentre outros acima de 18 anos, tal como no estudo 

original. Para isso, a base de dados foi composta por gestores de diversas empresas 

e futuros gestores formandos do curso de graduação em administração e 

contabilidade, que receberam o link da pesquisa por e-mail ou redes sociais. 

 

3.2.1 População 

 

O universo de dados, segundo Malhotra (2001), se define como o conjunto 

dos elementos que apresentam característica em comum, podendo ser quantificada, 

pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão analisados. 

A população ou o universo deste trabalho pode ser dividida em dois 

segmentos, de atuais e potenciais gestores. Os atuais gestores foram constituídos 

por profissionais envolvidos diretamente na tomada de decisão de micro e pequenas 

empresas da região metropolitana de Belo Horizonte. Os potenciais gestores foram 
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compostos por alunos do curso de graduação em administração e contabilidade de 

faculdades localizadas no região metropolitana de Belo Horizonte. 

O objetivo desta pesquisa permitiu avaliar a aplicabilidade do modelo 

“Technology Readiness Index (TRI)” relativo à propensão à adoção de serviços 

terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção dos 

atuais e potenciais gestores. Esta população é de especial relevância por ser 

formada pela cúpula de tomadores de decisão em micro e pequenas empresas e 

pretensos gestores de empresas. 

A população de gestores desta pesquisa, composta por tomadores de 

decisão, são descritos neste estudo como “gestores” de micro e pequenas empresa. 

Foi identificado um total de 505.364 empresas ativas na região RMBH em pesquisa 

ao site http://empresometro.cnc.org.br, realizada no dia 03/04/2017. 
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Tabela 02  
População de Micro e Pequenas Empresas RMBH.

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por outro lado, a população de pretensos gestores, constituídos por alunos 

dos dois últimos períodos do curso de graduação em administração e contabilidade 

da região metropolitana de Belo Horizonte, são estimados em 1600 indivíduos. 

Estes valores serão considerados para o cálculo da amostra realizado na 

próxima seção. 

 

3.2.2 Amostra 

 

O dimensionamento da amostra pesquisada se deu por meio da utilização de 

fórmulas de amostragem probabilísticas que visam um número mínimo de 

participantes, para as estimativas por intervalo de confiança, testes de hipóteses e 

análise multivariada. 

 

Nesta pesquisa, a amostra foi calculada a partir da fórmula descrita por 

Levine et al. (2000), tendo sido adotado o critério de 7% de margem de erro e 95% 

de confiança. 

Cidades RM-BH Qtde MPEs Cidades RM-BH Qtde MPEs

1 Baldim 595 18 Mário Campos 1.035

2 Belo Horizonte 297.028 19 Mateus Leme 2.289

3 Betim 31.184 20 Matozinhos 3.105

4 Brumadinho 2.707 21 Nova Lima 8.865

5 Caeté 3.300 22 Nova União 427

6 Capim Branco 900 23 Pedro Leopoldo 4.646

7 Confins 603 24 Raposos 839

8 Contagem 61.215 25 Ribeirão das Neves 18.659

9 Esmeraldas 4.346 26 Rio Acima 2.591

10 Florestal 603 27 Rio Manso 331

11 Ibirité 9.758 28 Sabará 8.254

12 Igarapé 3.460 29 Santa Luzia 14.240

13 Itaguara 1.218 30 São Joaquim de Bicas 1.684

14 Itatiaiuçu 700 31 São José da Lapa 1.710

15 Jaboticatubas 1.203 32 Sarzedo 2.585

16 Juatuba 1.764 33 Taquaraçu de Minas 224

17 Lagoa Santa 5.474 34 Vespasiano 7.822

505.364

Fonte: http://empresometro.cnc.org.br

Total de MPEs
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E

Z

2

2

0
2/ qp




 

em que 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de 

interesse do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 

interesse do estudo; e  

E = margem de erro máximo de estimativa.  

 

Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Entretanto, se estes também 

forem desconhecidos, substituímos pˆ e qˆ por 0,5, obtendo a seguinte expressão 

(LEVINE et al., 2000). 

 

e

QPZ
2

2

0




 

em que  

Z = valor da abscissa da curva normal reduzida e é encontrada em função do 

intervalo de confiança desejado. Neste contexto, usou-se um intervalo de confiança 

de 95%, e o Z é igual a 1,96; 

E = é o erro admissível para o estimador; 

P = estimativa inicial da proporção de interesse; e 

Q = 1 – P. 

 

Se a amostra não é considerada infinita, recomenda-se usar o fator de 

correção de seu tamanho. Segundo Aaker (2000, p. 381), considera-se população 

infinita aquela com N (tamanho da população) superior a 100.000. A população 

objeto deste estudo foi composta por 505.364 empresas de micro e pequeno porte e 

1600 alunos dos dois últimos períodos do curso de graduação em administração e 

contabilidade.  Considerando que a população pesquisada é finita, o tamanho da 

amostra (0) deve ser corrigido de acordo com a fórmula a seguir:  
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N/1 0

0









 

 

em que  

n0 = tamanho preliminar da amostra; e  

 = tamanho mínimo da amostra. 

 

Portanto, a amostra mínima estimada nesta pesquisa correspondeu a 203 

participantes, proporcionando a confiança de 95%  e margem de erro de 7%. 

 

Após realizada a pesquisa foram constatados 91 respondentes, atuais 

gestores, e 112 respostas provenientes de alunos matriculados nos dois últimos 

períodos do curso de graduação em administração e contabilidade. A amostra total 

permite estabelecer intervalos de confiança para a proporção, com margem de erro 

de aproximadamente 7% e confiança de 95%.  

 

Para a modelagem de equações estruturais usando o método PLS – Partial 

Least Square estimation, amostras menores que a obtida são geralmente utilizadas. 

O que leva a concluir que a amostra obtida satisfaz os requisitos da presente 

investigação. 

 

3.2.3 Método de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de julho a dezembro de 2017. Para 

este propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da 

internet. Este questionário foi disponibilizado para atuais gestores de empresas por 

e-mail e redes sociais. O mesmo questionário foi submetido a alunos dos dois 

últimos períodos do curso de graduação em administração e contabilidade, 

administrado em salas de aula. 
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3.2.4 Procedimentos de Análise 

 

Ao final da coleta das informações, o banco de dados será transferido para a 

planilha Excel e, a seguir, processado com o uso dos softwares estatísticos SPSS e 

SmartPLS v3. 

Com a finalidade de realizar os objetivos estabelecidos na presente 

dissertação, serão utilizados os seguintes procedimentos de análise:  

 

Inicialmente far-se-á a análise da consistência dos dados, que consiste na 

identificação de dados extremos (outliers), utilizando-se técnicas univariadas e 

testes de outliers multivariados, utilizando a distância de Mahalanobis. Para 

verificação da normalidade dos dados, o teste KS – Kolmogorov-Smirnov será 

conduzido para as variáveis presentes na pesquisa, assim como testes para a 

normalidade multivariada. Chou & Bentler (1995) afirmam que os dados 

provenientes de pesquisas sociais dificilmente apresentam a condição de 

normalidade. Nestes casos, o pesquisador deve ter especial cuidado com a seleção 

dos métodos que são utilizados, e por este motivo será utilizado o SmartPLS que 

não requer a normalidade dos dados. 

 

Utilizar-se-á a seguir a Análise Fatorial Exploratória para determinar a 

estrutura subjacente do conjunto de dados proveniente da pesquisa e a Análise 

Fatorial Confirmatória (AFC) da estrutura encontrada a fim de verificar a 

unidimensionalidade, confiabilidade, validade convergente e discriminante das 

dimensões relacionadas à prontidão para tecnologia. As variáveis e os construtos 

serão então analisados por meio da estatística descritiva, da estatística inferencial e 

modelagem de equações estruturais. 

 

4 Apresentação e análise dos resultados 

 

São consideradas a seguir a apresentação e análise dos resultados da 

pesquisa de campo realizada, objetivando explorar o modelo conceitual formulado 

que relaciona os construtos da propensão de adoção identificados no modelo TRI 

por gestores e futuro gestores. 
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Serão explorados neste capítulo: (I) a auditoria dos dados da pesquisa, por 

meio de MVA – Missing Value Analisys, e da análise de outliers, ou de dados 

atípicos; (II) o teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo, (III) a 

apresentação da avaliação feita pelos consumidores dos indicadores e dos 

construtos do modelo TRI relativos à propensão de adoção a tecnologia e (IV) a 

pesquisa das influências entre os construtos do modelo analítico, por meio de 

equações estruturais. 

 

4.1 Auditoria dos dados da pesquisa 

 

Todas as questões do questionário aplicado eram de preenchimento 

obrigatório, evitando dados ausentes no conjunto de indicadores formadores dos 

construtos do modelo aplicado, bem como nas variáveis de caracterização da 

amostra. Não houve, portanto, preocupação com a análise de respostas omitidas 

(missing data), uma vez que se optou por programar o instrumento para a não 

aceitação de campos sem resposta no bloco de questões referentes à TRI. Entende-

se que, em situações em que se espera o posicionamento dos respondentes, como 

no caso de escalas de atitude, tal procedimento é válido para assegurar o maior 

aproveitamento das informações e diminuir possíveis erros do entrevistador. 

 

Objetivando-se identificar possíveis outliers univariados na Escala TRI, foi 

aplicado o método de padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto 

das variáveis padronizadas (Z) com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A 

técnica de padronização dos indicadores consiste em expressá-los em termos de 

unidades de desvio padrão subtraindo cada variável da sua média e dividindo o 

resultado pelo desvio padrão, resultando em uma nova variável Z com média igual a 

zero e variância igual a um. 

 

A Equação 1, a seguir, representa a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores. 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

Z =  
(X − X̅)

σ
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A medida D² de Mahalanobis é frequentemente utilizada para identificação de 

outliers multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação 

comparada com o centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste 

de qui-quadrado é realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das 

variáveis observáveis. Ou seja, no espaço multidimensional, os valores muito 

elevados para o D² representam observações mais afastadas da distribuição. 

Conforme Hair et al. (2009), são considerados outliers multivariados os valores 

amostrais que apresentam uma significância do teste de qui-quadrado inferior a 

0,001. 
 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 11 outliers 

univariados, distribuídos conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 02 
Identificação Outliers 

Questão ou Variável Respondente Resposta Z 

2. Produtos e serviços que utilizam as mais 
novas tecnologias são muito mais convenientes 
de usar. 
 

40 1= Discordo 

Totalmente 

-3.41773 

87 1= Discordo 

Totalmente 

-3.41773 

4. Você prefere usar a tecnologia mais avançada 
disponível. 
 

28 1= Discordo 

Totalmente 

-3.61574 

47 1= Discordo 

Totalmente 

-3.61574 

87 1= Discordo 

Totalmente 

-3.61574 

5. Você gosta de programas de computador que 
lhe permitam adequar as coisas às suas próprias 
necessidades 

91 1= Discordo 

Totalmente 

-4.01629 

110 1= Discordo 

Totalmente 

-4.01629 

6. A tecnologia faz com que você fique mais 
eficiente no seu trabalho. 

194 1= Discordo 

Totalmente 

-4.03013 

131 1= Discordo 

Totalmente 

-4.03013 

92 1= Discordo 

Totalmente 

-4.03013 

9. Aprender sobre tecnologia pode ser tão 
recompensador quanto a própria tecnologia. 
 

91 1= Discordo 

Totalmente 

-3.92720 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Foram observados também 4 outliers multivariados, conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 03 
Outiliers multivariados 

Respondente Distribuição Acumulada de Qui-quadrado: Probabilidade nas caudas 

92 .00000 

40 .00001 

28 .00017 

77 .00050 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neste estudo optou-se por não excluir os casos atípicos identificados, pois, 

considera-se que as observações com valores extremos frequentemente constituem 

casos válidos da população. A eliminação destes casos pode limitar a generalidade 

da análise multivariada, apesar de possivelmente melhorar os seus resultados (HAIR 

et al., 2009). 

 

4.2 Linearidade dos dados 

 

Diversas técnicas multivariadas têm por base as medidas correlacionais de 

associação (Hairet al., 2009), dentre elas, a modelagem de equações estruturais 

aplicada nessa pesquisa. Portanto, é de suma relevância averiguar se a relação 

entre os dados em questão é linear.  Por essa razão, realiza-se o cálculo das 

correlações e testa-se sua significância. 

Em um primeiro momento utilizou-se o Teste de Bartlett de significância geral 

de todas as correlações (HAIR et al., 2009). Esse teste tem por objetivo examinar as 

correlações entre as variáveis de cada constructo e verificar a existência ou não de 

inter-correlação significante. Caso o resultado do teste seja significativo, indica que 

há a linearidade nos dados.  

 

O Quadro 04 aponta que existe significância estatística das correlações entre 

as variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência de linearidade dos dados. 
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Quadro 4 
Teste de Bartlett 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .817 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2799.342 

df 630 

Sig. .000 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Outra análise revelou que mais de 96% das correlações existentes entre os 

pares de indicadores, mostraram-se significativas ao nível de 95% de confiança, 

suportando a suposição de relação linear entre as variáveis. 

 

4.3 Normalidade dos dados 

 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de 

normalidade dos dados, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a Distribuição 

Normal. Entretanto, a utilização da escala de Likert implica em obtenção de dados 

de natureza discreta, no presente estudo nas questões relativas ao modelo TRI uma 

variável discreta com valores entre 1 e 5.  A suposição de que os dados seguem 

distribuição normal, frequentemente não é verificada. Os denominados “desvios de 

normalidade” referem-se aos dados que não seguem uma distribuição normal e, 

portanto, não podem ser utilizados em técnicas que utilizam este tipo de distribuição 

de probabilidade. Nessa dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-Smirnov constatou 

que as variáveis observáveis, ou indicadores, não seguem a Distribuição Normal. 

Entretanto, para a aplicação do modelo estrutural foi aplicado o método PLS – 

PartialLeast Square estimation, por meio do programa SmartPLS, que não requer a 

normalidade dos dados. 
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4.4 Modelagem de equações estruturais 

 

Para testar a escala TRI utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre 

os construtos do modelo TRI e os fatores posse de produtos e serviços tecnológicos, 

uso de serviços tecnológicos e desejo de uso futuro foi utilizada a modelagem de 

equações estruturais. Os modelos propostos na pesquisa estão representados nas 

figuras 02, 03 e 04. 

 

A figura 02 apresenta o efeito da escala TRI em relação aos construtos 

Otimismo (OPT), Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Desconforto (DIS) sobre a 

posse de produtos tecnológicos (POSSE). Para isto cada constructo da escala TRI é 

apresentado na figura com seus respectivos indicadores. Como efeito, encontra-se a 

posse de produtos tecnológicos disposta no modelo com suas variáveis observáveis. 

 

Figura 02 – Efeito Escala TRI sobre POSSE 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 03 apresenta o efeito da escala TRI em relação aos construtos 

Otimismo (OPT), Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Desconforto (DIS) sobre o 

uso de serviços tecnológicos (USO). A figura exibe cada constructo da escala TRI, 

com seus respectivos indicadores, influenciando o uso de serviços tecnológicos, 

apresentado na figura com os seus indicadores. 
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Figura 03 - Efeito Escala TRI Versus USO de tecnologia 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 04 mostra como a escala TRI em relação aos construtos Otimismo 

(OPT), Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Desconforto (DIS) impacta sobre o 

desejo de uso futuro (DESEJO). Apresenta os constructos da escala TRI, 

acompanhados por suas respectivas variáveis observáveis, afetando o desejo de 

uso futuro, exposto na figura com os seus indicadores. 
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Figura 04 - Efeito Escala TRI Versus Desejo Futuro 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na pesquisa 

avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, 

a validade convergente e a validade discriminante. Os critérios para os testes da 

escala, estão apresentados nos quadros 05 e 06: 

 

Quadro 05 
Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade interna. 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Confiabilidade 

Interna 

Alfa de Cronbach Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein 
(1994) 
Hair, Black, Babin, Anderson, 
and Tatham (2010) 
Urbach and Ahlemann (2010) 
 

  Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997) 
 

Confiabilidade 
do Indicador 

Carga do indicador 
(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2013) 
 

  Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al. (2010) 
 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 
 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 
modelo) 
 

Homburg (1995) 
Krasnova, Hildebrand, 
Günther, Kovrigin, and 
Nowobilska (2008) 

Fonte: Hair et al. (2010) 
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Quadro 06  
Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do indicador 
padronizada sobre seu fator 
 

Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et al. (2010) 

 Carga com sig. p-valor 
 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

 Confiabilidade Composta 
(CR) 
 

Acima de 0.80 Peter (1979) 

  Acima de 0.70 Fornell and Larcker (1981) 
Nunnally and Bernstein 
(1994) 
Hair et al. (2010) 
 

 Variância media extraída 
(AVE) 

Acima de 0.50 
 

Barclay, Thompson, and 
Higgins (1995) 
Hair et al. (2010) 
Urbach and Ahlemann (2010) 
 

  Abaixo de 0.50 
(deve ser 
eliminado do 
modelo) 
 

Bagozzi (1988) 
 

  AVE > 0.5, mas  
CR < 0.6, a 
validade 
convergente do 
constructo ainda é 
adequada 
 

Fornell and Larcker (1981) 
 

  Abaixo de 0.40 
(deve ser 
eliminado do 
modelo) 
 

Bagozzi (1988) 
 

Validade 
Discriminante 

Raiz quadrada da AVE 
 

Maior que as 
correlações entre 
as variáveis 
latentes 
 

Hair et al. (2010) 
 
 

 Fator de inflação da 
variância (VIF) 

< 10 
 

Hair et al. (2010) 
 

  < 5 
< 3.3 (ideal) 

Kock and Lynn (2012) 
 

Fonte: Hair et al. (2010) 
 

Adotando o critério de Hair et al. (2010) a escala TRI dos três modelos, acima 

apresentados, foi testada conforme descrito a seguir: 
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4.4.1 Influência da Escala TRI sobre posse 

 

Elabora-se a seguir um modelo que associa a escala TRI à dimensão “posse 

de produtos e serviços tecnológicos”. Com este modelo em foco, são analisadas a 

confiança e a validade da escala TRI e a capacidade de seus construtos influenciar 

a dimensão de “posse de produtos e serviços tecnológicos”. Desta forma, descreve-

se inicialmente o modelo que relaciona a escala TRI ao construto Posse. 

 

Modelo 1 - TRI X POSSE 

 

Figura 05 - Efeito Escala TRI sobre POSSE 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para avaliar a escala TRI no modelo acima formulado testa-se inicialmente a 

confiabilidade dos indicadores. .A Tabela 03 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

Tabela 03  
Teste dos indicadores 
             DIS   INN   INS   OPT POSSE 

          DIS1 0,48     

         DIS10 0,65     

          DIS2 0,70     
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          DIS3 0,73     

          DIS4 0,65     

          DIS5 0,63     

          DIS6 0,64     

          DIS7 0,53     

          DIS8 0,59     

          DIS9 0,28     

          INN1  0,70    

          INN2  -0,03    

          INN3  0,64    

          INN4  0,78    

          INN5  0,68    

          INN6  0,66    

          INN7  0,80    

          INS1   0,79   

          INS2   0,79   

          INS3   0,65   

          INS4   0,83   

          INS5   0,61   

          INS6   0,36   

          INS7   0,45   

          INS8   0,33   

          INS9   0,66   

          OPT1    0,65  

         OPT10    0,55  

          OPT2    0,76  

          OPT3    0,63  

          OPT4    0,70  

          OPT5    0,63  
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          OPT6    0,75  

          OPT7    0,59  

          OPT8    0,67  

          OPT9    0,64  

        Posse1     0,27 

       Posse10     0,46 

       Posse11     0,50 

        Posse2     0,37 

        Posse3     0,48 

        Posse4     0,41 

        Posse5     0,53 

        Posse6     0,24 

        Posse7     0,13 

        Posse8     0,52 

        Posse9     0,37 

Terceirizados1     0,25 

Terceirizados2     0,16 

Terceirizados3     0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

De acordo com Hair et al. (2010)  devem ser eliminados os indicadores com 

carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando o método stepwise, ou 

seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores DIS1, DIS9, INN2, INS6, 

INS7, INS8, Posse1, Posse10, Posse2, Posse3, Posse4, Posse6, Posse7, Posse9, 

Terceirizados2, Terceirizados3 e Terceirizados1. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI sobre POSSE foi 

recalculado estando representado pela figura 06. 
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Figura 06 - Efeito Escala TRI Versus POSSE  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A tabela 04 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 

 

Tabela 04 
Teste dos indicadores  

          DIS   INN   INS   OPT POSSE 

  DIS10 0,69                         

   DIS2 0,68                         

   DIS3 0,69                         

   DIS4 0,62                         

   DIS5 0,63                         

   DIS6 0,51                         

   DIS7 0,55                         

   DIS8 0,65                         

   INN1       0,66                   

   INN3       0,65                   

   INN4       0,79                   

   INN5       0,67                   
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   INN6       0,66                   

   INN7       0,83                   

   INS1             0,76             

   INS2             0,78             

   INS3             0,63             

   INS4             0,82             

   INS5             0,63             

   INS9             0,72             

   OPT1                   0,6       

  OPT10                   0,62       

   OPT2                   0,74       

   OPT3                   0,63       

   OPT4                   0,7       

   OPT5                   0,63       

   OPT6                   0,75       

   OPT7                   0,59       

   OPT8                   0,68       

   OPT9                   0,61       

Posse11                         0,57 

 Posse5                         0,57 

 Posse8                         0,74 

 

Pode-se observar que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao 

critério estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50. 

 

A Tabela 05 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 05 e 06, que requer coeficiente 

Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 05 os 

valores de Alfa de Cronbach para escala TRI são superiores a 0,70 demonstrando a 

confiabilidade interna da escala TRI, após os ajustes requeridos para explicar a 

posse de produtos e serviços tecnológicos.  
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Tabela 05  
Teste confiabilidade TRI X Posse 

        AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy 

  DIS 0,4 0,84 
 

0,81 0,4 
   INN 0,51 0,86 

 
0,81 0,51 

   INS 0,53 0,87 
 

0,82 0,53 
   OPT 0,43 0,88 

 
0,86 0,43 

 POSSE 0,4 0,67 0,11 0,27 0,4 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 05 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente 

dos constructos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da 

confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os constructos. Entretanto 

os constructos Desconforto (DIS) e Otimismo (OPT) apresentaram AVE – Variância 

média extraída, abaixo de 0,50, índice recomentado por Hair et al. (2010)  para a 

validade convergente do construto. Contudo, tais constructos atendem o critério de 

Bagozzi (1988), exposto no Quadro 6, apresentando AVE igual ou superior a 0,40.  

 

A Tabela 06 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta 

pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes. 

 

Tabela 06 
Correlação das Variáveis Latentes  

 

RAIZ AVE DIS INN INS OPT POSSE 

DIS 0,63 1 

    INN 0,71 0,06 1 

   INS 0,73 0,6 -0,04 1 

  OPT 0,66 0,03 0,55 -0,01 1 

 POSSE 0,63 0,18 -0,22 0,13 -0,24 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as varáveis latentes 

significa que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para 

demonstrar a validade discriminante. 

 

Outra forma de comprovar a validade discriminante utiliza a correlação das 

variáveis manifestas com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos 
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indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os 

demais construtos. 
 

Tabela 07  
Cross Loadings  

       DIS INN INS OPT POSSE 

  DIS10 0,69 -0,02 0,39 0,02 0,15 

   DIS2 0,68 0,1 0,42 0,05 0,1 

   DIS3 0,69 0,04 0,43 0,01 0,09 

   DIS4 0,62 0,14 0,37 0,06 0,07 

   DIS5 0,63 0,03 0,37 -0,04 0,12 

   DIS6 0,51 0,03 0,43 0,07 -0,03 

   DIS7 0,55 0,1 0,32 0,14 0,05 

   DIS8 0,65 -0,02 0,43 0,01 0,14 

   INN1 0,01 0,66 0,01 0,36 -0,14 

   INN3 0,15 0,65 0,03 0,33 -0,17 

   INN4 -0,04 0,79 -0,15 0,43 -0,16 

   INN5 0,05 0,67 -0,02 0,4 -0,05 

   INN6 0,09 0,66 0,04 0,46 -0,09 

   INN7 0,03 0,83 -0,05 0,43 -0,22 

   INS1 0,48 0,01 0,76 0,02 0,04 

   INS2 0,47 -0,05 0,78 -0,05 0,11 

   INS3 0,35 0 0,63 0,01 0,05 

   INS4 0,47 -0,06 0,82 -0,06 0,12 

   INS5 0,44 -0,06 0,63 0,06 0,08 

   INS9 0,41 0,01 0,72 0,02 0,12 

   OPT1 0,05 0,25 0 0,6 -0,14 

  OPT10 0,03 0,37 0 0,62 -0,2 

   OPT2 0,01 0,4 -0,02 0,74 -0,13 

   OPT3 -0,05 0,41 -0,09 0,63 -0,17 

   OPT4 0 0,43 -0,02 0,7 -0,2 

   OPT5 -0,06 0,36 -0,05 0,63 -0,07 

   OPT6 0,09 0,33 0,04 0,75 -0,16 

   OPT7 0,08 0,3 0,06 0,59 -0,12 

   OPT8 -0,02 0,36 -0,02 0,68 -0,17 

   OPT9 0,15 0,45 0,1 0,61 -0,04 

Posse11 0,08 -0,17 0,07 -0,09 0,57 

 Posse5 0,1 -0,12 0,12 -0,14 0,57 

 Posse8 0,15 -0,14 0,07 -0,21 0,74 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar pela tabela 7 que exibe as correlações “Cross Loadings”, 

ou seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do 
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modelo, que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que 

refletem. 

 

Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo 1 estabelecido, a 

escala TRI, após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as 

questões formuladas no questionário, apresentou desempenho satisfatório para a 

confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade 

convergente e validade discriminante, para explicar a posse de produtos e serviços 

tecnológicos. 

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a 

estudar a influência de seus construtos sobre a dimensão posse de produtos e 

serviços tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no 

modelo concebido. A tabela 8 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

Tabela 08  
Path Coefficients  

Path Coefficients 

      DIS INN INS OPT POSSE 

  DIS 
    

-0,19 

  INN 
    

0,13 

  INS 
    

-0,01 

  OPT 
    

0,17 

POSSE 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que Otimismo e a Inovatividade exercem influência positiva 

sobre a posse de produtos e serviços tecnológicos e que a insegurança e o 

desconforto possuem uma relação inversa com a mencionada dimensão. 

 

Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações 

observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método bootstraping, 

que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. 

Estas amostras permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da 

estatística t usada no teste da significância dos coeficientes de caminho. 
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A tabela 9 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a 

significância dos coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados 

estatisticamente significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 

 

Tabela 09  
Teste T DOS Path Coefficients  

Teste T DOS Path Coefficients 

             
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
Standard Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 
P-

Value 

DIS -> 
POSSE 

-0,19 -0,20 0,18 0,18 1,03 0,15 

INN -> 
POSSE 

0,13 0,16 0,14 0,14 0,98 0,16 

INS -> 
POSSE 

-0,01 -0,04 0,15 0,15 0,09 0,46 

OPT -> 
POSSE 

0,17 0,21 0,13 0,13 1,33 0,09 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar de se haver comprovado os critérios de confiabilidade e validade da 

escala TRI, seus construtos apresentaram influências não significativas sobre a 

dimensão do modelo concebido para explicar a posse de produtos e serviços 

tecnológicos. Portanto, o modelo estabelecido, fundamentado na escala TRI, 

demonstrou falência em explicar a posse de produtos tecnológicos. De fato, a posse 

de produtos tecnológicos recebe influências diversas, externas ao modelo TRI, como 

a dependência da condição econômico-financeira da empresa, que em última 

instância a permite adquirir produtos e serviços tecnológicos. 

 

4.4.2 Influência da Escala TRI sobre uso 

 

Elabora-se a seguir um modelo que associa a escala TRI à dimensão “uso de 

serviços tecnológicos”. Com este modelo em foco, são analisadas a confiança e a 

validade da escala TRI e a capacidade de seus construtos influenciar a dimensão de 

“uso de serviços tecnológicos”. Desta forma, descreve-se inicialmente o modelo que 

relaciona a escala TRI ao construto USO. 

 

 

 

 

 



 
 
 

56 
 

Modelo 2 - TRI X USO 

 

Figura 07 - Efeito Escala TRI Versus USO com todos indicadores. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para avaliar a escala TRI no modelo acima formulado testa-se inicialmente a 

confiabilidade dos indicadores. .A Tabela 10 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 
 

Tabela 10 
Índices escala TRI Versus USO com todos indicadores. 

            DIS INN INS OPT USO 

       DIS1 0,34     

      DIS10 0,51     

       DIS2 0,57     

       DIS3 0,53     

       DIS4 0,47     

       DIS5 0,39     

       DIS6 0,61     

       DIS7 0,52     

       DIS8 0,72     
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       DIS9 0,64     

       INN1  0,72    

       INN2  -0,13    

       INN3  0,66    

       INN4  0,78    

       INN5  0,69    

       INN6  0,67    

       INN7  0,76    

       INS1   0,74   

       INS2   0,67   

       INS3   0,67   

       INS4   0,82   

       INS5   0,57   

       INS6   0,45   

       INS7   0,60   

       INS8   0,55   

       INS9   0,63   

       OPT1    0,60  

      OPT10    0,54  

       OPT2    0,73  

       OPT3    0,65  

       OPT4    0,69  

       OPT5    0,67  

       OPT6    0,77  

       OPT7    0,52  

       OPT8    0,69  

       OPT9    0,68  

  Sistemas1     0,56 
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  Sistemas2     0,61 

  Sistemas3     0,70 

Transações1     0,37 

Transações2     0,63 

Transações3     0,42 

Transações4     0,52 

Transações5     0,51 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Hair et al. (2010)  devem ser eliminados os indicadores com 

carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando o método stepwise, ou 

seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores DIS1, DIS2, DIS3, DIS4, 

DIS5, DIS6, INN2, INS6, OPT7, Transações1, Transações2, Transações3, 

Transações4 e Transações5. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus USO foi recalculado 

estando representado pela figura 08. 

 

Figura 08 - Efeito Escala TRI Versus USO com indicadores significativos. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 11 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 
 

Tabela 11 
Teste dos Indicadores Validados com indicadores significativos. 
              DIS     INN     INS     OPT     USO 

     DIS7 0,60         

     DIS8 0,63         

     DIS9 0,87         

     INN1   0,72       

     INN3   0,73       

     INN4   0,72       

     INN5   0,65       

     INN6   0,65       

     INN7   0,74       

     INS1     0,72     

     INS2     0,67     

     INS3     0,60     

     INS4     0,76     

     INS5     0,67     

     INS7     0,69     

     INS8     0,54     

     INS9     0,62     

     OPT1       0,55   

    OPT10       0,67   

     OPT2       0,66   

     OPT3       0,59   

     OPT4       0,65   

     OPT5       0,65   

     OPT6       0,79   

     OPT8       0,72   
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     OPT9       0,66   

Sistemas1         0,81 

Sistemas2         0,83 

Sistemas3         0,79 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que a carga fatorial de todos indicadores satisfazem ao 

critério estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50. 

 

A Tabela 12 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 05 e 06, que requer coeficiente 

Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 09 os 

valores de Alfa de Cronbach para escala TRI são superiores a 0,70 demonstrando a 

confiabilidade interna da escala TRI na presente investigação. O construto da escala 

TRI desconforto, associados a dimensão inibidora mostrou menor adequação para 

explicar o fator uso de serviços tecnológicos. Apesar da confiabilidade composta 

(CR) apresentar índice satisfatório (0,75), o coeficiente de Alfa de Cronbach (0,57) 

demonstrou baixa consistência interna desta escala. 

 

Tabela 12  
Confiabilidade interna da escala TRI Versus USO. 

        AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy 

DIS 0,51 0,75 0,00 0,57 0,51 0,00 

INN 0,49 0,85 0,00 0,81 0,49 0,00 

INS 0,44 0,86 0,00 0,82 0,44 0,00 

OPT 0,44 0,88 0,00 0,85 0,44 0,00 

USO 0,66 0,85 0,13 0,74 0,66 0,03 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 12 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente 

dos constructos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da 

confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os constructos. Entretanto 

os constructos Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Otimismo (OPT) 

apresentaram AVE – Variância média extraída, abaixo de 0,50, índice recomentado 
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por Hair et al. (2010) para a validade convergente do construto. Contudo, tais 

constructos atendem o critério de Bagozzi (1988), exposto no Quadro 6, 

apresentando AVE igual ou superior a 0,40.  

 

A Tabela 13 visa avaliar as correlações das variáveis latentes e a validade 

discriminante da escala TRI utilizada nesta pesquisa. Para isto são apresentadas as 

correlações entre as variáveis latentes. 

 

Tabela 13  
Correlação das Variáveis Latentes  

       RAIZ AVE     DIS     INN     INS     OPT     USO 

DIS 0,71 1,00         

INN 0,70 0,07 1,00       

INS 0,66 0,45 0,01 1,00     

OPT 0,66 0,13 0,53 0,07 1,00   

USO 0,81 -0,24 -0,26 -0,19 -0,14 1,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as varáveis latentes 

significa que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para 

demonstrar a validade convergente. 

 

Tabela 14 
Cross Loadings 

           DIS   INN   INS   OPT   USO 

     DIS7 0,6 0,12 0,38 0,15 -0,08 

     DIS8 0,63 -0,01 0,45 0,03 -0,13 

     DIS9 0,87 0,07 0,27 0,12 -0,24 

     INN1 0,05 0,72 0 0,37 -0,23 

     INN3 0,08 0,73 0,04 0,32 -0,26 

     INN4 -0,05 0,72 -0,12 0,41 -0,11 

     INN5 0,04 0,65 0 0,39 -0,05 

     INN6 0,09 0,65 0,07 0,44 -0,1 

     INN7 0,07 0,74 -0,01 0,44 -0,15 

     INS1 0,3 0,04 0,72 0,03 -0,12 

     INS2 0,17 -0,03 0,67 -0,05 -0,11 

     INS3 0,24 0 0,6 0,01 -0,07 

     INS4 0,27 -0,04 0,76 -0,04 -0,12 

     INS5 0,28 -0,05 0,67 0,06 -0,14 

     INS7 0,42 -0,02 0,69 0,11 -0,18 

     INS8 0,33 0,11 0,54 0,17 -0,12 
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     INS9 0,26 0,03 0,62 0,03 -0,1 

     OPT1 0,1 0,25 0,05 0,55 -0,06 

    OPT10 -0,01 0,39 0,03 0,67 -0,13 

     OPT2 0,11 0,39 0,04 0,66 -0,04 

     OPT3 0,06 0,39 -0,07 0,59 -0,06 

     OPT4 0,09 0,42 0,04 0,65 -0,08 

     OPT5 0,07 0,35 -0,01 0,65 -0,04 

     OPT6 0,16 0,31 0,12 0,79 -0,13 

     OPT8 0,08 0,34 0,04 0,72 -0,14 

     OPT9 0,19 0,45 0,13 0,66 -0,07 

Sistemas1 -0,23 -0,14 -0,22 -0,12 0,81 

Sistemas2 -0,14 -0,22 -0,08 -0,04 0,83 

Sistemas3 -0,21 -0,27 -0,16 -0,17 0,79 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar pela tabela 14 que exibe as correlações “Cross Loadings”, 

ou seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do 

modelo, que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que 

refletem. 

 
Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo 2 estabelecido, a 

escala TRI, após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as 

questões formuladas no questionário, apresentou desempenho satisfatório para a 

confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade 

convergente e validade discriminante, para explicar o uso de serviços tecnológicos. 

 
Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a 

estudar a influência de seus construtos sobre a dimensão posse de uso de serviços 

tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no modelo 

concebido. A tabela 8 apresenta os coeficientes de caminho. 

 
Tabela 15 
Path Coefficients 

      DIS   INN   INS   OPT   USO 

DIS                         0,17 

INN                         0,26 

INS                         0,11 

OPT                         -0,03 

USO                           

Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se observar que a inovatividade exerce influência positiva sobre o uso 

de serviços tecnológicos e que a insegurança e o desconforto possuem uma relação 

considerável com a mencionada dimensão. 

 

Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações 

observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método bootstraping, 

que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. 

Estas amostras permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da 

estatística t usada no teste da significância dos coeficientes de caminho. 

A tabela 9 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 

 

Tabela 16 
Teste T DOS Path Coefficients 

Teste T DOS Path Coefficients 

           
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard Deviation 

(STDEV) 
Standard Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 
P-

Value 

DIS -> 
USO 0,17 0,16 0,12 0,12 1,42 0,078 

INN -> 
USO 0,26 0,26 0,14 0,14 1,81 0,036 

INS -> 
USO 0,11 0,16 0,12 0,12 0,97 0,165 

OPT -> 
USO -0,03 0,02 0,16 0,16 0,16 0,437 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com as devidas comprovações dos critérios de confiabilidade e validade da 

escala TRI, foi possível verificar que seus construtos apresentaram influências 

significativas sobre a dimensão do modelo concebido para explicar o uso de serviços 

tecnológicos. Portanto, o modelo estabelecido, fundamentado na escala TRI, 

demonstrou uma boa significância estatística das relações observadas no construto 

da TRI inovatividade que explica o uso de serviços tecnológicos. 
 

4.4.3 Influência da Escala TRI sobre o desejo 

 

Elabora-se a seguir um modelo que associa a escala TRI à dimensão “desejo 

de uso futuro”. Com este modelo em foco, são analisadas a confiança e a validade 

da escala TRI e a capacidade de seus construtos influenciar a dimensão de “desejo 



 
 
 

64 
 

de uso futuro”. Desta forma, descreve-se inicialmente o modelo que relaciona a 

escala TRI ao construto DESEJO. 

 

Modelo 3 - TRI X DESEJO 

 

Figura 09 - Efeito Escala TRI Versus DESEJO com todos indicadores. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para avaliar a escala TRI no modelo acima formulado testa-se inicialmente a 

confiabilidade dos indicadores. .A Tabela 17 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

 

Tabela 17  
Teste dos indicadores TRI versus DESEJO futuro  

 
DESEJO DIS INN INS OPT 

DIS1 
 

-0,02 
   

DIS10 
 

0,45 
   

DIS2 
 

0,41 
   

DIS3 
 

0,26 
   

DIS4 
 

0,27 
   

DIS5 
 

0,25 
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DIS6 
 

0,60 
   

DIS7 
 

0,69 
   

DIS8 
 

0,50 
   

DIS9 
 

0,72 
   

Futuro1 0,52 
    

Futuro10 0,59 
    

Futuro11 0,75 
    

Futuro12 0,68 
    

Futuro2 0,43 
    

Futuro3 0,44 
    

Futuro4 0,64 
    

Futuro5 0,40 
    

Futuro6 0,73 
    

Futuro7 0,75 
    

Futuro8 0,49 
    

Futuro9 0,71 
    

INN1 
  

0,67 
  

INN2 
  

-0,13 
  

INN3 
  

0,62 
  

INN4 
  

0,77 
  

INN5 
  

0,73 
  

INN6 
  

0,73 
  

INN7 
  

0,78 
  

INS1 
   

-0,12 
 

INS2 
   

-0,36 
 

INS3 
   

-0,06 
 

INS4 
   

-0,03 
 

INS5 
   

0,24 
 

INS6 
   

0,82 
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INS7 
   

0,37 
 

INS8 
   

0,34 
 

INS9 
   

0,24 
 

OPT1 
    

0,59 

OPT10 
    

0,57 

OPT2 
    

0,73 

OPT3 
    

0,63 

OPT4 
    

0,69 

OPT5 
    

0,71 

OPT6 
    

0,73 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Hair et al. (2010)  devem ser eliminados os indicadores com 

carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando o método stepwise, ou 

seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores DIS1, DIS2, DIS3, DIS4, 

DIS5, DIS10, INN2, INS1, INS2, INS3, INS4, INS5, Futuro2, Futuro3 e Futuro5. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus DESEJO foi 

recalculado estando representado pela figura 10. 
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Figura 10 - Efeito Escala TRI Versus DESEJO com indicadores significativos. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 18 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 
 

Tabela 18  
Teste dos indicadores significativos TRI versus Desejo Futuro  

Teste dos Indicadores Validados 

         DESEJO   DIS   INN   INS   OPT 

    DIS6        0,61                   

    DIS7        0,7                   

    DIS8        0,52                   

    DIS9        0,76                   

 Futuro1 0,54                         

Futuro10 0,59                         

Futuro11 0,77                         

Futuro12 0,66                         

 Futuro4 0,63                         

 Futuro6 0,74                         

 Futuro7 0,77                         

 Futuro8 0,5                         

 Futuro9 0,73                         

    INN1              0,67             

    INN3              0,63             

    INN4              0,77             

    INN5              0,73             
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    INN6              0,74             

    INN7              0,78             

    INS6                    0,94       

    INS7                    0,52       

    INS8                    0,53       

    INS9                    0,5       

    OPT1                          0,59 

   OPT10                          0,57 

    OPT2                          0,73 

    OPT3                          0,63 

    OPT4                          0,69 

    OPT5                          0,71 

    OPT6                          0,73 

    OPT7                          0,57 

    OPT8                          0,65 

    OPT9                          0,71 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Pode-se observar que a carga fatorial de todos indicadores satisfazem ao 

critério estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50. 

 

A Tabela 19 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 05 e 06, que requer coeficiente 

Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 19 os 

valores de Alfa de Cronbach para escala TRI são superiores a 0,70 demonstrando a 

confiabilidade interna da escala TRI na presente investigação. O construto da escala 

TRI desconforto e insegurança, associados a dimensão inibidora mostrou menor 

adequação para explicar ao fator desejo de uso futuro. Apesar da confiabilidade 

composta (CR) apresentarem índice satisfatório (0,74) e (0,73), o coeficiente de Alfa 

de Cronbach foram (0,59) e (0,68) demonstraram baixa consistência interna desta 

escala. 

Confiabilidade interna TRI versus Desejo Futuro 
 

Tabela 19  
 Confiabilidade interna TRI versus Desejo Futuro  

         AVE 
Composite 
Reliability R Square Cronbachs Alpha Communality Redundancy 

Desejo 0,44 0,87 0,35 0,84 0,44 0,01 

   DIS 0,43 0,74 
 

0,59 0,43 
    INN 0,52 0,87 

 
0,81 0,52 

    INS 0,42 0,73 
 

0,68 0,42 
    OPT 0,44 0,89 

 
0,86 0,44 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 19 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente 

dos constructos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da 

confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os constructos. Entretanto 

os constructos Desconforto (DIS), Insegurança (INS) e Otimismo (OPT) 

apresentaram AVE – Variância média extraída, abaixo de 0,50, índice recomentado 

por Hair et al. (2010)  para a validade convergente do construto. Contudo, tais 

constructos atendem o critério de Bagozzi (1988), exposto no Quadro 6, 

apresentando AVE igual ou superior a 0,40.  

 

A Tabela 20 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta 

pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes. 

 
Tabela 20  
Correlações das variáveis latentes TRI versus Desejo Futuro. 

       RAIZ AVE DESEJO DIS INN INS OPT 

DESEJO 0,66 1 
       DIS 0,66 0,16 1 

      INN 0,72 0,37 0,09 1 
     INS 0,65 0,12 0,47 0,03 1 

    OPT 0,66 0,58 0,16 0,57 0,1 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as varáveis latentes 

significa que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para 

demonstrar a validade convergente. 

 

Outra forma de comprovar a validade discriminante utiliza a correlação das 

variáveis manifestas com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos 

indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os 

demais construtos. 
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Tabela 21  
Cross Loadings TRI versus Desejo Futuro. 

         DESEJO   DIS   INN   INS   OPT 

    DIS6 0,11 0,61 0,05 0,29 0,08 

    DIS7 0,08 0,7 0,13 0,37 0,16 

    DIS8 0,04 0,52 -0,01 0,22 0,03 

    DIS9 0,15 0,76 0,06 0,34 0,12 

 Futuro1 0,54 0,16 0,26 0,15 0,32 

Futuro10 0,59 -0,01 0,27 -0,03 0,38 

Futuro11 0,77 0,12 0,2 -0,02 0,44 

Futuro12 0,66 0,12 0,24 0,18 0,34 

 Futuro4 0,63 0,14 0,23 0,06 0,32 

 Futuro6 0,74 0,08 0,28 0,09 0,45 

 Futuro7 0,77 0,14 0,31 0,16 0,5 

 Futuro8 0,5 0,12 0,19 -0,03 0,3 

 Futuro9 0,73 0,11 0,26 0,11 0,36 

    INN1 0,28 0,08 0,67 0,01 0,38 

    INN3 0,26 0,13 0,63 0,01 0,31 

    INN4 0,25 -0,05 0,77 -0,04 0,43 

    INN5 0,22 0,05 0,73 0,01 0,4 

    INN6 0,3 0,13 0,74 0,07 0,5 

    INN7 0,29 0,05 0,78 0,05 0,44 

    INS6 0,12 0,41 0,02 0,94 0,09 

    INS7 0,01 0,43 -0,01 0,52 0,1 

    INS8 0,01 0,31 0,12 0,53 0,16 

    INS9 0,04 0,29 0,02 0,5 0,04 

    OPT1 0,32 0,1 0,26 0,05 0,59 

   OPT10 0,28 0,01 0,38 -0,05 0,57 

    OPT2 0,38 0,11 0,41 0,06 0,73 

    OPT3 0,38 0,07 0,42 0,05 0,63 

    OPT4 0,36 0,11 0,44 0,03 0,69 

    OPT5 0,53 0,07 0,38 0,02 0,71 

    OPT6 0,37 0,18 0,33 0,13 0,73 

    OPT7 0,29 0,09 0,33 0,02 0,57 

    OPT8 0,35 0,05 0,35 0,14 0,65 

    OPT9 0,47 0,22 0,47 0,18 0,71 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Observa-se que a tabela 21 exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja 

correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do modelo, que 

tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que refletem. 

 

Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo 3 estabelecido, a 

escala TRI, após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as 
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questões formuladas no questionário, apresentou desempenho satisfatório para a 

confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade 

convergente e validade discriminante, para explicar ao desejo de uso futuro. 

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a 

estudar a influência de seus construtos sobre a dimensão posse de produtos e 

serviços tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no 

modelo concebido. A tabela 8 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

Tabela 22  
Path Coefficients TRI versus Desejo Futuro. 

Path Coefficients 

       DESEJO   DIS   INN   INS   OPT 

DESEJO                                

   DIS 0,06                         

   INN 0,06                         

   INS 0,04                         

   OPT 0,53                         

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que Otimismo exerce influência positiva sobre o desejo de 

uso futuro e que a inovatividade, insegurança e o desconforto possuem uma relação 

inversa com a mencionada dimensão. 

 

Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações 

observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método bootstraping, 

que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. 

Estas amostras permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da 

estatística t usada no teste da significância dos coeficientes de caminho. 

 

A tabela 23 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a 

significância dos coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados 

estatisticamente significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 
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Tabela 23  
Teste T DOS Path Coefficients da TRI versus Desejo Futuro. 

              
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 
(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

P-Value 

DIS -> 
DESEJO 

                      
0,06  

                      
0,11  

                      
0,11  

                      
0,11  

                      
0,49  

                      
0,31  

INN -> 
DESEJO 

                      
0,06  

                      
0,09  

                      
0,08  

                      
0,08  

                      
0,77  

                      
0,22  

INS -> 
DESEJO 

                      
0,04  

-                    
0,00  

                      
0,14  

                      
0,14  

                      
0,25  

                      
0,40  

OPT -> 
DESEJO 

                      
0,53  

                      
0,54  

                      
0,13  

                      
0,13  

                      
4,18  

               
0,00002  

Fonte: Dados da pesquisa 

Depois de comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala TRI, 

seus construtos apresentaram influências significativas sobre a dimensão do modelo 

concebido para explicar o desejo de uso futuro. Portanto, o modelo estabelecido, 

fundamentado na escala TRI, demonstrou uma boa significância estatística da 

relação observada entre otimismo e o desejo de uso futuro de produtos e serviços 

tecnológicos. 

4.5 Tipologias TRI dos adotantes de tecnologia 

 

Após as validações realizou-se a caracterização dos respondentes quanto 

aos segmentos do modelo TRI que são os exploradores, pioneiros, céticos, 

paranoicos e retardatários, conforme descritos anteriormente na tabela 1.  

 

O segmento dos exploradores, que são altamente motivados e sem medo, 

apresenta altos índices de prontidão para tecnologia, com altos escores nas 

dimensões condutoras da adoção (otimismo e inovatividade) e baixos escores nas 

dimensões inibidoras (desconforto e insegurança). 

 

O segmento dos pioneiros, que são seguidores desejam os benefícios da 

tecnologia, mas são realistas sobre as dificuldades e perigos, divide com os 

exploradores altos níveis de otimismo e inovatividade, mas, ao mesmo tempo, 

apresenta níveis também altos de desconforto e insegurança. 

 

A adoção de tecnologia é análoga ao estabelecimento de uma fronteira. As 

primeiras pessoas a chegarem são ‘exploradores’, altamente motivados e sem 
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medo. Os seguintes são ‘pioneiros’, que desejam os benefícios da nova terra, mas 

são práticos a respeito das dificuldades e dos perigos.   

 

A amostra sinalizou que em maioria do perfil é de pioneiros 42,4% o que 

revela um publico propenso a tecnologia, somados ao numero de exploradores e 

pinoneiros obteve-se 61,6% da amostra total dos gestores e futuro gestores são 

propenso a tecnologia, e assim revelados como condutores a adoção de tecnologia, 

a tabela a seguir mostra o resultado de todos respondentes dentro desta 

perspectiva:  

 

Tabela 24 
Tipologia TRI 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 Exploradores 39 19.2 19.2 19.2 

2 Pioneiros 86 42.4 42.4 61.6 

3 Céticos 1 .5 .5 62.1 

4 Paranóicos 11 5.4 5.4 67.5 

5 Retardatários 1 .5 .5 68.0 

6 Outros 65 32.0 32.0 100.0 

Total 203 100.0 100.0  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O grupo dos céticos revela escores baixos em todas as dimensões, precisam 

ser convencidos dos benefícios da tecnologia.  

 

O grupo dos paranoicos está convencido dos benefícios, mas são 

extremamente preocupados com os riscos, apresenta altos níveis de otimismo, mas 

revela níveis igualmente altos nas dimensões inibidoras da adoção. Este grupo 

apresenta, ainda, baixo grau de inovatividade.  

 

O segmento dos retardatários, podem jamais adotar a tecnologia a menos 

sejam forçados a usa-la, representa o oposto dos exploradores, pois exibem baixos 
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escores nas dimensões condutoras da adoção e altos escores nas dimensões 

inibidoras. 

 

A amostra sinalizou um a minoria do perfil de céticos e retardatários com 

0.5% cada, já o grupo de paranoicos representa 5.4% que também é pouco 

expressivo em relação à amostra. Também obtivemos um publico de 32% que não 

pertence a nenhum dos segmentos definidos pelo modelo, pois não se enquadram 

em nenhum dos perfis da TRI. 

A tabela a seguir exibe os níveis de otimismo, inovatividade, desconforto e 

insegurança dos cinco segmentos identificados pela escala TRI. Como descrito 

acima, os exploradores apresentaram média acima de 3 para as dimensões 

condutoras e media abaixo de 3 para as dimensões inibidoras. Por outro lado os 

pioneiros  apresentaram média acima de 3 para as dimensões condutoras e acima 

de 3 para dimensões inibidoras. 

 

Tabela 25 
Média tipologia TRI  

TIPOLOGIA_TRI OPTIMISM INNOVATIVENESS DISCOMFORT INSECURITY 

Exploradores Mean 4,3205 3,6709 2,3538 2,4473 

Pioneiros Mean 4,2919 3,8275 3,6349 3,8747 

Céticos Mean 2,3 1 1 1 

Paranóicos Mean 4,0091 2,5303 3,6 3,798 

Retardatários Mean 2,6 2,5 4,2 5 

Outros Mean 3,9754 3,3128 2,8292 3,253 

Total Mean 4,1626 3,5419 3,1187 3,3886 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os céticos mostraram médias abaixo de 3 das dimensões condutoras e 

também nas dimensões inibidoras, os paranoicos, na dimensões condutoras, 

apresentaram médias acima de 3 para otimismo e abaixo de 3 para inovatividade e 

nas dimensões inibidoras acima de 3 e finalmente os retardatários apresentaram 

médias abaixo de 3 para as dimensões condutoras e acima de 3 para dimensões 

inibidoras. 

4.6 Caracterização da amostra versus TRI  
  

Para propósito desta seção são comparados os seguimentos dos exploradores e 

dos pioneiros em suas faixas etárias e sexo. Considerando a faixa etária as maiorias 
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dos pioneiros se situaram entre 18 e 35 anos 72%. Ainda nesta faixa etária os 

exploradores somaram 57% do total de exploradores conforme tabela 26. 

 

Tabela 26  
Faixa etária 

 

1. Qual sua faixa etária?  

De 18 a 25 
anos 

De 26 a 35 
anos 

De 36 a 45 
anos 

De 46 a 55 
anos 

Mais de 55 
anos 

Count % Count % Count % Count % Count % 

TIPOLOGIA_TRI Exploradores 14 36% 8 21% 9 23% 6 15% 2 5% 

Pioneiros 32 37% 30 35% 12 14% 8 9% 4 5% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao sexo dos respondentes a tabela 27 mostra uniformidade na 

porcentagem de exploradores e pioneiros em relação às categorias masculina e 

feminina, não havendo diferença significativa entre os dois seguimentos nas duas 

categorias. 

 

Tabela 27  
Perfil da amostra por sexo 

 

4. Sexo 

Masculino Feminino 

Count % Count % 

TIPOLOGIA_TRI Exploradores 24 62% 15 38% 

Pioneiros 50 58% 36 42% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados encontrados mostram que os exploradores e os pioneiros 

encontram-se concentrados na faixa etária entre 18 e 35 anos e pertencem a ambos 

os sexos. 

 

5 Conclusões, limitações e recomendações 

 

A presente dissertação está fundamentada nos estudos por Parasuraman, 

(2000) e Parasuraman & Colby, (2001) que identificaram o comportamento de 

compra de produtos e serviços baseados em tecnologia. A Technology Readiness 

Index (TRI) tem se mostrado como um importante modelo de mensuração da 

prontidão para tecnologia em diferentes contextos. 
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Portanto a questão que norteia o presente estudo foi assim definida. Quais 

são os níveis de prontidão, dos atuais e potenciais gestores de micro e 

pequenas empresas, para adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia? 

 

Para responder o problema formulado foram estabelecidos os objetivos da 

pesquisa. O objetivo geral do estudo constituiu em mensurar a prontidão, dos atuais 

e potenciais gestores de micro e pequenas empresas, para adoção de serviços 

baseados em tecnologia. Enquanto os objetivos específicos foram avaliar a escala 

TRI para mensurar a prontidão à tecnologia no contexto empresarial; caracterizar o 

perfil da amostra estudada em relação ao consumo de produtos e serviços 

tecnológicos; e relacionar as características do gestor ao seu nível de prontidão para 

adoção de produtos serviços baseados em tecnologia. 

 

O marco teórico da dissertação constituiu os trabalhos seminais de 

Parasuraman e Colby, que apresentam inclusive a escala TRI usadas nesta 

investigação. 

 

O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva que contemplou a 

aplicação do questionário de pesquisa aos atuais e potenciais gestores de micro e 

pequenas empresas. 

 

Para a pesquisa foi adotado o critério de 7% de margem de erro e 95% de 

confiança, com um total de 91 respondentes, atuais gestores, e 112 respostas 

provenientes de alunos matriculados nos dois últimos períodos do curso de 

graduação em administração e contabilidade. 

A coleta de dados foi realizada no período de julho 2017 a abril de 2018. Para 

este propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da 

internet e também aplicado em sala aos alunos por meio do formulário impresso. 

As ferramentas de analise usadas foi inicialmente o Excel para gerar o banco 

de dados por meio de uma planilha, em seguida os dados foram processados com o 

uso dos softwares estatísticos SPSS e SmartPLS v3. 
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Inicialmente a escala TRI foi testada quanto à confiabilidade e a validade dos 

indicadores, e foi constatada que houve confiabilidade dos indicadores, consistência 

dos dados e confirmado a validade convergente e a validade discriminante. 

 

A escala TRI foi relacionada a Posse de produtos e serviços tecnológicos e 

apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indicadores, 

confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade discriminante. Foi 

constatado que apesar de se haver comprovado os critérios de confiabilidade e 

validade da escala TRI, seus construtos apresentaram influências não significativas 

sobre a dimensão do modelo concebido para explicar a posse de produtos e 

serviços tecnológicos.  O modelo estabelecido, fundamentado na escala TRI, 

demonstrou falência em explicar a posse de produtos tecnológicos. De fato, a posse 

de produtos tecnológicos recebe influências diversas, externas ao modelo TRI, como 

a dependência da condição econômico-financeira da empresa, que em última 

instância, permite ou não adquirir produtos e serviços tecnológicos. 

 

A escala TRI foi relacionada uso de serviços tecnológicos e apresentou 

desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna 

da escala, validade convergente e validade discriminante após alguns ajustes nas 

variáveis observáveis, que constitui as questões formuladas do questionário. Foi 

possível verificar que seus construtos apresentaram influências significativas sobre a 

dimensão do modelo concebido para explicar o uso de serviços tecnológicos. 

Portanto, o modelo estabelecido, fundamentado na escala TRI, demonstrou uma boa 

significância estatística das relações observadas no construto da escala TRI em 

inovatividade que explica o uso de serviços tecnológicos. 

 

A escala TRI foi relacionada ao desejo de uso futuro e apresentou 

desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna 

da escala, validade convergente e validade discriminante, para explicar ao desejo de 

uso futuro após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as 

questões formuladas no questionário. Portanto, o modelo estabelecido, 

fundamentado na escala TRI, demonstrou uma boa significância estatística das 

relações observadas no otimismo da escala TRI, que afeta significativamente o 

desejo de uso futuro e explica o desejo de uso futuro. 
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O modelo TRI também caracterizou a amostra em cinco segmentos de acordo 

com a tipologia TRI abordada no marco teórico, a amostra sinalizou que gestores e 

futuro gestores são propenso a tecnologia com uma maioria do perfil de pioneiros 

42,4% e exploradores de 19,2% que somados obteve-se 61,6% da amostra total 

com perfil de propensos a tecnologia. 

 

E finalmente a relação dos exploradores e pioneiros, com as variáveis de 

caracterização em sua faixa etária se situaram entre 18 e 35 anos 72% da 

população de pioneiros. E a característica de sexo mostra uniformidade na 

porcentagem de exploradores e pioneiros em relação às categorias masculina e 

feminina, não havendo diferença significativa entre os dois seguimentos nas duas 

categorias. 

 

5.1 Limitações 

  

A escala utilizada para mensurar posse e uso de serviço pode ter tido baixo 

grau de discriminação de 1 a 3 podendo ter prejudicado a confiabilidade dos 

indicadores, em segundo lugar a amostra poderia ter sido um pouco mais robusta. 

5.2 Recomendações 

 

A dissertação proporcionou uma ótima visão da escala TRI entre gestores e 

futuros gestores de micro e pequenas empresas para a Posse, Uso e Desejo futuro 

de produtos e serviços tecnológicos, entende-se que os fatos apresentados são 

relevantes, contudo, a escala TRI pode ser utilizada em vários outros contextos, 

como por exemplo, na área de marketing para mensurar a predisposição à adoção 

de produtos e serviços tecnológicos.  

 

E também testar a prontidão para tecnologia no auxilio de engenheiros 

eletricistas na concepção de projetos de automação residencial baseando-se no 

perfil do usuário de tecnologia. O modelo TRI mostra-se como um poderoso 

instrumento para mensurar a prontidão para tecnologia em diversos setores. 
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Sugere-se, portanto, que novos estudos sejam realizados em outros públicos, 

para um melhor conhecimento do modelo TRI, recomenda-se também pesquisas em 

outras cidades e estados para verificar e relacionar aos resultados deste estudo. 
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Anexos 

Anexo 1  

Questionário Parasuraman TRI 
TECHNOLOGY READINESS INDEX 
(Parasuraman, 2000) 
 
 

OPTIMISM 
 

OPT1 Technology gives people more control over their daily lives. 

OPT2 Products and services that use the newest technologies are much more convenient 

to use. 

OPT3 You like the idea of doing business via computers because you are not limited to 

regular business hours. OPT4 You prefer to use the most advanced technology available. 

OPT5 You like computer programs that alow you to tailor things to fit 
your own needs. OPT6 Technology makes you more efficient in your 
occupation. 

OPT7 You find new technologies to be 

mentally stimulating. OPT8 Technology gives you 

more freedom of mobility. 

OPT9 Learning about technology can be as rewarding as the technology itself. 

OPT10 You feel confident that machines will follow through with what you instructed them to 

do. 
 

INNOVATIVENESS 
 

INN1 Other people come to you for advice on new technologies. 

INN2 It seems your friends are learning more about the newest technologies than you 
are. [reverse scored] INN3 In general, you are among the first in your circle of friends to 
acquire new technology when it appears. INN4 You can usually figure out new high-tech 
products and services without help from others. 

INN5 You keep up with the lates technological developments in your 

areas of interest. INN6 You enjoy the challenge of figuring out high-

tech gadgets. 

INN7 You find you have fewer problems than other people in making technology work for 

you. 
 

DISCOMFORT 
 

DIS1 Technical support lines are not helpful because they don´t explain things in 

terms you understand. DIS2 Sometimes, you think that technology systems are not 

designed for use by ordinary people. 

DIS3 There is no such thing as a manual for high-tech product or service that´s written in 

plain language. 

DIS4 When you get technical support from a provider of high-tech product or service, you 
sometimes feel as if you are being taken advantage of by someone who knows 
more than you. 
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DIS5 If you buy a high-tech product or service, you prefer to have the basic model over one 

with a lot of extra features. 

DIS6 It´s embarrassing when you have trouble with a high-tech gadget while people are 

watching. 

DIS7 There should be caution in replacing important people-tasks with technology 

because new technology can breakdown. 

DIS8 Many new technologies have health or safety risks that are not discovered until 

after people have used them. 

DIS9 New technology makes it too easy for governments and companies 

to spy on people. DIS10 Technology always seems to fail at the worst 

possible time. 
 

INSECURITY 
 

INS1 You do not consider it safe giving out a credit card number 

over a computer. INS2 You do not consider it safe to do any kind 

of financial business online. 

INS3 You worry that information you send over the internet will be seen by 

other people. INS4 You do not feel confident doing business with a 

place that can only be reached online. 

INS5 Any business transaction you do electronically should be confirmed later with 

somenthing in writing. 

INS6 Whenever something gets automated, you need to check carefully that the 

machine or computer is not making mistakes. 

INS7 The human touch is very important when doing business with 

a company. INS8 When you call a business, you prefer to talk to a 

person rather than a machine. 

INS9 If you provide information to a machine or over the Internet, you can never be sure it 
really gets to the right place. 
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Anexo 2 

INSTRUMENTO DE COLETA  
 
Questionário 
Terceirização de serviços baseados em tecnologia: um estudo da propensão de adoção 

Meu nome é Cleber Leão.  Estou realizando uma pesquisa acadêmica para a Fundação Pedro 
Leopoldo que busca de identificar a percepção de atuais e futuros gestores (alunos ou profissionais) 
que tomem decisões nas empresas sobre terceirização de serviços tecnológicos. A pesquisa faz 
parte de uma dissertação de mestrado. 

Gostaria de contar com sua colaboração para responder ao questionário, informo que suas respostas 
não serão analisadas individualmente e seus dados pessoais somente serão usados para envio dos 
resultados da pesquisa. 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

Escolha uma das alternativas abaixo 

(    ) Atualmente trabalha como Diretor, Gestor, Coordenador, Proprietário ou outro cargo que toma 
decisões gerenciais de micro ou pequenas. 

(    ) Estudantes de curso superior que não são gestores, mas desejam ser um gestor ou 
empreendedor futuramente. (responder como se já fossem donos de empresa ou gestor e assim 
imagina que sua empresa teria) 

(    ) Ambos 

(    ) Não trabalho ou não sou aluno de curso superior (caso seja esta opção não fazer o restante 
da pesquisa) 

I – Posse de Produtos/Serviços Tecnológicos 

Leia as opções de produtos e serviços tecnológicos e indique se a empresa que você trabalha já 
possui, pretende adquirir nos próximos 12 meses ou não pretende adquirir. 

 
PRODUTO/SERVIÇO TECNOLÓGICO 

 

Já Possui 

Pretende adquirir 
nos próximos 12 

meses 

Não pretende 
adquirir 

1. Computador 1( ) 2( ) 3( ) 

2. Rede interna como mais de dois computadores 
) 

1( ) 2( ) 3( ) 

3. Tablet ou iPad 
serviço) 

1( ) 2( ) 3( ) 

4. Storage de Backup 1( ) 2( ) 3( ) 

5. Backup em nuvem 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

6. Computador montado como servidor 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

7. Servidor Dell, HP, IBM ou de outra marca 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

8. Internet com velocidade superior a 10mb 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

9. Internet wifi para uso dos funcionários 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

10. Internet wifi para uso dos clientes 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

11. Sala de reunião ou local com projetor 1( ) 2( ) 3( ) 

12. Empresa de contabilidade terceirizada 
apresentações e reuniões comerciais 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

13. Empresa de informática terceirizada 
 

1( ) 2( ) 3( ) 

14. Empresa de controle financeiro terceirizada 
 

1( ) 2( ) 3( ) 
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II - Uso de Serviços Tecnológicos 

Leia as opções de serviços tecnológicos e indique se a empresa que você trabalha usa regularmente, 
já usou nos últimos 12 meses, se pretende usar nos próximos 12 meses ou se não pretende usar. 

 
SERVIÇO TECNOLÓGICO 

Regularm
ente 

Usou nos 
últimos 12 

meses 

Pretende usar 
próx. 12 meses Não 

pretende 
usar 

1. Sistema de Faturamento 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

2. Sistema Financeiro 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  
3. Sistema ERP 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

4. Caixa eletrônico bancário 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

5. Transação bancária pela internet 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

6. Transação bancária por smartphone 
250,00 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

7. Compra internet menor R$ 500,00 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

8. Compra internet maior R$ 500,00 
 

1(  ) 2(  )  3 (  )  4 (  )  

 

III– Desejo de uso futuro 

Leia as frases que representam situações. Indique o quanto estas situações são desejáveis ou 
indesejáveis para a empresa de acordo com uma escala que vai de 1 a 6, sendo que 1 representa 
MUITO INDESEJÁVEL e 6 representa MUITO DESEJÁVEL. 

1. Ter um site institucional sobre a empresa. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

2. Usar um robô no caixa do supermercado para registrar as 
compras. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

3. Assistir a uma programa de televisão interativo que permitisse 
alterar o seu conteúdo. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

4. Comprar itens pequenos como ingressos para um evento pela 
internet. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

5. Comprar itens grandes como um carro ou móvel pela internet. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

6. Fazer reuniões por meio de um aparelho que permita ver as 
outras pessoas e vice-versa. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

7. Usar sistemas ou programas de controle empresarial pela 
internet para facilitar a administração do negócio fora da empresa. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

8. Contratar serviços de terceiros (pessoas ou empresas) para 
ajudar na administração da empresa 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

9. Fazer um curso on-line/pela internet que permitisse ajudar da 
administração da empresa. 
 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

10. Ler um livro em um tablet ou na internet 
1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

11. Permitir que um computador ajude no diagnóstico e solução de 
um problema na empresa. 
 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

12. Ter um equipamento eletrônico de emergência para 
sinalização da localização de pessoas. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 

 

IV – Escala "TRI" - TECHNOLOGY READINESS INDEX 

Leia as frases sobre tecnologia e indique em relação a você na empresa que trabalha o quanto 
concorda  ou discorda de acordo com uma escala que vai de 1 a 5, sendo que 1 representa 
DISCORDO TOTALMENTE e 5 representa CONCORDO TOTALMENTE. 

1. A tecnologia permite que as pessoas tenham mais controle sobre o 
seu dia-a-dia. 
 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

2. Produtos e serviços que utilizam as mais novas tecnologias são 
muito mais convenientes de usar. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 
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3. Você gosta da idéia de fazer negócios pelo computador porque 
você não fica restrito ao horário comercial. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

4. Você prefere usar a tecnologia mais avançada disponível. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

5. Você gosta de programas de computador que lhe permitam 
adequar as coisas às suas próprias necessidades. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

6. A tecnologia faz com que você fique mais eficiente no seu trabalho. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

7. Você considera as novas tecnologias mentalmente estimulantes. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

8. A tecnologia lhe dá mais liberdade de movimento. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

9. Aprender sobre tecnologia pode ser tão recompensador quanto a 
própria tecnologia. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

10. Você está seguro de que as máquinas seguirão as suas instruções. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

11. Outras pessoas lhe pedem conselhos sobre novas tecnologias. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

12. Parece que seus amigos estão aprendendo sobre as mais novas 
tecnologias mais do que você. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

13. Em geral, você está entre os primeiros do seu grupo de 
amigos a adquirir uma nova tecnologia logo que ela surge. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

14. Normalmente, você consegue entender os novos produtos e serviços 
de alta tecnologia sem a ajuda de outros. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

15. Você está atualizado com os últimos desenvolvimentos 
tecnológicos das suas áreas de interesse. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

16. Você gosta do desafio de entender equipamentos de alta 
tecnologia. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

17. Você tem menos problemas que outras pessoas para fazer a 
tecnologia trabalhar para você. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5( ) 

18. Os serviços de suporte técnico (por telefone ou internet) não 
ajudam, porque não explicam as coisas em termos 
compreensíveis. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

19. Às vezes, você acha que os sistemas de tecnologia não são 
projetados para serem usados por pessoas comuns. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

20. Não existe manual de produto ou serviço de alta tecnologia que 
seja escrito em uma linguagem simples. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

21. Quando você utiliza o suporte técnico de um fornecedor de 
produtos ou serviços de alta tecnologia, às vezes, você se sente como 
se alguém que sabe mais do que você estivesse tirando vantagem de 
você. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

22. Na compra de um produto ou serviço de alta tecnologia, você prefere 
o modelo básico em vez de um modelo com muitas características 
adicionais. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

23. É constrangedor quando você tem problemas com algum 
equipamento de alta tecnologia enquanto outras pessoas estão 
olhando. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

24. Deveria haver cuidado ao substituir tarefas desempenhadas por 
pessoas pela tecnologia, pois novas tecnologias podem falhar. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

25. Muitas das novas tecnologias apresentam riscos à saúde ou à 
segurança que não são descobertos até que as pessoas tenham 
utilizado a tecnologia. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

26. Novas tecnologias tornam muito fácil para o governo e as empresas 
espionar as pessoas. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

27. As tecnologias parecem sempre falhar no pior momento possível. 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

28. Você não considera seguro fornecer o número do seu cartão de 
crédito pelo computador. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

29. Você não considera seguro fazer qualquer tipo de transação 
financeira pela Internet. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

30. Você tem receio de que as informações que você envia pela 
internet serão vistas por outras pessoas. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

31. Você não se sente seguro em fazer negócios com uma empresa 
que só pode ser acessada pela internet. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 
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32. Qualquer transação realizada eletronicamente deveria ser 
confirmada posteriormente por algo escrito. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

33. Sempre que algo se torna automatizado, é necessário checar, 
cuidadosamente, se a máquina ou o computador não está 
cometendo erros. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

34. O contato humano é muito importante quando se faz negócios 
com uma empresa. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

35. Quando você liga para uma empresa, você prefere falar com uma 
pessoa do que com uma máquina. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

36. Quando você fornece informação a uma máquina ou pela internet, 
você nunca pode ter certeza de que ela realmente chegou ao destino 
certo. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

 

V – Caracterização do Entrevistado 

1. Qual sua faixa etária? 
(    ) De 18 a 25 anos (    ) De 36 a 45 anos 
(    ) De 36 a 45 anos (    ) De 46 a 55 anos (    ) Mais de 55 anos 

2. Qual seu estado civil? 
(    ) Solteiro (    ) Casado 
(    ) União estável (    ) Separado/divorciado  (    ) Viúvo 
 

3. Qual seu grau de instrução? 
(    ) 2º Grau Incompleto (    ) 2º Grau Completo (    ) Superior Incompleto 
(    ) Superior Completo (    ) Pós Graduação (    ) Mestrado 
 

4. Sexo 
(    ) Masculino (    ) Feminino 
 

5. Quantidade de pessoas que trabalham na empresa 
(    ) até 9 pessoas (    ) de 10 a 49 pessoas 
(    ) de 50 a 99 pessoas (    ) acima de 100 pessoas 
 

6. Tipo de empresa 
(    ) Industria (    ) Comércio (    ) Serviço 
 

7. Nome:  
 

8. E-mail: 
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	No cenário corporativo, que se apresenta cada vez mais competitivo, a contratação de serviços tecnológicos frequentemente constitui uma estratégia adotada pelas empresas. Para superar os desafios de crescimento ou para proporcionar a redução de custos...
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	Utilizar-se do modelo da Technology Readiness Index (TRI), sob a ótica gerencial, é fonte de crescimento, à medida que proporcionará uma tipologia dos consumidores permitindo caracterizar a inovatividade dos gestores, mas não se resume a ela. O modelo...
	Nesse sentido, entende-se que investigações que abordam os determinantes do comportamento de adoção de serviços, particularmente, a mensuração da prontidão para terceirização de serviços tomados por gestores, são deveras oportunas. O presente estudo é...
	Outro ponto relevante é o da terceirização no tocante ao cenário político, mais precisamente ao projeto de lei “PL 4330/2004” que efetiva a terceirização mais ampla. A lei é pauta de discussões que visa regulamentar uma maior utilização de serviços te...
	E por fim no ambiente acadêmico, este estudo poderá servir como referência para futuras pesquisas, contribuir com outros pesquisadores, uma vez que a propensão pode ser mensurada em diversos cenários. A terceirização pode ser pesquisada para vários se...
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	1.4 Estrutura da dissertação
	A dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro observamos que a terceirização de serviços, que é usualmente uma estratégia empresarial para superar os desafios de crescimento ou para proporcionar a redução de custos do negócio. E também q...
	No segundo capítulo expõe-se o referencial teórico sobre os conceitos e estudos da adoção de novas tecnologias e terceirização. Também os aspectos emocionais na adoção de produtos, serviços tecnológicos e inclusive o modelo de (Parasuraman e Colby, 20...

	2 Referencial teórico
	No referencial teórico serão apresentados estudos realizados sobre o tema da dissertação com a finalidade de fundamentar a teoria e relacionar aos objetivos deste trabalho. Serão explorados os referenciais teóricos relacionados à adoção de novas tecno...

	2.1 Adoção de novas tecnologias
	Conforme Dias, (2012) a adoção de novas tecnologias nas organizações, é um avanço crescente nos últimos anos, e utiliza-se destas como alternativa para suprir as necessidades de satisfação dos consumidores, caracterizado pelo aumento da percepção de v...
	Devido a este novo paradigma nas organizações, fica evidente que existe uma necessidade de melhorar o aproveitamento das capacidades e habilidades organizacionais de novos processos tecnológicos. Portanto, identificar o comportamento do consumidor em ...
	A evolução tecnológica acelerada faz com que seja necessário o uso de novas mídias nos processos empresariais. Esta provoca também uma mudança na transmissão do conhecimento bem como na expansão dos negócios e apresenta novas possibilidades de produto...
	De acordo com  Dias, (2012) a adoção dessas novas tecnologias é decorrente da aceitação do processo de difusão do novo produto, pelos usuários do segmento ao qual se pretende analisar. Sendo assim, leva- se a destacar que esses novos produtos tecnológ...
	Conforme Barbosa, Carvalho, Gomes, & Mota, (2013) as organizações em geral enfrentam constantes mudanças tecnológicas e, para fazer frente a essas mudanças, a inovação tem sido enfatizada. Nesse contexto, pesquisadores de vários campos tem-se dedicado...
	A inovação em serviços, segundo Sundbo e Gallouj (1998) pode ser entendida como adição de novos elementos ou combinação de elementos existentes, passíveis de reprodução, que resulta em novas soluções ou em novas formas de prestação de um serviço.
	Isidoro Filho, (2010) afirma que bens e serviços são artefatos transacionais, isto é, nas relações de troca ou interações entre dois agentes econômicos, produtos ou serviços circulam de diferentes maneiras e com diferentes valores. Um aspecto importan...

	2.2 Terceirização de tecnologia
	De acordo com Valença & Barbosa, (2002) a prática do uso da terceirização por organizações em geral, não é novidade no mundo dos negócios e está relacionada com a qualidade, a competitividade e a produtividade. Com a terceirização, a empresa concentra...
	Há três propósitos básicos na mente de quem decide terceirizar: a diluição dos custos diretos e indiretos; a elevação do nível de eficiência dessa atividade, pela sua execução terceirizada; e a manutenção de um nível mínimo aceitável de lealdade à emp...
	A terceirização permite a concentração e especialização da organização em torno do seu core competence que, além de lograr melhores resultados, implica produtos de melhor qualidade. Assim, a empresa se concentra em áreas que lhe permitam obter vantage...
	Conforme Prado & Takaoka, (2002) este é um fenômeno já consolidado e denominado outsourcing. Trata‐ se da ação de obter mão‐de‐obra de fora da empresa, ou seja, terceirizada. Em outras palavras, outsourcing é a transferência das atividades, conhecidas...
	No Brasil, a terceirização foi amplamente percebida com a vinda das multinacionais, principalmente do setor automobilístico. A terceirização ou contratação de prestação de serviços, como foi inicialmente nomeada, serviu somente para que as empresas co...
	Ao terceirizar o que não é essencial e estratégico para a atividade‐fim (Prado & Takaoka, 2002), a empresa poderá concentrar seus recursos e esforços na sua área produtiva, na área em que é especializada, melhorando a qualidade dos produtos/serviços p...
	“A prática da terceirização não é novidade no mundo dos negócios. Há muitos anos, nas empresas do primeiro mundo e no Brasil, se pratica a contratação, via prestação de serviços, de empresas específicas, que não cabem ser desenvolvidas no ambiente int...
	A viabilidade do projeto consiste no conhecimento que as empresas poderão agregar com as experiências vividas pelas outras empresas, atuantes do mesmo segmento ou não, com isso poderão optar pela implantação da terceirização com maior propriedade segu...
	Conforme identificados, os sete fatores para adoção de terceirização são: redução de custo, acesso ao conhecimento e à tecnologia, gestão de recursos humanos, atividades rotineiras, prestação de serviços, flutuação de mão de obra e atividades com alto...
	De acordo com a pesquisa realizada por (Prado e Takaoka, 2002) as atividades mais terceirizadas na área de software foram o desenvolvimento, a implementação e a manutenção. O desenvolvimento de software, isoladamente, esteve presente em 98,7% dos caso...

	2.3 O modelo analítico da pesquisa
	A Prontidão para Tecnologia Technology Readiness se refere à propensão das pessoas para adotar novas tecnologias. Descrito por Parasuraman, (2000) como o estado resultante de condutores e inibidores mentais que, coletivamente, determinam a predisposiç...
	De acordo com Parasuraman & Colby (2001), os indivíduos podem ser dispostos ao longo de um continuo hipotético de crenças tecnológicas, cujos extremos incluem sentimentos negativos e sentimentos positivos. Dessa forma, as posições no continuo estão re...
	Figura 1 – Relação entre as crenças e a prontidão para tecnologia
	Fonte: Souza & Luce, (2005), Adaptado de PARASURAMAN, A. & COLBY, Charles. Techno-ready marketing: how and why your customers adopt technology. New York: The Free Press, 2001.
	A coexistência dos sentimentos positivos e negativos e sua implicação para a adoção efetiva da tecnologia revela o caráter multifacetado do construto prontidão para tecnologia (TR). De acordo com Parasuraman & Colby (2001), a prontidão para tecnologia...
	1) Otimismo: esta dimensão representa as visões positivas em relação à tecnologia e as crenças de que esta propicia aos indivíduos maior controle, flexibilidade e eficiência nas suas vidas;
	2) Inovatividade: representa uma tendência do indivíduo a ser pioneiro na adoção de tecnologia ou líder de opinião;
	3) Desconforto: denota a percepção de falta de controle sobre a tecnologia e o sentimento de ser oprimido por ela;
	4) Insegurança: denota desconfiança da tecnologia e ceticismo com relação às próprias habilidades em utilizá-la de forma apropriada.
	O otimismo é muito estudado na área de psicologia, possui diversas definições e estudos, contudo, para este estudo a definição de Seligman (1998) citado por  Bastianelo & Hutz, (2015) descreve o otimismo em três dimensões dos estilos explicativos: Per...
	A permanência se refere ao quanto os efeitos de determinado evento se prolongam no tempo, podendo ser estáveis ou temporários. A Difusão está relacionada à propagação dos efeitos do acontecimento para outras situações, podendo ser específica para dete...
	Conforme Werlang, Rossetto, & Sausen, (2015) o termo inovatividade tem maior relação no contexto organizacional, existem diversas discussões em relação à definição do termo inovatividade, uma vez que este é comumente confundido com a inovação. É comum...
	Alguns autores se referem à palavra inovatividade, que vem do inglês inovativeness, como sendo uma forma de mensuração do grau de novidade de alguma coisa.  Diferentemente, Gopalakrishnan e Damanpour (2000) citado por Werlang, Rossetto, & Sausen, (201...
	A insegurança abordada no contexto da TRI tem relação ao uso de produtos ou contratação de serviços tecnológicos, contudo, é tema diretamente relacionado à psicologia por insegurança emocional. Este é um sentimento de mal-estar geral ou nervosismo que...
	Dessas quatro dimensões, otimismo e inovatividade são os direcionadores da prontidão para tecnologia, ou seja, sugerem fatores que motivam os indivíduos à adoção de novas tecnologias. Por outro lado, as dimensões desconforto e insegurança são inibidor...
	As atitudes em relação às características do constructo prontidão para tecnologia de acordo com Parasuraman & Colby (2001) é de que a propensão para tecnologia varia de indivíduo para indivíduo. Qualquer pessoa pode consumir uma tecnologia, mas as açõ...
	Segundo Parasuraman & Colby (2001) citado por Souza & Luce, (2005), as dimensões condutoras e inibidoras da prontidão para tecnologia atuam independentemente, de forma que uma pessoa pode possuir qualquer combinação de motivações ou inibições. A ocorr...
	2.3.1 Os cinco tipos de clientes de tecnologia
	De acordo com Parasuraman & Colby (2001), quando uma nova tecnologia é lançada no mercado, os consumidores reagem de diferentes maneiras, dependendo de suas crenças e sentimentos. A prontidão geral para tecnologia do consumidor é dada pela combinação ...
	O segmento dos exploradores, por exemplo, apresenta altos índices de prontidão para tecnologia, com altos escores nas dimensões condutoras da adoção (otimismo e inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras (desconforto e insegurança) (Stoc...
	Tabela 1
	Tipologia dos adotantes de tecnologia
	Fonte: Adaptado de PARASURAMAN, A. & COLBY, Charles. Techno-ready marketing: how and why your customers adopt technology. New York: The Free Press, 2001.
	“A adoção de tecnologia é análoga ao estabelecimento de uma fronteira. As primeiras pessoas a chegarem são ‘exploradores’, altamente motivados e sem medo. Os seguintes são ‘pioneiros’, que desejam os benefícios da nova terra, mas são práticos a respei...
	Fica claro, por fim, que a tipologia resultante do modelo TRI tem origem nas diferentes crenças e sentimento do consumidor, ou seja, nas diferentes combinações possíveis entre as dimensões condutoras e as dimensões inibidoras, e não apenas na dimensão...
	2.3.2 Technology Readiness Index (TRI)
	O modelo da Technology Readiness Index (TRI) foi construído a partir de um programa de pesquisa composto por diversas fases. O constructo prontidão para tecnologia, e o posterior desenvolvimento de uma escala de mensuração, são frutos de extensa inves...
	As bases conceituais da prontidão para tecnologia e da escala em si, tiveram origem em uma ampla revisão de literatura a respeito do tema e em pesquisas qualitativas preliminares. Desta forma, destacam-se três fases no relato de Parasuraman (2000) sob...
	A primeira fase (escala condensada – de 44 para 28 itens) contemplou a geração dos itens da escala a partir do exame da literatura e de grupos de discussão com clientes de empresas de uma grande variedade de setores (serviços financeiros, provedores d...
	A partir dos resultados dos grupos de discussão e da revisão da literatura, um total de 44 itens foram gerados, constituindo a primeira versão da escala. Esta primeira versão foi submetida a uma avaliação preliminar, por meio de uma survey com 1200 en...
	A segunda fase envolveu a reavaliação empírica da escala de 28 itens e os resultados foram novamente analisados à luz da análise fatorial exploratória e do coeficiente Alfa de Cronbach. A primeira deu suporte à estrutura de quatro fatores, contudo, fo...
	Conforme Parasuraman (2000), novos itens foram, então, gerados, com o objetivo de ampliar o escopo de atributos através do reexame das transcrições dos grupos de discussão, iniciados ainda na primeira fase, resultando na adição de 38 novos itens. A no...
	A terceira fase envolveu a purificação da escala com 66 itens. A sequência de análises de confiabilidade e fatorial foi repetida e novas eliminações e reavaliações foram realizadas até que não fosse possível nenhuma melhoria nos valores do coeficiente...
	Esta estrutura final foi avaliada através dos procedimentos estatísticos já utilizados, apresentando coeficientes de confiabilidade adequados (otimismo = 0,81; inovatividade = 0,80; desconforto = 0,75; insegurança = 0,74). A análise fatorial confirmat...
	Diante da extensa investigação relatada, marcada pelo rigor metodológico de Parasuraman & Colby (2000), dada a relevância do instrumento originado, tanto no âmbito acadêmico, quanto empresarial, busca-se entender como o modelo TRI pode ser utilizado e...
	Dentro disso, o capítulo a seguir versa sobre o método utilizado neste estudo, para atingir o objetivo geral do estudo que constitui em avaliar a aplicabilidade do modelo “Technology Readiness Index (TRI)” concernente à propensão à adoção de serviços ...

	2.4 Aplicações do modelo TRI na literatura
	Conforme  Souza & Luce, (2005), o objetivo central do seu trabalho foi apresentar os resultados de uma investigação que buscou validar o modelo TRI para o contexto brasileiro. Foram apresentados o constructo prontidão para a tecnologia e o desenvolvim...
	Conforme  Rocha & Bevilacqua, (2011) as organizações que conhecem profundamente o seu mercado de atuação concentram seus esforços para supri-lo adequadamente, oferecendo uma extensa linha de produtos, efetivamente inovadores e diferenciados, voltados ...
	Nessa perspectiva o planejamento de marketing para o desenvolvimento das ações organizacionais, são necessidades do mercado, preocupando-se em entregar, ao fim, algo que represente valor para o cliente. E que compreender os fatores que determinam o co...
	A partir dessas reflexões, deu-se o desenvolvimento de um estudo na área de marketing assim exposto por Rocha & Bevilacqua, (2011), que diz respeito à predisposição dos indivíduos para consumir produtos e serviços tecnológicos.
	Resultando no problema de pesquisa do seu estudo: qual a prontidão à tecnologia verificada na cidade de Catalão, Goiás, com base nos critérios da Technology Readiness Index (TRI)?
	Conforme CASTRO, (2009) nesse contexto, a prontidão para tecnologia emerge como construto fundamental para o entendimento das atitudes do consumidor diante da tecnologia. CASTRO, (2009) propõem um método para auxiliar os engenheiros eletricistas na co...
	Outros modelos encontrados na literatura para mensurar a propensão ou adoção de novas tecnologias são Consumer Acceptance of Technology Model, ou (CAT) de Kulviwat et al. (2007) e a Teoria de Conjunto Nebulosos, Grade of Membership (GOM) de (Fuzzys), ...
	Mediante o exposto, o capítulo a seguir versa sobre o método utilizado neste estudo, para atingir os objetivos específicos no contexto empresarial. O capítulo trata, mais especificamente, da descrição das etapas da pesquisa e da justificativa para a e...


	3 Metodologia
	A metodologia é fundamental na realização de um trabalho científico, portanto, nesta seção serão descritas as características deste estudo e os procedimentos para condução da pesquisa. O objetivo fundamental da pesquisa científica é encontrar resposta...
	Para Silva & Menezes (2005) uma pesquisa científica tem como pressuposto responder e resolver problemas para os quais ainda não se tem informações para solucioná-los. A metodologia é descrita por Vergara (2005) é uma forma lógica de pensamento com int...
	A metodologia de pesquisa abordada neste capítulo foi utilizada para relatar os procedimentos necessários para a realização dos objetivos propostos nesta dissertação. Para isso, baseou-se nos objetivos específicos, que conduzem ao atendimento do objet...
	A seguir é feito a exposição da metodologia em duas partes, que são a natureza da pesquisa e os procedimentos metodológicos que consistem em definir: a unidade de análise, a unidade de observação, o método de coleta de dados e o procedimento para anál...
	3.1 Natureza da pesquisa
	Este trabalho de pesquisa possui como objetivo principal avaliar a aplicabilidade do modelo “Technology Readiness Index (TRI)” concernente à propensão à adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção dos atu...
	Na concepção de Vergara (2004), existem diversos tipos de pesquisas e cada uma delas tem características particulares. Conforme Mattar & Motta (1999) a pesquisa descritiva deve ser utilizada quando se tem como propósito descrever as características de...
	Mediante o entendimento das referências de Mattar & Motta (1999), toda caracterização de pesquisa é realizada com base em algum critério. Neste caso, esta pesquisa pode ser considerada, quanto aos fins, como uma pesquisa descritiva, que, segundo Mores...
	Para a realização desta pesquisa, utilizou-se, como principal referencial teórico, o estudo de Parasuraman (2000), detalhadamente comentado em Parasuraman & Colby (2001). A presente dissertação tem como referência o estudo realizado por Souza & Luce, ...
	Este estudo envolveu, uma pesquisa descritiva que contemplou a aplicação do questionário de pesquisa aos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas da região metropolitana de Belo Horizonte e posterior avaliação do instrumento utilizado...

	3.2 Procedimentos metodológicos
	A revisão teórica sobre o tema adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia pelo consumidor foi fundamental para a compreensão da natureza do construto prontidão para tecnologia.
	O modelo TRI utiliza-se de uma escala para mensurar o constructo prontidão de adoção de produtos e serviços. É chamado de escala ou instrumento de medida, um conjunto de itens que pretende revelar níveis de variáveis teóricas, não diretamente observáv...
	A elaboração do questionário teve como fundamento o estudo de Parasuraman (2000) do modelo TRI que foi traduzido por Souza & Luce, (2005). O questionário formulou questões relativas à experiência atual e potencial do entrevistado com produtos e serviç...
	A utilização de diferentes produtos se faz necessária à medida que não se busca conhecer o comportamento dos gestores em relação à determinada categoria de produto, mas sim avaliar sua prontidão em relação a serviços terceirizados baseados em tecnolog...
	O questionário foi, então, dividido em cinco blocos assim denominados:
	1. Posse de produtos/serviços tecnológicos: questões relativas ao acesso, nas empresas, a diversos produtos ou serviços baseados em tecnologia (por exemplo: serviço de internet, computador, etc.);
	2. Uso de serviços tecnológicos: questões sobre o uso específico de serviços baseados em tecnologia (por exemplo: caixa automático, compras on-line, etc.);
	3. Desejo de uso futuro: questões referentes à percepção de desejo de relacionar-se com serviços “futuristas” baseados em tecnologia (por exemplo: uso de check-out automatizado nas compras em estabelecimentos, etc.).
	Estes três blocos iniciais são perguntas que servirão para caracterizar o perfil da amostra estudada em relação ao consumo de produtos e serviços tecnológicos.
	O quarto e o quinto blocos a seguir apresentados tem como propósito respectivamente aplicar a escala da TRI e identificar variáveis demográficas.
	4. Escala TRI: com 36 afirmações sobre a tecnologia envolvendo aspectos relativos ao otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança com produtos e serviços baseados em tecnologia;
	Quadro 1
	Perguntas modelo TRI
	Fonte: Parasuraman & Colby (2001)
	Este quarto bloco da escala TRI servirá para identificar os níveis de prontidão dos atuais e potenciais gestores para adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia e avaliar a escala TRI no contexto empresarial.
	5. Caracterização do entrevistado: questões referentes às características dos respondentes, quanto à faixa etária, estado civil, grau de instrução, sexo, tipo de empresa, quantidade de pessoas que trabalham na empresa entre outros.
	No quinto e último bloco também será caracterizado o perfil da amostra estudada em relação a posicionamento sócio cultural.
	O primeiro e o segundo blocos expõe, aos respondentes, um conjunto de produtos e/ou serviços baseados em tecnologia e, a seguir, escalas nominais com três opções de respostas.
	Bloco 1
	Bloco 2
	O terceiro bloco expõe uma escala de o tipo intervalar. Os entrevistados deveriam manifestar o quanto é desejável a situação (item) proposta, atribuindo pontuações de 1 a 6, sendo 1 referente a “Muito indesejável” e 6 referente a “Muito desejável” .
	Bloco 3
	Muito indesejável     Muito desejável
	(  1 2 3 4 5 6 (
	Finalmente, como já comentado, o bloco 4 expõe os elementos necessários ao modelo TRI, isto é, afirmações sobre as quais os entrevistados deveriam atribuir graus de concordância, de 1 a 5, sendo 1 referente a “Discordo totalmente” e 5 referente a “Con...
	Bloco 4
	Discordo totalmente     Concordo totalmente
	(  1 2 3 4 5 (
	No questionário da TRI mais especificamente na pergunta numero 12 da TRI que tem relação ao construto inovatividade a medição do escore é invertido ou seja:
	Bloco 4 Pergunta 12
	Concordo totalmente     Discordo totalmente
	(  1 2 3 4 5 ( (1)
	A partir da elaboração do questionário eletrônico com as questões distribuídas nos blocos apresentados, partiu-se para o pré-teste do instrumento, a fim de identificar possíveis modificações para a etapa descritiva da pesquisa.
	De acordo com Aaker, Kumar & Day (2001) o objetivo do pré-teste é assegurar que o questionário atinja as expectativas do pesquisador com relação às informações que precisam ser obtidas.  Pretende-se, com uma pequena amostra, identificar e eliminar pot...
	Para este estudo, foi criado um questionário nos moldes de formulário eletrônico enviados a 10% de gestores respondentes necessários caracterizado como um pré-teste. Foi enviado por meio do link no Google drive, o mesmo permitiu realizar alguns ajuste...
	Ao mesmo tempo em que o questionário, como um todo, deve ser capaz de identificar atitudes, tanto de indivíduos familiarizados com a tecnologia quanto de indivíduos avessos a produtos tecnológicos, é imperativo que o questionário seja de fácil compree...
	Acerca do foco deste estudo que consiste em avaliar a aplicabilidade do modelo “Technology Readiness Index (TRI)” concernente à propensão à adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção dos gestores de micr...
	3.2.1 População
	O universo de dados, segundo Malhotra (2001), se define como o conjunto dos elementos que apresentam característica em comum, podendo ser quantificada, pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão analisados.
	A população ou o universo deste trabalho pode ser dividida em dois segmentos, de atuais e potenciais gestores. Os atuais gestores foram constituídos por profissionais envolvidos diretamente na tomada de decisão de micro e pequenas empresas da região m...
	O objetivo desta pesquisa permitiu avaliar a aplicabilidade do modelo “Technology Readiness Index (TRI)” relativo à propensão à adoção de serviços terceirizados baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção dos atuais e potenciais gestores...
	A população de gestores desta pesquisa, composta por tomadores de decisão, são descritos neste estudo como “gestores” de micro e pequenas empresa. Foi identificado um total de 505.364 empresas ativas na região RMBH em pesquisa ao site http://empresome...
	Tabela 02
	População de Micro e Pequenas Empresas RMBH.
	Fonte: Dados da pesquisa
	Por outro lado, a população de pretensos gestores, constituídos por alunos dos dois últimos períodos do curso de graduação em administração e contabilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, são estimados em 1600 indivíduos.
	Estes valores serão considerados para o cálculo da amostra realizado na próxima seção.
	3.2.2 Amostra
	O dimensionamento da amostra pesquisada se deu por meio da utilização de fórmulas de amostragem probabilísticas que visam um número mínimo de participantes, para as estimativas por intervalo de confiança, testes de hipóteses e análise multivariada.
	Nesta pesquisa, a amostra foi calculada a partir da fórmula descrita por Levine et al. (2000), tendo sido adotado o critério de 7% de margem de erro e 95% de confiança.
	em que
	no = número de indivíduos da amostra;
	Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;
	p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de interesse do estudo;
	q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de interesse do estudo; e
	E = margem de erro máximo de estimativa. 
	Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Entretanto, se estes também forem desconhecidos, substituímos pˆ e qˆ por 0,5, obtendo a seguinte expressão (LEVINE et al., 2000).
	em que (1)
	Z = valor da abscissa da curva normal reduzida e é encontrada em função do intervalo de confiança desejado. Neste contexto, usou-se um intervalo de confiança de 95%, e o Z é igual a 1,96;
	E = é o erro admissível para o estimador;
	P = estimativa inicial da proporção de interesse; e
	Q = 1 – P.
	Se a amostra não é considerada infinita, recomenda-se usar o fator de correção de seu tamanho. Segundo Aaker (2000, p. 381), considera-se população infinita aquela com N (tamanho da população) superior a 100.000. A população objeto deste estudo foi co...
	em que (2)
	n0 = tamanho preliminar da amostra; e
	( = tamanho mínimo da amostra.
	Portanto, a amostra mínima estimada nesta pesquisa correspondeu a 203 participantes, proporcionando a confiança de 95%  e margem de erro de 7%.
	Após realizada a pesquisa foram constatados 91 respondentes, atuais gestores, e 112 respostas provenientes de alunos matriculados nos dois últimos períodos do curso de graduação em administração e contabilidade. A amostra total permite estabelecer int...
	Para a modelagem de equações estruturais usando o método PLS – Partial Least Square estimation, amostras menores que a obtida são geralmente utilizadas. O que leva a concluir que a amostra obtida satisfaz os requisitos da presente investigação.
	3.2.3 Método de coleta de dados
	A coleta de dados foi realizada no período de julho a dezembro de 2017. Para este propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da internet. Este questionário foi disponibilizado para atuais gestores de empresas por e-mail...
	3.2.4 Procedimentos de Análise
	Ao final da coleta das informações, o banco de dados será transferido para a planilha Excel e, a seguir, processado com o uso dos softwares estatísticos SPSS e SmartPLS v3.
	Com a finalidade de realizar os objetivos estabelecidos na presente dissertação, serão utilizados os seguintes procedimentos de análise:
	Inicialmente far-se-á a análise da consistência dos dados, que consiste na identificação de dados extremos (outliers), utilizando-se técnicas univariadas e testes de outliers multivariados, utilizando a distância de Mahalanobis. Para verificação da no...
	Utilizar-se-á a seguir a Análise Fatorial Exploratória para determinar a estrutura subjacente do conjunto de dados proveniente da pesquisa e a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) da estrutura encontrada a fim de verificar a unidimensionalidade, confi...


	4 Apresentação e análise dos resultados
	São consideradas a seguir a apresentação e análise dos resultados da pesquisa de campo realizada, objetivando explorar o modelo conceitual formulado que relaciona os construtos da propensão de adoção identificados no modelo TRI por gestores e futuro g...
	Serão explorados neste capítulo: (I) a auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing Value Analisys, e da análise de outliers, ou de dados atípicos; (II) o teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo, (III) a apresenta...
	4.1 Auditoria dos dados da pesquisa
	Todas as questões do questionário aplicado eram de preenchimento obrigatório, evitando dados ausentes no conjunto de indicadores formadores dos construtos do modelo aplicado, bem como nas variáveis de caracterização da amostra. Não houve, portanto, pr...
	Objetivando-se identificar possíveis outliers univariados na Escala TRI, foi aplicado o método de padronização dos indicadores e comparação do valor absoluto das variáveis padronizadas (Z) com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A técnica...
	A Equação 1, a seguir, representa a fórmula da padronização de variáveis, ou indicadores.
	Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores
	Z= ,(X−,X.)-σ.
	A medida D² de Mahalanobis é frequentemente utilizada para identificação de outliers multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação comparada com o centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadra...
	Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 11 outliers univariados, distribuídos conforme o Quadro 2.
	Quadro 02
	Identificação Outliers
	Fonte: Dados da pesquisa
	Foram observados também 4 outliers multivariados, conforme o Quadro 3.
	Quadro 03
	Outiliers multivariados
	Fonte: Dados da pesquisa (1)
	Neste estudo optou-se por não excluir os casos atípicos identificados, pois, considera-se que as observações com valores extremos frequentemente constituem casos válidos da população. A eliminação destes casos pode limitar a generalidade da análise mu...

	4.2 Linearidade dos dados
	Diversas técnicas multivariadas têm por base as medidas correlacionais de associação (Hairet al., 2009), dentre elas, a modelagem de equações estruturais aplicada nessa pesquisa. Portanto, é de suma relevância averiguar se a relação entre os dados em ...
	Em um primeiro momento utilizou-se o Teste de Bartlett de significância geral de todas as correlações (HAIR et al., 2009). Esse teste tem por objetivo examinar as correlações entre as variáveis de cada constructo e verificar a existência ou não de int...
	O Quadro 04 aponta que existe significância estatística das correlações entre as variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência de linearidade dos dados.
	Fonte: Dados da pesquisa
	Outra análise revelou que mais de 96% das correlações existentes entre os pares de indicadores, mostraram-se significativas ao nível de 95% de confiança, suportando a suposição de relação linear entre as variáveis.

	4.3 Normalidade dos dados
	Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de normalidade dos dados, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a Distribuição Normal. Entretanto, a utilização da escala de Likert implica em obtenção de dados de natureza discr...

	4.4 Modelagem de equações estruturais
	Para testar a escala TRI utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os construtos do modelo TRI e os fatores posse de produtos e serviços tecnológicos, uso de serviços tecnológicos e desejo de uso futuro foi utilizada a modelagem de equações ...
	A figura 02 apresenta o efeito da escala TRI em relação aos construtos Otimismo (OPT), Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Desconforto (DIS) sobre a posse de produtos tecnológicos (POSSE). Para isto cada constructo da escala TRI é apresentado na ...
	Figura 02 – Efeito Escala TRI sobre POSSE
	Fonte: Dados da pesquisa
	A figura 03 apresenta o efeito da escala TRI em relação aos construtos Otimismo (OPT), Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Desconforto (DIS) sobre o uso de serviços tecnológicos (USO). A figura exibe cada constructo da escala TRI, com seus respec...
	Figura 03 - Efeito Escala TRI Versus USO de tecnologia
	Fonte: Dados da pesquisa (1)
	A figura 04 mostra como a escala TRI em relação aos construtos Otimismo (OPT), Inovatividade (INN), Insegurança (INS) e Desconforto (DIS) impacta sobre o desejo de uso futuro (DESEJO). Apresenta os constructos da escala TRI, acompanhados por suas resp...
	Figura 04 - Efeito Escala TRI Versus Desejo Futuro
	Fonte: Dados da pesquisa (2)
	O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na pesquisa avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a validade discriminante. Os critérios para os testes da escala...
	Quadro 05
	Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade interna.
	Fonte: Hair et al. (2010)
	Quadro 06
	Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante
	Fonte: Hair et al. (2010) (1)
	Adotando o critério de Hair et al. (2010) a escala TRI dos três modelos, acima apresentados, foi testada conforme descrito a seguir:
	4.4.1 Influência da Escala TRI sobre posse
	Elabora-se a seguir um modelo que associa a escala TRI à dimensão “posse de produtos e serviços tecnológicos”. Com este modelo em foco, são analisadas a confiança e a validade da escala TRI e a capacidade de seus construtos influenciar a dimensão de “...
	Modelo 1 - TRI X POSSE
	Figura 05 - Efeito Escala TRI sobre POSSE
	Fonte: Dados da pesquisa (3)
	Para avaliar a escala TRI no modelo acima formulado testa-se inicialmente a confiabilidade dos indicadores. .A Tabela 03 apresenta os valores das cargas dos indicadores.
	Tabela 03
	Teste dos indicadores
	Fonte: Dados da pesquisa (4)
	De acordo com Hair et al. (2010)  devem ser eliminados os indicadores com carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando o método stepwise, ou seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores DIS1, DIS9, INN2, INS6, INS7, INS8...
	Após as devidas eliminações o novo modelo TRI sobre POSSE foi recalculado estando representado pela figura 06.
	Figura 06 - Efeito Escala TRI Versus POSSE
	Fonte: Dados da pesquisa (5)
	A tabela 04 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima.
	Tabela 04
	Teste dos indicadores (1)
	Pode-se observar que as cargas fatoriais de todos indicadores satisfazem ao critério estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50.
	A Tabela 05 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 05 e 06, que requer coeficiente Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 05 os valores de Al...
	Tabela 05
	Teste confiabilidade TRI X Posse
	Fonte: Dados da pesquisa (6)
	A tabela 05 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos constructos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os constructos. Entretanto os constructos ...
	A Tabela 06 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes.
	Tabela 06
	Correlação das Variáveis Latentes
	Fonte: Dados da pesquisa (7)
	Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as varáveis latentes significa que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para demonstrar a validade discriminante.
	Outra forma de comprovar a validade discriminante utiliza a correlação das variáveis manifestas com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os demais construtos.
	Tabela 07
	Cross Loadings
	Fonte: Dados da pesquisa (8)
	Pode-se observar pela tabela 7 que exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do modelo, que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que refletem.
	Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo 1 estabelecido, a escala TRI, após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as questões formuladas no questionário, apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indic...
	Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a estudar a influência de seus construtos sobre a dimensão posse de produtos e serviços tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no modelo concebido. A ta...
	Tabela 08
	Path Coefficients
	Fonte: Dados da pesquisa (9)
	Pode-se observar que Otimismo e a Inovatividade exercem influência positiva sobre a posse de produtos e serviços tecnológicos e que a insegurança e o desconforto possuem uma relação inversa com a mencionada dimensão.
	Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método bootstraping, que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. Estas amos...
	A tabela 9 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05.
	Tabela 09
	Teste T DOS Path Coefficients
	Fonte: Dados da pesquisa (10)
	Apesar de se haver comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala TRI, seus construtos apresentaram influências não significativas sobre a dimensão do modelo concebido para explicar a posse de produtos e serviços tecnológicos. Portanto...
	4.4.2 Influência da Escala TRI sobre uso
	Elabora-se a seguir um modelo que associa a escala TRI à dimensão “uso de serviços tecnológicos”. Com este modelo em foco, são analisadas a confiança e a validade da escala TRI e a capacidade de seus construtos influenciar a dimensão de “uso de serviç...
	Modelo 2 - TRI X USO
	Figura 07 - Efeito Escala TRI Versus USO com todos indicadores.
	Fonte: Dados da pesquisa (11)
	Para avaliar a escala TRI no modelo acima formulado testa-se inicialmente a confiabilidade dos indicadores. .A Tabela 10 apresenta os valores das cargas dos indicadores.
	Tabela 10
	Índices escala TRI Versus USO com todos indicadores.
	Fonte: Dados da pesquisa (12)
	De acordo com Hair et al. (2010)  devem ser eliminados os indicadores com carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando o método stepwise, ou seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores DIS1, DIS2, DIS3, DIS4, DIS5, DIS6...
	Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus USO foi recalculado estando representado pela figura 08.
	Figura 08 - Efeito Escala TRI Versus USO com indicadores significativos.
	Fonte: Dados da pesquisa (13)
	A tabela 11 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima.
	Tabela 11
	Teste dos Indicadores Validados com indicadores significativos.
	Fonte: Dados da pesquisa (14)
	Pode-se observar que a carga fatorial de todos indicadores satisfazem ao critério estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50.
	A Tabela 12 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 05 e 06, que requer coeficiente Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 09 os valores de Al...
	Tabela 12
	Confiabilidade interna da escala TRI Versus USO.
	Fonte: Dados da pesquisa (15)
	A tabela 12 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos constructos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os constructos. Entretanto os constructos ...
	A Tabela 13 visa avaliar as correlações das variáveis latentes e a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes.
	Tabela 13
	Correlação das Variáveis Latentes (1)
	Fonte: Dados da pesquisa (16)
	Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as varáveis latentes significa que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para demonstrar a validade convergente.
	Tabela 14
	Cross Loadings (1)
	Fonte: Dados da pesquisa (17)
	Pode-se observar pela tabela 14 que exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do modelo, que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que refletem.
	Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo 2 estabelecido, a escala TRI, após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as questões formuladas no questionário, apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indic...
	Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a estudar a influência de seus construtos sobre a dimensão posse de uso de serviços tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no modelo concebido. A tabela...
	Tabela 15
	Path Coefficients (1)
	Fonte: Dados da pesquisa (18)
	Pode-se observar que a inovatividade exerce influência positiva sobre o uso de serviços tecnológicos e que a insegurança e o desconforto possuem uma relação considerável com a mencionada dimensão.
	Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método bootstraping, que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. Estas amos... (1)
	A tabela 9 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. (1)
	Tabela 16
	Teste T DOS Path Coefficients (1)
	Fonte: Dados da pesquisa (19)
	Com as devidas comprovações dos critérios de confiabilidade e validade da escala TRI, foi possível verificar que seus construtos apresentaram influências significativas sobre a dimensão do modelo concebido para explicar o uso de serviços tecnológicos....
	4.4.3 Influência da Escala TRI sobre o desejo
	Elabora-se a seguir um modelo que associa a escala TRI à dimensão “desejo de uso futuro”. Com este modelo em foco, são analisadas a confiança e a validade da escala TRI e a capacidade de seus construtos influenciar a dimensão de “desejo de uso futuro”...
	Modelo 3 - TRI X DESEJO
	Figura 09 - Efeito Escala TRI Versus DESEJO com todos indicadores.
	Fonte: Dados da pesquisa (20)
	Para avaliar a escala TRI no modelo acima formulado testa-se inicialmente a confiabilidade dos indicadores. .A Tabela 17 apresenta os valores das cargas dos indicadores.
	Tabela 17
	Teste dos indicadores TRI versus DESEJO futuro
	Fonte: Dados da pesquisa (21)
	De acordo com Hair et al. (2010)  devem ser eliminados os indicadores com carga inferior a 0,50. Desta forma foram eliminados utilizando o método stepwise, ou seja step by step, ou ainda passo a passo, os indicadores DIS1, DIS2, DIS3, DIS4, DIS5, DIS1...
	Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus DESEJO foi recalculado estando representado pela figura 10.
	Figura 10 - Efeito Escala TRI Versus DESEJO com indicadores significativos.
	Fonte: Dados da pesquisa (22)
	A tabela 18 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima.
	Tabela 18
	Teste dos indicadores significativos TRI versus Desejo Futuro
	Fonte: Dados da pesquisa (23)
	Pode-se observar que a carga fatorial de todos indicadores satisfazem ao critério estabelecido por Hair et al. (2010), superando o limite de 0,50. (1)
	A Tabela 19 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 05 e 06, que requer coeficiente Alfa de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 19 os valores de Al...
	Confiabilidade interna TRI versus Desejo Futuro
	Tabela 19
	Confiabilidade interna TRI versus Desejo Futuro (1)
	Fonte: Dados da pesquisa (24)
	A tabela 19 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos constructos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os constructos. Entretanto os constructos ...
	A Tabela 20 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes.
	Tabela 20
	Correlações das variáveis latentes TRI versus Desejo Futuro.
	Fonte: Dados da pesquisa (25)
	Como a raiz de AVE é superior as correlações entre as varáveis latentes significa que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010) para demonstrar a validade convergente. (1)
	Outra forma de comprovar a validade discriminante utiliza a correlação das variáveis manifestas com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os demais construtos. (1)
	Tabela 21
	Cross Loadings TRI versus Desejo Futuro.
	Fonte: Dados da pesquisa (26)
	Observa-se que a tabela 21 exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja correlações cruzadas das variáveis observáveis com os construtos do modelo, que tais variáveis guardam maiores correlações com as dimensões que refletem.
	Sumarizando os resultados encontrados, para o modelo 3 estabelecido, a escala TRI, após alguns ajustes nas variáveis observáveis, que constituem as questões formuladas no questionário, apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indic...
	Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a estudar a influência de seus construtos sobre a dimensão posse de produtos e serviços tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no modelo concebido. A ta... (1)
	Tabela 22
	Path Coefficients TRI versus Desejo Futuro.
	Fonte: Dados da pesquisa (27)
	Pode-se observar que Otimismo exerce influência positiva sobre o desejo de uso futuro e que a inovatividade, insegurança e o desconforto possuem uma relação inversa com a mencionada dimensão.
	Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método bootstraping, que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. Estas amos... (2)
	A tabela 23 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05.
	Tabela 23
	Teste T DOS Path Coefficients da TRI versus Desejo Futuro.
	Fonte: Dados da pesquisa (28)
	Depois de comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala TRI, seus construtos apresentaram influências significativas sobre a dimensão do modelo concebido para explicar o desejo de uso futuro. Portanto, o modelo estabelecido, fundament...

	4.5 Tipologias TRI dos adotantes de tecnologia
	Após as validações realizou-se a caracterização dos respondentes quanto aos segmentos do modelo TRI que são os exploradores, pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários, conforme descritos anteriormente na tabela 1.
	O segmento dos exploradores, que são altamente motivados e sem medo, apresenta altos índices de prontidão para tecnologia, com altos escores nas dimensões condutoras da adoção (otimismo e inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras (desco...
	O segmento dos pioneiros, que são seguidores desejam os benefícios da tecnologia, mas são realistas sobre as dificuldades e perigos, divide com os exploradores altos níveis de otimismo e inovatividade, mas, ao mesmo tempo, apresenta níveis também alto...
	A adoção de tecnologia é análoga ao estabelecimento de uma fronteira. As primeiras pessoas a chegarem são ‘exploradores’, altamente motivados e sem medo. Os seguintes são ‘pioneiros’, que desejam os benefícios da nova terra, mas são práticos a respeit...
	A amostra sinalizou que em maioria do perfil é de pioneiros 42,4% o que revela um publico propenso a tecnologia, somados ao numero de exploradores e pinoneiros obteve-se 61,6% da amostra total dos gestores e futuro gestores são propenso a tecnologia, ...
	Tabela 24
	Tipologia TRI
	Fonte: Dados da pesquisa
	O grupo dos céticos revela escores baixos em todas as dimensões, precisam ser convencidos dos benefícios da tecnologia.
	O grupo dos paranoicos está convencido dos benefícios, mas são extremamente preocupados com os riscos, apresenta altos níveis de otimismo, mas revela níveis igualmente altos nas dimensões inibidoras da adoção. Este grupo apresenta, ainda, baixo grau d...
	O segmento dos retardatários, podem jamais adotar a tecnologia a menos sejam forçados a usa-la, representa o oposto dos exploradores, pois exibem baixos escores nas dimensões condutoras da adoção e altos escores nas dimensões inibidoras.
	A amostra sinalizou um a minoria do perfil de céticos e retardatários com 0.5% cada, já o grupo de paranoicos representa 5.4% que também é pouco expressivo em relação à amostra. Também obtivemos um publico de 32% que não pertence a nenhum dos segmento...
	A tabela a seguir exibe os níveis de otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança dos cinco segmentos identificados pela escala TRI. Como descrito acima, os exploradores apresentaram média acima de 3 para as dimensões condutoras e media abaixo d...
	Tabela 25
	Média tipologia TRI
	Fonte: Dados da pesquisa (1)
	Os céticos mostraram médias abaixo de 3 das dimensões condutoras e também nas dimensões inibidoras, os paranoicos, na dimensões condutoras, apresentaram médias acima de 3 para otimismo e abaixo de 3 para inovatividade e nas dimensões inibidoras acima...

	4.6 Caracterização da amostra versus TRI
	Para propósito desta seção são comparados os seguimentos dos exploradores e dos pioneiros em suas faixas etárias e sexo. Considerando a faixa etária as maiorias dos pioneiros se situaram entre 18 e 35 anos 72%. Ainda nesta faixa etária os exploradores...
	Tabela 26
	Faixa etária
	Fonte: Dados da pesquisa
	Em relação ao sexo dos respondentes a tabela 27 mostra uniformidade na porcentagem de exploradores e pioneiros em relação às categorias masculina e feminina, não havendo diferença significativa entre os dois seguimentos nas duas categorias.
	Tabela 27
	Perfil da amostra por sexo
	Fonte: Dados da pesquisa (1)
	Os resultados encontrados mostram que os exploradores e os pioneiros encontram-se concentrados na faixa etária entre 18 e 35 anos e pertencem a ambos os sexos.


	5 Conclusões, limitações e recomendações
	A presente dissertação está fundamentada nos estudos por Parasuraman, (2000) e Parasuraman & Colby, (2001) que identificaram o comportamento de compra de produtos e serviços baseados em tecnologia. A Technology Readiness Index (TRI) tem se mostrado co...
	Portanto a questão que norteia o presente estudo foi assim definida. Quais são os níveis de prontidão, dos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas, para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia?
	Para responder o problema formulado foram estabelecidos os objetivos da pesquisa. O objetivo geral do estudo constituiu em mensurar a prontidão, dos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas, para adoção de serviços baseados em tecnolo...
	O marco teórico da dissertação constituiu os trabalhos seminais de Parasuraman e Colby, que apresentam inclusive a escala TRI usadas nesta investigação.
	O estudo foi realizado por meio de uma pesquisa descritiva que contemplou a aplicação do questionário de pesquisa aos atuais e potenciais gestores de micro e pequenas empresas.
	Para a pesquisa foi adotado o critério de 7% de margem de erro e 95% de confiança, com um total de 91 respondentes, atuais gestores, e 112 respostas provenientes de alunos matriculados nos dois últimos períodos do curso de graduação em administração e...
	A coleta de dados foi realizada no período de julho 2017 a abril de 2018. Para este propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da internet e também aplicado em sala aos alunos por meio do formulário impresso.
	As ferramentas de analise usadas foi inicialmente o Excel para gerar o banco de dados por meio de uma planilha, em seguida os dados foram processados com o uso dos softwares estatísticos SPSS e SmartPLS v3.
	Inicialmente a escala TRI foi testada quanto à confiabilidade e a validade dos indicadores, e foi constatada que houve confiabilidade dos indicadores, consistência dos dados e confirmado a validade convergente e a validade discriminante.
	A escala TRI foi relacionada a Posse de produtos e serviços tecnológicos e apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade discriminante. Foi constatado que ap...
	A escala TRI foi relacionada uso de serviços tecnológicos e apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade discriminante após alguns ajustes nas variáveis obs...
	A escala TRI foi relacionada ao desejo de uso futuro e apresentou desempenho satisfatório para a confiabilidade dos indicadores, confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade discriminante, para explicar ao desejo de uso futuro apó...
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