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Resumo 

 

As tipologias do público universitário na adoção de tecnologias: exploradores, 
pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários – um estudo utilizando a escala TRI 
retrata uma revolução de paradigmas e desafios no ambiente educacional. A TRI de 
Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001) foi o instrumento de medida 
utilizado no presente estudo, para mensuração da prontidão para tecnologia. 
Portanto, a prontidão para tecnologia surge como o modelo fundamental para o 
entendimento dos docentes e discentes 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 
escala TRI para mensurar a prontidão à tecnologia no contexto da educação 
superior por docentes e discentes; caracterizar o perfil da amostra estudada em 
relação ao consumo de produtos e serviços tecnológicos; relacionar as 
características dos docentes e discentes ao seu nível de prontidão para adoção de 
produtos e serviços baseados em tecnologia. A escala TRI foi testada quanto à sua 
confiabilidade e a sua validade incluindo a consistência interna da escala, a validade 
convergente e a 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, os construtos da 
dimensão Inovatividade e o Otimismo explicaram o Uso de serviços tecnológicos; 
também se observa uma boa significância estatística da relação entre o construto 
Otimismo e 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. Quando analisada a tipologia o percentual de pioneiros e 
exploradores, 49,3% e 4,3%, respectivamente somam um total de 53,6% da amostra 
total de docentes e discentes, indicando propensão a adoção de produtos e serviços 
tecnológicos, e assim revelados como condutores a adoção de tecnologia. A escala 
TRI pode ser empregada para prever diversos fenômenos, como a propensão ao 
uso de metodologias ativas em sala de aula, ou para prever a propensão a 
trajetórias acadêmicas. 
 

Palavras-chave: Propensão a adoção de produtos e serviços de tecnologia, 

Tipologia dos adotantes de tecnologia na educação superior, Posse de produtos e 

serviços tecnológicos, Uso de serviços em tecnologia, Desejo de uso futuro de 

produtos e serviços tecnológicos. 

 

 

 

  

 

 

 



Abstract 

 

The typologies of the university public in the adoption of technologies: explorers, 
pioneers, skeptics, paranoids and retarders - a study using the TRI scale portrays a 
revolution of paradigms and challenges in the educational environment. The TRI of 
Parasuraman (2000) and Parasuraman and Colby (2001) was the measurement 
instrument used in the present study to measure readiness for technology. Therefore, 
readiness for technology emerges as the fundamental model for teachers 'and 
students' understanding of technology, based on conductive factors, formed by 
Optimism and Innovation, and inhibiting components, which include Discomfort and 
Insecurity. This study aimed to evaluate the TRI scale to measure readiness to 
technology in the context of higher education by teachers and students; characterize 
the profile of the sample studied in relation to the consumption of technological 
products and services; to relate the characteristics of teachers and students to their 
level of readiness to adopt technology-based products and services. The TRI scale 
was tested for reliability and validity including the 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 constructs of the Dimension of Innovation and Optimism explained the Use 
of technological services; there is also a good statistical significance of the relation 
between the Optimism and the Future Use Desire 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. When analyzing the typology the percentage of pioneers 
and explorers, 49.3% and 4.3%, respectively, totaled 53.6% of the total sample of 
teachers and students, indicating propensity to adopt technological products and 
services, and thus the adoption of technology as drivers. The TRI scale can be used 
to predict several phenomena, such as the propensity to use active methodologies in 
the classroom, or to predict propensity for academic trajectories. 
 
Keywords: Propensity for adoption of technology products and services, Typology of 
technology adopters in higher education, Possession of technological products and 
services, Use of technology services, Desire for future use of technological products 
and services. 
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1 Introdução 

 

Na atual fluidez da informação, em que a competição e a colaboração de dados 

estão cada vez mais intensificadas, a adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia são objetos de estudos em diversas facetas sociais. O diferencial 

competitivo provoca a busca incessante pela melhor maneira de atuação, melhores 

métodos de trabalho, formas inovadoras de produção.  Os docentes e os discentes 

estão neste cenário de tecnologias, o presente estudo se concentra nas tipologias 

do público universitário na adoção de tecnologias: exploradores, pioneiros, céticos, 

paranoicos e retardatários – um estudo utilizando a escala TRI. 

 

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

educacional, é fonte de crescimento, à medida que proporcionará uma tipologia dos 

consumidores permitindo caracterizar a inovatividade dos docentes e discentes, 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 docentes e 

discentes na adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia por meio da 

aplicação do modelo da TRI. 

 

Inicialmente as tecnologias para docentes e discentes são contextualizados e os 

fatores influentes na propensão de adoção de tecnologias 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 

 

Estamos em um ambiente globalizado, a conexão social é parte integrante desse 

desafio de grandes redes de pessoas e tecnologias. Não há mais indivíduos que 

estejam envolvidos com a educação que não se veem em situações onde há 

necessidade da interação com algum tipo de produto ou serviço baseado em 
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tecnologia. Para Dias, (2012) a adoção de novas tecnologias nas organizações, está 

sendo uma tendência crescente, a utilização destas tecnologias visam suprir as 

necessidades de satisfação dos consumidores, caracterizado pelo aumento da 

interação e conectividade das pessoas. 

 

Portanto, há uma grande preocupação quanto a inserção da tecnologia no meio 

educacional, mas até que ponto seria importante tal acontecimento? Até que ponto 

há uma prontidão por parte dos docentes e discentes no uso de produtos e serviços 

de base tecnológica? Para Silva, (2008) a ”valoração do homem deriva dos 

processos de organização social e de produção cultural. A totalidade das práxis, 

divisão do trabalho, linguagem, sociabilidade, ideologia, atividade criadora, 

subjetividade livre e alienada, conforma a matéria da vida em sua realidade 

histórica”.  

 

Para Malaquias e Albertin, (2011), na adoção de produtos e serviços de tecnologia 

há maior aceitação e valoração por parte dos consumidores tanto no uso, e no uso 

como meio de transmissão de ideias, comunicação e identificação de pensamentos 

diversos do outro. Essa geração de valor que possa ser percebido pelo cliente como 

diferencial, que pode ser usado como meio de buscar maior desempenho.  

 

A importância dos novos produtos e serviços tecnológicos de informação e 

comunicação na construção do conhecimento, tem garantido o motivo de grandes 

debates e discussões. Segundo Neves e Duarte, (2008), há três grupos de 

pensamentos sobre essa importância, os que dizem ser tudo internet; os 

tecnofóbicos, hostis a qualquer técnica e os que pensam na racionalidade do uso da 

tecnologia, em que nas condições certas podem ser carregadas de progressos para 

o processo. 

 

É recorrente quanto ao uso de produtos e serviços tecnológicos que estes são 

capazes de promover com maior eficiência respostas, maior precisão quanto as 

tomadas de decisões e são capazes, por elas mesmas, de promover informação, 

comunicação, interação, colaboração e, em consequência disso, de construir novos 

conhecimentos. 
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Fato importante que ocorre no mundo é o vertiginoso aumento da velocidade na 

transmissão de informações; também, a gama de possibilidades que é ampliada 

através da comunicação entre diferentes países e povos do planeta. “Verdade que é 

possível, hoje, colocar diferentes pessoas em contato, ao mesmo tempo, rompendo 

barreiras geográficas e temporais”. Também é enfatizado por Neves e Duarte, 

(2008), que os modos de interação e de colaboração são meios estabelecidos entre 

as pessoas e não são tão pré-determinadas e ainda controladas. 

 

Diante dessa grande lacuna de conhecimento, há, portanto, a necessidade de 

conceituar o analfabetismo tecnológico, para Silva, (2011), denominando de 

letramento digital, “é a capacidade que o indivíduo tem de responder 

adequadamente as demandas sociais que envolvem a utilização de recursos 

tecnológicos e da escrita no meio digital”. Importante também ressaltar que, para a 

inserção plena desse indivíduo na atual sociedade, este deveria ter o acesso as 

tecnologias de inclusivas.   

 

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 docentes e discentes? Adicionalmente, no caso de serem adequados 

ao contexto, quais os níveis de prontidão dos docentes e discentes 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 as tipologias do público universitário ou comunidade acadêmica na 
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adoção de tecnologias: exploradores, pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários – 

um estudo utilizando a escala TRI? 

 

1.2 Objetivos 

 

Faz-se necessário, para todo trabalho, estabelecer objetivos que possam dar um 

direcionamento para a investigação, a fim de se alcançar os resultados pretendidos. 

O objetivo geral do estudo constitui em mensurar a prontidão, por docentes e 

discentes, para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia. Também, 

foram delineados os objetivos específicos que se seguem: 

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

educação superior por docentes e discentes; 

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

produtos e serviços tecnológicos; 

3. Relacionar as características dos docentes e discentes ao seu nível de 

prontidão para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia. 

 

1.3 Justificativa  

 

A globalização desafia a competitividade e a colaboração, a fluidez das informações 

condiciona a uma grande rede de pessoas, produtos e processos. A conexão social 

é parte integrante desse desafio de grandes redes de pessoas e tecnologias. Não há 

mais indivíduos que estejam envolvidos com a educação que não se veem em 

situações onde há necessidade da interação com algum tipo de produto ou serviço 

baseado em tecnologia.  

 

Para Dias, (2012) a adoção de novas tecnologias nas organizações, está sendo uma 

tendência crescente, a utilização destas tecnologias visam suprir as necessidades 

de satisfação dos consumidores, caracterizado pelo aumento da interação e 

conectividade das pessoas. Segundo Parasuraman e Colby (2001), são destacados 

alguns pontos importantes que norteiam as relações que se criam, as de bases 

tecnológicas de produtos e serviços, onde as empresas estão para os clientes. São 

descritos alguns princípios básicos; a adoção de tecnologia como um processo 
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distinto, o sucesso do profissional de marketing somente será concebido se o seu 

produto for aceito.  

 

Outro fator é a diferenciação mensurada pelo marketing entre os produtos e serviços 

de bases tecnológicas e os produtos e serviços convencionais. Também, a garantia 

de satisfação do cliente no que tange aos produtos e serviços baseados em 

tecnologia; por fim, os mercados de tecnologia são regidos pela lei da massa crítica 

em que, frequentemente, o resultado é do tipo “o vencedor fica com tudo”. 

 

As revoluções das tecnologias parecem abrir janelas para a história, criando novas 

cidades, novas configurações de espaços, de tempo, de relações econômicas, 

sociais, políticas, culturais, novos hábitos, novos interesses, novas formas de sentir 

e pensar (Costa, 2008). Quando mediado o desenvolvimento humano qualifica as 

questões socioculturais em que o sujeito participa. Entende-se então, segundo 

Costa e Libâneo (2018), que na expectativa da amplitude da formação integral das 

pessoas, que é necessário haver participação e engajamento dos pares em 

atividades socioculturalmente ricas para desenvolvimentos extraordinários. 

 

Na realidade, o alinhamento dos docentes e discentes a nova noção de meios de 

produção, de espaços, de conectividades, de uso dos produtos e serviços baseados 

em tecnologias trazem uma certa urgência, quanto a realidade profissional e a 

acadêmica, pois nos meios sociais de consumo de produtos e serviços, os novos 

modelos de negócios têm características tecnológicas. 

 

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

educacional, é fonte de crescimento, à medida que proporcionará uma tipologia dos 

consumidores permitindo caracterizar a inovatividade dos docentes e discentes, 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 docentes e 

discentes na adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia por meio da 

aplicação do modelo da TRI. 
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Nesse sentido, entende-se que investigações que abordam os determinantes do 

comportamento de adoção de produtos e serviços, particularmente, a mensuração 

da prontidão por docentes e discentes, são deveras oportunas. O presente estudo é, 

portanto, alimentado por estes elementos individuais da relação entre produtos, 

serviços, docentes e discentes, preocupando-se, sobretudo, com as crenças e 

sentimentos envolvidos na adoção de produtos e 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. 

 

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 publicações que 

indicam a continuidade das pesquisas de alguns autores como: Parasuraman, 

(1996, 1998, 2000); Parasuraman & Colby, (1997, 1998, 2001); 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. 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. 
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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 tecnologia para docentes e discentes. 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.  

 

2.1 Adoção de novas tecnologias 

 

Na adoção de novas tecnologias são destacados alguns pontos importantes que 

norteiam as relações que se criam, as de bases tecnológicas de produtos e serviços, 

onde as empresas estão para os clientes, Parasuraman e Colby (2001), descrevem 

alguns fatores críticos de sucesso, que serão desenhados em quatro princípios 

básicos. O primeiro destaca a adoção de tecnologia como um processo distinto, o 

sucesso do profissional de marketing somente será concebido se o seu produto for 

aceito. Há, algumas preocupações que precisam ser adotadas, pois na tecnologia 

podem haver uma desconfiança quanto a aceitação deste, uma vez que há crenças 

quanto a valores humanos e a sua substituição. Outro fator preponderante que 

precisa ser mensurado com o marketing é o fato de que os produtos e serviços de 

bases tecnológicas se diferem dos produtos e serviços convencionais.  

 

Garantir a satisfação do cliente é um desafio maior para produtos e serviços 

baseados em tecnologia, este é o terceiro princípio, não se trata apenas de estar 

junto no processo de ensino/ aprendizagem no uso destes produtos e serviços de 

base tecnológica, é necessário um acompanhamento por algum tempo no uso 

destes, pois a satisfação está intimamente ligada ao grande desafio do uso desse no 

produto e/ ou serviço, então cabe um treinamento e suporte, assim garantindo maior 

satisfação quanto a sua capacidade efetiva de produção.  

 

E por fim, o quarto princípio são que os mercados de tecnologia são regidos pela lei 

da massa crítica em que, frequentemente, o resultado é do tipo “o vencedor fica com 
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tudo”, daí a importância da estratégia do marketing quanto a diferenciação, pois uma 

vez vencedor haverá um tempo maior de diferenciação dentro mercado, não é raro 

encontrar empresas que são líderes em determinadas tecnologias e as demais 

estarem bem abaixo quanto a aceitação do mercado. Algumas empresas se 

destacaram, Ford Motors, com a produção em massa do modelo T; Microsoft, com o 

sistema operacional padronizado Windows.   

 

Na figura 01, a seguir, está exposto o ciclo que compreende os princípios da adoção 

de produtos e serviços de bases tecnológicas para Parasuraman & Colby (2001): 

 

Figura 1 - O ciclo da inovação tecnológica focada no cliente 

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

 

Segundo Dias, (2012) a adoção de produtos e serviços de bases tecnológicas são 

decorrentes das aceitações dos processos das difusões desses novos produtos, 

pelos usuários do segmento ao qual se pretende analisar, os produtos e serviços 

são destacados quanto ao seu uso, utilitários que possuem fatores complementares 

que sugerem novas vertentes como sua facilidade no uso e suas características 

inovadoras.  Rogers (1962) define difusão como sendo o processo em que a 

inovação é comunicada, usando canais ao longo de um caminho entre os membros 

de um sistema social. 
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Entende-se como inovação, segundo Bessant (2009), a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou 

um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização no local de trabalho ou nas relações externas. E é 

evidenciado que, o sucesso está arraigado numa gama de atividades que precisam 

acontecer de modo coordenado e sincronizado, não sendo tratado como simples 

evento e sim como partes de um grande processo. 

 

Ainda Parasuraman e Colby (2001) disparam que, o principal motivo das ações 

inadequadas de marketing para produtos e serviços baseados em tecnologia é a 

compreensão inadequada das atitudes dos clientes em relação à tecnologia e das 

variações dessas atitudes através de diferentes segmentos de clientes.    

 

2.2 Tecnologia na área educacional  

 

As revoluções tecnológicas estão abrindo horizontes antes não habitados pela 

educação e seus atores “docentes e discentes”, a admissão de uso, necessidade ou 

desejo do uso são questões que permeiam aos docentes e discentes na educação 

(Gomes, Gomes & Araújo, 2017). A diversidade de tecnologias tem ocasionado 

mudanças significativas na dinâmica social. A expressiva adoção das tecnologias de 

diferentes naturezas vem redefinindo a constituição dos sujeitos e o modo de 

aproximação entre elas, encurtamento a interação, comunicação e a flexibilidade de 

diferentes ações diárias (Hitzschky, Arruda, Lima, Siqueira & Filho, 2018). 

 

As revoluções das tecnologias parecem abrir janelas para a história, criando novas 

cidades, novas configurações de espaços, de tempo, de relações econômicas, 

sociais, políticas, culturais, novos hábitos, novos interesses, novas formas de sentir 

e pensar (Costa, 2008). Quando mediado o desenvolvimento humano qualifica as 

questões socioculturais em que o sujeito participa. Entende-se então, segundo 

Costa e Libâneo (2018), que na expectativa da amplitude da formação integral das 

pessoas, que é necessário haver participação e engajamento dos pares em 

atividades socioculturalmente ricas para desenvolvimentos extraordinários. 
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Castells (2005, p. 17), explanou da seguinte maneira, “a gênese de um novo 

mundo”, quando estava se deparando com a contribuição que a internet possibilitou 

nessa geração de uma sociedade em que a informação pode ser produzida e 

armazenada nos diferentes espaços, e que estes usuários podem estar em 

diferentes pontos geográficos. A presença dos produtos e serviços baseados em 

tecnologia na educação tem sido amplamente discutidos por alguns autores como, 

Valente, 2002; Belloni, 2005; Fantin, 2006; Moran, 2007; Lames, 2011; Feldkercher 

e Mathias, 2011; Camas et al. 2013; estes buscam explicar as relações 

convergentes e divergentes postadas nas diversas facetas da sociedade versus 

educação. 

 

As tecnologias digitais têm promovido novos contextos de interação e aprendizagem 

em contextos escolares. Essa realidade se torna um desafio aos professores que 

buscam constantemente fazer o uso consistente e criativo destas tecnologias. As 

tecnologias são ferramentas que ampliam nossa capacidade de armazenamento de 

informações, contribuindo com a modificação de raciocinar, atuar e pensar (Silva & 

Ramos, 2018). 

 

Para Espíndola e Giannella (2018), compreender essa integração tecnológica como 

um processo que não está desvinculado dos seus usuários, há uma importância em 

ressaltar que os professores imprimem, em grande parte, o caráter que a tecnologia 

assume nas atividades educativas. Ainda, para além da seleção e uso de recursos 

tecnológicos, a integração é um processo de articulação entre as percepções dos 

professores quanto as necessidades em seus contextos de ensino e as 

potencialidades educativas que vislumbram nestas ferramentas.  

 

Continua Espíndola e Giannella (2018), dizendo que, a geração de ferramentas de 

fácil apropriação tem importância quando pode oferecer ao professor a possibilidade 

de superar a visão instrumental dos meios tecnológicos, incorporando não somente 

novas formas de representação do conhecimento, mas também, repensando suas 

práticas de forma a viabilizar mudanças qualitativas no processo de aprendizagem 

de seus alunos. 
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Na realidade, o alinhamento dos docentes e discentes a nova noção de meios de 

produção, de espaços, de conectividades, de uso dos produtos e serviços baseados 

em tecnologias trazem uma certa urgência, quanto a realidade profissional e a 

acadêmica, pois nos meios sociais de consumo de produtos e serviços, os novos 

modelos de negócios têm características tecnológicas. Caso das Startups que são 

empresas novas entrando no mercado, ou que, algumas vezes criam novos 

mercados de produtos e serviços baseados em tecnologias. Também, outras 

definições compõem o negócio dos startups, organização temporária em busca de 

um modelo de negócio repetível e escalável, formada por pessoas, que estão em 

diversos meios de atuação, mas que se voltam a criação de um novo produto ou 

serviço de impacto na economia atual (Stubner, Wulf & Hungenberg, 2007; Blank & 

Dorf, 2012; Ries, 2012, apud Silva, 2017). 

 

Para Borba e Oechsler, (2018) e Macedo, Lemos, Santos e Bergmann, (2018) um 

outro balizador que dimensiona a estes novos modelos de ensino são os Youtubers, 

que já há algum tempo vêm tomando lugar nos processos de ensino / 

aprendizagem, onde abordam diversos assuntos. Os Youtubers têm seguidores, que 

possuem afinidade com o tema postado curtindo, seguindo e compartilhando as 

mensagens, pontos de vistas, teorias. Os temas postados pelos Youtubers são 

variados, desde jogos, e até mesmo conteúdos didáticos (sanando dúvidas 

concernente a matérias escolares). 

 

Discutir a formação de professores através da reflexão de suas próprias práticas 

pedagógicas tem sido o cerne das discussões realizadas por autores como: Nóvoa 

(1997), Perrenoud (1997), Pimenta (1999), Schön (2000), Tardif (2002) etc. Segundo 

Silva e Ramos (2018), os saberes adquiridos através da experiência não se 

encontram sistematizados em teorias, pois são saberes práticos que orientam as 

suas práticas.  

 

Silva e Ramos (2018), diz também que, dentre esses saberes, há professores que 

utilizam tecnologias no seu cotidiano e interagem com jogos, conhecendo suas 

características e até mesmo possibilidades. No entanto, nem todos esses saberes 

são incorporados ou transpostos para a prática pedagógica. A prática pedagógica é 

compreendida como um espaço de produção da própria competência profissional, 
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pois é o lugar onde se produzem os saberes adquiridos pela reflexão prática através 

das suas atividades em sala de aula. A formação é, na verdade, auto formação, uma 

vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 

experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. 

 

Destarte, Pilatti e Lievore (2018), refletem a Revolução Tecnológica como sendo o 

principal impacto na educação tradicional, especialmente no ensino superior que 

precisou adaptar-se às novas demandas, alterando suas características, um ensino 

mais industrializado, flexível e multifuncional, formando profissionais voltados para 

as questões práticas e imediatas do setor produtivo. 

 

Constantes transformações acontecem, novos produtos e novos serviços baseados 

em tecnologia estão expostos permanentemente, destacamos as diferentes 

maneiras de operacionalizar os produtos e serviços baseados em tecnologias. 

Fazendo menção a importância das inovações e modernizações no âmbito 

educacional, nas aquisições de equipamentos de última geração em tecnologias, 

bem como a preparação dos agentes da educação para aquisição destes produtos e 

serviços com vistas a melhoria da qualidade de ensino, oportunizando assim, novas 

maneiras de ensino / aprendizagem (Silva & Ramos, 2018). 

 

Concomitante a Revolução Tecnológica e às revoluções estudantis de Maio de 68 

na Europa, a universidade passou a ser questionada sobre sua utilidade no 

desenvolvimento econômico e social, além de ser solicitada a modernizar-se e 

amoldar-se aos interesses do capital, formando profissionais e pesquisadores 

diferenciados, particularmente nas áreas científicas e tecnológicas, transferindo 

conhecimento e tecnologia para o setor empresarial (Thiollent, 1998; Silveira, 2011 & 

Chauí, 2013 apud Pilatti & Lievore, 2018). 

 

Alerta, Silva, Menezes, Nascimento e Scheller (2018), que dificilmente 

conceberíamos viver em um contexto ausente de notebooks, netbooks, celulares, 

smartphones, tablets, entre outros, e dos acessos que eles nos possibilitam 

fluidamente. Ainda diz que, no contexto educacional não há a possibilidade de ficar à 

margem deste cenário, em todos os níveis e etapas, recaem sua adequação e 
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implementação às tecnologias, como forma de promover aprendizagem. O advento 

da internet tem possibilitado novas formas de ensinar e aprender. 

 

No meio educacional, os professores e os estudantes necessitam alinhar-se a novas 

exigências e demandadas pela inserção das tecnologias, em especial os móveis 

(também conhecidas como tecnologias sem fio, computação móvel ou mídias 

locativas), no contexto da educação. Neste sentido, percebe-se que os dispositivos 

móveis permitem que o educando aprimore diferentes habilidades e competências 

como: lateralidade, percepção visual como o tamanho, a cor, a forma e também a 

audição. Também estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, assim como 

noções de planejamento e organização (Silva, Menezes, Nascimento & Scheller, 

2018). 

 

Além disso, a possibilidade de conexão contínua e as facilidades de interação 

promovidas por eles, em quase todos os lugares (em especial os aparelhos 

celulares), permitem consultar, postar e participar de redes criadas pelos próprios 

estudantes. Assim, o uso de tecnologias e dispositivos digitais vem se destacando 

como um recurso possível para ampliar o acesso à educação de qualidade e 

melhorar o processo de ensino e de aprendizagem, à medida que nos encontramos 

rodeados de múltiplas linguagens digitais, que nos ensinam, orientam, divertem, 

educam, de modo que é imprescindível tangenciá-las em nossas práticas 

pedagógicas. 

 

Ainda, Parzianello e Maman (2010), Barreto e Lynn (2018), consideram importante 

que as instituições possuam condições de infraestrutura mínimas que contemplem 

as avançadas tecnologias ou ao menos que as escolas disseminem a importância 

quanto ao uso de produtos e serviços baseados em tecnologias; partindo de 

pressupostos que o discente constrói o seu conhecimento, e sendo necessário a 

mediação, planejamento de situações de ensino e aprendizagem. As tecnologias, 

em especial o computador e a internet adentram as salas de aula como uma 

ferramenta na mediação do processo de conhecimento. 

 

Para entender a competitividade do mercado de trabalho e suas exigências o 

discente precisa praticar o que é teorizado em sala de aula, precisa aprender e 
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assimilar o conhecimento produzido, elencando aos novos paradigmas a capacidade 

de adaptação às novas tecnologias, fazendo parte dos novos processos. De acordo 

com Teruya:  

 

A educação escolar não tem o poder de modificar toda uma mentalidade, 
porque há concorrência desigual e desleal da parte do aparato da mídia 
eletrônica em nível global; eu apelo ao entretenimento, permeado de muita 
pobreza cultural, banaliza a vida cotidiana e define o modelo de 
comportamento e de conduta alienada, próprio da sociedade capitalista 
(Teruya, 2006, p.42).    

 

A exploração das potencialidades do ambiente virtual em situações de ensino / 

aprendizagem, cadencia maior interação do discente no processo, para Moran 

(2008), a internet é uma tecnologia motivacional aos discentes, sendo uma novidade 

de possibilidades inesgotáveis a pesquisas. Motivação aumentada quando o 

docente cria um ambiente de confiança, de abertura e de cordialidade com os 

discentes. Esses pontos se convergem numa maior facilidade no processo de ensino 

/ aprendizagem, dando maior ênfase em uma comunicação autêntica do docente em 

suas relações (Moran, 2008). 

 

O uso de forma inadequada talvez seja mais prejudicial do que se não fizesse seu 

uso. Com relação ao uso inadequado, vejamos o que é apontado por Kenski (2003): 

 

A formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro 
de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui 
algum conhecimento sobre o uso crítico das novas tecnologias de informação 
e comunicação (não apenas o computador e as redes, mas também os 
demais suportes midiáticos, como o rádio, a televisão, o vídeo etc.) em 
variadas e diferenciadas atividades de ensino. É preciso que o professor 
saiba utilizar adequadamente, no ensino, essas mídias, para poder melhor 
explorar suas especificidades e garantir o alcance dos objetivos do ensino 
oferecido (Kenski, 2003 p. 88-89). 

 

Então, compreender e incorporar o uso de produtos e serviços baseados em 

tecnologias em ambientes educacionais significa buscar compreender também o 

processo de construção de aprendizagem, a epistemologia do processo de ensinar e 

aprender, na realidade posta pela sociedade de informação. 
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Importante ressaltar que, a revolução tecnológica, combinando suportes, processos 

e linguagens diversas, carrega em si mesma, uma natureza eminentemente 

acessível e inclusiva. Para cada invento criado, para cada uso, é certo que há uma 

solução de acessibilidade a ser gestada.  O termo é utilizado para definir todo o 

arsenal de recursos, serviços, estratégias, que contribuem para ampliar ou 

proporcionar habilidades funcionais das pessoas com deficiência, garantindo-lhes 

vida independente e autônoma, assegurando-lhes muitas vezes, o desempenho de 

vida laboral e educacional exitosas (Belarmino, 2017).  

 

Conclui Silva e Ramos (2018), podemos salientar que a construção de saberes 

docentes, mesmo sendo traduzidos como um processo de auto formação, por meio 

de um processo reflexivo individual, se constitui também através das reflexões 

coletivas. Considera-se que uma formação de professores para a utilização de jogos 

digitais que esteja pautada em uma prática pedagógica crítico reflexiva, pode 

contribuir para a construção identitária dos professores do século XXI, os quais ao 

reconstruir suas próprias práticas, poderão se emancipar profissionalmente. 

 

2.3 O modelo analítico da pesquisa 

 

Segundo Parasunaman e Colby (2001), o modelo Technology Readiness Index 

(TRI), é formado por 4 fatores com 36 indicadores de prontidão para a tecnologia, 

ainda segundo os autores a combinação geral para a tecnologia é dada, portanto, 

pela combinação das quatro dimensões, o que significa dizer que, não se baseia 

apenas na dimensão inovatividade, mas também nos demais elementos 

relacionados ao otimismo, desconforto, insegurança e também a inovatividade.  

 

Ainda Parasunaman e Colby (2001), dizem que, a prontidão para a tecnologia (TR – 

Technology Readiness) diz respeito a propensão dos indivíduos em adotar novas 

tecnologias, é o resultado de condutores e inibidores mentais que, em conjunto, 

determinam a predisposição do indivíduo na interação com produtos e serviços de 

bases tecnológicas (Parasunaman, 2000) e ratificado por (Lima et al., 2018). 
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São quatro as dimensões que compõe os construtos em estudo, estes são 

responsáveis nas questões condutoras e inibidoras quanto a adoção de produtos e 

serviços baseados em tecnologias, o instrumento reflete a realidade em estudo, 

Parasunaman e Colby (2001), coexistindo sentimentos positivos e negativos quanto 

a sua implicação para a adoção efetiva da tecnologia revelando o caráter 

multifacetado do construto prontidão para tecnologia e a prontidão para tecnologia é 

composta por quatro dimensões (Bastianello & Hutz, 2015) e (Berger, Rossetto, & 

Sausen, 2015), sendo elas: 

 

1) Otimismo. Representa a positividade das visões com relação a tecnologia e 

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

eficiência nas suas vidas. 

 

2) Inovatividade. Dimensão significativamente tendenciosa no que tange a ser 

pioneiro na adoção de produtos e serviços baseados em tecnologias e liderança 

quanto a opiniões. 

 

3) Desconforto. Não é o caso de não conhecimento, nessa dimensão, há a 

percepção de falta de controle sobre a tecnologia e a sensação de opressão da 

mesma. 

 

4) Insegurança. Nessa dimensão, diferente das demais, denota a desconfiança 

de produtos e serviços baseados em tecnologia e o ceticismo com relação as 

competências e habilidades quanto a utilizá-las de forma eficiente na sua totalidade 

de benefícios.  

Segundo Soares, Luís, Corradi-Webster, Martins e Hirata (2011), o otimismo é 

transcrito como a tendência em se acreditar que as pessoas, geralmente, irão viver 

experiências boas e ruins na vida, de uma forma mais ou menos otimista. Ainda, o 

conceito de otimismo, deriva de um modelo cognitivo, postulado por atitudes 

condizentes com questões causais que influenciaram suas expectativas. O otimismo 

pode possuir variadas faces para o seu entendimento e discussão, na psicologia, 
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quando se relaciona com a educação, está ligado a capacidade de adaptação e 

desempenho, quando o estudante possui baixo nível de otimismo é fator preditor de 

dificuldades de adaptação ao ambiente educacional, levando a sintomas como 

depressões e estresse, e consequentemente menor desempenho nos estudos.  

 

Na dimensão inovatividade, termo que sido usados em contextos relacionados as 

condições de gestões organizacionais propiciamente habilitadas a inovações, 

algumas definições corroboram este conceito. “Capacidade organizacional ou 

propensão de introduzir inovações” segundo Dotzel et al. (2013, p. 259); 

“receptividade e inclinação das empresas em adotar novas ideias que levam ao 

desenvolvimento e lançamento de novos produtos” Rubera e Kirca (2012, p. 130); 

também, a “abertura da empresa em romper procedimentos já estabelecidos, cujo 

resultado leva à geração, experimentação e criatividade que, por sua vez, levam ao 

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias” Brockman et al. (2012, p. 434); 

como também, a “disposição da empresa em enfatizar desenvolvimentos 

tecnológicos, novos produtos, serviços e/ou processos” (Dibrell et al., 2011, p. 469). 

 

Destarte, “a inovatividade engloba as dimensões organizacionais que envolvem a 

gestão eficaz dos fluxos de conhecimento interno e externo e dos ativos tangíveis e 

intangíveis que sustentam a capacidade da empresa para inovar de forma contínua 

e duradoura” (Quandt et al., 2013, p. 6). 

 

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). 

 

O desconforto está associado ao não conforto, ou seja, a falta de conforto, para 

Linden e Souza (2002), de modo generalizado, o conforto implica em aspectos das 

diversas áreas de atuação profissional, segundo os médicos aspectos físicos, já 

para os psicólogos são aspectos comportamentais; também para os gestores implica 

em desempenho dos funcionários.  

 

No entanto, concomitantemente, outra corrente entende que o conforto está 

associado a sentimentos de descontração, moderação e bem-estar; já o desconforto 
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faz uso de fatores biomecânicos e de canseira, estas seriam as duas dimensões 

defendidas (Zhang, 1992; Zhang, et al. 1996; Kromer et al., 2001) citado por (Linden 

& Souza, 2002). 

 

Por fim, na dimensão insegurança Leal (2010), entende que, a ideia de insegurança 

é uma construção social, tal que perpasse pela subjetividade. Entretanto, são 

manifestações com teor emotivo e social, sendo um fato social, e por isso deve ser 

evidenciado como algo real, o sentido de insegurança não resulta só das 

experiências de vitimização, mas também da dinâmica informativa, e das 

tecnologias.  

 

Para o contexto que está sendo abordado, a insegurança na TRI tem relação ao uso 

de produtos e serviços baseados em tecnologia, entretanto, a psicologia aborda o 

tema com maior propriedade, quanto a 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.  

 

Na figura 02, há uma disposição que segundo Parasuraman e Colby (2001), 

denotam alguns extremos importantes que evidenciarão o indivíduo quanto a sua 

propensão na adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia, os indivíduos 

podem ser dispostos ao longo de um contínuo hipotético de crenças tecnológicas, 

cujos os extremos podem ser sentimentos positivos ou negativos. 

 

No que tange as características desse modelo, também há, a coexistência de 

sentimentos positivos e negativos e sua implicação para a adoção efetiva da 

tecnologia revelando o caráter multifacetado do construto prontidão para tecnologia 

(TR). Popadiuk & Nishimura (2018) afirmam que a prontidão para tecnologia, prediz 

e explica as respostas do consumidor para novas tecnologias. 
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Figura 2 - 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. 

 

Segundo DeVellis (1991), com base nos processos sociais, a mensuração constitui 

uma atividade científica fundamental. Também Duncan (1984, p. 106), entende que 

“suas origens representam uma tentativa de encontrar as necessidades humanas 

diárias, e não meramente de satisfazer uma curiosidade científica”. Então, cabe 

ressaltar que, a mensuração de fenômenos sociais e psicológicos se dá através de 

instrumentos, cujas “variáveis de interesse fazem parte de uma estrutura teórica 

mais ampla” (DeVellis, 1991, p. 3), o que nem sempre acontece através somente da 

observação. 

 

Mensurar a predisposição e/ou interesses na adoção de produtos e serviços 

baseados em tecnologia varia muito entre indivíduos, pois qualquer pessoa pode ser 

um consumidor de tecnologia, mas o caminho que leva à adoção e as implicações 

da adoção para a área de marketing dependerão do grau e da natureza da prontidão 

individual; a prontidão para tecnologia é multifacetada: não se trata apenas de 

avaliar o grau de inovatividade do consumidor. Daí, emergem os diferentes tipos de 

crenças e os sentimentos que produzem uma prontidão geral, que prediz e explica 

as respostas do consumidor quanto a adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia. 

 

2.3.1 Os cinco tipos de clientes de tecnologia 

 

Na literatura há vários conceitos ligados a cliente, a psicologia destaca alguns vieses 

voltados a satisfação, aspectos cognitivos voltados a comportamentos oriundos de 



31 
 

clientes, para Oliver, Rust e Varki (1997), Astic e Muller (1999), Rust e Oliver (2000), 

mesmo em cenários favoráveis pouco se estuda sobre o encantamento do cliente ou 

mesmo na psicologia sobre o comportamento do consumidor. 

 

O termo encantamento aparece na literatura como sendo uma grande emoção 

advinda de alguma experiência boa, fica claro que o comportamento do consumidor 

começa a ser rotulado, a partir de grupos de consumidor começando a vivenciar 

altos níveis de satisfação e de prazer com a experiência do consumo (Westbrook & 

Oliver, 1991). 

 

A partir das ideias supracitadas, a psicologia entende o encantamento do cliente 

com base no comportamento do consumidor, como “uma emoção, caracterizada por 

altos níveis de alegria e surpresa, sentidos por um cliente através da empresa ou 

sua oferta (produtos e serviços) ” (Kumar, 1996, p.9). Corroborando, o sentido de 

encantamento do cliente ou satisfação, está afixado no estado emocional 

profundamente positivo da experiência de compra / consumo, que geralmente é 

resultado da desconfirmação surpreendentemente positiva de expectativas 

anteriormente criadas (Oliver et al., 1997). 

 

De acordo com Parasunaman e Colby (2001), Hallikainen, Paesbrugghe, 

Laukkanen, Rangarajan & Gabrielsson (2017), quando tem um lançamento de uma 

nova tecnologia no mercado, as reações são diferenciadas, relativas de consumidor 

para consumidor, encarnados por suas crenças, culturas, valores e sentimentos. A 

prontidão geral para a adoção de produtos e serviços baseados em tecnologias é 

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

consumidores, assim denominados por Parasunaman e Colby (2001), sendo eles: 

exploradores, pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários. 

 

O consumidor explorador ou no segmento dos exploradores, possuem altos índices 

de prontidão para a 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). No segmento 

dos pioneiros divide com os exploradores altos níveis de otimismo e inovatividade, 
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mas, ao mesmo tempo revela níveis também altos de desconforto e insegurança 

(Rojas-Méndez, Parasuraman & Papadopoulos, 2017). No segmento dos céticos 

todos os escores são baixos nas dimensões todas. Para Grandón & Ramírez-Correa 

(2018), na segmentação dos paranoicos difere um pouco dos demais, pois 

apresenta altos índices de otimismo, também revelando níveis altos nas dimensões 

inibidoras de adoção, este grupo apresenta, ainda, baixo grau de inovatividade. E 

por fim, os retardatários, representam o oposto dos exploradores, exibindo baixos 

escores nas dimensões condutoras da adoção, com altos escores nas dimensões 

inibidoras. A tipologia dos adotantes de tecnologia estão melhores dispostas na 

figura 03, seguindo conforme (Souza e Luce, 2005): 

 

Figura 3 - Tipologia dos adotantes de 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. 

 

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. 
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Com relação a esses atributos, Souza e Luce (2005) argumentam que cada 

segmento, além de possuir padrões de crenças e sentimentos divergentes a respeito 

da tecnologia, também pode apresentar diferenças demográficas e psicográficas. 

Entretanto, esses atributos são suficientemente distintos para auxiliar as 

organizações na busca do melhor gerenciamento da relação cliente-tecnologia, bem 

como na consequente customização das estratégias voltadas à abordagem do tema. 

Desse modo, indivíduos considerados “paranoicos”, por exemplo, necessitam de 

garantias técnicas de funcionamento e segurança, para adquirir um determinado 

produto/serviço, enquanto um indivíduo pertencente ao grupo dos “céticos” precisa 

ser convencido dos aspectos positivos do uso da tecnologia. 

 

Posto isso com relação à tecnologia, Souza e Luce (2005); Penz, Amorim, do 

Nascimento e Rossetto (2017), afirmam que a utilização do TRI se caracteriza como 

um instrumento de mensuração das atitudes e crenças dos indivíduos extremamente 

útil para predizer comportamentos de adoção, identificar tipos distintos de indivíduos 

e prever, de maneira mais acurada, comportamentos futuros de clientes e produtos. 

 

Contudo apresentado, fica claro, que a tipologia resultante da 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 

uma escala para mensuração da prontidão dos consumidores, denominada 

Technology Readiness Index (TRI). 

 

2.3.2 Technology Readiness Index (TRI) 

 

Construída a partir de um programa de pesquisa, a Technology Readiness Index 

(TRI), programa composto por diversas fases. O constructo prontidão para 

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

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

Miami e co-autor da conhecida escala de mensuração de qualidade percebida em 

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

representava “Discordo totalmente” e 5 correspondia a “Concordo totalmente”. A 

partir dos resultados, a qualidade do instrumento de medida foi avaliada através de 
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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 referiam-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 a 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 

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 Alfa. 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 à TRI 

final (Anexo 1), composta por 36 itens agrupados nas quatro dimensões já 
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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 da 

TRI, proporcionou evidências da validade de constructo da prontidão para 

tecnologia. 

 

Diante da extensa investigação relatada, marcada pelo rigor metodológico de 

Parasuraman & Colby (2000), e, dada a relevância do instrumento originado, tanto 

no âmbito acadêmico, quanto empresarial, busca-se entender como a TRI pode ser 

utilizada 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 mais nada, avaliar se a TRI se aplica a um ambiente diferente 

daquele em que foi originada. Em outras palavras, trata-se de verificar se a TRI é um 

instrumento válido para mensuração da prontidão para tecnologia dos consumidores 

brasileiros. 

 

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 conduzir de um ponto a outro, ou seja, nos permite entender como 

estruturar nossos estudos. 
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Para Silva e 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) como 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 baseados 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 por docentes e 

discentes. 

 

A seguir é feita 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 

produtos e serviços de tecnologia por docentes e discentes; como objetivos 

específicos primeiro avaliar a escala TRI para mensurar a prontidão à tecnologia no 

contexto da educação superior por docentes e discentes; segundo caracterizar o 

perfil da amostra estudada em relação ao consumo de produtos e serviços 

tecnológicos e terceiro relacionar as características dos docentes e discentes ao seu 

nível de prontidão para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia. 

 

Na concepção de Vergara (2004), existem diversos tipos de pesquisas e cada uma 

delas tem características particulares. Conforme Mattar e Motta (1999) a pesquisa 
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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 e 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.  

 

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

estudo de Parasuraman (2000), detalhadamente comentado em Parasuraman & 

Colby (2001) citado por Souza e Luce, (2005). A presente dissertação tem como 

referência o estudo realizado por Souza e Luce, (2005), baseado no trabalho de 

Parasuraman e 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 no estudo da adoção de produtos e serviços de tecnologias 

por docentes e discentes. 

 

Este estudo envolveu, uma pesquisa descritiva que contemplou a aplicação do 

questionário de pesquisa aos docentes e discentes da região de Janaúba no norte 

de Minas Gerais 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 por docentes e discentes 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 
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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 e 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 2018 no que 

se refere ao entendimento da tecnologia apresentada aos docentes e discentes. 

 

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

conhecer o comportamento dos docentes e discentes em relação à determinada 

categoria de produto, mas sim avaliar sua prontidão em relação aos produtos e 

serviços de tecnologias. 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 produtos e serviços baseados em tecnologia? 

 

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

 

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

educação por docentes e discentes, 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.);  



40 
 

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 serviram 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 têm como propósito respectivamente 

aplicar a escala da TRI e caracterizar os entrevistados. 

 

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 do 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. 
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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. 

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. 
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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 e Colby (2001). 

 

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

docentes e discentes para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia e 

avaliar a escala TRI no contexto educacional. 

 

5. Caracterização do entrevistado: questões referentes às características dos 

respondentes, quanto à faixa etária, grau de instrução, sexo e o uso das redes 

sociais, tanto o Instagram como também o Facebook. 

 

O primeiro bloco expõe, aos respondentes, um conjunto de produtos e/ou serviços 

baseados em tecnologia e, a seguir, dois modos de escalas nominais, a primeira se 

refere a possuir o produto e/ou serviço, e a segunda se refere a propensão de 

possuir o produto e/ou serviço em um prazo de 12 (doze) meses em uma escala de 

0 a 10, onde 0 (zero) será PROVAVELMENTE NÃO e 10 (dez) PROVAVELMENTE 

SIM. 
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O segundo bloco expõe, aos respondentes, um conjunto serviços baseados em 

tecnologias, quanto ao uso, numa escala nominal de 0 a 10, onde 0 (zero) se refere 

a PROVAVELMENTE NÃO e 10 (dez) PROVAVELMENTE SIM. 

 

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 0 a 10, sendo 0 (zero) referente a “MUITO INDESEJÁVEL” e 10 (dez) referente a 

“MUITO DESEJÁVEL”. 

 

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 0 a 10, sendo 0 (zero) referente a “DISCORDO 

TOTALMENTE” e 10 (dez) referente a “CONCORDO TOTALMENTE”. 

 

No questionário da TRI mais especificamente na pergunta número 12 da TRI que 

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

 

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 e Day (2001) citado por Souza e Luce, (2005), 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. 

 

Para este estudo, foi criado um questionário nos moldes de formulário eletrônico 

enviados a 10% de docentes e discentes 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 
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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. 

 

O objetivo geral do estudo constitui em avaliar a aplicabilidade do modelo 

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

baseados em tecnologia e mensurar a prontidão para adoção por produtos e 

serviços tecnológicos por docentes e discentes das instituições de educação da 

região de Janaúba, Norte de Minas Gerais. 

 

Os objetivos específicos são: I) avaliar a escala TRI para mensurar a prontidão à 

tecnologia no contexto da educação superior por docentes e discentes; II) 

caracterizar o perfil da amostra estudada em relação ao consumo de produtos e 

serviços tecnológicos; relacionar as características dos docentes e III) discentes ao 

seu nível de prontidão para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia. 

Para isso, a base de dados foi composta por docentes e discentes de diversas 

Instituições educacionais, sendo a Faculdade Vale do Gorutuba, a Faculdade Verde 

Norte e a Universdade Estadual de Montes Claros, 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 atores 

“docentes e discentes” da região de Janaúba, Norte de Minas Gerais. 
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O objetivo desta pesquisa permitiu avaliar a aplicabilidade do modelo “Technology 

Readiness Index (TRI)” relativo à propensão à adoção de serviços baseados em 

tecnologia e mensurar a prontidão para adoção por produtos e serviços tecnológicos 

por docentes e discentes das instituições de educação da região de Janaúba, Norte 

de Minas Gerais. A população de discentes e docentes, estão estimados em 2300 

indivíduos, oriundos das instituições de ensino superior pesquisadas, Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), onde são 580 discentes e 55 docentes, 

Faculdade Vale do Gorutuba (Favag), 918 discentes e 80 docentes, e Faculdade 

Verde Norte (Favenorte), 612 discentes e 55 docentes. Estes valores foram 

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). 
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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 aproximadamente 2300 docentes e discentes de instituição de 

ensino superior de Janaúba no norte de Minas Gerais. Considerando que a 

população pesquisa é finita, o tamanho da amostra ( 0) deve ser corrigido de 

acordo com a fórmula a seguir:  

  

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 420 respondentes, formados por 

docentes e discentes. A amostra total permite estabelecer intervalos de confiança 

para a proporção, com margem de erro de aproximadamente 4,5% e confiança de 

95%.  

 

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

Square estimation, amostras menores que a obtida é geralmente utilizada. O que 

leva a concluir que a amostra obtida satisfaz os requisitos da presente investigação. 
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3.2.3 Método de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro a novembro de 2018. Para 

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

internet. Este questionário foi disponibilizado para docentes e discentes por e-mail e 

redes sociais.  

 

3.2.4 Procedimentos de Análise 

 

Ao final da coleta das informações, o banco de dados foi 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, 

foram utilizados os seguintes procedimentos de análise:  

 

Inicialmente foi feita 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 foi 

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 foi utilizado o método PLS – 

Partial Least Square estimation que não requer a normalidade dos dados. 

 

Foi utilizada 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 foram então analisados por meio da estatística descritiva e modelagem 

de equações estruturais. 
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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 docentes e 

discentes. 

 

São 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 pesquisa das 

influências entre os construtos do modelo analítico, por meio de equações 

estruturais e (IV) a Tipologia para adoção de tecnologia e variáveis de 

caracterização da amostra. 

 

4.1 Auditoria dos dados da pesquisa 

 

O questionário aplicado foi criado de modo que não havia a possibilidade de saltar 

nenhuma das questões, ou seja, 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. Sendo assim, não houve, portanto, preocupação com a 

análise de respostas omitidas (missing data). Para diminuir possíveis erros do 

entrevistador e assegurar maior aproveitamento das informações, como no caso de 

escalas de atitude o procedimento é validado. 

 

Destarte, importa que seja identificado 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. 
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A seguir, a equação 1 representa a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores. Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores, 

Z =  
(X − X̅)

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-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. 

 

Não foram observados outliers univariados e apenas 3 outliers multivariados, 

conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Outliers multivariados 

Respondente Distribuição Acumulada de Qui-quadrado: Probabilidade nas caudas 

198 .00000 

40 .00005 

128 .00028 

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). 
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4.2 Linearidade dos dados 

 

É de suma importância 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. 

Sendo que, foi aplicada nessa pesquisa a modelagem de equações estruturais, mas 

há diversas técnicas multivariadas que têm por base as medidas correlacionais de 

associação (Hair et al., 2009. 

  

No 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 3 aponta que existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência de linearidade dos dados. 

 

Quadro 3 - KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .930 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13905.560 

Df 1540 

Sig. .000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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 0 e 10.  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, 
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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. 

 

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 04, 05 e 06. 

 

A figura 04 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 4 - Efeito escala TRI versus Posse 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A figura 05 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. 

 

 

Figura 5 - Efeito escala TRI versus Uso de tecnologia 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 06 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 6 - 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 4 e 5: 
 

Quadro 4 - 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 5 - 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 7 - Efeito escala TRI sobre POSSE modelo inicial 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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

confiabilidade dos indicadores. A Tabela 01 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 
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Tabela 1 - Teste das cargas fatoriais com todos os indicadores 

 Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo   Posse 

       Desconforto10_Falhas 0,667                                            

   Desconforto1_Compreensão 0,6551                                            

       Desconforto2_Projeto 0,6681                                            

     Desconforto3_Linguagem 0,7282                                            

       Desconforto4_Suporte 0,7047                                            

   Desconforto5_Preferência 0,5979                                            

Desconforto6_Constragimento 0,6162                                            

    Desconforto7_Desempenho 0,6757                                            

        Desconforto8_Riscos 0,7111                                            

    Desconforto9_Facilidade 0,6457                                            

   Inovatividade1_Conselhos             0,7494                              

Inovatividade2_Aprendizagem             0,3374                              

   Inovatividade3_Aquisição             0,7542                              

Inovatividade4_Entendimento             0,8287                              

 Inovatividade5_Atualização             0,8211                              

     Inovatividade6_Desafio             0,779                              

     Inovatividade7_Solução             0,7749                              

     Insegurança1_Segurança                           0,7731                  

     Insegurança2_Transação                           0,7592                  

    Insegurança3_Informação                           0,7367                  

      Insegurança4_Negócios                           0,7429                  

   Insegurança5_Confirmação                           0,7182                  

   Insegurança6_Conferência                           0,6437                  

       Insegurança7_Contato                           0,6746                  

  Insegurança8_Pessoalidade                           0,6275                  

    Insegurança9_Informação                           0,638                  

       Otimismo10_Segurança                                       0,6498         

         Otimismo1_Controle                                       0,7534         

     Otimismo2_Conveniência                                       0,7825         

          Otimismo3_Horário                                       0,7393         

         Otimismo4_Avançada                                       0,7912         

        Otimismo5_Adequação                                       0,8064         

       Otimismo6_Eficiência                                       0,8251         

      Otimismo7_Estimulante                                       0,7641         

        Otimismo8_Liberdade                                       0,7413         

     Otimismo9_Aprendizagem                                       0,7545         

         Posse10_SmartWatch                                                0,5705 

             Posse1_Desktop                                                0,5097 

            Posse2_Notebook                                                0,6385 

              Posse3_Tablet                                                0,6129 

          Posse4_Smartphone                                                0,6044 
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               Posse5_Nuvem                                                0,6918 

           Posse6_PCMontado                                                0,6129 

               Posse7_TVLed                                                0,7569 

      Posse8_InternetRápida                                                0,7177 

              Posse9_Kindle                                                0,5696 
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, o indicador Inovatividade2. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI sobre POSSE foi recalculado 

estando representado pela figura 08. 

 

 

Figura 8 - Efeito escala TRI versus POSSE modelo final 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 02 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 
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Tabela 2 - Teste das cargas fatoriais modelo final 

 Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo   Posse 

       Desconforto10_Falhas 0,667                                            

   Desconforto1_Compreensão 0,655                                            

       Desconforto2_Projeto 0,6681                                            

     Desconforto3_Linguagem 0,7282                                            

       Desconforto4_Suporte 0,7047                                            

   Desconforto5_Preferência 0,598                                            

Desconforto6_Constragimento 0,6163                                            

    Desconforto7_Desempenho 0,6757                                            

        Desconforto8_Riscos 0,7111                                            

    Desconforto9_Facilidade 0,6457                                            

   Inovatividade1_Conselhos             0,7473                              

   Inovatividade3_Aquisição             0,7511                              

Inovatividade4_Entendimento             0,8352                              

 Inovatividade5_Atualização             0,8299                              

     Inovatividade6_Desafio             0,7844                              

     Inovatividade7_Solução             0,7739                              

     Insegurança1_Segurança                           0,773                  

     Insegurança2_Transação                           0,7591                  

    Insegurança3_Informação                           0,7367                  

      Insegurança4_Negócios                           0,7428                  

   Insegurança5_Confirmação                           0,7182                  

   Insegurança6_Conferência                           0,6439                  

       Insegurança7_Contato                           0,6747                  

  Insegurança8_Pessoalidade                           0,6278                  

    Insegurança9_Informação                           0,6381                  

       Otimismo10_Segurança                                       0,6498         

         Otimismo1_Controle                                       0,7534         

     Otimismo2_Conveniência                                       0,7824         

          Otimismo3_Horário                                       0,7392         

         Otimismo4_Avançada                                       0,7912         

        Otimismo5_Adequação                                       0,8064         

       Otimismo6_Eficiência                                       0,8251         

      Otimismo7_Estimulante                                       0,7641         

        Otimismo8_Liberdade                                       0,7413         

     Otimismo9_Aprendizagem                                       0,7546         

         Posse10_SmartWatch                                                0,5702 

             Posse1_Desktop                                                0,509 

            Posse2_Notebook                                                0,6372 

              Posse3_Tablet                                                0,6131 

          Posse4_Smartphone                                                0,6041 

               Posse5_Nuvem                                                0,6925 
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           Posse6_PCMontado                                                0,6129 

               Posse7_TVLed                                                0,757 

      Posse8_InternetRápida                                                0,7184 

              Posse9_Kindle                                                0,57 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

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 03 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 4 e 5, que requer coeficiente Alfa 

de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 03 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.  

 

Tabela 3 - Teste confiabilidade TRI X Posse 

                  AVE 

Composite 

Reliability R Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

  Desconforto 0,4464 0,8893          0,8639 0,4464            

Inovatividade 0,6205 0,9073          0,8774 0,6205            

  Insegurança 0,495 0,8977          0,8769 0,495            

     Otimismo 0,5809 0,9325          0,9198 0,5809            

        Posse 0,4 0,8681 0,0994 0,8338 0,4 0,0085 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 03 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 Insegurança (INS) 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 
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critério de Bagozzi (1988), exposto no Quadro 5, apresentando AVE igual ou 

superior a 0,40.  

 

A Tabela 04 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta 

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

 

Tabela 4 - Correlação das variáveis latentes 

              

 RAIZ DE 

AVE Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo   Posse 

  Desconforto 0,668132 1                                            

Inovatividade 0,787718 0,4709 1                              

  Insegurança 0,703562 0,6337 0,3591 1                  

     Otimismo 0,762168 0,4386 0,6703 0,3622 1         

        Posse 0,632456 0,1987 0,3013 0,1388 0,2589 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 

indicadores com os construtos que refletem devem superar as correlações com os 

demais construtos. 

 

Tabela 5 - Cross loadings 

                           Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo   Posse 

       Desconforto10_Falhas 0,667 0,2584 0,4828 0,2954 0,1217 

   Desconforto1_Compreensão 0,655 0,3793 0,3303 0,2702 0,1588 

       Desconforto2_Projeto 0,6681 0,4184 0,3991 0,314 0,104 

     Desconforto3_Linguagem 0,7282 0,3309 0,433 0,2492 0,1574 

       Desconforto4_Suporte 0,7047 0,3293 0,4012 0,2126 0,1438 

   Desconforto5_Preferência 0,598 0,2106 0,3646 0,2219 0,1174 
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Desconforto6_Constragimento 0,6163 0,2387 0,4754 0,2505 0,0505 

    Desconforto7_Desempenho 0,6757 0,3212 0,4443 0,3542 0,1199 

        Desconforto8_Riscos 0,7111 0,3261 0,3976 0,3262 0,0878 

    Desconforto9_Facilidade 0,6457 0,2941 0,5244 0,415 0,1717 

   Inovatividade1_Conselhos 0,3434 0,7473 0,2099 0,5786 0,208 

   Inovatividade3_Aquisição 0,3675 0,7511 0,2605 0,4053 0,2463 

Inovatividade4_Entendimento 0,3504 0,8352 0,246 0,559 0,2612 

 Inovatividade5_Atualização 0,3629 0,8299 0,3074 0,5434 0,2536 

     Inovatividade6_Desafio 0,3867 0,7844 0,3965 0,6052 0,2103 

     Inovatividade7_Solução 0,4193 0,7739 0,2862 0,4967 0,2361 

     Insegurança1_Segurança 0,464 0,2861 0,773 0,2065 0,1494 

     Insegurança2_Transação 0,4398 0,2079 0,7591 0,1471 0,1254 

    Insegurança3_Informação 0,4627 0,1782 0,7367 0,2404 0,0532 

      Insegurança4_Negócios 0,4355 0,2392 0,7428 0,2677 0,0856 

   Insegurança5_Confirmação 0,4196 0,2524 0,7182 0,2252 0,0877 

   Insegurança6_Conferência 0,4805 0,2686 0,6439 0,3868 0,0472 

       Insegurança7_Contato 0,4539 0,3019 0,6747 0,3336 0,0907 

  Insegurança8_Pessoalidade 0,4586 0,3078 0,6278 0,3937 0,0931 

    Insegurança9_Informação 0,4987 0,2158 0,6381 0,2497 0,0414 

       Otimismo10_Segurança 0,2612 0,5883 0,1409 0,6498 0,152 

         Otimismo1_Controle 0,3561 0,5211 0,3096 0,7534 0,21 

     Otimismo2_Conveniência 0,3646 0,5159 0,3407 0,7824 0,1965 

          Otimismo3_Horário 0,2837 0,5313 0,1672 0,7392 0,2142 

         Otimismo4_Avançada 0,3349 0,4882 0,3508 0,7912 0,251 

        Otimismo5_Adequação 0,3332 0,4473 0,2697 0,8064 0,1896 

       Otimismo6_Eficiência 0,3507 0,4856 0,3025 0,8251 0,2052 

      Otimismo7_Estimulante 0,3607 0,4994 0,3001 0,7641 0,2071 

        Otimismo8_Liberdade 0,324 0,535 0,2334 0,7413 0,1729 

     Otimismo9_Aprendizagem 0,3897 0,5542 0,3211 0,7546 0,1154 

         Posse10_SmartWatch 0,075 0,1499 0,0573 0,0288 0,5702 

             Posse1_Desktop 0,0838 0,1348 0,1099 0,07 0,509 

            Posse2_Notebook 0,087 0,1705 0,0471 0,1814 0,6372 

              Posse3_Tablet 0,1322 0,1955 0,1067 0,0863 0,6131 

          Posse4_Smartphone 0,1234 0,1443 0,1556 0,2284 0,6041 

               Posse5_Nuvem 0,136 0,2239 0,0685 0,2115 0,6925 

           Posse6_PCMontado 0,1333 0,1814 0,0385 0,1184 0,6129 

               Posse7_TVLed 0,1987 0,295 0,1032 0,2619 0,757 

      Posse8_InternetRápida 0,13 0,1598 0,1298 0,2262 0,7184 

              Posse9_Kindle 0,097 0,1782 0,0677 0,0889 0,57 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se observar pela tabela 05 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 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, estudou-se 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 06 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

Tabela 6 - Path coefficients 

             Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo   Posse 

  Desconforto                                                0,0664 

Inovatividade                                                0,2134 

  Insegurança                                                -0,0131 

     Otimismo                                                0,0915 

        Posse                                                        

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que o Desconforto, o Otimismo, e a Inovatividade exercem 

influência positiva sobre a posse de produtos e serviços tecnológicos e que a 

Insegurança possui 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, 
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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 07 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. 
 

 

Figura 9 - Estatística t dos coeficientes de caminho TRI versus Posse 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 9 do modelo TRI sobre POSSE foi recalculada depois das devidas 

eliminações. 
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Tabela 7 - Teste T dos path coefficients 

                      

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) T Statistics (|O/STERR|) 

P-Value 

  Desconforto 

-> Posse 0,0664 0,1037 0,1454 0,1454 0,4567 0,324192 

Inovatividade 

-> Posse 0,2134 0,1834 0,1442 0,1442 1,4797 0,070267 

  Insegurança 

-> Posse -0,0131 0,023 0,1576 0,1576 0,0829 0,467007 

     Otimismo 

-> Posse 0,0915 0,1223 0,1608 0,1608 0,5687 0,2851 

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 dos docentes e discentes no meio 

acadêmico, que somente adquire produtos e serviços devido a não possibilidade de 

oferta pelas Instituições superiores de ensino. 

 

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. 

 

Modelo 2 - TRI X USO 
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Figura 10 - Efeito escala TRI versus USO com todos indicadores modelo inicial 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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

confiabilidade dos indicadores. A Tabela 08 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

 

Tabela 8 - Índices escala TRI Versus Uso com todos indicadores 

                            Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo     Uso 

        Desconforto10_Falhas 0,6592                                            

    
Desconforto1_Compreensão 0,6696                                            

        Desconforto2_Projeto 0,7098                                            

      Desconforto3_Linguagem 0,7173                                            

        Desconforto4_Suporte 0,6718                                            

    Desconforto5_Preferência 0,5961                                            

 
Desconforto6_Constragimento 0,5928                                            

     
Desconforto7_Desempenho 0,6946                                            

         Desconforto8_Riscos 0,7257                                            

     Desconforto9_Facilidade 0,6196                                            

    Inovatividade1_Conselhos             0,7579                              

 
Inovatividade2_Aprendizagem             0,3551                              

    Inovatividade3_Aquisição             0,7365                              
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 Inovatividade4_Entendimento             0,8247                              

  Inovatividade5_Atualização             0,8108                              

      Inovatividade6_Desafio             0,7809                              

      Inovatividade7_Solução             0,7886                              

      Insegurança1_Segurança                           0,6323                  

      Insegurança2_Transação                           0,6086                  

     Insegurança3_Informação                           0,6563                  

       Insegurança4_Negócios                           0,6525                  

    Insegurança5_Confirmação                           0,6367                  

    Insegurança6_Conferência                           0,7073                  

        Insegurança7_Contato                           0,7803                  

   Insegurança8_Pessoalidade                           0,7977                  

     Insegurança9_Informação                           0,7504                  

        Otimismo10_Segurança                                       0,667         

          Otimismo1_Controle                                       0,7513         

      Otimismo2_Conveniência                                       0,7825         

           Otimismo3_Horário                                       0,744         

          Otimismo4_Avançada                                       0,7619         

         Otimismo5_Adequação                                       0,7964         

        Otimismo6_Eficiência                                       0,8205         

       Otimismo7_Estimulante                                       0,7534         

         Otimismo8_Liberdade                                       0,7583         

      Otimismo9_Aprendizagem                                       0,7821         

            Uso1_Aplicativos                                                0,6132 

Uso2_Aplicativos_Financeiros                                                0,7917 

                    Uso3_ERP                                                0,597 

       Uso4_Caixa_Eletrônico                                                0,6698 

           Uso5_Internetbank                                                0,8447 

            Uso6_Celularbank                                                0,8542 

        Uso7_Ecommerce_Baixo                                                0,691 

         Uso8_Ecommerce_Alto                                                0,7059 
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, o indicador Inovatividade2.  

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus USO foi recalculado 

estando representado pela figura 11. 
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Figura 11 - Efeito escala TRI versus USO com indicadores significativos modelo 

final 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 09 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 

 

Tabela 9 - Teste dos Indicadores validados com indicadores significativos 

                             Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo     Uso 

        Desconforto10_Falhas 0,6593                                            

    
Desconforto1_Compreensão 0,6696                                            

        Desconforto2_Projeto 0,7097                                            

      Desconforto3_Linguagem 0,7173                                            

        Desconforto4_Suporte 0,6717                                            

    Desconforto5_Preferência 0,5961                                            

 
Desconforto6_Constragimento 0,5928                                            

     
Desconforto7_Desempenho 0,6947                                            

         Desconforto8_Riscos 0,7257                                            

     Desconforto9_Facilidade 0,6197                                            

    Inovatividade1_Conselhos             0,7564                              

    Inovatividade3_Aquisição             0,7329                              

 Inovatividade4_Entendimento             0,8335                              

  Inovatividade5_Atualização             0,8222                              

      Inovatividade6_Desafio             0,7885                              
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      Inovatividade7_Solução             0,7884                              

      Insegurança1_Segurança                           0,6322                  

      Insegurança2_Transação                           0,6084                  

     Insegurança3_Informação                           0,6562                  

       Insegurança4_Negócios                           0,6524                  

    Insegurança5_Confirmação                           0,6366                  

    Insegurança6_Conferência                           0,7073                  

        Insegurança7_Contato                           0,7804                  

   Insegurança8_Pessoalidade                           0,7978                  

     Insegurança9_Informação                           0,7504                  

        Otimismo10_Segurança                                       0,667         

          Otimismo1_Controle                                       0,7513         

      Otimismo2_Conveniência                                       0,7825         

           Otimismo3_Horário                                       0,744         

          Otimismo4_Avançada                                       0,7619         

         Otimismo5_Adequação                                       0,7965         

        Otimismo6_Eficiência                                       0,8205         

       Otimismo7_Estimulante                                       0,7534         

         Otimismo8_Liberdade                                       0,7582         

      Otimismo9_Aprendizagem                                       0,7821         

            Uso1_Aplicativos                                                0,6135 

Uso2_Aplicativos_Financeiros                                                0,7915 

                    Uso3_ERP                                                0,5965 

       Uso4_Caixa_Eletrônico                                                0,6698 

           Uso5_Internetbank                                                0,8449 

            Uso6_Celularbank                                                0,8543 

        Uso7_Ecommerce_Baixo                                                0,6912 

         Uso8_Ecommerce_Alto                                                0,7057 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que a carga fatorial de todos indicadores satisfaz ao critério 

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

 

A Tabela 10 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 4 e 5, que requer coeficiente Alfa 

de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 07 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. Sendo que, a confiabilidade composta 
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(CR) apresenta índice satisfatório (0,88), como também o coeficiente de Alfa de 

Cronbach (0,86) demonstrando consistência interna desta escala. 

 

Tabela 10 - Confiabilidade interna da escala TRI Versus USO 

                  AVE 
Composite 
Reliability R Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy 

  Desconforto 0,4452 0,8887          0,8639 0,4452            

Inovatividade 0,6206 0,9073          0,8774 0,6206            

  Insegurança 0,4823 0,8926          0,8769 0,4823            

     Otimismo 0,5818 0,9328          0,9198 0,5818            

          Uso 0,5283 0,8981 0,2699 0,8683 0,5283 0,0347 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 10 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 Insegurança (INS) 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 5, apresentando AVE igual ou 

superior a 0,40.  

 

A Tabela 11 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 11 - Correlação das variáveis latentes 

              
RAIZ DE 
AVE Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo     Uso 

  Desconforto 0,667233 1                                            

Inovatividade 0,787782 0,4796 1                              

  Insegurança 0,694478 0,6356 0,3712 1                  

     Otimismo 0,762758 0,4441 0,6814 0,412 1         

          Uso 0,726842 0,3099 0,4868 0,1759 0,4389 1 
Fonte: Dados da pesquisa 
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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 12 - Cross loadings 

                             Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo     Uso 

        Desconforto10_Falhas 0,6593 0,2575 0,5 0,2897 0,1865 

    Desconforto1_Compreensão 0,6696 0,3828 0,3377 0,2717 0,2614 

        Desconforto2_Projeto 0,7097 0,4208 0,4057 0,3206 0,2455 

      Desconforto3_Linguagem 0,7173 0,3312 0,4144 0,2547 0,2146 

        Desconforto4_Suporte 0,6717 0,3271 0,3733 0,2161 0,1617 

    Desconforto5_Preferência 0,5961 0,2079 0,3539 0,2283 0,1798 

 Desconforto6_Constragimento 0,5928 0,2361 0,4766 0,2502 0,0508 

     Desconforto7_Desempenho 0,6947 0,3221 0,4772 0,3548 0,2288 

         Desconforto8_Riscos 0,7257 0,3254 0,4179 0,3311 0,1817 

     Desconforto9_Facilidade 0,6197 0,2977 0,5614 0,4063 0,213 

    Inovatividade1_Conselhos 0,3498 0,7564 0,2295 0,5917 0,3641 

    Inovatividade3_Aquisição 0,3701 0,7329 0,2192 0,4109 0,3382 

 Inovatividade4_Entendimento 0,3566 0,8335 0,2469 0,5652 0,4342 

  Inovatividade5_Atualização 0,3706 0,8222 0,3376 0,5465 0,3757 

      Inovatividade6_Desafio 0,3896 0,7885 0,4172 0,6079 0,3405 

      Inovatividade7_Solução 0,4298 0,7884 0,3138 0,501 0,4292 

      Insegurança1_Segurança 0,4507 0,2838 0,6322 0,1998 0,1033 

      Insegurança2_Transação 0,4327 0,2054 0,6084 0,1454 0,0779 

     Insegurança3_Informação 0,4542 0,1788 0,6562 0,2373 0,0379 

       Insegurança4_Negócios 0,4282 0,2384 0,6524 0,2654 0,0748 

    Insegurança5_Confirmação 0,4128 0,2471 0,6366 0,222 0,0416 

    Insegurança6_Conferência 0,4782 0,272 0,7073 0,3866 0,1238 

        Insegurança7_Contato 0,4477 0,3026 0,7804 0,328 0,1334 

   Insegurança8_Pessoalidade 0,4565 0,3124 0,7978 0,3891 0,2096 

     Insegurança9_Informação 0,4951 0,2135 0,7504 0,2425 0,115 

        Otimismo10_Segurança 0,2698 0,5889 0,1577 0,667 0,2861 

          Otimismo1_Controle 0,3586 0,522 0,3366 0,7513 0,3302 

      Otimismo2_Conveniência 0,372 0,5192 0,3811 0,7825 0,3564 

           Otimismo3_Horário 0,2915 0,5354 0,219 0,744 0,4004 

          Otimismo4_Avançada 0,3291 0,4923 0,4178 0,7619 0,2838 

         Otimismo5_Adequação 0,3299 0,4504 0,3285 0,7965 0,3272 

        Otimismo6_Eficiência 0,354 0,4903 0,3393 0,8205 0,3306 

       Otimismo7_Estimulante 0,3609 0,4994 0,3263 0,7534 0,2965 

         Otimismo8_Liberdade 0,3297 0,5375 0,2729 0,7582 0,3617 

      Otimismo9_Aprendizagem 0,3906 0,5594 0,376 0,7821 0,339 

            Uso1_Aplicativos 0,2288 0,3076 0,1778 0,4224 0,6135 
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Uso2_Aplicativos_Financeiros 0,236 0,4035 0,087 0,3217 0,7915 

                    Uso3_ERP 0,2049 0,3679 0,0612 0,1629 0,5965 

       Uso4_Caixa_Eletrônico 0,2315 0,2948 0,2184 0,3236 0,6698 

           Uso5_Internetbank 0,2333 0,4123 0,1196 0,3225 0,8449 

            Uso6_Celularbank 0,2371 0,3975 0,1019 0,3201 0,8543 

        Uso7_Ecommerce_Baixo 0,2349 0,3013 0,1933 0,3924 0,6912 

         Uso8_Ecommerce_Alto 0,1916 0,3235 0,077 0,2717 0,7057 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar pela tabela 12 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 13 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

Tabela 13 - Path coefficients 

              Desconforto Inovatividade Insegurança Otimismo     Uso 

  Desconforto                                                0,137 

Inovatividade                                                0,3249 

  Insegurança                                                -0,1159 

     Otimismo                                                0,2045 

          Uso                                                        
Fonte: Dados da pesquisa 

 



72 
 

Pode-se observar que o Desconforto, o Inovatividade e o Otimismo exercem 

influência positiva sobre o Uso de serviços tecnológicos e que a Insegurança possui 

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 07 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. 

 

 

Figura 12 - Estatística t dos coeficientes de caminho TRI versus Uso 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A figura 12 do modelo TRI sobre USO foi recalculada depois das devidas 

eliminações. 
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Tabela 14 - Teste T dos path coefficients 

                     

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) P-Value 

  Desconforto -> Uso 0,137 0,1284 0,1045 0,1045 1,311 0,095684 

Inovatividade -> Uso 0,3249 0,3049 0,1209 0,1209 2,6866 0,003914 

  Insegurança -> Uso -0,1159 -0,0313 0,1533 0,1533 0,7562 0,225212 

     Otimismo -> Uso 0,2045 0,2182 0,1218 0,1218 1,6785 0,04741 

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 e o Otimismo 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 de 

uso futuro”. Desta forma, descreve-se inicialmente o modelo que relaciona a escala 

TRI ao construto DESEJO. 

 

Modelo 3 - TRI X DESEJO 
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Figura 13 - Efeito escala TRI versus DESEJO com todos indicadores modelo inicial 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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

confiabilidade dos indicadores. A Tabela 15 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

 
 Tabela 15 - Teste dos indicadores TRI versus DESEJO futuro 

                                     
Desconfort
o  Desejo 

Inovatividad
e 

Inseguranç
a 

Otimism
o 

                Desconforto10_Falhas 0,686                                            

            Desconforto1_Compreensão 0,5983                                            

                Desconforto2_Projeto 0,654                                            

              Desconforto3_Linguagem 0,6884                                            

                Desconforto4_Suporte 0,6491                                            

            Desconforto5_Preferência 0,566                                            

         Desconforto6_Constragimento 0,645                                            

             Desconforto7_Desempenho 0,7234                                            

                 Desconforto8_Riscos 0,7477                                            

             Desconforto9_Facilidade 0,6998                                            

             Desejo10_Livro_Internet             0,6444                                    

Desejo11_Diagnóstico_Computadoriza
do             0,701                                    

                Desejo12_Localizador             0,7609                                    

                        Desejo1_Blog             0,4698                                    

                   Desejo2_RobôCaixa             0,5909                                    

               Desejo3_TV_Interativa             0,616                                    
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             Desejo4_Ecommerce_Baixo             0,7448                                    

              Desejo5_Ecommerce_Alto             0,4412                                    

            Desejo6_Videoconferência             0,7291                                    

           Desejo7_Sistemas_Internet             0,7772                                    

       Desejo8_Serviços_Tecnológicos             0,8048                                    

              Desejo9_Curso_Internet             0,7597                                    

            Inovatividade1_Conselhos                     0,7602                      

         Inovatividade2_Aprendizagem                     0,3402                      

            Inovatividade3_Aquisição                     0,7085                      

         Inovatividade4_Entendimento                     0,8078                      

          Inovatividade5_Atualização                     0,8232                      

              Inovatividade6_Desafio                     0,8106                      

              Inovatividade7_Solução                     0,7901                      

              Insegurança1_Segurança                                   0,6374          

              Insegurança2_Transação                                   0,6347          

             Insegurança3_Informação                                   0,7175          

               Insegurança4_Negócios                                   0,7065          

            Insegurança5_Confirmação                                   0,6865          

            Insegurança6_Conferência                                   0,7442          

                Insegurança7_Contato                                   0,7467          

           Insegurança8_Pessoalidade                                   0,7446          

             Insegurança9_Informação                                   0,7101          

                Otimismo10_Segurança                                               0,6487 

                  Otimismo1_Controle                                               0,7488 

              Otimismo2_Conveniência                                               0,7873 

                   Otimismo3_Horário                                               0,7384 

                  Otimismo4_Avançada                                               0,7822 

                 Otimismo5_Adequação                                               0,8113 

                Otimismo6_Eficiência                                               0,8228 

               Otimismo7_Estimulante                                               0,7528 

                 Otimismo8_Liberdade                                               0,7444 

              Otimismo9_Aprendizagem                                               0,7768 
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 Inovatividade2, Desejo1 e 

Desejo5.  

 

Quando é eliminado o indicador Desejo5 da figura 13, na utilização do método PLS – 

Partial Least Square estimation, há uma redução na carga do indicador Desejo4, 
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sendo necessário também a sua eliminação pois carregava carga inferior a 0,50. 

Desta forma então elimina o Indicador Desejo4. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus DESEJO foi recalculado 

estando representado pela figura 14. 

 

 

Figura 14 - Efeito escala TRI versus DESEJO com indicadores significativos modelo 
final 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 16 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 

 

Tabela 16 - Teste dos indicadores significativos TRI versus Desejo futuro 

                                     Desconforto  Desejo Inovatividade Insegurança Otimismo 

                Desconforto10_Falhas 0,687                                            

            Desconforto1_Compreensão 0,5985                                            

                Desconforto2_Projeto 0,6554                                            

              Desconforto3_Linguagem 0,6886                                            

                Desconforto4_Suporte 0,6464                                            

            Desconforto5_Preferência 0,5671                                            

         Desconforto6_Constragimento 0,645                                            

             Desconforto7_Desempenho 0,7205                                            
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                 Desconforto8_Riscos 0,7441                                            

             Desconforto9_Facilidade 0,7031                                            

             Desejo10_Livro_Internet             0,6489                                    

Desejo11_Diagnóstico_Computadorizado             0,7192                                    

                Desejo12_Localizador             0,7799                                    

                   Desejo2_RobôCaixa             0,5748                                    

               Desejo3_TV_Interativa             0,5949                                    

            Desejo6_Videoconferência             0,7324                                    

           Desejo7_Sistemas_Internet             0,7908                                    

       Desejo8_Serviços_Tecnológicos             0,8251                                    

              Desejo9_Curso_Internet             0,779                                    

            Inovatividade1_Conselhos                     0,7592                      

            Inovatividade3_Aquisição                     0,701                      

         Inovatividade4_Entendimento                     0,8126                      

          Inovatividade5_Atualização                     0,8333                      

              Inovatividade6_Desafio                     0,8181                      

              Inovatividade7_Solução                     0,7904                      

              Insegurança1_Segurança                                   0,6308          

              Insegurança2_Transação                                   0,6256          

             Insegurança3_Informação                                   0,7136          

               Insegurança4_Negócios                                   0,7026          

            Insegurança5_Confirmação                                   0,6801          

            Insegurança6_Conferência                                   0,7462          

                Insegurança7_Contato                                   0,7524          

           Insegurança8_Pessoalidade                                   0,7517          

             Insegurança9_Informação                                   0,7118          

                Otimismo10_Segurança                                               0,6498 

                  Otimismo1_Controle                                               0,7479 

              Otimismo2_Conveniência                                               0,7865 

                   Otimismo3_Horário                                               0,7375 

                  Otimismo4_Avançada                                               0,7824 

                 Otimismo5_Adequação                                               0,8111 

                Otimismo6_Eficiência                                               0,8236 

               Otimismo7_Estimulante                                               0,7531 

                 Otimismo8_Liberdade                                               0,7451 

              Otimismo9_Aprendizagem                                               0,7771 
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. 
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A Tabela 17 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os 

critérios de Hair et al. (2010) descritos nos quadros 4 e 5, que requer coeficiente Alfa 

de Cronbach acima de 0,70. Como pode ser observado pela tabela 17 os valores de 

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

confiabilidade interna da escala TRI na presente investigação.  

 

Tabela 17 - Confiabilidade interna TRI versus Desejo futuro 

                  AVE 

Composite 

Reliability R Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

  Desconforto 0,4456 0,8888          0,8639 0,4456            

       Desejo 0,52 0,9058 0,4946 0,8821 0,52 0,0065 

Inovatividade 0,6194 0,9068          0,8774 0,6194            

  Insegurança 0,4944 0,8976          0,8769 0,4944            

     Otimismo 0,5819 0,9327          0,9198 0,5819            

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 17 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 Insegurança (INS) 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 5, apresentando AVE igual ou 

superior a 0,40.  

 

 

A Tabela 18 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI utilizada nesta 

pesquisa. Para isto são apresentadas as correlações entre as variáveis latentes. 
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Tabela 18 - Correlações das variáveis latentes TRI versus Desejo futuro 

              

RAIZ DE 

AVE Desconforto  Desejo Inovatividade Insegurança Otimismo 

  Desconforto 0,667533 1                                            

       Desejo 0,72111 0,3963 1                                    

Inovatividade 0,78702 0,4675 0,5239 1                      

  Insegurança 0,703136 0,6606 0,4013 0,3761 1          

     Otimismo 0,762824 0,4579 0,6898 0,6814 0,4184 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 19 - Cross loadings TRI versus Desejo futuro 

                                     Desconforto  Desejo Inovatividade Insegurança Otimismo 

                Desconforto10_Falhas 0,687 0,2499 0,2632 0,4888 0,2921 

            Desconforto1_Compreensão 0,5985 0,2315 0,3771 0,3327 0,2696 

                Desconforto2_Projeto 0,6554 0,2416 0,4175 0,4149 0,3168 

              Desconforto3_Linguagem 0,6886 0,2562 0,3272 0,4149 0,2514 

                Desconforto4_Suporte 0,6464 0,171 0,3205 0,3853 0,2153 

            Desconforto5_Preferência 0,5671 0,1846 0,2047 0,3663 0,2248 

         Desconforto6_Constragimento 0,645 0,1553 0,2335 0,4778 0,2516 

             Desconforto7_Desempenho 0,7205 0,2952 0,3281 0,4704 0,3584 

                 Desconforto8_Riscos 0,7441 0,2399 0,3238 0,4182 0,3284 

             Desconforto9_Facilidade 0,7031 0,427 0,3068 0,5588 0,4171 

             Desejo10_Livro_Internet 0,2189 0,6489 0,2552 0,2574 0,4439 

Desejo11_Diagnóstico_Computadorizado 0,3192 0,7192 0,4537 0,3463 0,5526 

                Desejo12_Localizador 0,304 0,7799 0,3392 0,3589 0,5357 

                   Desejo2_RobôCaixa 0,2432 0,5748 0,4175 0,1447 0,3763 

               Desejo3_TV_Interativa 0,2898 0,5949 0,3853 0,2151 0,383 

            Desejo6_Videoconferência 0,2817 0,7324 0,3651 0,2793 0,4595 

           Desejo7_Sistemas_Internet 0,3004 0,7908 0,4159 0,2676 0,5356 

       Desejo8_Serviços_Tecnológicos 0,2913 0,8251 0,3869 0,3099 0,5564 

              Desejo9_Curso_Internet 0,3146 0,779 0,3916 0,3659 0,5773 

            Inovatividade1_Conselhos 0,3434 0,4025 0,7592 0,2307 0,5829 

            Inovatividade3_Aquisição 0,3491 0,2765 0,701 0,2224 0,4018 

         Inovatividade4_Entendimento 0,3486 0,3867 0,8126 0,2412 0,56 

          Inovatividade5_Atualização 0,3658 0,4545 0,8333 0,3245 0,5424 

              Inovatividade6_Desafio 0,3941 0,4678 0,8181 0,4152 0,6057 

              Inovatividade7_Solução 0,4061 0,4405 0,7904 0,304 0,4958 

              Insegurança1_Segurança 0,4676 0,1984 0,285 0,6308 0,2056 

              Insegurança2_Transação 0,4364 0,1827 0,2056 0,6256 0,147 

             Insegurança3_Informação 0,4674 0,189 0,1853 0,7136 0,2406 

               Insegurança4_Negócios 0,4327 0,252 0,2435 0,7026 0,2663 

            Insegurança5_Confirmação 0,4273 0,1562 0,2493 0,6801 0,2273 

            Insegurança6_Conferência 0,4998 0,3673 0,2834 0,7462 0,392 

                Insegurança7_Contato 0,472 0,3119 0,311 0,7524 0,3351 

           Insegurança8_Pessoalidade 0,4814 0,4248 0,3266 0,7517 0,3966 

             Insegurança9_Informação 0,5119 0,2294 0,2217 0,7118 0,2497 

                Otimismo10_Segurança 0,2595 0,3748 0,5904 0,1673 0,6498 

                  Otimismo1_Controle 0,3608 0,503 0,5245 0,3369 0,7479 

              Otimismo2_Conveniência 0,3704 0,6035 0,5238 0,3824 0,7865 

                   Otimismo3_Horário 0,292 0,5503 0,5408 0,213 0,7375 

                  Otimismo4_Avançada 0,3596 0,5725 0,5064 0,4049 0,7824 

                 Otimismo5_Adequação 0,36 0,5949 0,4558 0,3267 0,8111 

                Otimismo6_Eficiência 0,3673 0,5279 0,4973 0,3454 0,8236 

               Otimismo7_Estimulante 0,3743 0,4687 0,4999 0,3272 0,7531 
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                 Otimismo8_Liberdade 0,336 0,4985 0,5393 0,273 0,7451 

              Otimismo9_Aprendizagem 0,4031 0,5112 0,5699 0,3722 0,7771 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a tabela 19 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 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 Desejo de uso de produtos e 

serviços tecnológicos. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no 

modelo concebido. A tabela 20 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

Tabela 20 - Path coefficients TRI versus Desejo futuro 

              Desconforto  Desejo Inovatividade Insegurança Otimismo 

  Desconforto             0,0185                                    

       Desejo                                                        

Inovatividade             0,0592                                    

  Insegurança             0,1275                                    

     Otimismo             0,7617                                    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que o Desconforto, a Inovatividade, a Insegurança e o Otimismo, 

exerce influência positiva sobre o Desejo de uso futuro e que não há nenhuma 

relação inversa com a mencionada dimensão. 
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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 21 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. 

 

 

Figura 15 - Estatística t dos coeficientes de caminho TRI versus Desejo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 21 - 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 

  Desconforto -> 

Desejo 0,0162 0,0402 0,1017 0,1017 0,1597 0,436639689 

Inovatividade -> 

Desejo 0,0755 0,0671 0,1014 0,1014 0,7446 0,228695985 

  Insegurança -> 

Desejo 0,119 0,1245 0,0945 0,0945 1,2583 0,104878802 

     Otimismo -> 

Desejo 0,5811 0,5894 0,1046 0,1046 5,5546 

     

0,0000000442097  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Depois de comprovado os critérios de confiabilidade e validade da escala TRI, o 

Otimismo é o único construto que apresenta influência significativa 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 

 

Na figura 3 está descrito a caracterização dos respondentes quando a seus 

segmentos em exploradores, pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários, logo 

após as validações realizou-se a caracterização dos mesmos.  

 

O consumidor explorador ou no segmento dos exploradores, possuem altos índices 

de prontidão para a tecnologia, com altos escores nas dimensões condutoras da 

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

(desconforto e insegurança). 
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No segmento dos pioneiros divide com os exploradores altos níveis de otimismo e 

inovatividade, mas, ao mesmo tempo revela níveis também altos de desconforto e 

insegurança.  

 

No segmento dos céticos todos os escores são baixos nas dimensões todas. Na 

segmentação dos paranoicos difere um pouco dos demais, pois apresenta altos 

índices de otimismo, também revelando níveis altos nas dimensões inibidoras de 

adoção, este grupo apresenta, ainda, baixo grau de inovatividade. E por fim, os 

retardatários, representam o oposto dos exploradores, exibindo baixos escores nas 

dimensões condutoras da adoção, com altos escores nas dimensões inibidoras.  

 

A amostra sinalizou que em maioria do perfil é de pioneiros 49,3% o que revela um 

público propenso a tecnologia, com altos níveis de otimismo e inovatividade, mas, ao 

mesmo tempo revela níveis também altos de desconforto e insegurança.  

 

A amostra sinaliza uma tendência contrária importante, com 4,3% tanto os 

retardatários, quanto os exploradores. Os exploradores possuem altos índices de 

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

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

(desconforto e insegurança), os retardatários representam o oposto dos 

exploradores, exibindo baixos escores nas dimensões condutoras da adoção, com 

altos escores nas dimensões inibidoras.  

 

Quando somados o percentual de pioneiros e exploradores, 49,3% e 4,3%, 

respectivamente somam um total de 53,6% da amostra total de docentes e 

discentes, indicando propensão a adoção de produtos e serviços tecnológicos, e 

assim revelados como condutores a adoção de tecnologia, a tabela a seguir mostra 

o resultado de todos respondentes dentro desta perspectiva:  
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Tabela 22 - Tipologia TRI 

 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Retardatários 18 4,3 5,8 5,8 

Paranóicos 34 8,1 10,9 16,7 

Céticos 34 8,1 10,9 27,7 

Pioneiros 207 49,3 66,6 94,2 

Exploradores 18 4,3 5,8 100,0 

Total 311 74,0 100,0  

Missing System 109 26,0   

Total 420 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 22 sinaliza na amostra que os perfis paranoicos e céticos representam um 

total de 16,2% em relação a amostra, com 8,1% cada perfil.  

 

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. Já o grupo dos céticos revela escores baixos em todas 

as dimensões, precisam ser convencidos dos benefícios da tecnologia.  

 

A amostra também revela um público de 26% 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 5 para as dimensões 

condutoras e media abaixo de 5 para as dimensões inibidoras. Os pioneiros 

apresentaram média acima de 5 para as dimensões condutoras e acima de 5 para 
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dimensões inibidoras, o que apresenta a amostra como propensa a adoção de 

produtos e serviços tecnológicos. 

 

Tabela 23 - Média tipologia TRI 

TIPOLOGIA_TRI 
 

Mean 
 

TIPOLOGIA OTIMISMO 
 

INOVATIVIDADE 
 

DESCONFORTO 
 

INSEGURANÇA 
 

Retardatários 3.5864 
 

3.6508 
 

6.4611 
 

7.4321 
 

Paranóicos 
 

6.9575 
 

3.9874 
 

6.5059 
 

7.4510 
 

Céticos 
 

3.0425 
 

2.8992 
 

3.2647 
 

3.2908 
 

Pioneiros 
 

8.0247 
 

7.4555 
 

7.2787 
 

7.8578 
 

Exploradores 
 

8.2716 
 

6.7619 
 

3.8556 
 

3.7531 
 

Total 
 

7.1208 
 

6.3179 
 

6.5100 
 

7.0518 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os paranoicos mostraram médias abaixo de 5 das dimensões condutoras 

Inovatividade, e apresentaram médias acima de 5 das dimensões condutoras 

Otimismo e dimensões inibidoras Desconforto e Insegurança. 

 

Os céticos mostraram médias abaixo de 5 das dimensões condutoras e também nas 

dimensões inibidoras, e finalmente os retardatários apresentaram médias abaixo de 

5 para as dimensões condutoras e acima de 5 para dimensões inibidoras. 

 

4.6 Caracterização da amostra versus TRI  

  

Para propósito desta seção são comparados as dimensões retardatários, 

paranoicos, céticos, pioneiros e exploradores em seu grau de instrução. Na tabela 

24, nota-se que, a dimensão pioneiros carregam a maior parcela de respondentes, 

um total de 207 que se dividem em 72,90% superior incompleto, se compararmos a 

dimensão que ocupa a segunda maior quantidade de respondentes, tanto os 

paranoicos e os céticos, entendemos a importância dessa dimensão a amostra, pois 
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estes possuem 34 respondentes cada. No segmento dos pioneiros divide com os 

exploradores altos níveis de otimismo e inovatividade, mas, ao mesmo tempo revela 

níveis também altos de desconforto e insegurança. 

 

Importa salientar que, a análise horizontal, compara todos os segmentos de 

instrução para cada dimensão, ficando exposto a necessidade da análise vertical 

que é demostrado na tabela 25, a horizontalidade denota maior quantidade de 

discentes respondentes, ou seja, numa instituição de ensino superior logicamente, 

isso é o normal da amostra. O que é pretendido na análise da tabela 25 é a 

amostragem de cada segmento do grau de instrução para cada dimensão.  

 

A tabela 24 ainda sinaliza que, 10,10% superior completo, 6,3% com 2º grau 

completo, 4,80% mestrado, 3,90% doutorado e 1,90% 2º grau incompleto. 

 

Nas dimensões paranoicos e céticos tem a mesma representação quanto a parcela 

de respondentes, com um total de 34 respondentes cada, sua significância está em 

70,60% dos respondentes superior incompleto na dimensão paranoicos, e 73,50% 

também respondentes com superior incompleto na dimensão céticos.  
 

Tabela 24 - Grau de instrução análise horizontal 

TIPOLOGI
A 

2º Grau 
Incompleto 

2º Grau 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo 

Mestrad
o Doutorado Total 

Retardatá
rios 

Count 

2 10 1 2 1 18 2 

  

% 

11,10% 55,60% 5,60% 11,10% 5,60% 100,00% 11,10% 

Paranóic
os 2 1 24 3 3 1 34 

  5,90% 2,90% 70,60% 8,80% 8,80% 2,90% 100,00% 

Céticos 2 3 25 2 2 0 34 

  5,90% 8,80% 73,50% 5,90% 5,90% 0,00% 100,00% 

Pioneiros 4 13 151 21 10 8 207 

  1,90% 6,30% 72,90% 10,10% 4,80% 3,90% 100,00% 

Explorad
ores 0 1 11 3 2 1 18 

  0,00% 5,60% 61,10% 16,70% 11,10% 5,60% 100,00% 

Total 10 20 221 30 19 11 311 

  3,20% 6,40% 71,10% 9,60% 6,10% 3,50% 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Ainda a tabela 24 mostra as dimensões retardatários e exploradores que possuem 

18 respondentes cada, sendo que as parcelas mais respondidas estão nas colunas 

de grau de instrução superior incompleto, 55,60% e 61,10%, respectivamente. 

 

Na tabela 25 é mostrado a caracterização da amostra numa perspectiva vertical, 

visto dessa maneira fica notório que a quantidade maior de respondentes está no 

nível superior incompleto em todas as dimensões, a dimensão de maior 

concentração são os pioneiros com 151 dos respondentes.  

 

O que é pretendido na análise da tabela 25 é a amostragem de cada segmento do 

grau de instrução para cada dimensão. Nessa análise confirma dados que foram 

mencionados acima na tabela 24. Mas sinaliza que não somente os respondentes 

de grau superior incompleto são maiores na dimensão pioneiros como os demais. 

Os respondentes de grau de instrução com superior completo mostram que 70,00% 

são pioneiros e os de doutorado 72,70%. 

 

Tabela 25 - Grau de instrução análise vertical 

TIPOLOGIA 

2º Grau 
Incompleto 

2º Grau 
Completo 

Superior 
Incompleto 

Superior 
Completo Mestrado Doutorado Total 

Retardatários 

Count 

2 10 1 2 1 18 2 

  

% 

10,00% 4,50% 3,30% 10,50% 9,10% 5,80% 20,00% 

Paranóicos 2 1 24 3 3 1 34 

  20,00% 5,00% 10,90% 10,00% 15,80% 9,10% 10,90% 

Céticos 2 3 25 2 2 0 34 

  20,00% 15,00% 11,30% 6,70% 10,50% 0,00% 10,90% 

Pioneiros 4 13 151 21 10 8 207 

  40,00% 65,00% 68,30% 70,00% 52,60% 72,70% 66,60% 

Exploradores 0 1 11 3 2 1 18 

  0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,50% 9,10% 5,80% 

Total 10 20 221 30 19 11 311 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O grau de instrução superior incompleto, que identifica os discentes, se desdobra 

nas dimensões na ordem seguinte, 68,30% na dimensão pioneiros, 11,30% céticos, 
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10,90% de paranoicos, 5,00% de exploradores e 4,50% de retardatários. Para os 

mestres e doutores sinalizam maior significância também a dimensão pioneiros, 

onde, o mestrado possui 52,60% dos respondentes entre todas as dimensões e o 

doutorado 72,70%. 

 

Necessário desenvolver um comparativo também quanto a faixa etária dos 

respondentes, a tabela 26 mostra essa perspectiva, a maioria dos respondentes 

fixam de 16 a 25 anos para todas as dimensões. Da categoria dos 16 anos aos 25 

anos a dimensão pioneiros possui 132 respondentes, que sinaliza 63,80%, seguido 

de 26 a 35 anos com 15,90%, de 36 a 45 anos com 12,10%, de 46 a 55 anos com 

6,30% e respondentes acima de 56 anos com 1,90% da amostra de pioneiros. 

 

A análise horizontal, compara todos os segmentos de faixa etária para cada 

dimensão, ficando exposto a necessidade da análise vertical que é demostrado na 

tabela 27, a horizontalidade denota maior quantidade de discentes respondentes, ou 

seja, numa instituição de ensino superior logicamente, isso é o normal da amostra.  

 

Tabela 26 - Faixa etária análise horizontal 

TIPOLOGIA 
De 16 a 25 

anos 
De 26 a 35 

anos 
De 36 a 45 

anos 
De 46 a 55 

anos 

Acima 
de 56 
anos Total 

Retardatários 

Count 

7 1 3 0 18 7 

  

% 

38,90% 5,60% 16,70% 0,00% 100,00% 38,90% 

Paranóicos 22 9 1 1 1 34 

  64,70% 26,50% 2,90% 2,90% 2,90% 100,00% 

Céticos 21 4 3 4 2 34 

  61,80% 11,80% 8,80% 11,80% 5,90% 100,00% 

Pioneiros 132 33 25 13 4 207 

  63,80% 15,90% 12,10% 6,30% 1,90% 100,00% 

Exploradores 11 6 0 0 1 18 

  61,10% 33,30% 0,00% 0,00% 5,60% 100,00% 

Total 193 59 30 21 8 311 

  62,10% 19,00% 9,60% 6,80% 2,60% 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Destaca a dimensão paranoicos com 22 respondentes, sendo 64,70% de 16 a 25 

anos, 26,50% de 26 a 35 anos, e 2,90% dos respondentes para cada grupo que 

segue, de 36 a 45 anos, de 46 a 55 anos e acima de 56 anos. As demais dimensões 

os céticos com 21 respondentes, destes 61,80% de faixa etária entre 16 a 25 anos; 

os exploradores com 11 respondentes, com 61,10% deste grupo fixado entre 16 a 

25 anos. E por fim, os retardatários com 7 respondentes e 38,90% com o mesmo 

grupo. 

 

A tabela 27 retrata verticalmente os dados da amostra, a maioria dos respondentes 

para todas as dimensões estão dentro da faixa etária dos 16 anos aos 25 anos, 

importante perceber que no meio educacional há uma maior procura de pessoas 

jovens a idade identificada no grupo de respondentes. Dos respondentes de idade 

entre 16 e 25 anos os pioneiros representam 68,40% da amostra, seguida pelos 

paranoicos com 11,40% dessa amostra. 

 

Tabela 27 - Faixa etária análise vertical 

TIPOLOGIA 
De 16 a 25 

anos 
De 26 a 35 

anos 
De 36 a 45 

anos 
De 46 a 55 

anos 
Acima de 

56 anos Total 

Retardatários 

Count 

7 1 3 0 18 7 

  

% 

11,90% 3,30% 14,30% 0,00% 5,80% 3,60% 

Paranóicos 22 9 1 1 1 34 

  11,40% 15,30% 3,30% 4,80% 12,50% 10,90% 

Céticos 21 4 3 4 2 34 

  10,90% 6,80% 10,00% 19,00% 25,00% 10,90% 

Pioneiros 132 33 25 13 4 207 

  68,40% 55,90% 83,30% 61,90% 50,00% 66,60% 

Exploradores 11 6 0 0 1 18 

  5,70% 10,20% 0,00% 0,00% 12,50% 5,80% 

Total 193 59 30 21 8 311 

  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os demais que também estruturam a amostra seguem, de 26 a 35 anos somam 59 

respondentes, com 55,90% na dimensão pioneiros de 26 a 35 anos, com 15,30% de 
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respondentes paranoicos. Os de 36 a 45 anos 83,30% pioneiros, destaca este grupo 

pelo elevado grau de respondentes, representando a maior parcela de respondentes 

pioneiros. Para os de 46 a 55 anos os pioneiros representam 61,90%, seguem 

19,00% a dimensão céticos e 14,30% para os retardatários. Por fim, os de 56 anos 

acima que destaca por 50,00% serem também pioneiros. 

 

Segue tabela 28 com o perfil da amostra por sexo: 

 

Tabela 28 - Perfil da amostra por sexo análise horizontal 

TIPOLOGIA Masculino Feminino Total 

Retardatários 9 9 18 

  50,00% 50,00% 100,00% 

Paranóicos 23 11 34 

  67,60% 32,40% 100,00% 

Céticos 18 16 34 

  52,90% 47,10% 100,00% 

Pioneiros 112 95 207 

  54,10% 45,90% 100,00% 

Exploradores 9 9 18 

  50,00% 50,00% 100,00% 

Total 171 140 311 

  55,00% 45,00% 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

É evidenciado a significância das amostras de perfis por sexo, a proximidade dos 

dados demonstra o mesmo sentido das respostas, a amostra de respondentes 

masculinos retrata maior quantidade com 55,00%, enquanto os respondentes 

femininos 45,00%. No que tange as dimensões 54,10% do perfil masculino optou por 

pioneiros e o feminino 45,90%.  

 

Destaca também, as dimensões retardatários e exploradores, onde ambos os sexos 

agrupam 50,00% da amostra de grupo, mostrando um equilíbrio dos dados. Na 

dimensão dos céticos 52,90% masculino e 47,10% feminino. O que destoa nessa 
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amostra é a dimensão dos paranoicos em que 67,60% são do grupo masculino e 

apenas 32,40% são do grupo feminino.     

 

Na próxima tabela 29 encontra o panorama vertical das amostras frente a suas 

dimensões. 

 

Tabela 29 - Perfil da amostra por sexo análise vertical 

TIPOLOGIA 1 2 Total 

Retardatários 9 9 18 

  5,30% 6,40% 5,80% 

Paranóicos 23 11 34 

  13,50% 7,90% 10,90% 

Céticos 18 16 34 

  10,50% 11,40% 10,90% 

Pioneiros 112 95 207 

  65,50% 67,90% 66,60% 

Exploradores 9 9 18 

  5,30% 6,40% 5,80% 

Total 171 140 311 

  100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A amostra masculina sinaliza que 65,50% está na dimensão dos pioneiros, seguidos 

de 13,50% paranoicos, 10,50% de céticos, e tanto os retardatários, quanto os 

exploradores representam 5,30% em cada amostra. 

 

Na amostra feminina, 67,90% de pioneiros, 11,40% de céticos, 7,90% de paranoicos 

e a dimensão retardatários, como também os exploradores possuem 6,40% da 

amostra do grupo feminino. 
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5 Conclusões, limitações e sugestões de novas pesquisas 

 

A fluidez das informações, em que a competição e a colaboração de dados estão 

cada vez mais intensificadas, a adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia são objetos de estudos em diversas facetas sociais. No cenário 

educacional o estudo se fez necessário para o entendimento da prontidão a 

tecnologia. O diferencial competitivo provocado pela busca incessante pela melhor 

maneira de atuação, melhores métodos de trabalho, formas inovadoras de 

produção.  Os docentes e os discentes estão neste cenário de tecnologias, o 

presente estudo se concentrou nas tipologias do público universitário na adoção de 

tecnologias: exploradores, pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários – um estudo 

utilizando a escala TRI. 

 

5.1  Conclusões 

 

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. 

 

A questão que norteadora do presente estudo pôde ser assim definida: Quais são os 

níveis de prontidão, dos docentes e discentes, para adoção de produtos e serviços 

baseados em tecnologia? 

 

Foi necessário, para todo trabalho, estabelecer objetivos que pudessem dar um 

direcionamento para a investigação, a fim de se alcançar os resultados pretendidos. 

O objetivo geral do estudo constitui em mensurar a prontidão, por docentes e 

discentes, para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia.  

 

Também, foram delineados os objetivos específicos que se seguem: avaliar a escala 

TRI para mensurar a prontidão à tecnologia no contexto da educação superior por 

docentes e discentes; caracterizar o perfil da amostra estudada em relação ao 

consumo de produtos e serviços tecnológicos; relacionar as características dos 
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docentes e discentes ao seu nível de prontidão para adoção de produtos e 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 docentes e discentes na região de 

Janaúba, norte de Minas Gerais.  

 

Para a pesquisa foi adotado o critério de 4,5% de margem de erro e 95% de 

confiança, com um total de 420 respondentes, entre docentes e discentes da região 

de Janaúba, norte de Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada no período de 

outubro e novembro de 2018. Para este propósito foi elaborado um formulário 

eletrônico, disponibilizado por meio da internet e também aplicado por meio do 

formulário impresso. 

 

As ferramentas de análise 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. 

 

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 

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 dos docentes e discentes no meio 

acadêmico, que somente adquire produtos e serviços devido a não possibilidade de 

oferta pelas Instituições superiores de ensino. 
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A escala TRI foi relacionada ao 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 e o Otimismo 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. 

 

O modelo TRI também caracterizou a amostra em cinco segmentos de acordo com a 

tipologia TRI abordada no marco teórico, a amostra quanto a tipologia, sinalizou que 

em maioria do perfil é de pioneiros 49,3% o que revela um público propenso a 

tecnologia, com altos níveis de otimismo e inovatividade, mas, ao mesmo tempo 

revela níveis também altos de desconforto e insegurança.  

 

A amostra sinaliza uma tendência contrária importante, com 4,3% tanto os 

retardatários, quanto os exploradores. Os exploradores possuem altos índices de 

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

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

(desconforto e insegurança), os retardatários representam o oposto dos 

exploradores, exibindo baixos escores nas dimensões condutoras da adoção, com 

altos escores nas dimensões inibidoras.  
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Quando somados o percentual de pioneiros e exploradores, 49,3% e 4,3%, 

respectivamente somam um total de 53,6% da amostra total de docentes e 

discentes, indicando propensão a adoção de produtos e serviços tecnológicos, e 

assim revelados como condutores a adoção de tecnologia. 

 

Quanto ao grau de instrução, nota-se que, a dimensão pioneiros carregam a maior 

parcela de respondentes, um total de 207 que se dividem em 72,90% superior 

incompleto, se compararmos a dimensão que ocupa a segunda maior quantidade de 

respondentes, tanto os paranoicos e os céticos, entendemos a importância dessa 

dimensão a amostra, pois estes possuem 34 respondentes cada. No segmento dos 

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

ao mesmo tempo revela níveis também altos de desconforto e insegurança. 

 

5.2  Limitações 
  

O modelo de questionário utilizado para medir a Posse, há uma inquietude no 

pesquisador por não haver descrito nas asserções diversas tecnologias, GPS, 

equipamentos de academia, impressoras 3D, etc. A escala utilizada para mensurar 

Posse, a sua disposição, pois primeiro era a confirmação de posse e se não 

possuísse o produto, depois respondia a possibilidade de possuir, podendo ter 

prejudicado a confiabilidade dos indicadores. Outro ponto que se sugere é a 

modificação e/ou diversificação dos construtos, para que consigam dar significado 

estatístico quanto a Posse de produtos tecnológicos. 

 

5.3  Sugestões de novas pesquisas 

 

A dissertação resultou numa ótima visão da escala TRI no que tange aos docentes e 

discentes 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, a propensão ao uso de 

metodologias ativas em sala de aula, ou para prever propensão a trajetórias 

acadêmicas. O modelo TRI mostra-se como um poderoso instrumento para 

mensurar a prontidão para tecnologia em diversos setores. 
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Anexos 

Anexo 01  

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 02 

Questionário 
 

Tipologias do público universitário na adoção de tecnologias: exploradores, 
pioneiros, céticos, paranoicos e retardatários – um estudo utilizando a escala 
TRI 
Olá! Meu nome é Welliton Roque.  Estou realizando uma pesquisa acadêmica para a Fundação 
Pedro Leopoldo que busca identificar a propensão a adoção de produtos e serviços com bases 
tecnológicas por docentes e discentes. A pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado. 

Entendo que é escasso o teu tempo, por isso peço alguns minutos.  

Agradeço muito pela compreensão!  

 

I – Posse de Produtos/Serviços Tecnológicos 

Leia as opções de PRODUTOS e SERVIÇOS de tecnologia. Se possuir o produto e/ ou serviço 
assinale no último quadro. Indique se provavelmente irá adquirir ou se provavelmente não irá adquirir, 
nos próximos 12 meses. Escolha numa escala de 0 a 10, onde 0 representa PROVAVELMENTE 
NÃO e 10 representa PROVAVELMENTE SIM.  

Produtos e Serviços de Tecnologia Já 
Possui 

1. Computador de mesa (desktops)  0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 
0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 
0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

   (    ) 
2. Computador portátil (notebooks) 0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 

3. Tablet ou iPad 
serviço) 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 
2( 
) 
3( 
) 

  (    ) 
4. Smartphone / iphone 0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) (    ) 

5. Backup em nuvem 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 
6. Computador montado 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 
7. TV Led / Smart Tvs 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 
8. Internet com velocidade superior a 
1mb 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 

9. Kindle para leitura 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 
10. SmartWatch / Apple Watch 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )   (    ) 
 

II - Uso de Serviços Tecnológicos 

Leia as opções de SERVIÇOS tecnológicos. Indique se provavelmente usaria ou se provavelmente 
não usaria. Escolha numa escala de 0 a 10, onde 0 representa PROVAVELMENTE NÃO e 10 
PROVAVELMENTE SIM. 

1. Aplicativos Smartphones / iphones 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

2. Aplicativos Financeiro 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  
3. Sistema ERP 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  

4. Caixa eletrônico bancário 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  

5. Transação bancária pela internet 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  

6. Transação bancária por smartphone 
250,00 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  

7. Compra internet menor R$ 500,00 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  

8. Compra internet maior R$ 500,00 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  )  
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III– Desejo de uso futuro 

Leia as frases que representam situações. Indique o quanto estas situações são desejáveis ou 
indesejáveis para você de acordo com uma escala que vai de 0 a 10, sendo que 0 representa MUITO 
INDESEJÁVEL e 10 representa MUITO DESEJÁVEL. 

1. Usar um site ou blog pessoal. 0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

2. Usar um robô no caixa do 
supermercado para registrar as compras. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

3. Assistir a um programa de televisão 
interativo que permitisse alterar o seu 
conteúdo. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

4. Comprar itens pequenos como 
ingressos para um evento pela internet. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

5. Comprar itens grandes como um carro 
ou móvel pela internet. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

6. Fazer reuniões por meio de um 
aparelho que permita ver as outras 
pessoas e vice-versa. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

7. Usar sistemas ou programas de 
controle empresarial pela internet para 
facilitar a administração do negócio fora da 
empresa. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

8. Contratar serviços de tecnológicos que 
facilite a vida de pessoas ou empresas. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

9. Fazer um curso on-line/pela internet. 
0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

10. Ler um livro em um tablet ou na 
internet. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

11. Permitir que um computador ajude no 
diagnóstico e solução de um problema 
qualquer. 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

12. Ter um equipamento eletrônico de 
emergência para sinalização da 
localização de pessoas. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

 

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 0 a 10, sendo que 0 representa 
DISCORDO TOTALMENTE e 10 representa CONCORDO TOTALMENTE. 

1. A tecnologia permite que as pessoas tenham 
mais controle sobre o seu dia-a-dia. 
 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

4. Você prefere usar a tecnologia mais avançada 
disponível. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 
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5. Você gosta de programas de computador 
que lhe permitam adequar as coisas às suas 
próprias necessidades. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

7. Você considera as novas tecnologias 
mentalmente estimulantes. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

8. A tecnologia lhe dá mais liberdade de 
movimento. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

10. Você está seguro de que as máquinas 
seguirão as suas instruções. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

11. Outras pessoas lhe pedem conselhos sobre 
novas tecnologias. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

12. Parece que seus amigos estão aprendendo 
sobre as mais novas tecnologias mais do que 
você. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

13. Em geral, você está entre os primeiros 
do seu grupo de amigos a adquirir uma nova 
tecnologia logo que ela surge. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

14. Normalmente, você consegue entender os 
novos produtos e serviços de alta tecnologia sem a 
ajuda de outros. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

15. Você está atualizado com os últimos 
desenvolvimentos tecnológicos das suas áreas 
de interesse. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

16. Você gosta do desafio de entender 
equipamentos de alta tecnologia. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

17. Você tem menos problemas que outras 
pessoas para fazer a tecnologia trabalhar para 
você. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

18. Os serviços de suporte técnico (por 
telefone ou internet) não ajudam, porque 
não explicam as coisas em termos 
compreensíveis. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

19. Às vezes, você acha que os sistemas de 
tecnologia não são projetados para serem usados 
por pessoas comuns. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

20. Não existe manual de produto ou serviço 
de alta tecnologia que seja escrito em uma 
linguagem simples. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 
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23. É constrangedor quando você tem problemas 
com algum equipamento de alta tecnologia 
enquanto outras pessoas estão olhando. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

27. As tecnologias parecem sempre falhar no 
pior momento possível. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

28. Você não considera seguro fornecer o número do 
seu cartão de crédito pelo computador. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

29. Você não considera seguro fazer qualquer 
tipo de transação financeira pela Internet. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

30. Você tem receio de que as informações que 
envia pela internet serão vistas por outras 
pessoas. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

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

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

32. Qualquer transação realizada eletronicamente 
deveria ser confirmada posteriormente por algo 
escrito. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

33. Sempre que algo se torna automatizado, 
é necessário checar, cuidadosamente, se a 
máquina ou o computador não está 
cometendo erros. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

34. O contato humano é muito importante 
quando se faz negócios com uma empresa. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

35. Quando você liga para uma empresa, você 
prefere falar com uma pessoa do que com uma 
máquina. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 

36. Quando você fornece informação a uma 
máquina ou pela internet, você nunca pode ter 
certeza de que ela realmente chegou ao destino 
certo. 

0(  ) 1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 6(  ) 7(  ) 8(  ) 9(  ) 10(  ) 
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V – Caracterização do Entrevistado 

1. Qual sua faixa etária? 
(    ) De 16 a 25 anos (    ) De 26 a 35 anos 
(    ) De 36 a 45 anos (    ) De 46 a 55 anos (    ) Mais de 56 anos 

2. Qual seu grau de instrução? 
(    ) 2º Grau Incompleto (    ) 2º Grau Completo (    ) Superior Incompleto 
(    ) Superior Completo (    ) Mestrado (    ) Doutorado 
 

3. Sexo 
(    ) Masculino (    ) Feminino 

4. Quanto as redes sociais: 
4.1 Instagram 
(    ) Possuo  (    ) Não possuo 
4.1.1 Se possui, quantas pessoas estão em sua rede social 
(    ) até 99 pessoas (    ) de 100 a 399 pessoas 
(    ) de 400 a 999 pessoas (    ) acima de 1000 pessoas 
4.2 Facebook 
(    ) Possuo  (    ) Não possuo 
4.2.1 Se possui, quantas pessoas estão em sua rede social 
(    ) até 99 pessoas (    ) de 100 a 399 pessoas 
(    ) de 400 a 999 pessoas (    ) acima de 1000 pessoas 
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