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Resumo 
 

Diante do cenário político e econômico brasileiro, os empresários que comercializam 
produtos tecnológicos realizam as suas aquisições na China, a qual passou a ser líder 
mundial de exportações com crescimento de 10% em 2018, em seguida os Estados 
Unidos e Alemanha (Diniz, 2019). A escala Technology Readiness Index (TRI), de 
Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001), foi o instrumento de medida 
utilizada no presente estudo para mensuração da prontidão para adoção da tecnologia 
chinesa. Foi realizado o questionário com 50 questões, dividido em seis blocos. 
Inicialmente com dez questões destinadas a avaliar o desejo de posse. Seguiram-se 
trinta e seis questões da escala TRI, formada pelos construtos condutores “Otimismo, 
Inovatividade”, e inibidores “Desconforto e Insegurança”. Completando o questionário 
foram formuladas quatro questões relativas à imagem negativa dos produtos e 
serviços de tecnologia chinesa. Portanto, a prontidão para a adoção da tecnologia 
(escala TRI), constituiu o modelo fundamental para o entendimento do desejo de 
posse e da imagem negativa da tecnologia chinesa. Os componentes inibidores, 
Desconforto e Insegurança, não apresentaram influência significativa sobre o desejo 
de posse. Entretanto estes dois componentes exerceram influência significativa sobre 
a imagem negativa, em uma relação direta, quanto maior o Desconforto e a 
Insegurança maior a percepção de uma imagem negativa da tecnologia chinesa. Por 
outro lado, os fatores condutores, Otimismo e Inovatividade, exerceram influência 
direta sobre o desejo de posse, quanto maior o Otimismo e a Inovatividade, maior foi 
o estímulo ao desejo de posse.  A relação entre Otimismo e imagem negativa foi 
significativa e inversa, quanto maior o Otimismo menor a percepção de uma imagem 
negativa da tecnologia chinesa. Entretanto a relação encontrada entre Inovatividade 
e imagem negativa foi direta, quanto maior o fator Inovatividade, maior a percepção 
de uma imagem negativa da tecnologia chinesa.  
O presente estudo irá mensurar a prontidão dos consumidores para adoção de 
produtos de tecnologia chinesa, que podem ser classificados como: Exploradores, 
Pioneiros, Céticos, Paranoicos e Retardatários. Finalizando, encontrou-se uma 
relação inversa entre a imagem negativa e o desejo de posse, significando que quanto 
menor a percepção de uma imagem negativa, maior o desejo de posse. A pesquisa 
também analisou o perfil dos consumidores de tecnologia, que podem ser 
classificados como Exploradores, Pioneiros, Céticos, Paranoicos e Retardatários. 
Quando analisada a tipologia dos consumidores, o percentual de Pioneiros e 
Exploradores foram de 53,8% e 4,4%, respectivamente, somando um total de 58,2% 
da amostra total pesquisada, indicando propensão a adoção da tecnologia chinesa. 
 

Palavras-chave: Escala Technology Readiness Index (TRI); Tecnologia chinesa; 

Desejo de posse; Imagem.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

In view of the Brazilian political and economic scenario, entrepreneurs who sell 
technological products make their acquisitions in China, which became the world 
leader in exports with a 10% growth in 2018, followed by the United States and 
Germany (Diniz, 2019). The Technology Readiness Index (TRI) scale, by 
Parasuraman (2000) and Parasuraman and Colby (2001), was the measurement 
instrument used in the present study, for measuring readiness to adopt Chinese 
technology. The questionnaire, with 50 questions, was divided into six blocks. Initially, 
ten questions were asked to assess the desire for possession. There followed thirty-
six questions on the TRI scale, formed by the conducting constructs “Optimism, 
Innovativeness”, and inhibitors “Discomfort and Insecurity”. Completing the 
questionnaire, four questions were asked regarding the negative image of Chinese 
technology products and services. Therefore, the readiness to adopt the technology 
(TRI scale) constituted the fundamental model for understanding the desire for 
ownership and the negative image of Chinese technology. Therefore, the readiness to 
adopt the technology (TRI scale) constituted the fundamental model for understanding 
the desire for ownership and the negative image of Chinese technology. The inhibitory 
components, Discomfort and Insecurity, had no significant influence on the desire for 
possession. However, these two components had a significant influence on the 
negative image, in a direct relationship, the greater the Discomfort and Insecurity the 
greater the perception of a negative image of Chinese technology. On the other hand, 
the driving factors, Optimism and Innovativeness, had a direct influence on the desire 
for possession, the greater the Optimism and the Innovativeness, the greater the 
stimulus to the desire for possession. The relationship between Optimism and negative 
image was significant and inverse, the greater the Optimism, the lower the perception 
of a negative image, of Chinese technology. However, the relationship found between 
Innovativeness and negative image was direct, the greater the Innovativeness factor, 
the greater the perception of a negative image of Chinese technology. 
This study will measure the readiness of consumers to adopt Chinese technology 
products, which can be classified as: Explorers, Pioneers, Skeptics, Paranoids and 
Laggards. Finally, an inverse relationship was found between the negative image and 
the desire for possession, meaning that the lower the perception of a negative image, 
the greater the desire for possession. The survey also analyzed the profile of 
technology consumers, who can be classified as Explorers, Pioneers, Skeptics, 
Paranoids and Retardants. When analyzing the typology of consumers, the percentage 
of Pioneers and Explorers was 53.8% and 4.4%, respectively, adding up to a total of 
58.2% of the total sample surveyed, indicating a propensity to adopt Chinese 
technology. 
 
Keywords: Technology Readiness Index (TRI) scale; Chinese technology; Desire for 

possession; Image. 
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1 Introdução 

 

O consumo de produtos tecnológicos é um reflexo da sociedade cada vez mais 

dinâmica, em que seu uso facilita o cotidiano dos indivíduos no âmbito pessoal, social 

e profissional.  A adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia chinesa é o 

objeto de estudo em diversas facetas sociais. No cenário comercial os empresários 

que atuam no ramo do varejo com a comercialização de produtos e serviços 

tecnológicos, recorrem ao mercado externo como a China, que ocupa o primeiro lugar 

no ranking de exportações, com produtos de transmissões, chips, smartphones, 

tablets, smartwatch, notebooks e outros componentes, tornando a segunda maior 

economia do mundo mundo (Diniz, 2019). O estudo se faz necessário para o 

entendimento da prontidão da tecnologia de produtos e serviços chineses e na 

importância da imagem para estimular a posse. Utilizando a escala Technology 

Readiness Index (TRI), será contextualizado os fatores influentes na propensão de 

adoção de tecnologias de produtos e serviços chineses. Serão apresentados os 

objetivos gerais e específicos, que, alinhados ao problema de pesquisa, servirão como 

referência para o desenvolvimento 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. A imagem negativa de produtos 

e serviços de tecnologia chinesa será associada aos construtos de Inovatividade, 

Otimismo, Insegurança ou Desconforto. O público aderente a estes produtos e 

serviços chineses, como smartphone, smartwatch, tablet, notebook e outros se veem 

em situações em que há necessidade de interação com algum tipo de tecnologia. Para 

Dias (2012), a adoção de novas tecnologias, está sendo uma tendência crescente, 

que  visa suprir as necessidades de satisfação dos consumidores, caracterizada pelo 

aumento da interação e conectividade. 

 

Portanto, há uma grande preocupação com estes produtos e serviços, que pode ser 

traduzida nas seguintes questões: o quanto a imagem pode estimular o consumo de 

produtos e serviços de tecnologia chinesa?  Até que ponto poderá afetar o desejo de 
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compra? Até quando haverá prontidão dos consumidores na posse de produtos e 

serviços de base tecnológica chinesa?  

 

A importância dos novos produtos e serviços tecnológicos de informação e 

comunicação na construção do conhecimento, tem sido o motivo de grandes debates 

e discussões no meio acadêmico. (Segundo Neves & Duarte, 2008), existem grupos 

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

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

da tecnologia, em que nas condições certas podem ser carregadas de conhecimentos 

para o desenvolvimento humano. 

 

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

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

meio da comunicação entre diferentes países e povos do planeta. É possível colocar 

diferentes pessoas em contato, ao mesmo tempo, rompendo barreiras geográficas e 

temporais. É enfatizado por (Neves & 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 a importância da imagem para estimular a posse de produtos e serviços de 

tecnologia chinesa que apresenta o custo benefício para os seus usuários. Para 

(Shuler & Toni, 2015), a imagem de um produto pode ser influenciada por diversos 

fatores como a cultura, a classe social, a escola, a religião, e outros. Por essa razão 

as organizações que produzem produtos e serviços tecnológicos buscam por meio de 

seus esforços moldar e estruturar a imagem de sua marca e de seus produtos perante 

o seu público. 

 

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 chinesa. A Technology Readiness Index (TRI), 

caracteriza-se como um importante modelo de mensuração da prontidão para 
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tecnologia do consumidor norte-americano. Este estudo foi construído, aplicado e 

validado no contexto brasileiro.  

 

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 chinesa no Brasil? No caso de serem adequados ao contexto, quais os 

níveis de prontidão dos consumidores para interagir com estes produtos e serviços 

baseados em tecnologia chinesa? Além de buscar responder a estas perguntas, a 

dissertação investigará o relacionamento entre os construtos imagem e posse, 

identificando também as tipologias dos consumidores na adoção de produtos e 

serviços de tecnologia chinesa como: Exploradores, Pioneiros, Céticos, Paranoicos e 

Retardatários, utilizando a escala TRI. O problema da pesquisa descrito nesta 

dissertação pode ser sumarizado no seguinte questionamento: Quais são os níveis de 

prontidão dos consumidores brasileiros, para adoção de produtos e serviços baseados 

em tecnologia chinesa? 

 

1.2 Objetivos 

 

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

direcionamento para a investigação, a fim de se alcançarem os resultados 

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

consumidores brasileiros para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia 

chinesa. Também, foram delineados os objetivos específicos que seguem: 

 

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

consumidores de produtos e serviços tecnológicos; 

2.  Modelar o relacionamento entre a escala TRI com os construtos imagem 

negativa e desejo de posse de produtos e serviços baseados em tecnologia chinesa; 

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

e serviços tecnológicos chineses. 

 

Com base nos objetivos específicos estabelecidos, as seguintes hipóteses podem ser 

formuladas: 
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Tabela 1 Hipóteses formuladas 
 Hipóteses formuladas 
 

Hipótese Relações de Influência Tipo de Relação 

1 Inovatividade influencia o Desejo de Posse Direta 

2 Otimismo influencia o Desejo de Posse Direta 

3 Insegurança influencia o Desejo de Posse Inversa 

4 Desconforto influencia o Desejo de Posse Inversa 

5 Inovatividade influencia a Imagem Negativa Inversa 

6 Otimismo influencia a Imagem Negativa Inversa 

7 Insegurança influencia a Imagem Negativa Direta 

8 Desconforto influencia a Imagem Negativa Direta 

9 A Imagem Negativa influencia o Desejo de Posse Inversa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

1.3 Justificativa 

 

A globalização desafia a competitividade em uma grande rede de pessoas, produtos 

e serviços. A conexão social é parte integrante desse desafio, em que a tecnologia 

está contida em vários processos diários. Não há indivíduos que estejam envolvidos 

com a aquisição de produtos e serviços sem a interação com algum tipo de tecnologia 

chinesa, visto que este pais ocupa o primeiro lugar no ranking de exportações, com 

produtos de transmissões, chips, smartphones, tablets, notebooks e outros 

componentes tecnológicos, tornando a segunda maior economia do mundo (Diniz, 

2019). 

 

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.   

 

A revolução da tecnologia abre janelas para a história, surgindo novas cidades, 

configurações de espaços, de tempo, de relações econômicas, sociais, políticas, 

culturais, novos hábitos, interesses, formas de sentir e pensar Costa (2008).  Entende-
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se então, segundo (Costa & Libâneo, 2018), que na expectativa da amplitude da 

formação integral das pessoas, é necessário haver participação e engajamento 

tecnológico, em que a imagem do produto exerce um fator importante por meio do 

status, impulsionando ou rejeitando a aquisição de produto ou serviço de tecnológica 

chinesa.  

 

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

de produtos e serviços de tecnologia chinesa, proporcionará uma tipologia dos 

consumidores permitindo caracterizar a Inovatividade dos consumidores, mas não se 

resume a ela. O modelo estudado destaca-se como um instrumento extremamente útil 

para as decisões, em especial as decisões de prontidão. Será estudado e identificado 

o envolvimento dos consumidores na adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia chinesa por meio da aplicação do modelo da escala TRI. 

 

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

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

mensuração da prontidão dos consumidores, são deveras oportunas. O presente 

estudo é, portanto, alimentado por estes elementos individuais da relação entre 

produtos, serviços, e consumo, preocupando-se, sobretudo, com as crenças e 

sentimentos envolvidos na adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia 

chinesa. Faz-se necessário ir além, para tal modo classificar os adotantes da 

tecnologia segundo sua capacidade técnica ou tendência a ser pioneiro. 

 

Além disso, há 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, sendo 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 e Luce, (2005). 

 

A proposta de aplicação da escala TRI é evidenciada na literatura, para que novos 

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

científico. São consideradas as indicações de pesquisas sugeridas por Parasuraman 
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(2000), quanto à importância da aplicação da escala de mensuração da prontidão para 

produtos e serviços de tecnologia em culturas diferentes do país original. 
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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 em 6 seções. A primeira seção explora a 

adoção de novas tecnologias. A segunda seção trata da importância da imagem do 

produto ou serviço para estimular o consumo. A terceira seção demonstra o modelo 

analítico da pesquisa. A quarta seção trata dos cinco tipos de clientes adotantes de 

tecnologia. A quinta seção explora o modelo da Technology Readiness Index (TRI) 

em seu construto prontidão para tecnologia, composto por quatro dimensões: 

Otimismo, Inovatividade, Desconforto e Insegurança. A sexta seção apresenta a 

contextualização da china como líder em exportação mundial. 

 

2.1 Adoção de novas tecnologias 

 

Na adoção de novas tecnologias são destacados alguns pontos importantes onde as 

empresas buscam atender a todas as necessidades dos clientes, (Parasuraman & 

Colby, 2001). Pode haver na utilização da tecnologia desconfiança quanto a sua 

aceitação. Outro fator preponderante que precisa ser mensurado é a importância do 

marketing, em que os produtos e serviços tecnológicos se diferenciam dos produtos e 

serviços convencionais.  

 

Segundo Gomes (2015), os mercados de tecnologia são regidos pela lei da massa 

crítica, onde o resultado é do tipo “o vencedor fica com tudo”, daí a importância da 

estratégia do marketing quanto a diferenciação, pois uma vez vencedor haverá um 

tempo maior de diferenciação dentro do mercado. Não é raro encontrar empresas que 

são líderes em determinadas tecnologias e as demais estarem bem abaixo quanto à 

aceitação do mercado. Algumas empresas se destacaram como a Apple, Google, 

Microsoft, Dell e SAP. 

 

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): 
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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 tecnológicos é decorrente das 

aceitações dos processos das difusões desses novos produtos pelos usuários. É 

destacado quanto ao seu uso que possuem vertentes com características inovadoras.  

Rogers (1962), define a tecnologia usando canais ao longo de um caminho entre os 

membros de um sistema social em que a não aceitação cria um distanciamento do 

indivíduo com a sociedade. 

 

Entende-se como inovação, segundo Bessant (2009), a implementação de um produto 

(bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado como: um novo método de 

marketing; um novo método organizacional nas práticas de negócios; na organização 

no local de trabalho ou nas relações externas. É evidenciado que o sucesso está 

arraigado numa gama de atividades que precisam acontecer de modo coordenado e 

sincronizado, não sendo tratado como um simples evento e sim como partes de um 

grande processo. 

 

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

inadequadas de marketing para produtos e serviços baseados em tecnologia é a 
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compreensão inadequada das atitudes dos clientes em relação à tecnologia e das 

variações dessas atitudes por meio de diferentes segmentos. 

 

2.2 A importância da imagem do produto ou serviço para estimular o consumo 

 

As organizações do século XIX caracterizavam-se por suas tecnologias simples, 

mercados limitados, pouca competitividade e ambientes estáveis (Chandler & Daems, 

1980). Até então, a imagem do produto que potencializava o desejo de compra, não 

era um fator significativo, quando necessário realizavam-se pequenos ajustes nos 

produtos, limitando apenas em modificações incrementais de forma sutil, com o 

máximo de cuidado para não desestabilizar o desempenho organizacional. Mudanças 

mais abrangentes e profundas deveriam ser evitadas, pois eram consideradas 

geradoras de conflitos e ameaçavam a estabilidade da organização. Sendo assim, as 

mudanças nas imagens dos produtos para ampliar sua comercialização nessa época, 

não eram prioritárias (Fischer, 2002). 

 

Entretanto, a partir da década de 1970, este cenário é alterado pelas grandes 

mudanças tecnológicas, socioeconômicas, culturais e políticas, onde as organizações 

tornaram-se mais complexas, os mercados altamente competitivos, dinâmicos e 

flexíveis (Wood, 2009). Como estratégia as organizações abrem o espaço para o 

marketing, por meio dele possibilita as melhores diretrizes na gestão da imagem do 

produto, buscando a satisfação do cliente, além de cuidar da imagem da empresa, 

para que possam se manter a longo prazo (Beer, 2010).  

 

Kotler (2000), enfatiza que a imagem do produto nas organizações modernas 

apresenta grande preocupação em atender o desejo dos consumidores, com definição 

clara na implementação da estratégia de comunicação, seja ela informativa, 

persuasiva ou de recordação. A empresa deverá criar o conteúdo da mensagem a ser 

passada ao potencial comprador. Esse conteúdo deverá estar baseado não somente 

no intuito organizacional, ou seja, como a empresa quer que os consumidores pensem 

e reajam aos seus produtos, mas também nas percepções já presentes nas mentes 

desses consumidores (Barbosa & Campbell, 2006). 
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Nesse contexto, estratégias organizacionais são constantemente revisadas e 

direcionadas para esse nicho de mercado, onde a imagem seja visual ou mental, de 

produto ou marca, oriunda de fatores internos ou externos, positiva ou negativa, 

possuem um potencial de orientar o comportamento do consumidor, principalmente 

aquele referente à decisão de compra de produtos e serviços (Cobra, 2009). Quando 

os produtos ou marcas possuem imagens claras, auxiliam os consumidores a 

entender o valor que está sendo oferecido, acrescentando significado aos produtos, 

estimulando a aquisição. Sendo assim a imagem do produto pode ser considerada a 

soma das impressões, atitudes e convicções (Somolon, 2011). 

 

A imagem deve ser apropriada para o produto e ao seu público alvo, diferentes 

públicos possuem necessidades e desejos distintos, fazendo com que a imagem 

produzida pelo produto tenha que ser personalizada, enfatizando aquelas que 

influenciam positivamente e amenizando aquelas negativas. A marca é conceituada 

pelo modo como as pessoas percebem o produto em relação a seus concorrentes, já 

a imagem do produto significa a soma de convicções, atitudes e impressões que uma 

pessoa ou grupo tem sobre um objeto (Dutra, Lopes & Garcia, 2011). 

 

Na visão de Kapferer (2004), a compreensão de imagens formadas nas mentes dos 

consumidores, e de sua influência sobre a intenção de compra de produtos, são ativos 

de grande importância para a tomada de decisão organizacional, onde o produto e a 

imagem deverão ser analisados de forma crítica, para afetar positivamente o 

comportamento do consumidor. No que se refere à decisão de compra, se destaca 

como um diferencial estratégico, direcionando suas atividades de comunicação e 

vendas.  

 

Frequentemente referenciada nos aspectos psicológicos a imagem é incorporada ao 

subconsciente dos consumidores, em meio das expectativas e experiências de 

assumir a marca sobre um produto ou serviço, assim, formar uma imagem positiva 

está se tornando cada vez mais importante nas prioridades das empresas (Malik, 

Naeem e Munawar, 2012). 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2014), a imagem é um conjunto de suposições, atitudes 

e impressões que indivíduos ou grupos têm acerca de determinado produto. Neste 
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caso denominado a imagem pode compreender as percepções e atitudes dos 

stakeholders sobre ações, atividades e relacionamentos da organização, criando 

assim uma imagem do produto positiva, não somente auxiliando o consumidor na 

compreensão do valor, mas também criando o desejo de compra. 

  

Minkhan e Johnson (2015), asseveram que o desejo de compra vinculado a imagem 

do produto é codificado, armazenado e recuperado de diferentes maneiras, de formas 

distintas dependendo da frequência e vivacidade das informações obtidas. A repetição 

desta ocorrência em um determinado período poderá reforçar ainda mais esta 

imagem, transmitindo uma sensação de confiança ao consumidor.  

 

A codificação na formação da imagem como um sistema pode auxiliar no 

direcionamento estratégico das atividades de marketing no que tange ao 

entendimento e ao gerenciamento da imagem do produto, sendo influenciado pelo 

resultado do balanço entre as percepções positivas e negativas que por sua vez, 

oriunda de distintas forças, internas e externas dos indivíduos, que agem sobre eles 

(Pereira, 2014). 

 

De acordo com Schuler e Toni (2015), a imagem de um produto pode ser influenciada 

por fatores externos, como a cultura, a classe social, a escola, a religião, os esforços 

de marketing das organizações, dentre outros, moldam a percepção do consumidor. 

Por essa razão as organizações vêm tentando, por meio de seus esforços de 

marketing, moldar e estruturar a imagem de sua marca e de seus produtos perante o 

seu público-alvo. A imagem do produto ou serviço é fortemente influenciada pelo 

resultado do balanço entre as percepções positivas e negativas do grupo.  

 

Segundo James, Lee e Kim (2014), a imagem de um produto é definida como as 

percepções refletidas por associações contidas na memória do consumidor, que 

podem englobar de certos atributos, tanto aqueles relacionados ao produto em si, 

quanto àqueles extrínsecos ao produto, como o preço, a embalagem, a imagem do 

usuário e situações de uso e os benefícios (funcionais, experienciais e/ou simbólicos).   

 

Os usuários de produtos tecnológicos compram não somente pelas especificações 

físicas, mas também pelos significados que os produtos são capazes de transmitir, 
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envolvendo não somente benefícios funcionais, mas também emocionais. (Pereira, 

2014). 

  

Para Gomes (2015), a imagem pode ser representa em três dimensões, como 

realidade externa com as representações sociais advindas de fatores sociais e 

estímulos de marketing. Realidade mental do consumidor, com a capacidade de 

processamento, armazenamento e recuperação das informações por meio da 

atenção, percepção, memória e linguagem, e a imagem da marca, que é a base para 

tomar as melhores decisões estratégicas de marketing sobre a segmentação de 

mercado específico e posicionar um produto. 

  

De acordo com Barich e Kotler (1991), a imagem de um produto é um conceito de 

percepção, ou seja, a maneira pela qual certo público discrimina um produto, uma 

marca, um político, uma empresa, um país. A imagem trata da maneira pela qual este 

público decodifica o conjunto de símbolos provenientes dos produtos e serviços. 

 

Em concordância, Keller e Machado (2006), ratificam que as imagens associadas à 

marca são propriedades extrínsecas do produto ou serviço, incluindo a maneira como 

a marca tenta atender às necessidades psicológicas e sociais dos clientes.  

 

O conjunto de imagens de uma marca reflete como as pessoas pensam 

abstratamente. No que se referem os aspectos intangíveis da marca as percepções 

que as pessoas possuem sobre a imagem de produtos, são intrínsecas ao 

pensamento humano e possuem o poder de influenciar diretamente o comportamento 

do consumidor. Sendo uma atividade mental, emocional e física na qual as pessoas 

se engajam quando selecionam, compram, usam e disponibilizam um produto ou 

serviço para satisfazer uma necessidade ou desejo (Kalieva, 2015). 

 

Para Salomon (2011), vivemos em uma sociedade em que as imagens são moldadas 

conforme a realidade social do consumidor, ou seja, existe grande importância na 

agregação da imagem ao produto. A compreensão desta importância é determinante 

para entender o desejo na compra de produtos. Assim a imagem de um produto 

também pode e deve ser um ponto de referência de impressões, positivas ou 
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negativas, que são moldadas nas mentes dos consumidores pelo contato, 

experiência, comunicação, dentre outros.  

 

Pereira (2014), afirma a associação de um produto a valores, ideias, sonhos ou 

desejos que devem ser levados em consideração, assim como as necessidades e 

desejos são influenciados por fatores internos e externos. As imagens de produtos 

podem ser concebidas como um resultado de uma transação entre os modelos 

mentais e os sinais emitidos por uma unidade ambiental ou de esforços de marketing. 

A partir disso, a atenção, seja ela automática ou consciente, comanda as percepções 

que captam os estímulos que são codificados, armazenados e recuperados na 

memória. Estas informações armazenadas irão formar as representações mentais dos 

indivíduos e refletem na sua aprendizagem e no processo de tomada de decisão.  

 

A compreensão das percepções sobre o produto pode assessorar as organizações no 

processo de armazenagem, processamento, organização e recuperação das imagens 

na memória de longo prazo de seus consumidores, que é aquela essencial para a 

formação das imagens. Vale notar que as imagens de produtos não são singulares e 

independentes, mas sim interconectadas com outras imagens e informações obtidas 

no ambiente, sejam elas visuais ou mentais, e estão em constante processo de 

mutação (Baudrillard, 2010). 

 

Dentre as várias definições de imagens dos produtos, Dobni e Zinkhan (1990), 

apresentam algumas das principais ênfases do conceito como: 

 

- Ênfase geral: a imagem é o agregado das impressões que o consumidor recebe de 

muitas fontes. A definição genérica trata a imagem do produto como uma ampla 

abstração, enfatizando tanto a percepção do consumidor quanto a divergência entre 

a percepção e a realidade. 

 

- Ênfase no aspecto simbólico: as pessoas compram objetos não somente pela sua 

utilidade, mas também pelo que eles significam. Os produtos que as pessoas 

compram têm um significado pessoal e social além de suas funções utilitárias. 
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- Ênfase na personificação do produto: os produtos possuem uma imagem de 

Personalidade, assim como as pessoas. Essa personalidade da imagem não é 

determinada somente pelas características físicas do produto, mas também por um 

conjunto de outros fatores tais como propaganda, preço e outras associações 

psicológicas e de marketing. 

 

- Ênfase no significado ou mensagem: a imagem é uma interpretação, um conjunto de 

inferências e reações sobre o produto. A definição de imagem com ênfase na 

mensagem foca o significado subjacente que o consumidor atribui ao produto. 

 

- Ênfase nos elementos cognitivos ou psicológicos: as imagens de produtos são como 

um conjunto de ideias, sentimentos e atitudes que o consumidor tem em relação ao 

produto. Na perspectiva cognitiva, a imagem é tratada como uma entidade externa e 

uma construção mental que inclui ideias, sentimentos, atitudes, conceitos mentais, 

entendimento e expectativa. 

 

Por fim, podemos dizer que a imagem do produto é uma construção social advinda de 

diversos estímulos internos e externos. Os externos são orientados pela cultura, 

linguagem, fatores sociais, em uma construção cognitiva ou emocional, sendo que o 

indivíduo a partir do repertório de informações armazenadas na memória compõe o 

conjunto de imagens sobre um dado objeto. Os processos internos como as 

representações mentais formadas a partir da atenção, percepção, memória, 

linguagem e processos superiores em meio as características pessoais do indivíduo 

como suas necessidades, motivações e envolvimento. O entendimento destes 

processos internos e externos são determinantes para entender o desejo na compra 

de produtos a partir de sua Imagem (Schuler & Toni, 2015). 

 

2.3 Contextualização da China como líder em exportação de produtos 

tecnológicos 

 

A China ainda é um país pouco conhecido para a cultura ocidental. A ascensão 

econômica do país é inegável e chama a atenção do mundo inteiro. O 

desenvolvimento da inovação e da tecnologia nacional, iniciada na década de 80 é 

impulsionada pelo governo. (Yang, Lee e Lin 2012).  
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A grande mudança na economia chinesa rumo ao que se conhece ocorreu após 1979, 

antes desta data, o país tinha sua economia e a maior parte de sua população com 

as bases assentadas no setor agropecuário. Após o início do processo de abertura 

econômica, obteve sua estrutura alterada rapidamente, e a indústria tornou-se o 

centro dinâmico, passando a produzir em escala global. (Machado & Ferraz, 2006). 

 

Em conformidade Eichengreen e Tong (2004), reforçam que após 1979 a China 

rompeu com as comunas agrárias, substituindo-se por um sistema de contratos que 

estabelecia que as famílias ficassem com 90% da produção agrícola e que os 10% 

restantes fossem destinadas ao governo, podendo ser pagos com sementes, adubos 

e/ou equipamentos agrícolas. Com isso, o velho e obsoleto processo de produção 

agrícola deu lugar a um novo sistema que promoveu o aumento contínuo e 

significativo da produção de grãos, tornado a China uma das economias mais 

importantes do mundo.  

 

Já no campo externo, a reforma teve como foco principal na concessão de incentivos 

aos investimentos estrangeiros e de estímulos às exportações, importantes para a sua 

geração de superávits comerciais e de reservas cambiais para fazer frente ás 

necessidades de importação do país, especialmente dos bens de capital com 

intensidade tecnológica mais elevada (Hong, 2012). 

 

Para Sheng e Geng (2012), a China adotou um sistema de produção consubstanciado 

por uma rede institucional de processos em todos os níveis da cadeia de suprimentos 

de serviços governamentais, assentado em quatro bases distintas, mas intimamente 

relacionadas sendo: 

 

- Em primeiro lugar, foi fundamental para tornar o país em uma plataforma de 

produção em escala global, a rede formada por empresas multinacionais que 

subcontratam pequenas e médias empresas para realização das atividades 

produtivas; 

 

- Em segundo lugar, o que tornou possível a construção e a operacionalização dessa 

plataforma produtiva foi a atuação das empresas estatais da área de logística, energia, 
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estradas, telecomunicações, transportes e portos, que, baseando-se no forte 

planejamento, no investimento fixo em grande escala e em controles administrativos 

operam de forma verticalizada em prol da constituição de uma rede de infraestrutura, 

com escala e eficiência estratégica para a competitividade e produtividade chinesas; 

 

- Em terceiro lugar a base do sistema de produção Chinês, foi viabilizado com a 

disponibilização de recursos financeiros para construir e manter a rede de 

infraestrutura supracitada, capitaneada pelos bancos estatais, pela elevada poupança 

doméstica, por mercados financeiros relativamente subdesenvolvidos e por uma conta 

capital fechada; 

 

Por último, chama-se a atenção para a cadeia de suprimentos de serviços 

governamentais, que atua, por exemplo, na proteção dos direitos de propriedade, 

reduzindo custos de transação minimizando os riscos de negócios e alinhando os 

serviços governamentais com os interesses do mercado. 

 

Na visão de Barbosa e Mendes (2006), a China focou em um padrão de crescimento 

baseado numa forma de industrialização rápida, com fortes mudanças estruturais na 

base do país, ancorada em altas taxas de investimento e puxada pela presença ativa 

do Estado (seja por meio das empresas estatais, seja por meio da concessão de 

incentivos e do direcionamento dos investimentos), pelo grande potencial do seu 

mercado interno e pelos setores exploradores. 

 

Este tipo de planejamento foi facilitado pelas características políticas do país. No 

sistema unipartidário, os objetivos do Governo podem ser descentralizados e 

repassados para os Governos locais, para os quais o Partido Comunista seleciona 

oficiais de todos os níveis para atuarem de acordo com seu planejamento e atingir os 

objetivos gerais da economia.   

 

Esse controle incomum do Estado sobre o sistema financeiro permitiu que os 

Governos locais pudessem desenvolver rapidamente a infraestrutura (estradas, portos 

e energia) incentivando os investimentos das empresas por meio da infraestrutura 

confiável e financiamento de baixo custo (Dollar & Jones, 2013). 
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Ao analisar o crescimento econômico da China, Nonnenberg et al. (2008), colocam a 

inserção internacional como uma das principais causas das elevadas taxas de 

crescimento observadas na economia do país, as quais foram alavancadas pela 

criação de um moderno setor industrial, sendo parte relevante de sua estratégia de 

expansão econômica. 

 

A China adotou dois regimes de comércio que contribuíram para o crescimento de 

suas exportações: o regime ordinário que caracteriza pela concentração do comércio 

exterior das empresas estatais a partir de reformas iniciadas em 1978. Já o regime de 

processamento das exportações inaugurou a participação de empresas de capital 

misto no comércio exterior constituídas por meio de parcerias entre empresas 

estrangeiras e cooperativas nacionais, promovendo a redução da centralização desse 

comércio nas empresas estatais (Oliveira, Leão e Chernavsky, 2010). 

 

No âmbito desse regime, o Governo Chinês incentivou a entrada de empresas 

estrangeiras para o setor de tecnologia com a isenção de impostos para as empresas 

que destinassem 70% de suas vendas para exportação, pela proteção dos lucros, 

apoio financeiro por condições de crédito diferenciadas e taxas de juros menores às 

empresas que reinvestissem seus lucros no mercado interno, bem como pela 

concessão de subsídios ás empresas estrangerias que formassem parcerias com as 

cooperativas locais (Chinn, 2013). 

 

Cunha (2007), aponta pelo menos três dimensões para o importante papel que a 

China adquiriu na economia internacional: O significativo crescimento de suas 

exportações, a sua demanda crescente por matérias primas e energia e sua 

atratividade em termos de investimento estrangeiro. 

 

2.4 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 
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na dimensão Inovatividade, mas também nos demais elementos relacionados ao 

Otimismo, Desconforto, Insegurança e também a Inovatividade.  

 

Ainda Parasunaman e Colby (2001), afirmam 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), ratificado por (Lima et al., 2018). 

 

São quatro as dimensões que compõem 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, composto 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, flexibilidade e eficiência nas suas vidas. 

 

2) Inovatividade: Dimensão significativamente tendenciosa do indivíduo no que 

tange a ser pioneiro na adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia. 

 

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. 

 

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

condizentes com questões causais que influenciaram suas expectativas.  

 

A Definição de inovação como sendo uma ideia prática ou objeto que é percebido 

como sendo novo pelo indivíduo ou outra unidade de adoção. No caso de um produto, 

ele só será visto como inovador para um determinado consumidor ou mercado se seus 

atributos e benefícios forem considerados novos em relação ao padrão atual. (Rogers, 

2003). 

 

Com base no comportamento do consumidor, estudiosos, como Abadde (2014), 

criaram classificações para os consumidores, buscando na personalidade a utilização 

de produtos tecnológicos, influenciados pela imagem positiva se destacando no grupo 

social. Neste caso origina-se o chamado consumidor de produtos inovadores 

tecnológicos. 

 

A Inovatividade também pode ser definida como a capacidade ou a propensão do 

consumidor aceitar os novos produtos sem resistência a mudanças. 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 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 e 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 
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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 chinesa, 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. 

 

 

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 
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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. 

 

2.4.1 Os cinco tipos de clientes de tecnologia 

 

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

voltados a satisfação, aspectos cognitivos voltados a comportamentos oriundos de 

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 consumidores 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 por meio da empresa ou sua 

oferta (produtos e serviços)” (Kumar, 1996, p.9). Corroborando, o sentido de 
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encantamento do cliente ou satisfação, está afixado no estado emocional 

profundamente positivo da experiência de compra. (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 com altos níveis de Otimismo 

e Inovatividade, mas, ao mesmo tempo revela níveis altos de Desconforto e 

Insegurança Rojas-Méndez, Parasuraman & Papadopoulos (2017).  

No segmento dos Céticos todos os escores são baixos em todas as dimensões. Para 

Grandón & Ramírez-Correa (2018). 

 

Na segmentação dos Paranoicos difere um pouco dos demais, pois apresenta altos 

índices de Otimismo, revelando níveis altos nas dimensões inibidoras de adoção, este 

grupo apresenta, ainda, baixo grau de Inovatividade (Stock, R., & Gross, M., 2016, 

January). 

 

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 dispostas na tabela 02, 

seguindo conforme (Souza & Luce, 2005). 
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Tabela 2 Topologia dos adotantes de tecnologia 
Topologia dos adotantes de tecnologia 
 

TIPOS Condutores Inibidores   

  Otimismo Inovatividade Desconforto Insegurança 

Exploradores Alto Alto Baixo Baixo 

Pioneiros Alto Alto Alto Alto 

Céticos Baixo Baixo Baixo Baixo 

Paranoicos Alto Baixo Alto Alto 

Retardatários Baixo Baixo Alto Alto 

Fonte: 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. 

 

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 da TRI, se caracteriza como 

um instrumento de mensuração das atitudes e crenças dos indivíduos, extremamente 
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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 TRI, 

Parasuraman (2000) e Parasuraman & Colby (2001), propuseram uma escala para 

mensuração da prontidão dos consumidores, denominada Technology Readiness 

Index (TRI). 

 

2.4.2 Technology Readiness Index (TRI) 

 

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

Index (TRI), composto por diversas fases. O construto 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, 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 origens 

em uma ampla revisão de literatura a respeito do tema e em pesquisas quantitativas 
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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 foi gerado, 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 a escala de concordância de 10 pontos em que 1 representava “Discordo 

totalmente” e 10 correspondia a “Concordo totalmente”. A partir dos resultados, a 

qualidade do instrumento de medida foi avaliada através de análise fatorial 

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

através do coeficiente Alfa de Cronbach. Após este processo estatístico, a escala 

inicial foi refinada, passando a contar com 28 itens. 

 

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

foram novamente analisados à luz da análise fatorial exploratória e do coeficiente Alfa 

de Cronbach. A primeira deu suporte à estrutura de quatro fatores, contudo, foram 

obtidos valores Alfa muito baixos para as 4 dimensões, o que indicou falta de 

confiabilidade da escala. Duas questões foram, então, levantadas: (1) muitos dos itens 

da escala 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 
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características de prontidão para tecnologia não podiam ser transferidas para a 

população como um todo. 

 

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

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

discussão, iniciados ainda na primeira fase, resultando na adição de 38 novos itens.  

 

A nova escala, agora com 66 afirmações, foi submetida à avaliação em estudo 

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

telefônica assistida por computador (CATI – Computer Assisted Telephone 

Interviewing). Foram realizadas 1000 entrevistas com indivíduos acima de 18 anos, 

aleatoriamente selecionados através de software específico. Além dos 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, 

composta por 36 itens agrupados nas quatro dimensões já comentadas: Otimismo, 

Inovatividade, Desconforto e Insegurança, as facetas da prontidão para tecnologia. 

 

Esta estrutura final foi avaliada através dos procedimentos estatísticos já utilizados, 

apresentando coeficientes de confiabilidade adequados (Otimismo = 0,81; 

Inovatividade = 0,80; Desconforto = 0,75; Insegurança = 0,74). A análise fatorial 

confirmatória indicou bom ajustamento do modelo proposto11 (GFI = 0,91; TLI = 0,87; 

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

a Posse e uso de produtos e serviços tecnológicos com as médias da TRI, 

proporcionou evidências da validade de construto 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 



  38 

 

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, 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.  
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3 Metodologia   

 

A metodologia é fundamental na realização de um trabalho científico, portanto, nesta 

seção serão descritas as características deste estudo e os procedimentos para 

condução da pesquisa. O objetivo fundamental da pesquisa científica é encontrar 

respostas para os 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. 

 

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 baseado nos métodos científicos.  

 

A metodologia de pesquisa abordada neste capítulo foi utilizada para relatar os 

procedimentos necessários para a realização dos objetivos propostos nesta 

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

atendimento do objetivo geral do estudo que constitui em mensurar a prontidão dos 

consumidores brasileiros para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia 

chinesa utilizando a escala Technology Readiness Index TRI. 

 

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 a prontidão dos 

consumidores brasileiros, para adoção de produtos e serviços baseados em 

tecnologia chinesa. Como objetivos específicos primeiro avaliar a escala TRI para 

mensurar a prontidão à tecnologia no contexto do consumo de produtos e serviços 
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chineses; segundo Modelar o relacionamento entre a escala TRI com os construtos 

imagem negativa e Desejo de Posse de produtos e serviços baseados em tecnologia 

chinesa; e o terceiro Caracterizar o perfil da amostra estudada em relação ao consumo 

de produtos e serviços tecnológicos chineses. 

 

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

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

descritiva deve ser utilizada quando se tem como propósito descrever as 

características de grupos, estabelecer as proporções de elementos numa população 

específica que tenham determinadas características ou comportamentos ou ainda 

descobrir ou verificar a existência de relação entre as 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, quanto 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 da escala TRI no estudo da adoção de produtos e serviços de tecnologia 

chinesa por meio dos consumidores.  

 

Este estudo envolveu, uma pesquisa descritiva quantitativa que contemplou a 

aplicação do questionário de pesquisa aos consumidores de produtos e serviços 

chineses e posterior avaliação do instrumento utilizado a partir de procedimentos 

estatísticos pertinentes aos objetivos do estudo. 
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3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

O tema “Adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia chinesa”, foi 

fundamental para a compreensão da natureza do construto prontidão para tecnologia. 

Utiliza-se a escala TRI para mensurar o construto prontidão de adoção de produtos e 

serviços tecnológicos. É chamado de escala ou instrumento de medida, um conjunto 

de itens que pretende revelar níveis de variáveis teóricas, não diretamente 

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

queremos medir um fenômeno que acreditamos existir por causa do entendimento 

teórico que temos do mundo, o qual não podemos acessar diretamente”. 

 

A elaboração do questionário teve como fundamento o estudo de Parasuraman (2000) 

a escala 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 chinesa, de maneira semelhante foi 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 da realização da dissertação em 2019 no que se refere 

ao entendimento da tecnologia de produtos e serviços chineses.  

 

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 da escala TRI e as respostas às questões sobre 

produtos e serviços de tecnologia.  

 

O questionário abaixo 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 “DISCORDO TOTALMENTE” e 10 

(dez) referente a “CONCORDO TOTALMENTE”. Dividido em seis blocos com 50 

afirmações da escala TRI, sobre tecnologia envolvendo aspectos relativos à imagem 

negativa, Posse, Otimismo, Inovatividade, Desconforto e Insegurança relacionados 

aos produtos e serviços de tecnologia chinesa. 
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Tabela 3 Questionário para aplicação da escala TRI 
Questionário para aplicação da escala TRI 
 

1.º Escala – Posse 

1 Eu gostaria de possuir um Smartphone Chinês 

2 Eu gostaria de possuir um Computador Chinês 

3 Eu gostaria de possuir Aparelhos eletrônicos como MP3, MP4, MP5 e MP6 Chinês 

4 Eu gostaria de possuir uma Câmera Filmadora Chinesa 

5 Eu gostaria de possuir um Vídeo Game Chinês 

6 Eu gostaria de possuir um Tablet Chinês 

7 Eu gostaria de possuir um Drone Chinês 

8 Eu gostaria de possuir um Kit de Maquiagem Chinesa 

9 Eu gostaria de possuir um Relógio de Luxo Chinês 

10 Eu gostaria de possuir um Perfume de Luxo Chinês 

2.º Escala TRI - Otimismo (OPT) 

11 
A tecnologia de produtos chineses permite que as pessoas tenham mais controle sobre o seu 
dia-a-dia 

12 
Produtos e serviços chineses que utilizam as mais novas tecnologias são muito mais 
convenientes de usar porque você não fica restrito ao horário comercial 

13 
Você gosta de produtos chineses porque lhe permitem adequar as coisas às suas próprias 
necessidades 

14 Você prefere usar a tecnologia chinesa mais avançada 

15 
Você gosta da ideia de fazer negócios online usando celular chinês, porque não fica restrito ao 
horário comercial 

16 Os produtos chineses fazem com que você fique mais eficiente no seu trabalho 

17 Produtos chineses são mais estimulantes 

18 Produtos chineses lhe dão mais liberdade 

19 
Aprender como usar produtos chineses pode ser tão recompensador quanto ter os próprios 
produtos 

20 Você está seguro de que os produtos chineses são mais confiáveis 

3.º Escala TRI - Inovação (INN) 

21 Outras pessoas lhe pedem conselhos sobre produtos chineses 

22 Parece que seus amigos estão utilizando mais produtos chineses do que você 

23 Em geral, você está entre os primeiros do seu grupo de amigos a adquirir produtos chineses 

24 Normalmente, você consegue entender os novos produtos chineses sem a ajuda de outros 

25 Você está atualizado com os últimos produtos chineses das suas áreas de interesse 

26 Você gosta do desafio de entender produtos chineses 

27 Você tem menos problemas que outras pessoas na utilização de produtos chineses 

4.º Escala TRI - Desconforto (DIS) 

28 
Os serviços de suporte técnico de produtos chineses não ajudam, porque são muito 
complicados 

29 
Às vezes, você acha que os produtos chineses não são projetados para serem usados por 
pessoas comuns, por que são complicados 
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30 Não existe manual de produtos chineses que seja escrito em uma linguagem simples 

31 
Quando você utiliza o suporte técnico de um fornecedor de produtos chineses, às vezes, você 
se sente como se alguém que sabe mais do que você estivesse tirando vantagem de você 

32 
Na compra de um produto chinês, você prefere o modelo básico em vez de um modelo com 
muitas características adicionais 

33 
 É constrangedor quando você tem problemas com algum produto chinês, enquanto outras 
pessoas estão olhando 

34 
Deveria haver cuidado ao substituir produtos nacionais por produtos chineses, pois produtos 
chineses podem falhar 

35 
Muitos produtos chineses apresentam riscos à saúde ou à segurança que não são descobertos 
até que as pessoas tenham utilizado 

36 
A tecnologia de produtos chineses possibilita o governo e as empresas acesso às informações 
confidenciais dos consumidores 

37 Os produtos chineses parecem sempre falhar no pior momento possível 

5.º Escala TR I - Insegurança (INS) 

38 
Você considera seguro fornecer o número do seu cartão de crédito na compra de produtos 
chineses 

39 Você considera seguro fazer qualquer tipo de transação financeira com produtos chineses 

40 
Você tem receio de que as informações que você disponibiliza na compra de produtos chineses 
serão vistas por outras pessoas 

41 Você se sente seguro em fazer negócios com uma empresa que só vende produtos chineses 

42 Qualquer transação realizada com produtos chineses deveria ter mais garantia 

43 
Sempre que se usa produtos chineses é necessário checar, cuidadosamente, se o produto não 
está sujeito a falhas 

44 Deve-se procurar ter mais segurança quando se faz negócio envolvendo produtos chineses 

45 
Quando você liga para uma empresa, você prefere falar no setor de produtos nacionais do que 
de produtos chineses 

46 
Quando você fornece informação a um site chinês, você nunca pode ter certeza de que ela 
realmente chegou ao destino certo 

6.º Escala – Imagem 

47 Você associa produto chinês a produto de baixa qualidade 

48 Você associa produto chinês a produto falsificado 

49 Você associa produto chinês a produto barato 

50 O uso de produto chinês prejudica a sua Imagem pessoal 

Fonte: Parasuraman e Colby (2001), adaptada pelo autor.  

 

As perguntas de números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 49, e 50 relativas aos construtos Desconforto, Insegurança e Imagem foram 

formuladas em escala inversa, quanto maior o escore, mais negativa é a intensidade 

do construto. Este é o motivo de se designar a Imagem em estudo, como imagem 

negativa da tecnologia chinesa. 
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A partir da elaboração do questionário eletrônico com as questões distribuídas nos 

seis 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% dos respondentes necessários caracterizado como um pré-teste. Foi 

enviado por meio do link do Google drive, o qual permitiu realizar alguns ajustes no 

que se refere à redação (que deveria ser mais clara) de alguns produtos e serviços 

tecnológicos. Contudo, é importante ressaltar que os itens da escala TRI se mostraram 

de fácil entendimento pelos respondentes, não sofrendo nenhuma alteração, e os 

ajustes realizados não afetaram a estrutura do questionário como um todo. Como 

resultado, obteve-se um melhor entendimento da escala. 

 

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. 

 

3.2.1 População 

 

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

elementos que apresentam características em comum, podendo ser quantificada, 

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

A população deste questionário foi de 1051 respondentes, disponibilizado na intranet 

do Grupo Drogarias Pacheco e São Paulo (DPSP), e ainda pelos contatos do LinkedIn 

externos do grupo. 

https://br.linkedin.com/
https://br.linkedin.com/
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O objetivo desta pesquisa permitiu avaliar a aplicabilidade da escala “Technology 

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

tecnologia e mensurar a prontidão.  

 

3.2.3 Método de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro a dezembro de 2019. Para este 

propósito foi elaborado um formulário eletrônico, disponibilizado por meio da internet. 

Este questionário foi ainda disponibilizado na intranet do Grupo Drogarias Pacheco e 

São Paulo (DPSP), e ainda pelos contatos do LinkedIn externos do grupo. 

 

3.2.4 Procedimentos de Análise 

 

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

em 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 

https://br.linkedin.com/
https://br.linkedin.com/


  46 

 

foram então analisados por meio da estatística descritiva e modelagem de equações 

estruturais. 
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4 Apresentação de 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 na escala TRI, por consumidores 

de produtos e serviços de tecnologia chinesa. 

 

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 da escala, (III) a pesquisa das 

influências entre os construtos da escala 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 da escala 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. 

 

Foi observado na pesquisa 186 Outliers multivariados, que foram retirados da amostra 

conforme a tabela abaixo. 

 
Tabela 4 Outliers multivariados 
Outliers multivariados 
 

Respondentes Outliers Multivariados Total 

1051 186 865 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

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

que as observações com valores extremos frequentemente constituem casos 

inválidos da população. A eliminação destes casos purifica os seus resultados para a 

referida análise (Hair et al., 2009). 

 

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). 
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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 construto e verificar a existência ou não de intercorrelação 

significante. Caso o resultado do teste seja significativo, indica que há a linearidade 

nos dados.  

 

O tabela 5 aponta que existe significância estatística das correlações entre as 

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

 

Tabela 5 KMO and Bartlett's Test 
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 da escala 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, 

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 da escala estrutural foi aplicado o método PLS – 

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

normalidade dos dados. 
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4.4 Modelagem de equações estruturais 

 

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

construtos da escala TRI e os fatores desejo de posse e imagem negativa, utilizou-se 

a modelagem de equações estruturais. As escalas propostas na pesquisa estão 

representados nas figuras 03 e 04. 

 

A figura 03 apresenta o efeito da escala TRI, formada pelos construtos Otimismo 

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

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

apresentado na figura com seus respectivos indicadores, assim como o desejo de 

posse de produtos tecnológicos completando a escala, com suas variáveis 

observáveis (que são as questões formuladas no questionário).

 

Figura 3 - Efeito escala TRI sobre Desejo de Posse 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A figura 04 apresenta o efeito da escala TRI formada pelos construtos Otimismo 

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

negativa de produtos e serviços (IMAGEM). A figura exibe cada construto da escala 

TRI, com seus respectivos indicadores, influenciando a imagem negativa de produtos 

e serviços tecnológicos chineses, apresentada na figura com os seus indicadores. 
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Figura 4 - Efeito escala TRI sobre Imagem da tecnologia chinesa 
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 nas tabelas 6 e 7: 

 

Tabela 6 Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade interna 

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) 
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Fonte: Hair et al. (2010) 

 

Tabela 7 Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 

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 0.60 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) 
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  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 

construto 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) 
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  < 5 

< 3.3 (ideal) 

Kock and Lynn (2012) 

 

Fonte: Hair et al. (2010) 

 

4.4.1 Influência da Escala TRI sobre Desejo de Posse 

 

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

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

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

em influenciar a dimensão de “Posse de produtos e serviços tecnológicos chineses”. 

Desta forma, descreve-se inicialmente o modelo que relaciona a escala TRI ao 

construto Posse. 

 

 

Figura 5 - Efeito escala TRI sobre Desejo de 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 08 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 
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Tabela 8 Teste das cargas fatoriais com todos os indicadores  
Teste das cargas fatoriais com todos os indicadores  
 

  DIS INN INS OPT POSSE 

DIS1 0,727         

DIS2 0,781         

DIS3 0,768         

DIS4 0,771         

DIS5 0,762         

DIS6 0,771         

DIS7 0,708         

DIS8 0,743         

DIS9 0,758         

DIS10 0,709         

INN1   0,693       

INN2   -0,653       

INN3   0,805       

INN4   0,753       

INN5   0,812       

INN6   0,767       

INN7   0,748       

INS1     0,756     

INS2     0,824     

INS3     -0,692     

INS4     0,801     

INS5     -0,594     

INS6     -0,653     

INS7     -0,566     

INS8     -0,599     

INS9     -0,585     

OPT1       0,838   

OPT2       0,873   

OPT3       0,844   

OPT4       0,829   

OPT5       0,88   

OPT6       0,879   

OPT7       0,891   

OPT8       0,891   

OPT9       0,877   

OPT10       0,846   

POSSE1         0,825 

POSSE2         0,879 

POSSE3         0,858 
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POSSE4         0,874 

POSSE5         0,873 

POSSE6         0,887 

POSSE7         0,855 

POSSE8         0,842 

POSSE9         0,877 

POSSE10         0,87 

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. 

 

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

estando representado pela figura 06. 

 

Figura 6 - Efeito escala TRI sobre Desejo de Posse modelo final 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A tabela 09 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 
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Tabela 9 Teste das cargas fatoriais modelo final 
Teste das cargas fatoriais modelo final 
 

 DIS INN INS OPT POSSE 

DIS1 0,727     

DIS2 0,781     

DIS3 0,768     

DIS4 0,771     

DIS5 0,762     

DIS6 0,771     

DIS7 0,708     

DIS8 0,743     

DIS9 0,758     

DIS10 0,709     

INN1  0,714    

INN3  0,806    

INN4  0,748    

INN5  0,812    

INN6  0,760    

INN7  0,745    

INS1   0,819   

INS2   0,864   

INS4   0,834   

OPT1    0,838  

OPT2    0,873  

OPT3    0,844  

OPT4    0,829  

OPT5    0,880  

OPT6    0,879  

OPT7    0,891  

OPT8    0,891  

OPT9    0,877  

OPT10    0,846  

POSSE1     0,825 

POSSE2     0,878 

POSSE3     0,858 

POSSE4     0,874 

POSSE5     0,873 

POSSE6     0,887 

POSSE7     0,855 

POSSE8     0,842 

POSSE9     0,877 

POSSE10     0,870 

      
Fonte: Dados da pesquisa 
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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 10 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios 

de Hair et al. (2010), descritos nas tabelas 6 e 7, 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 10 Teste confiabilidade TRI X Posse  

Teste confiabilidade TRI X Posse 

  Alfa de Cronbach Fiabilidade composta 
Variância Média Extraída 

(AVE) 

DIS 0,914 0,928 0,563 

INN 0,865 0,894 0,585 

INS 0,790 0,877 0,704 

OPT 0,963 0,967 0,748 

POSSE 0,962 0,967 0,747 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 10 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da 

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

construtos Desconforto (DIS) e Inovatividade (INN) apresentaram AVE – Variância 

média extraída, abaixo de 0,60 índice recomentado por Hair et al. (2010) para a 

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

Bagozzi (1988), exposto na tabela 07, apresentando AVE igual ou superior a 0,40.  

 

A Tabela 11 visa avaliar 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 
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Correlação das variáveis latentes 

 

  DIS INN INS OPT POSSE 

DIS 0,750         

INN 0,633 0,765       

INS -0,696 -0,620 0,839     

OPT 0,332 0,670 -0,335 0,865   

POSSE 0,265 0,619 -0,316 0,887 0,864 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a raiz de AVE é superior, as correlações entre as varáveis latentes significam 

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 12 Cross loadings 
Cross loadings 
 

 DIS INN INS OPT POSSE 

DIS1 0,727 0,541 -0,476 0,280 0,228 

DIS2 0,781 0,530 -0,548 0,279 0,206 

DIS3 0,768 0,477 -0,567 0,243 0,205 

DIS4 0,771 0,474 -0,543 0,273 0,229 

DIS5 0,762 0,499 -0,529 0,242 0,210 

DIS6 0,771 0,505 -0,528 0,285 0,227 

DIS7 0,708 0,390 -0,471 0,176 0,114 

DIS8 0,743 0,420 -0,510 0,178 0,147 

DIS9 0,758 0,468 -0,537 0,278 0,213 

DIS10 0,709 0,368 -0,510 0,182 0,131 

INN1 0,252 0,714 -0,307 0,779 0,719 

INN3 0,553 0,806 -0,517 0,447 0,419 

INN4 0,547 0,748 -0,514 0,386 0,361 

INN5 0,574 0,812 -0,562 0,427 0,392 

INN6 0,601 0,760 -0,531 0,393 0,353 

INN7 0,577 0,745 -0,547 0,354 0,326 

INS1 -0,585 -0,521 0,819 -0,262 -0,247 

INS2 -0,590 -0,526 0,864 -0,307 -0,284 
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INS4 -0,579 -0,515 0,834 -0,273 -0,264 

OPT1 0,289 0,553 -0,275 0,838 0,742 

OPT2 0,256 0,548 -0,264 0,873 0,776 

OPT3 0,349 0,626 -0,337 0,844 0,766 

OPT4 0,230 0,491 -0,219 0,829 0,752 

OPT5 0,275 0,577 -0,306 0,880 0,784 

OPT6 0,272 0,580 -0,272 0,879 0,770 

OPT7 0,300 0,593 -0,306 0,891 0,785 

OPT8 0,292 0,603 -0,314 0,891 0,784 

OPT9 0,331 0,621 -0,321 0,877 0,773 

OPT10 0,280 0,607 -0,281 0,846 0,738 

POSSE1 0,258 0,540 -0,283 0,722 0,825 

POSSE2 0,220 0,545 -0,260 0,784 0,878 

POSSE3 0,256 0,554 -0,319 0,747 0,858 

POSSE4 0,198 0,514 -0,248 0,756 0,874 

POSSE5 0,245 0,569 -0,309 0,781 0,873 

POSSE6 0,226 0,538 -0,276 0,776 0,887 

POSSE7 0,208 0,510 -0,247 0,758 0,855 

POSSE8 0,223 0,525 -0,268 0,766 0,842 

POSSE9 0,242 0,543 -0,270 0,781 0,877 

POSSE10 0,217 0,512 -0,255 0,787 0,870 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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 chineses. Para isto são examinados os coeficientes de caminho no 

modelo concebido. A tabela 06 apresenta os coeficientes de caminho. 
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Tabela 13 Path coefficients 
Path coefficients 
 

 DIS INN INS OPT POSSE 

DIS     -0,110 

INN     0,087 

INS     -0,056 

OPT     0,846 

POSSE      

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que a Inovatividade (coeficiente = 0,087) e Otimismo (coeficiente = 

0,846) exercem influência positiva sobre a Posse de produtos e serviços com 

tecnologia chinesa e que a Insegurança (coeficiente = -0,056) e o Desconforto 

(coeficiente = -0,110)   possuem uma relação inversa com a mencionada dimensão. 

 

Entretanto, faz-se necessário testar a significância estatística das relações 

observadas. A significância estatística pode ser testada pelo método Bootstraping, 

que consiste em simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa. Estas 

amostras permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão e da 

estatística t usada no teste da significância dos coeficientes de caminho. 

 

A tabela 14 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 
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Figura 7 - Estatística t dos coeficientes de caminho TRI versus Posse 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Tabela 14 Teste T dos path coefficients  
Teste T dos path coefficients 
 

 Amostra 
original (O) 

Média da 
amostra (M) 

Desvio Padrão 
(STDEV) 

Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores de P 

DIS -> 
POSSE 

-0,110 -0,105 0,032 3,428 0,001 

INN -> 
POSSE 

0,087 0,085 0,035 2,454 0,014 

INS -> 
POSSE 

-0,056 -0,053 0,032 1,743 0,082 

OPT -> 
POSSE 

0,846 0,848 0,021 39,872 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 14 mostra que as relações observadas as quais foram estatisticamente 

significativas, uma vez que os valores de P foram inferiores a 0,05, ou 5%, com 

exceção da Insegurança com Valor de P = 0,082. Desta forma, foi possível verificar 

que os construtos da escala TRI, com exceção da Insegurança, apresentaram 

influências significativas sobre o desejo de posse de produtos e serviços de tecnologia 

chinesa. A Inovatividade (coeficiente = 0,087, Valor de P = 0,014 ), e Otimismo 

(coeficiente = 0,846, Valor de P = 0,000), exercem influência positiva e significativa 

sobre a Posse de produtos e serviços com tecnologia chinesa e que a Insegurança 
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(coeficiente = -0,056, Valor de P = 0,082),  e o Desconforto (coeficiente = -0,110 Valor 

de P = 0,001), possuem uma relação inversa com a mencionada dimensão. A relação 

entre a Insegurança e Posse não foi significativa ao nível de 5% (coeficiente = -0,056, 

Valor de P = 0,082).  

Estes achados mostram que quanto maiores os níveis de Otimismo e Inovatividade, 

maior é o desejo de posse de produtos e serviços com tecnologia chinesa, enquanto 

maior os níveis de Desconforto (não significativo) e Insegurança, menor o desejo de 

posse da tecnologia chinesa. 

 

4.4.2 Influência da Escala TRI sobre Imagem de produtos e serviços chineses   

 

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

negativa de produtos e serviços chineses”. 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 “imagem negativa de produtos e serviço chineses”. Desta forma, 

descreve-se inicialmente o modelo que relaciona a escala TRI ao construto imagem 

negativa. 

 
Modelo 2 - TRI X IMAGEM NEGATIVA 

 

Figura 8 - Efeito escala TRI sobre Imagem Negativa modelo   
Fonte: Dados da pesquisa 
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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 Índices escala TRI Versus Imagem Negativa com todos indicadores 
Índices escala TRI Versus Imagem Negativa com todos indicadores 
 

  DIS IMAGEM INN INS OPT 

DIS1 0,695         

DIS2 0,760         

DIS3 0,757         

DIS4 0,745         

DIS5 0,763         

DIS6 0,741         

DIS7 0,758         

DIS8 0,766         

DIS9 0,763         

DIS10 0,758         

IMAGEM1   0,903       

IMAGEM2   0,926       

IMAGEM3   0,917       

IMAGEM4   0,875       

INN1     0,041     

INN2     -0,738     

INN3     0,679     

INN4     0,739     

INN5     0,711     

INN6     0,766     

INN7     0,739     

INS1       -0,562   

INS2       -0,643   

INS3       0,741   

INS4       -0,640   

INS5       0,774   

INS6       0,806   

INS7       0,753   

INS8       0,771   

INS9       0,726   

OPT1         0,833 

OPT2         0,876 

OPT3         0,829 

OPT4         0,834 

OPT5         0,882 

OPT6         0,881 
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OPT7         0,891 

OPT8         0,892 

OPT9         0,876 

OPT10         0,850 

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. 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo TRI versus Imagem Negativa foi 

recalculado estando representado pela figura 09. 

 

Figura 9 - Efeito escala TRI sobre Imagem Negativa com indicadores significativos 
modelo final 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A tabela 16 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 
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Tabela 16 Teste dos Indicadores validados com indicadores significativos  
Teste dos Indicadores validados com indicadores significativos 
 

  DIS IMAGEM INN INS OPT 

DIS1 0,695         

DIS2 0,760         

DIS3 0,757         

DIS4 0,745         

DIS5 0,763         

DIS6 0,741         

DIS7 0,758         

DIS8 0,766         

DIS9 0,763         

DIS10 0,758         

IMAGEM1   0,904       

IMAGEM2   0,926       

IMAGEM3   0,916       

IMAGEM4   0,875       

INN3     0,796     

INN4     0,809     

INN5     0,820     

INN6     0,843     

INN7     0,828     

INS3       0,726   

INS5       0,810   

INS6       0,828   

INS7       0,794   

INS8       0,805   

INS9       0,754   

OPT1         0,833 

OPT2         0,876 

OPT3         0,829 

OPT4         0,834 

OPT5         0,882 

OPT6         0,881 

OPT7         0,891 

OPT8         0,892 

OPT9         0,876 

OPT10         0,850 

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. 
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A Tabela 17 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios 

de Hair et al. (2010), descritos nas tabelas 6 e 7, 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 

Insegurança, associados a dimensão inibidora mostrou menor adequação para 

explicar o fator imagem negativa de produtos e serviços chineses. Sendo que, a 

confiabilidade composta (CR) apresenta índice satisfatório (0,91), como também o 

coeficiente de Alfa de Cronbach (0,88), demonstrando consistência interna desta 

escala. 

 

Tabela 17 Confiabilidade interna da escala TRI Versus Imagem Negativa 
Confiabilidade interna da escala TRI Versus Imagem Negativa 
 

  Alfa de Cronbach Fiabilidade composta Variância Média Extraída (AVE) 

DIS 0,914 0,928 0,564 

IMAGEM 0,927 0,948 0,820 

INN 0,880 0,911 0,672 

INS 0,876 0,907 0,619 

OPT 0,963 0,967 0,748 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 17 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da 

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

construtos Desconforto (DIS), Inovatividade (INN) e Insegurança (INS) apresentaram 

AVE – Variância média extraída, abaixo de 0,68 índice recomentado por Hair et al. 

(2010), para a validade convergente do construto. Contudo, tais construtos atendem 

o critério de Bagozzi (1988), exposto na tabela 7, apresentando AVE igual ou superior 

a 0,40.  

 

A Tabela 18 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. 
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Tabela 18 Correlação das variáveis latentes 

Correlação das variáveis latentes 
 

 DIS IMAGEM INN INS OPT 

DIS 0,751     

IMAGEM 0,379 0,905    

INN 0,675 0,203 0,820   

INS 0,717 0,466 0,448 0,787  

OPT 0,309 -0,375 0,477 0,148 0,865 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como a raiz de AVE é superior, as correlações entre as varáveis latentes, significa 

que a escala TRI satisfaz ao critério estabelecido por Hair et al. (2010), para 

demonstrar a validade convergente. 

 

Tabela 19 Cross loadings 
Cross loadings 
 

  DIS IMAGEM INN INS OPT 

DIS1 0,695 0,245 0,603 0,434 0,277 

DIS2 0,760 0,223 0,563 0,508 0,276 

DIS3 0,757 0,260 0,529 0,522 0,240 

DIS4 0,745 0,242 0,528 0,514 0,269 

DIS5 0,763 0,283 0,549 0,554 0,238 

DIS6 0,741 0,219 0,537 0,505 0,282 

DIS7 0,758 0,342 0,451 0,583 0,172 

DIS8 0,766 0,299 0,475 0,488 0,175 

DIS9 0,763 0,305 0,513 0,605 0,273 

DIS10 0,758 0,358 0,405 0,616 0,178 

IMAGEM1 0,361 0,904 0,185 0,438 -0,350 

IMAGEM2 0,340 0,926 0,177 0,439 -0,354 

IMAGEM3 0,304 0,916 0,149 0,412 -0,385 

IMAGEM4 0,372 0,875 0,232 0,395 -0,261 

INN3 0,539 0,125 0,796 0,316 0,442 

INN4 0,530 0,160 0,809 0,340 0,383 

INN5 0,558 0,126 0,820 0,362 0,423 

INN6 0,578 0,200 0,843 0,419 0,390 

INN7 0,559 0,193 0,828 0,377 0,350 

INS3 0,618 0,343 0,427 0,726 0,166 

INS5 0,573 0,391 0,356 0,810 0,097 

INS6 0,577 0,389 0,386 0,828 0,117 

INS7 0,542 0,347 0,310 0,794 0,068 

INS8 0,568 0,369 0,328 0,805 0,114 
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INS9 0,510 0,356 0,309 0,754 0,139 

OPT1 0,271 -0,281 0,409 0,146 0,833 

OPT2 0,241 -0,359 0,385 0,110 0,876 

OPT3 0,337 -0,203 0,480 0,203 0,829 

OPT4 0,217 -0,343 0,350 0,117 0,834 

OPT5 0,259 -0,348 0,407 0,117 0,882 

OPT6 0,257 -0,325 0,415 0,111 0,881 

OPT7 0,279 -0,345 0,416 0,114 0,891 

OPT8 0,272 -0,343 0,436 0,114 0,892 

OPT9 0,313 -0,303 0,445 0,170 0,876 

OPT10 0,265 -0,337 0,422 0,119 0,850 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar pela tabela 19 a qual exibe as correlações “Cross Loadings”, ou 

sejam 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 a imagem negativa de produtos chineses. 

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a estudar 

a influência de seus construtos sobre a dimensão desejo de posse da imagem 

negativa de produtos e serviços chineses. Para isto são examinados os coeficientes 

de caminho no modelo concebido. A tabela 20 apresenta os coeficientes de caminho. 

 

Tabela 20 Path coefficients 
Path coefficients 
 

  DIS IMAGEM INN INS OPT 

DIS   0,182       

IMAGEM           

INN   0,211       

INS   0,327       

OPT   -0,580       

Fonte: Dados da pesquisa 

 



  70 

 

Pode-se observar que a Inovatividade (coeficiente = 0,211), a Insegurança 

(coeficiente = 0,327), e o Desconforto (coeficiente = 0,182), possuem uma relação 

direta com a imagem negativa de produtos e serviços chineses. O Otimismo 

(coeficiente = -0,580), mostrou uma relação inversa com a imagem negativa da 

tecnologia chinesa. Significa que quanto maiores os níveis de Inovatividade, 

Insegurança e Desconforto, maior a percepção de uma imagem negativa da 

tecnologia chinesa. Por outro lado, quanto maior o nível de Otimismo, menor a 

percepção de uma imagem negativa da tecnologia chinesa. 

 

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 , apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 
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Figura 10 - Estatística t dos coeficientes de caminho TRI versus Imagem Negativa 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Tabela 21 Teste T dos path coefficients 
Teste T dos path coefficients 

 

 
Amostra 
original 

(O) 

Média da 
amostra 

(M) 

Desvio Padrão 
(STDEV) 

Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores de P 

DIS -> 
IMAGEM 

0,182 0,184 0,073 2,501 0,013 

INN -> 
IMAGEM 

0,211 0,210 0,063 3,327 0,001 

INS -> 
IMAGEM 

0,327 0,324 0,055 5,990 0,000 

OPT -> 
IMAGEM 

-0,580 -0,585 0,046 12,629 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 21 mostra que as relações observadas foram todas estatisticamente 

significativas, uma vez que os valores de P foram inferiores a 0,05, ou 5%. Desta 

forma, foi possível verificar que os construtos da escala TRI, apresentaram influências 

significativas sobre a imagem negativa de produtos e serviços de tecnologia chinesa. 

A Inovatividade (coeficiente = 0,211 e Valor de P = 0,001), a Insegurança (coeficiente 

= 0,327 e Valor de P = 0,000), e o Desconforto (coeficiente = 0,182 e Valor de P = 

0,013), possuem uma relação direta e significativa com a imagem negativa de 

produtos e serviços chineses. O Otimismo (coeficiente = -0,580 e Valor de P = 0,000), 

mostrou uma relação inversa e significativa com a Imagem Negativa da tecnologia 

chinesa. Desta forma, a Escala TRI mostrou-se útil para explicar a imagem negativa 

da tecnologia chinesa. 

 

4.4.3 Influência da Escala TRI Modelo Completo 

 

Elabora-se a seguir um modelo completo que associa a escala TRI à imagem negativa 

da tecnologia chinesa e ao desejo de posse de produtos e serviços com tecnologia 

chinesa, assim como o efeito da imagem negativa da tecnologia chinesa sobre o 

desejo de posse de produtos e serviços com tecnologia chinesa. Com este modelo 

em foco, são analisadas a confiança e a validade da escala TRI e a capacidade de 

seus construtos em influenciar as dimensões presentes no “Modelo Completo”. Desta 

forma, descreve-se inicialmente as relações existentes no modelo completo. 
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Figura 11 - Modelo completo inicial 
Fonte: Formulação do autor 
 

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

confiabilidade dos indicadores. A Tabela 22 apresenta os valores das cargas dos 

indicadores. 

 
Tabela 22 Teste dos indicadores TRI modelo completo inicial 
Teste dos indicadores TRI modelo completo inicial 
 

  DESEJO DE POSSE DIS IMAGEM INN INS OPT 

POSSE1 0,825           

POSSE2 0,879           

POSSE3 0,858           

POSSE4 0,874           

POSSE5 0,873           

POSSE6 0,887           

POSSE7 0,855           

POSSE8 0,842           

POSSE9 0,877           

POSSE10 0,87           

DIS1   0,706         

DIS2   0,768         

DIS3   0,762         

DIS4   0,754         
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DIS5   0,764         

DIS6   0,751         

DIS7   0,743         

DIS8   0,76         

DIS9   0,763         

DIS10   0,744         

IMAGEM1     0,903       

IMAGEM2     0,926       

IMAGEM3     0,918       

IMAGEM4     0,873       

INN1       0,673     

INN2       -0,664     

INN3       0,808     

INN4       0,761     

INN5       0,817     

INN6       0,775     

INN7       0,755     

INS1         -0,598   

INS2         -0,678   

INS3         0,742   

INS4         -0,672   

INS5         0,756   

INS6         0,792   

INS7         0,733   

INS8         0,754   

INS9         0,713   

OPT1           0,837 

OPT2           0,873 

OPT3           0,842 

OPT4           0,83 

OPT5           0,88 

OPT6           0,88 

OPT7           0,891 

OPT8           0,891 

OPT9           0,877 

OPT10           0,847 

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. 

 



  75 

 

Após as devidas eliminações o novo modelo foi recalculado estando representado 

pela figura 12. 

 

 

Figura 12 - Modelo completo final 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A tabela 23 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na figura acima. 

 

Tabela 23 Teste dos indicadores significativos TRI modelo completo final  
Teste dos indicadores significativos TRI modelo completo final 
 

  DESEJO DE POSSE DIS IMAGEM INN INS OPT 

POSSE1 0,825           

POSSE2 0,879           

POSSE3 0,858           

POSSE4 0,874           

POSSE5 0,873           

POSSE6 0,887           

POSSE7 0,855           

POSSE8 0,842           

POSSE9 0,877           

POSSE10 0,871           

DIS1   0,706         

DIS2   0,768         

DIS3   0,762         

DIS4   0,754         

DIS5   0,764         

DIS6   0,751         



  76 

 

DIS7   0,743         

DIS8   0,76         

DIS9   0,763         

DIS10   0,744         

IMAGEM1     0,904       

IMAGEM2     0,927       

IMAGEM3     0,917       

IMAGEM4     0,872       

INN1       0,704     

INN3       0,809     

INN4       0,753     

INN5       0,815     

INN6       0,765     

INN7       0,749     

INS3         0,73   

INS5         0,808   

INS6         0,828   

INS7         0,793   

INS8         0,804   

INS9         0,755   

OPT1           0,837 

OPT2           0,873 

OPT3           0,842 

OPT4           0,83 

OPT5           0,88 

OPT6           0,88 

OPT7           0,891 

OPT8           0,891 

OPT9           0,877 

OPT10           0,847 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

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

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

 

A Tabela 17 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo os critérios 

de Hair et al. (2010), descritos nas tabelas 6 e 7, 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.  
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Tabela 24 Confiabilidade interna Modelo Completo 
Confiabilidade interna Modelo Completo 
 

  
Alfa de 

Cronbach 
Fiabilidade 
composta 

Variância Média Extraída 
(AVE) 

DESEJO DE 
POSSE 

0,962 0,967 0,747 

DIS 0,914 0,929 0,565 

IMAGEM 0,927 0,948 0,820 

INN 0,865 0,895 0,588 

INS 0,876 0,907 0,619 

OPT 0,963 0,967 0,748 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 24 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos da TRI. A validade convergente pode ser constatada por meio da 

confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os construtos. Tais construtos 

atendem o critério de Bagozzi (1988), exposto na tabela 7, apresentando AVE igual 

ou superior a 0,40.  

 

A Tabela 25 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI, utilizada nesta 

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

 

Tabela 25 Correlações das variáveis latentes Modelo Completo 
Correlações das variáveis latentes Modelo Completo 

 

  
DESEJO DE 
POSSE 

DIS IMAGEM INN INS OPT 

DESEJO DE 
POSSE 

0,864           

DIS 0,253 0,752         

IMAGEM -0,382 0,372 0,905       

INN 0,613 0,623 0,039 0,767     

INS 0,097 0,713 0,466 0,376 0,787   

OPT 0,887 0,319 -0,370 0,664 0,153 0,865 

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. 
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Outra forma de comprovar a validade discriminante, utiliza-se 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 26 Cross loadings Modelo Completo 
Cross loadings Modelo Completo 
 

  
DESEJO DE 

POSSE 
DIS IMAGEM INN INS OPT 

POSSE1 0,825 0,249 -0,257 0,535 0,142 0,722 

POSSE2 0,879 0,209 -0,355 0,540 0,093 0,784 

POSSE3 0,858 0,245 -0,294 0,550 0,128 0,747 

POSSE4 0,874 0,190 -0,344 0,509 0,070 0,756 

POSSE5 0,873 0,237 -0,322 0,564 0,091 0,781 

POSSE6 0,887 0,213 -0,345 0,533 0,065 0,776 

POSSE7 0,855 0,200 -0,329 0,505 0,073 0,758 

POSSE8 0,842 0,213 -0,342 0,520 0,053 0,766 

POSSE9 0,877 0,227 -0,347 0,537 0,069 0,780 

POSSE10 0,870 0,204 -0,359 0,507 0,057 0,787 

DIS1 0,228 0,706 0,245 0,545 0,434 0,280 

DIS2 0,206 0,768 0,223 0,533 0,509 0,279 

DIS3 0,205 0,762 0,259 0,481 0,523 0,243 

DIS4 0,229 0,754 0,242 0,477 0,514 0,272 

DIS5 0,210 0,764 0,283 0,502 0,554 0,242 

DIS6 0,227 0,751 0,218 0,507 0,506 0,284 

DIS7 0,114 0,743 0,342 0,394 0,583 0,175 

DIS8 0,147 0,760 0,299 0,423 0,489 0,177 

DIS9 0,213 0,763 0,305 0,471 0,606 0,277 

DIS10 0,131 0,744 0,358 0,371 0,617 0,181 

IMAGEM1 -0,354 0,355 0,904 0,037 0,438 -0,345 

IMAGEM2 -0,364 0,333 0,927 0,024 0,439 -0,349 

IMAGEM3 -0,388 0,297 0,917 -0,017 0,412 -0,380 

IMAGEM4 -0,267 0,370 0,872 0,110 0,396 -0,256 

INN1 0,719 0,241 -0,319 0,704 0,078 0,779 

INN3 0,419 0,545 0,124 0,809 0,317 0,446 

INN4 0,361 0,536 0,159 0,753 0,341 0,385 

INN5 0,392 0,564 0,125 0,815 0,363 0,426 

INN6 0,353 0,586 0,200 0,765 0,419 0,393 

INN7 0,326 0,566 0,193 0,749 0,377 0,353 

INS3 0,131 0,617 0,343 0,370 0,730 0,168 

INS5 0,056 0,567 0,391 0,291 0,808 0,100 

INS6 0,075 0,574 0,389 0,317 0,828 0,120 

INS7 0,044 0,539 0,347 0,248 0,793 0,071 
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INS8 0,060 0,563 0,369 0,277 0,804 0,116 

INS9 0,092 0,506 0,356 0,269 0,755 0,143 

OPT1 0,742 0,277 -0,281 0,549 0,146 0,837 

OPT2 0,776 0,246 -0,359 0,542 0,110 0,873 

OPT3 0,766 0,341 -0,204 0,622 0,204 0,842 

OPT4 0,752 0,221 -0,343 0,486 0,118 0,830 

OPT5 0,784 0,265 -0,348 0,571 0,118 0,880 

OPT6 0,770 0,262 -0,325 0,575 0,112 0,880 

OPT7 0,785 0,286 -0,346 0,587 0,115 0,891 

OPT8 0,784 0,279 -0,344 0,597 0,115 0,891 

OPT9 0,773 0,319 -0,304 0,615 0,170 0,877 

OPT10 0,738 0,270 -0,338 0,601 0,120 0,847 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a tabela 26 exibe as correlações “Cross Loadings”, ou sejam 

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 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 Modelo Completo. 

 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e validade da escala TRI, passa-se a estudar 

a influência de seus construtos sobre as dimensões do Modelo Completo. Para isto 

são examinados os coeficientes de caminho no modelo concebido. 

  

A tabela 27 apresenta os coeficientes de caminho. 

 
Tabela 27 Path coefficients Modelo Completo 
Path coefficients Modelo Completo 
 

 

  
DESEJO DE 

POSSE 
DIS IMAGEM INN INS OPT 

DESEJO DE 
POSSE 

            

DIS -0,046   0,208       

IMAGEM -0,073          

INN 0,116   0,190       
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INS -0,002   0,340       

OPT 0,797   -0,614       

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que o Desconforto (Coeficiente = 0,208), Inovatividade (Coeficiente 

= 0,190), e Insegurança (Coeficiente = 0,340), exercem influência direta, e o Otimismo 

(Coeficiente = -0,614), tem influência inversa, sobre a imagem negativa da tecnologia 

chinesa. A Inovatividade (Coeficiente = 0,116), e Otimismo (Coeficiente = 0,797), 

exercem influência direta sobre desejo de posse da tecnologia chinesa. O Desconforto 

(Coeficiente = -0,046), e a Insegurança (Coeficiente = -0,002) exercem influência 

inversa sobre o desejo de posse da tecnologia chinesa. O efeito da imagem negativa 

da tecnologia chinesa (Coeficiente = -0,073), sobre o desejo de posse é de caráter 

inverso, quanto maior a percepção de uma imagem negativa menor o desejo de posse. 

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 28 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 13 - Estatística t dos coeficientes de caminho TRI Modelo Completo 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 28 Teste T dos path coefficients Modelo Completo  
Teste T dos path coefficients Modelo Completo 

 

  
Amostra 

original (O) 
Média da 

amostra (M) 
Desvio Padrão 

(STDEV) 
Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P 

DIS -> DESEJO DE 
POSSE 

-0,046 -0,042 0,035 1,319 0,188 

DIS -> IMAGEM 0,208 0,209 0,07 2,947 0,003 

INS -> DESEJO DE 
POSSE 

-0,002 0 0,033 0,055 0,956 

INS -> IMAGEM 0,340 0,339 0,055 6,144 0 

IMAGEM -> 
DESEJO DE 

POSSE 
-0,073 -0,074 0,025 2,954 0,003 

INN -> DESEJO DE 
POSSE 

0,116 0,112 0,036 3,239 0,001 

INN -> IMAGEM 0,190 0,188 0,063 3,002 0,003 

OPT -> DESEJO DE 
POSSE 

0,797 0,798 0,03 26,718 0 

OPT -> IMAGEM -0,614 -0,617 0,053 11,549 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 28 mostra as seguintes relações: como acima relatado, os componentes 

Desconforto (Coeficiente = -0,046 e Valor de P = 0,188), e a Insegurança (Coeficiente 

= -0,002 e Valor de P = 0,956), não apresentaram influência significativa sobre o 

desejo de posse. Entretanto estes dois componentes: Desconforto (Coeficiente = 

0,208 e Valor de P = 0,003), e Insegurança (Coeficiente = 0,340 e Valor de P = 0), 

exerceram influência significativa sobre a imagem negativa. Trata-se de uma relação 

direta quanto maior o Desconforto e a Insegurança maior o efeito sobre a imagem 

negativa da tecnologia chinesa. Por outro lado, os fatores condutores, Otimismo 

(Coeficiente = 0,797 e Valor de P = 0), e Inovatividade (Coeficiente = 0,116 e Valor de 

P = 0,001), exerceram influência positiva sobre o desejo de posse. O Otimismo 

(Coeficiente = -0,614 e Valor de P = 0), exerceram influência significativa sobre a 

imagem significativa. A Inovatividade (Coeficiente = 0,190 e Valor de P = 0,003) 

exerceram influência positiva sobre a imagem negativa. A influência do Otimismo 

sobre a imagem negativa, como prevista na hipótese inicialmente formulada, constitui 

uma relação inversa (Coeficiente = -0,614), quanto maior o Otimismo, menor a 

intensidade de uma imagem negativa da tecnologia chinesa.  Entretanto a relação 

existente entre Inovatividade e imagem negativa é direta (Coeficiente = 0,190), quanto 

maior o fator Inovatividade, maior a intensidade sobre a imagem negativa da 
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tecnologia chinesa, não corroborando a hipótese inicialmente formulada. Este 

resultado pode parecer contraditório e necessita de mais estudos e reflexões. 

Finalizando, encontrou-se uma relação inversa entre a Imagem Negativa e o desejo 

de posse, significando que quanto maior a percepção de uma imagem negativa, 

menor é o desejo de posse da tecnologia chinesa.  

 

Com base no Modelo Completo resolvido podemos verificar as hipóteses do estudo 

que foram ou não comprovadas, como apresentadas no tabela 29 abaixo. 

 

Tabela 29 Modelo Completo 
Modelo Completo 
 

Hipótese Relações de Influência 
Tipo de 
Relação 

Resultado da 
Pesquisa 

1 Inovatividade influencia o Desejo de Posse Direta Confirmada 

2 Otimismo influencia o Desejo de Posse Direta Confirmada 

3 Insegurança influencia o Desejo de Posse Inversa Não Confirmada 

4 Desconforto influencia o Desejo de Posse Inversa Não Confirmada 

5 Inovatividade influencia a Imagem Negativa Inversa Não Confirmada 

6 Otimismo influencia a Imagem Negativa Inversa Confirmada 

7 Insegurança influencia a Imagem Negativa Direta Confirmada 

8 Desconforto influencia a Imagem Negativa Direta Confirmada 

9 A Imagem Negativa influencia o Desejo de Posse Inversa Confirmada 

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando as nove hipóteses inicialmente formuladas, seis foram confirmadas e 

três não foram aceitas, resultados que deverão ser explorados nas conclusões deste 

estudo. 

 

4.5 Tipologias TRI dos adotantes de tecnologia 

 

Na figura 2 está descrita a caracterização dos respondentes quanto a seus segmentos 

em Exploradores, Pioneiros, Céticos, Paranoicos e Retardatários. Após as validações 

realizou-se a caracterização. 
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O consumidor explorador ou no segmento dos Exploradores, possuí 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). 

 

O segmento dos Pioneiros divide com os Exploradores altos níveis de Otimismo e 

Inovatividade, mas ao mesmo tempo revela altos níveis de Desconforto e 

Insegurança.  

 

No segmento dos Céticos todos os escores são baixos em todas as dimensões.  

 

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 53,8% 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 1,6% 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, 53,8% e 4,4%, 

respectivamente somam um total de 58,2% da amostra total de consumidores, 
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indicando propensão à adoção de produtos e serviços de tecnologia chinesa, e assim 

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

resultado de todos respondentes dentro desta perspectiva:  

 

Tabela 30 Tipologia TRI 
Tipologia TRI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

EXPLORADORES 38 4,4 6,8 6,8 

PIONEIROS 465 53,8 83,0 89,8 

CÉTICO 22 2,5 3,9 93,8 

PARANÓICOS 21 2,4 3,8 97,5 

RETARDATÁRIOS 14 1,6 2,5 100,0 

Total 560 64,7 100,0   

Missing System 305 35,3     

Total 865 100,0     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 30 sinaliza na amostra que os perfis Céticos e Paranoicos representam um 

total de 4,9% em relação a amostra, com 2,5% e 2,4% respectivamente.  

 

O grupo dos Paranoicos está convencido dos benefícios, mas é extremamente 

preocupado 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 chinesa. 

 

A amostra também revela um público de 35,30% que não pertence a nenhum dos 

segmentos definidos pelo modelo, pois não se enquadram em nenhum dos perfis da 

escala 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 

média abaixo de 5 para as dimensões inibidoras. Os Pioneiros apresentaram média 

acima de 6 para as dimensões condutoras e acima de 5 para dimensões inibidoras, o 
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que apresenta a amostra como propensa a adoção de produtos e serviços 

tecnológicos. 

 

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, nas dimensões 

inibidoras, e finalmente os Retardatários apresentaram médias abaixo de para as 

dimensões condutoras e acima de 5 para dimensões inibidoras. 

 
Tabela 31 Média tipologia TRI  
Média tipologia TRI 
 

TIPOLOGIA TRI OTIMISMO INOVATIVIDADE DESCONFORTO INSEGURANÇA 

Mean Mean Mean Mean 

 
EXPLORADORES 

 
8,65 

 
5,73 

 
4,73 

 
4,68 

 
PIONEIROS 

 
8,29 

 
6,02 

 
5,91 

 
5,38 

 
CÉTICO 

 
2,20 

 
2,53 

 
2,01 

 
4,11 

 
PARANÓICOS 

 
7,71 

 
4,46 

 
5,90 

 
5,63 

 
RETARDATÁRIOS 

 
3,08 

 
2,81 

 
6,14 

 
7,13 

Fonte: Dados da pesquisa 
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5 Conclusões, limitações e sugestões de novas pesquisas 

 

A grande variedade de produtos e serviços de tecnologia chinesa, com formas 

inovadoras com menor custo e excelente qualidade, são objetos de estudos em 

diversas facetas sociais. O estudo se fez necessário para o entendimento da prontidão 

em relação à tecnologia de produtos e serviços chineses, em que o usuário busca 

produtos tecnológicos personalizados que proporcionam comodidade e praticidade 

nas atividades diárias. O presente estudo se concentrou nas tipologias do público 

consumidor perante a imagem negativa na adoção de tecnologias de produtos e 

serviços chineses, classificando como: Exploradores, Pioneiros, Céticos, Paranoicos 

e Retardatários 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 do consumidor no 

uso de produtos e serviços baseados em tecnologia chinesa. A Technology Readiness 

Index (TRI), tem se mostrado como um importante modelo de mensuração da 

prontidão para tecnologia em diferentes contextos. 

 

A questão norteadora do presente estudo pode ser assim definida: Quais são os níveis 

de prontidão dos consumidores brasileiros, para adoção de produtos e serviços 

baseados em tecnologia chinesa? 

 

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 dos consumidores 

brasileiros para adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia chinesa. 

Também foram delineados os objetivos específicos como: Avaliar a escala TRI para 

mensurar a prontidão à tecnologia no contexto de consumidores de produtos e 

serviços tecnológicos; modelar o relacionamento entre a escala TRI com os construtos 

imagem negativa e desejo de posse de produtos e serviços baseados em tecnologia 

chinesa; e por fim caracterizar o perfil da amostra estudada em relação ao consumo 

de produtos e serviços tecnológicos chineses. 
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O marco teórico da dissertação constituiu nos 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 quantitativa que 

contemplou a aplicação do questionário aos colaboradores do Grupo das Drogarias 

Pacheco e São Paulo (DPSP) via intranet, e ainda pelos contatos do LinkedIn externos 

do grupo por respondentes do google forms. Totalizando 1051 respondentes, com 186 

outliers, que foram retirados para melhor aplicação dos testes estatísticos da amostra. 

 

Para a pesquisa foi adotado o critério de 5% de margem de erro e 95% de confiança, 

com um total de 865 respondentes. A coleta de dados foi realizada no período de 

novembro a dezembro de 2019. Para este propósito foi elaborado um formulário 

eletrônico, disponibilizado na intranet e LinkedIn. 

 

As ferramentas de análise usadas foram 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. 

 

Com as devidas comprovações dos critérios de confiabilidade e validade da escala 

TRI, foi possível verificar que seus construtos apresentam influências significativas 

sobre a dimensão do modelo concebido para explicar a Posse de produtos e serviços 

de tecnologia chinesa. Portanto, o modelo estabelecido, fundamentado na escala TRI, 

demonstrou uma boa significância estatística das relações observadas no construto 

da escala TRI Desconforto, Inovatividade e Otimismo que explicam a Posse de 

produtos e serviços chineses.  

 

A escala TRI, com as devidas comprovações dos critérios de confiabilidade e validade, 

foi possível verificar que seus construtos apresentaram influências significativas sobre 

a dimensão do modelo concebido para explicar a imagem negativa de produtos e 

serviços chineses. O modelo estabelecido, fundamentado na escala TRI, demonstrou 

uma boa significância estatística das relações observadas no construto da TRI 

Desconforto, Inovatividade, Insegurança e Otimismo os quais, explicam a imagem 

negativa de produtos e serviços chineses. 
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A escala TRI foi relacionada ao Modelo Completo demonstrou as seguintes relações: 

os componentes Desconforto e a Insegurança não apresentam influência significativa 

sobre o desejo de posse. Entretanto estes dois componentes exercem influência 

significativa sobre a imagem. Trata-se de uma relação direta quanto maior o 

Desconforto e a Insegurança maior o efeito sobre a imagem negativa, que no presente 

estudo é uma imagem ruim da tecnologia chinesa. Por outro lado, os fatores 

condutores, Otimismo e Inovatividade exerceram influência positiva sobre o desejo de 

posse.  Da mesma forma o Otimismo e Inovatividade exerceram influência significativa 

sobre a imagem negativa. A influência do Otimismo sobre a imagem negativa constitui 

uma relação inversa, quanto maior o Otimismo, menor a intensidade de uma imagem 

negativa, da tecnologia chinesa. Entretanto a relação existente entre Inovatividade e 

imagem negativa é direta, quanto maior o fator Inovatividade, maior a intensidade 

sobre a imagem negativa da tecnologia chinesa. Finalizando, encontrou-se uma 

relação inversa entre a imagem negativa e o desejo de posse, significando que quanto 

menos negativa a imagem, maior é o desejo de posse. 

 

O modelo também caracterizou a amostra em cinco segmentos de acordo com a 

tipologia TRI, abordada no marco teórico, a amostra quanto a tipologia, sinalizou que 

a maioria do perfil é de Pioneiros 53,8% 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 1,6% tanto os 

Retardatários. 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 os percentuais de Pioneiros e Exploradores, 53,8% e 4,4%, 

respectivamente somam um total de 58,2% da amostra total de consumidores, 

indicando propensão a adoção de produtos e serviços de tecnologia chinesa, e assim 

revelados como condutores a adoção de tecnologia. E finalmente, seguem as 

limitações e sugestões da pesquisa. 
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5.2 Limitações 

 

O modelo do questionário utilizado para medir a Posse, há uma inquietude no 

pesquisador por não haver descrito as diversas tecnologias de produtos e serviços 

chineses, que estão adentrando no mercado diariamente devido a obsolescência 

tecnológica.  A escala utilizada para mensurar a imagem do produto chinês pode ter 

criado uma visão negativa para a Posse, prejudicado a confiabilidade dos indicadores.  

 

5.3 Sugestões de novas pesquisas 

 

A dissertação resultou na visão da escala TRI, no que tange a prontidão dos 

consumidores no uso de produtos e serviços de tecnologia chinesa quanto a Posse e 

a Imagem. Entende-se que os fatos apresentados são relevantes, contudo, a escala 

pode ser utilizada em vários outros contextos, como por exemplo, a propensão ao uso 

de produtos de tecnologia Alemã, Suíça, Israelita, Brasileira e de outros países. O 

modelo TRI mostra-se como um poderoso instrumento para mensurar a prontidão 

para tecnologia em diversos setores. 
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Apêndice 

 

Apêndice A 

 

Questionário - Propensão à adoção de produtos chineses 

 
Tabela 3 
Escala Desejo de Posse  

Item Descrição                       

Escala Desejo de Posse Atribuição da nota 

1  Eu gostaria de possuir um Smartphone Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2  Eu gostaria de possuir um Computador Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 
 Eu gostaria de possuir Aparelhos eletrônicos como MP3, 
MP4, MP5 e MP6 Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4  Eu gostaria de possuir uma Câmera Filmadora Chinesa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  Eu gostaria de possuir um Vídeo Game Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6  Eu gostaria de possuir um Tablet Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7  Eu gostaria de possuir um Drone Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8  Eu gostaria de possuir um Kit  de Maquiagem Chinesa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9  Eu gostaria de possuir um Relógio de Luxo Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10  Eu gostaria de possuir um Perfume de Luxo Chinês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tabela 3 
Escala Technology Readiness Index (TRI) - Propensão à adoção de produtos com 
tecnologia chinesa 

Escala TRI Otimismo (OPT) Atribuição de 0-10 

11 
A tecnologia de produtos chineses permite que as pessoas 

tenham mais controle sobre o seu dia-a-dia 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 
Produtos e serviços chineses que utilizam as mais novas 

tecnologias são muito mais convenientes de usar porque você 
não fica restrito ao horário comercial 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
Você gosta de produtos chineses porque lhe permitem 

adequar as coisas às suas próprias necessidades 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Você prefere usar a tecnologia chinesa mais avançada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
Você gosta da ideia de fazer negócios online usando celular 

chinês, porque não fica restrito ao horário comercial 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 
Os produtos chineses fazem com que você fique mais 

eficiente no seu trabalho 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Produtos chineses são mais estimulantes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Produtos chineses lhe dão mais liberdade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 
Aprender como usar produtos chineses pode ser tão 

recompensador quanto ter os próprios produtos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 
Você está seguro de que os produtos chineses são mais 

confiáveis 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escala TRI Inovação (INN) Atribuição de 0-10 

21 
Outras pessoas lhe pedem conselhos sobre produtos 

chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 
Parece que seus amigos estão utilizando mais produtos 

chineses do que você 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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23 
Em geral, você está entre os primeiros do seu grupo de 

amigos a adquirir produtos chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 
Normalmente, você consegue entender os novos produtos 

chineses sem a ajuda de outros 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 
Você está atualizado com os últimos produtos chineses das 

suas áreas de interesse 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Você gosta do desafio de entender produtos chineses 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 
Você tem menos problemas que outras pessoas na utilização 

de produtos chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escala TRI Desconforto (DIS) Atribuição de 0-10 

28 
Os serviços de suporte técnico de produtos chineses não 

ajudam, porque são muito complicados 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 
Às vezes, você acha que os produtos chineses não são 

projetados para serem usados por pessoas comuns, por que 
são complicados 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 
Não existe manual de produtos chineses que seja escrito em 

uma linguagem simples 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 

Quando você utiliza o suporte técnico de um fornecedor de 
produtos chineses, 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 

32 
Na compra de um produto chinês, 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 

33 
 É constrangedor quando você tem problemas com algum 
produto chinês, enquanto outras pessoas estão olhando 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 
Deveria haver cuidado ao substituir produtos nacionais por 
produtos chineses, pois produtos chineses podem falhar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35 
Muitos produtos chineses apresentam riscos à saúde ou à 
segurança que não são descobertos até que as pessoas 

tenham utilizado 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 
A tecnologia de produtos chineses possibilita o governo e as 

empresas acesso às informações confidenciais dos 
consumidores 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 
Os produtos chineses parecem sempre falhar no pior 

momento possível 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escala TRI Insegurança (INS) Atribuição de 0-10 

38 
Você considera seguro fornecer o número do seu cartão de 

crédito na compra de produtos chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

39 
Você considera seguro fazer qualquer tipo de transação 

financeira com produtos chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40 
Você tem receio de que as informações que você disponibiliza 

na compra de produtos chineses serão vistas por outras 
pessoas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 
Você se sente seguro em fazer negócios com uma empresa 

que só vende produtos chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 
Qualquer transação realizada com produtos chineses deveria 

ter mais garantia 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

43 
Sempre que se usa produtos chineses é necessário checar, 

cuidadosamente, se o produto não está sujeito a falhas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44 
Deve-se procurar ter mais segurança quando se faz negócio 

envolvendo produtos chineses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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45 
Quando você liga para uma empresa, você prefere falar no 
setor de produtos nacionais do que de produtos chineses 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

46 
Quando você fornece informação a um site chinês, você 
nunca pode ter certeza de que ela realmente chegou ao 

destino certo 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tabela 03 
Escala Imagem  

Escala Imagem Atribuição de 0-10 

47 Você associa produto chinês a produto de baixa qualidade 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 Você associa produto chinês a produto falsificado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49 Você associa produto chinês a produto barato 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 O uso de produto chinês prejudica a sua Imagem pessoal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 

 
Anexo A 
 
Questionário Parasuraman - Technology Readiness Index TRI 
 

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. 

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. 



  100 

 

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 . 


