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Resumo 

 
Objetivo: O objetivo da dissertação foi estudar como os componentes da escala TRI 
2.0 podem ser usados para explicar a imagem negativa dos veículos automotivos de 
marca chinesa, representação usada para medir a propensão à não aceitação do 
carro chinês. Relevância / originalidade: Diante de um mundo globalizado, os 
produtos chineses normalmente são associados a produtos de baixa qualidade. Os 
Brasileiros os veem, a partir dos seguintes estereótipos: baixo custo, má qualidade, 
descartáveis, falsificados, dentre outros. As pessoas utilizam o jargão “Made in china” 
para classificar este conjunto de estereótipos. A Technology Readiness Index – TRI 
2.0 ou Índice de Prontidão para a Tecnologia de Parasuraman e Colby (2015) 
corroborados pelos autores Acheampong et al., Dewi e Ayuni, Mukerjee et al., 
Syamfithriani et al., Warden et al. (2017; 2020; 2019; 2021; 2020), proporcionou o 
instrumento de análise utilizado no estudo. Metodologia / abordagem: Foi aplicado 
o questionário com 30 questões, dividido em seis blocos e contendo três questões 
destinadas às variáveis moderadoras Gênero, Idade e Disposição de compra. Foram 
formuladas dezesseis questões da escala Technology Readiness Index – TRI 2.0, 
formada pelos construtos condutores “Otimismo e Inovatividade” e os constructos 
inibidores “Desconforto e Insegurança”, visando avaliar a relação dos construtos do 
modelo TRI 2.0, com a imagem negativa do carro chinês. Principais resultados: 
Inicialmente foi realizada a auditoria dos Dados da pesquisa, por meio da análise de 
outliers (ou dados atípicos), teste das relações lineares e o teste da normalidade das 
variáveis. Atendendo o primeiro objetivo específico foi realizado o teste do modelo de 
mensuração da escala utilizada. Para o segundo objetivo específico foram conduzidos 
testes do modelo estrutural. Para o terceiro objetivo específico foram analisadas as 
interferências das variáveis moderadoras. Contribuições teóricas / metodológicas: 
A aplicação da escala Technology Readiness Index – TRI 2.0, inicialmente com a 
presença de todos os subgrupos pesquisados de Gênero, Idade e Disposição de 
compra, apresentou as seguintes relações: o componente Insegurança possui uma 
relação direta e significativa com a Imagem negativa do carro chinês. Significando que 
a insegurança afeta negativamente a propensão à aceitação do carro chinês. Por 
outro lado, os componentes Desconforto, Inovatividade e Otimismo não tiveram 
relação significativa com a Imagem negativa do carro chinês. As variáveis 
moderadoras Gênero, Experiência e Disposição para compra foram caracterizadas 
pela tipologia TRI 2.0 quanto as seus segmentos em Exploradores, Pioneiros, Céticos, 
Paranoicos e Retardatários, gerando índices de comparação, seguindo Parasuraman 
(2000) e Tsikriktsis (2004), ao replicar o modelo. Contribuições sociais / para a 
gestão: Ficou evidente no estudo realizado que o componente inibidor do modelo, 
Insegurança, tem uma forte influência na propensão à não aceitação do carro chinês, 
provavelmente incorporando também outras variáveis, não explicitas na escala TRI 
2.0, como insegurança para manutenção, preço de revenda, durabilidade entre outros 
estereótipos associados ao carro chinês. 
 
Palavras-chave: Índice de Prontidão para Tecnologia – TRI 2.0; Tipologia TRI 2.0; 
Carro chinês. 



 

 

Abstract 

 
Objective: The aim of the dissertation was to study how the components of the TRI 
2.0 scale can be used to explain the negative image of Chinese-branded automotive 
vehicles, a representation used to measure the propensity to difficulty of the Chinese 
car. Relevance / originality: Faced with a globalized world, Chinese products are 
usually associated with low quality products. Brazilians see them based on the 
following stereotypes: low cost, poor quality, disposable, counterfeit, among others. 
People use the jargon “Made in china” to classify this set of stereotypes. The 
Technology Readiness Index – TRI 2.0 or Technology Readiness Index by 
Parasuraman and Colby (2015) corroborated by the authors Acheampong et al., Dewi 
and Ayuni, Mukerjee et al., Syamfithrani et al., Warden et al. (2017; 2020; 2019; 2021; 
2020), the analysis instrument used in the study. Methodology / approach: It was the 
product with 30 complex solutions applied, three solutions concentrated in various 
blocks and basic ingredients, Age and Disposition of basic components of origin. 
Sixteen of the Technology Readiness Index – TRI 2.0 scale, modeled by the driver 
constructs “Optimism and innovation” and the inhibiting constructors “Discomfort and 
Insecurity” were formulated questions of negative evaluation of the relation of the TRI 
2.0 constructors, with the negative evaluation of the Chinese car. Main results: 
initially, the audit of the research data was carried out, through the analysis of atypical 
data, the test of linear relationships and the test of the normality of the variables. Given 
the specific objective, the test of the measurement model of the scale used was carried 
out. For the second specific objective, the structural model was tested. For the third 
specific objective were the alterations of the variable alterations. Theoretical / 
methodological contributions: The Technology Readiness Index TRI 2.0 application 
surveys main component – with the presence of all the subgroups of Gender, Age and 
Buying willingness, presented as the following Insecurity has a direct and significant 
relationship with the negative image of the Chinese car. Meaning that happiness On 
the other hand, the components Discomfort, Innovativeness and Optimism had no 
significant relationship with the negative image of the Chinese car. Variable variables 
for purchasing genres, such as experiences and dispositions for purchasing genres, 
such as Clues by TRI2 typology. model. Social / Management Contributions: It was 
evident in the study of the inhibitor, Insecurity, has a strong influence on the trend that 
also incorporates Chinese management, not explicit in the 2.0 escalation, model 
realized as an important component to incorporate as well. Maintenance, resale price, 
maintenance and other stereotypes associated with the Chinese car. 
 
Keywords: Technology Readiness Index - TRI 2.0; typology TRI 2.0; Chinese car. 
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1 Introdução 

Diante de um mundo globalizado, os produtos chineses normalmente são associados 

a produtos de baixa qualidade. Os Brasileiros os veem, a partir dos seguintes 

estereótipos: baixo custo, má qualidade, descartáveis, falsificados, dentre outros. As 

pessoas utilizam o jargão “Made in china” para classificar este conjunto de 

estereótipos. Os consumidores recebem dos noticiários sobre economia, que a China 

está sempre à frente no crescimento econômico mundial. Com isso, entende-se que 

a maioria das pessoas, apesar de rotularem os produtos chineses, em algum momento 

o consumirão, pois atualmente possuem um consumo globalizado. 

A questão dos produtos chineses carregados de estereótipos, implica em algumas 

ilações para os consumidores, sobre a imagem do carro chinês no Brasil. Pode-se 

salientar que a China entrega quantidade significativa de produtos e serviços em todo 

mundo, destacando-se sobretudo no segmento tecnológico, participando assim de 

uma diversidade muito grande de mercados, atendendo às necessidades e desejos 

de vários consumidores.  

Com base nas questões apontadas entende-se que o estudo sobre o tema se tornou 

relevante. Pesquisar sobre a percepção do Brasileiro sobre a imagem do carro chinês, 

traz à luz a sensibilidade sobre o automóvel “made in china”. Assim, a partir do estudo 

das teorias relacionadas aos temas e análise de dados, pretende-se identificar se 

existe prontidão para aceitação do carro chinês. 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, as empresas automotivas chinesas 

embarcaram no Brasil há aproximadamente 10 anos, neste período houve uma 

grande e muito rápida evolução, a qualidade teve avanço significativo. Em 

comparação com os carros japoneses podemos citar a Honda e a Toyota, que nas 

décadas de 60 e 70 do século passado, cuja a qualidade era insatisfatória, e tempos 

depois, vieram os coreanos com o mesmo problema. Contudo, em 10 a 15 anos a 
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qualidade ficou impecável, conseguiram dotar seus automóveis de muita qualidade 

(Feldman, 2020; Xiaoyue, 2016). 

Talvez esteja comprando um carro com tecnologia chinesa, sem sequer imaginar a 

origem chinesa. Exemplos dos cinco carros mais vendidos no Brasil em 2020 o 

primeiro colocado foi o Onix da montadora General Motors – GM, foram vendidas 

135.367 unidades, tal posto que vem sendo garantido há 5 anos, em segundo Hyundai 

HB20 com 86.571 unidades, em terceiro Onix Plus com 83.403 unidades, em quarto 

o Fiat Strada com 80.050 unidades e finalizando com o Volkswagen Gol vendendo 

71.153 unidades (Feldman, 2020; Fenabrave, 2021). 

Desse ranking pode-se compreender como têm evoluído a participação das 

tecnologias chinesas dentro do contexto nacional Brasileiro. O primeiro e o terceiro 

colocado somam 218.770 unidades vendidas para a montadora GM, representando 

47,9% do mercado. Tais projetos foram produzidos na subsidiária da GM na China. 

Os projetos de carros nacionais, ocupam o segundo lugar somando-se as marcas Fiat 

e Volkswagen, com um total de 151.203 unidades vendidas, representando 33,1% do 

mercado. Para finalizar temos a Hyundai Brasil, com tecnologia Coreana, e seu 

modelo HB20 com 86.571 unidades vendidas representando 19,0% do mercado. 

Pode-se concluir que as tecnologias asiáticas são responsáveis por 66,9% do 

mercado dos cinco carros mais vendidos no Brasil em 2020, ocupando as três 

primeiras posições (Feldman, 2020; Fenabrave, 2021). 

Além destas posições consolidadas em 2020 do setor automobilístico, o investimento 

Chinês vem sendo fomentado no Brasil ao longo dos anos: 

Na primeira fase, que corresponde a primeira década de 2000, os investimentos 

chineses foram bastante tímidos, passando a ganhar maior presença em 2010, 

vinculados principalmente ao setor de extração de commodities, como no caso da 

aquisição de 40% da Repsol Brasil pela petrolífera chinesa Sinopec, no valor de US$ 

7,1 bilhões (Belasques et al., 2020); 

A segunda fase, que vai de 2011 a 2013, tiveram como principal destino o ramo 

industrial, como montadoras de máquinas e veículos, a exemplo da entrada da Sany 

e Chery no país em busca por novos mercados consumidores (Belasques et al., 2020);  
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A terceira fase, que engloba especialmente o ano de 2013, conta com a proeminência 

dos investimentos no setor de serviços, em especial no setor financeiro, destacando-

se a aquisição de 73,96% do BicBanco pela China Construction Bank no valor de US$ 

810 milhões (Belasques et al., 2020).  

Entre 2014 e 2018, destaca-se a quarta fase, em que os investimentos em ramos 

como o de energia, tecnologia, infraestrutura e extrativismo passaram a ganhar maior 

destaque, com presença em projetos de construção (em especial consórcios) e 

aquisições de ações por gigantes chinesas do setor elétrico, como State Grid, China 

Three Gorges e BYD (Belasques et al., 2020); 

Por fim, a partir de 2018 os capitais chineses passaram a se direcionar ao ramo de 

tecnologia, como no caso da aquisição da 99 Táxi pela chinesa Didi Chuxing, no valor 

de aproximadamente US$ 600 milhões, além de um investimento de US$ 90 milhões 

para a fintech Nubank pela gigante chinesa Tencent (Belasques et al., 2020). 

A despeito dos investimentos chineses se manifestarem em diferentes setores do 

país, o setor elétrico brasileiro corresponde ao maior destino do estoque de 

investimentos chineses para o Brasil, em torno de 43%, seguidos pelo setor de 

extração de petróleo e gás, que corresponde a 28% do total. Enfim, a presença 

chinesa é representativa não só no setor automotivo tanto quanto em outros setores. 

O desenvolvimento do presente estudo tem como ponto de partida a investigação 

desenvolvida por Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001), e atualizada 

por Parasuraman e Colby (2015) a Technology Readiness Index – TRI 2.0, 

caracteriza-se como um importante modelo de mensuração da prontidão para adoção 

de tecnologia e será utilizado para avaliar a prontidão para aceitação do carro chinês. 

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

pode ser aplicada em outros ambientes? A escala TRI 2.0 pode ser utilizada para 

medir a prontidão à aceitação do carro chinês? No caso de serem adequados ao 

contexto, quais são os níveis de prontidão à aceitação dos consumidores do carro 

chinês? Além de buscar responder a estas perguntas, a dissertação investigará a 

relação dos construtos do modelo TRI 2.0, com a imagem do carro chinês, utilizada 

como proxy para medir a prontidão para a aceitação do carro chinês. O estudo 

pretende também identificar as tipologias dos consumidores na adoção de tecnologia 
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como: Exploradores, Pioneiros, Céticos, Paranoicos e Retardatários, utilizando a 

escala TRI 2.0. O problema da pesquisa descrito nesta dissertação pode ser 

sumarizado no seguinte questionamento: Como a escala TRI 2.0 pode ser utilizada 

para explicar a propensão à aceitação do carro chinês, medida pela variável 

substituta, ou variável proxy, imagem do carro de marca chinesa? 

1.2 Objetivos 

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

direcionamento para a investigação, com o propósito de alcançar os resultados 

pretendidos. O objetivo geral da pesquisa constitui em estudar como os componentes 

da escala TRI 2.0 podem ser usados para explicar a imagem dos veículos automotivos 

de marca chinesa, usada para medir a propensão à aceitação do carro chinês. Para 

atingir este objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar a escala TRI 2.0 para estudar a imagem do carro chinês; 

2. Analisar a influência dos construtos Otimismo, Inovatividade, Desconforto e 

Insegurança, da escala TRI 2.0, na Imagem do carro chinês; 

 3. Caracterizar as tipologias TRI 2.0 dos adotantes de tecnologia pesquisados. 

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

formuladas na Tabela 1: 

Tabela 1 – Hipóteses da Pesquisa 

Hipótese Relações de Influência Tipo de Relação 

1 A propensão à aceitação, medida pela 
proxy imagem, do carro chinês, é 
influenciada pelo componente Otimismo da 
Escala TRI 2.0. 
 

Direta 

2 A propensão à aceitação, medida pela 
proxy imagem, do carro chinês, é 
influenciada pelo componente Inovatividade 
da Escala TRI 2.0. 
 

Direta 

3 A propensão à aceitação, medida pela 
proxy imagem, do carro chinês, é 
influenciada pelo componente Desconforto 
da Escala TRI 2.0. 
 

Inversa 
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4 A propensão à aceitação, medida pela 
proxy imagem, do carro chinês, é 
influenciada pelo componente Insegurança 
da Escala TRI 2.0 

Inversa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

1.3 Justificativa 

A globalização desafia a competitividade de uma enorme rede de pessoas, produtos 

e serviços. As conexões sociais são parte integrante desse desafio e a tecnologia está 

incluída em muitos processos diários. Nenhum indivíduo participa da compra de 

produtos e serviços sem contato com determinada tecnologia chinesa, pois o país 

ocupa o primeiro lugar em termos de exportação, incluindo produtos de transmissão, 

chips, smartphones, tablets, laptops e outros componentes técnicos, o que o torna o 

segundo maior do mundo economia do mundo (Diniz, 2019). 

Segundo Dias e Arruda (2012), a adoção de novas tecnologias nas organizações é 

uma tendência crescente, cujo uso visa atender às demandas de satisfação dos 

consumidores e se caracteriza pelo aumento das interações e conexões entre as 

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). 

Para Costa e 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, favorecendo ou  

dificultando a aquisição de produto ou serviço de tecnologia chinesa. 

A utilização do modelo da Technology Readiness Index - TRI 2.0, sob a ótica da 

imagem do carro de tecnologia chinesa, proporcionará uma tipologia dos 

consumidores. O modelo estudado destaca-se como um instrumento extremamente 

útil para as decisões, em especial as decisões de prontidão. Será estudado através 

do modelo TRI 2.0 para explicar a propensão à aceitação do carro chinês. 

Além disso, há inquietação no meio acadêmico acerca dos aspectos psicológicos e 

comportamentais que envolvem receios, esperanças, desejos e frustrações relativas 
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à propensão à aceitação do carro chinês. Sendo amplamente discutido em programas 

de TV, revistas, sites e redes sociais direcionadas ao tema carro, o brasileiro é 

apaixonado com carro. Do mesmo modo, o tema consta em renomadas publicações 

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

(1996, 1998); Parasuraman e Colby (1997, 1998, 2001) e citado por Syamfithriani et. 

al. (2021). 

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 

(2000), quanto à importância da aplicação da escala de mensuração da prontidão para 

produtos e serviços de tecnologia em culturas diferentes do país original. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, tem-se 

esta introdução que traz os objetivos, a questão de pesquisa e a justificativa para o 

seu desenvolvimento com base na necessidade de aprofundar o conhecimento sobre 

percepção da imagem do carro chinês. 

O segundo capítulo, discorre sobre o referencial teórico que fundamenta este estudo, 

apresentando conceitos e teorias do modelo Technology Readiness Index – TRI 2.0. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, tendo como orientação o tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os 

procedimentos de coleta de dados, a técnica de análise e a contextualização da 

aplicação da escala Technology Readiness Index – TRI 2.0 sobre a Imagem do carro 

chinês. 

O quarto capítulo, apresenta a análise e a discussão dos resultados obtidos sob a 

perspectiva do referencial teórico. 

No quinto capítulo, tecem-se as considerações finais do estudo. 
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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. Inicialmente explora-se a adoção de novas tecnologias. Seguindo pela 

importância da imagem para o consumo. Partindo para modelos de adoção e difusão 

da inovação, depois tipos de clientes adotantes de tecnologia. Finalizando com a 

seção explorando o modelo da Technology Readiness Index – TRI 2.0 em seus 

construtos explicando a aceitação do carro chinês, composto por quatro dimensões: 

Otimismo, Inovatividade, Desconforto e Insegurança. 

2.1 Adoção de novas tecnologias 

Conforme Dias e Filho (2013), nos últimos anos, as organizações têm progredido cada 

vez mais na adoção de novas tecnologias, que são utilizadas como alternativas para 

atender às demandas de satisfação dos consumidores, que se caracterizam pelo 

aumento da consciência do valor dos produtos e serviços. Silva et al. (2010) apontam 

que por meio da influência dessas novas tecnologias, uma nova sociedade foi criada, 

o que requer uma nova forma de produzir bens e serviços.  

No entanto, Castells e Outros (2005) enfatizam que devido ao novo paradigma da 

tecnologia da informação e à integração das influências tecnológicas da 

microeletrônica, da computação e das telecomunicações, a sociedade atual está 

passando por um raro período na história. 

Segundo Dias e Filho (2013), a adoção dessas novas tecnologias se deve à aceitação 

do processo de disseminação do novo produto pelos usuários no segmento de 

mercado a ser analisado. Portanto, destaca-se que esses novos produtos de 

tecnologia podem ser classificados como utilitários, mas possuem fatores 

complementares, indicando novos aspectos, como facilidade de uso percebida e 

utilidade percebida da inovação. Essas cognições podem ser determinadas pela 

difusão Rogers (2010) explica que difusão é o processo de comunicação da inovação 

por meio de determinados canais ao longo do caminho entre os membros do sistema 

social. 

 



17 

 

Para Parasuraman & Colby (2001) a adoção de novas tecnologias são destacados 

pontos importantes onde as empresas buscam atender a todas as necessidades dos 

clientes. 

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

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

 

Figura 1: O ciclo da inovação tecnológica focada no cliente 
Fonte: Adaptado pelo autor de Parasuraman, A., & Colby, C. (2001). Techno-ready 
marketing: how and why your customers adopt technology. New York: The Free Press. 

Ainda Parasuraman & Colby (2001) a principal razão para enfatizar o marketing 

impróprio de produtos e serviços baseados em tecnologia é a falta de compreensão 

das atitudes dos clientes em relação à tecnologia e as diferenças nessas atitudes em 

diferentes segmentos de mercado. 

Segundo Barbosa (2013), as organizações costumam enfrentar constantes mudanças 

tecnológicas e, para responder a essas mudanças, a inovação é enfatizada. Nesse 

contexto, pesquisadores de diversas áreas têm se comprometido a estudar a adoção 

de inovações, tentando prever os fatores que influenciam a adoção e disseminação 

de inovações. As novas tecnologias de informação e comunicação como recursos e 

meios para os processos de negócios são relevantes porque representam novas 

possibilidades de negócios. 
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Segundo Sundbo (1998), inovação em serviços pode ser entendida como adição de 

novos elementos ou uma combinação de elementos existentes, esses elementos 

podem ser copiados para produzir novas soluções ou novas formas de prestação de 

serviços. 

Segundo Hauknes (1998), Sundbo (1998), Gallouj (2002; 1998) e Gallouj e Weinstein 

(1997), o conceito de produto refere-se a um conjunto de características tangíveis e 

intangíveis que dependem da interação entre prestadores de serviços e Comercial. 

Portanto, a abordagem integrada entende a prestação de serviços como mobilizando 

simultaneamente características técnicas (materiais e não materiais) e capacidades 

(internas e externas) para gerar características de serviço (Faïz Gallouj, 2007; Faïz 

Gallouj & Weinstein, 1997). 

2.2 Importância da imagem para o consumo 

As organizações no século 19 eram caracterizadas por tecnologia simples, mercados 

limitados, baixa competitividade e ambientes estáveis (Kuisel, 1981). Antes, a imagem 

do produto estimulava o desejo de compra, e pequenos ajustes eram feitos no produto 

quando necessário, limitando apenas mudanças incrementais e sendo extremamente 

cauteloso para não atrapalhar o desempenho organizacional. 

Mudanças abrangentes e profundas devem ser evitadas porque são consideradas 

como criadoras de conflitos e ameaçam a estabilidade da organização. Portanto, 

mudar a imagem do produto para expandir o marketing não era uma prioridade na 

época (Fischer, 2002). 

Porém, desde a década de 1970, essa situação foi alterada por grandes mudanças 

tecnológicas, socioeconômicas, culturais e políticas, as organizações tornaram-se 

mais complexas e o mercado tornou-se ferozmente competitivo, dinâmico e flexível 

(Wood Jr, 2009). Como estratégia, a organização abre um espaço de marketing, por 

meio do qual podem se manter por muito tempo sob a melhor orientação da gestão 

da imagem do produto, buscando a satisfação do cliente e zelando pela imagem da 

empresa. Terminologia (Beer, 2010). 

Kotler (2000) enfatizou que a imagem do produto nas organizações modernas está 

altamente preocupada em atender às necessidades do consumidor, e tem uma 
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definição clara na implementação de estratégias de comunicação, sejam elas 

informativas, persuasivas ou evocativas. 

A empresa deve criar o conteúdo da mensagem a ser entregue aos compradores em 

potencial. O conteúdo deve ser pautado não apenas na intenção organizacional, ou 

seja, como a empresa deseja que os consumidores pensem e reajam aos seus 

produtos, mas também nas opiniões que já existem na mente desses consumidores 

(L. Barbosa & Campbell, 2006). 

Neste caso, a estratégia organizacional é constantemente revista e dirigida a este 

nicho de mercado, em que a imagem do produto ou marca, seja visual ou psicológica, 

é determinada por fatores internos ou externos, positivos ou negativos, e tem potencial 

para orientar comportamento do consumidor, principalmente, refere-se 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 (Solomon, 2016). 

A imagem deve ser adequada ao produto e ao seu público-alvo. Os diferentes públicos 

têm necessidades e desejos diferentes. A imagem produzida pelo produto deve ser 

personalizada, enfatizando a imagem com influência positiva e reduzindo a imagem 

com influência negativa. As marcas são conceituadas pela forma como as pessoas 

percebem os produtos em relação aos seus concorrentes, enquanto a imagem do 

produto se refere à soma de crenças, atitudes e impressões de um indivíduo ou grupo 

de um objeto (Dutra et al., 2014). 

Segundo Kapferer (2012), a compreensão das imagens formadas na mente do 

consumidor e sua influência nas intenções de compra do produto é um ativo 

importante para a tomada de decisão organizacional, pois os produtos e as imagens 

devem ser analisados criticamente para influenciar positivamente o comportamento 

do consumidor. No que diz respeito à decisão de compra, destaca-se como um 

diferencial estratégico para orientar suas atividades de comunicação e vendas. 
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Normalmente mencionada no aspecto psicológico, a imagem é incorporada ao 

subconsciente do consumidor, ao trazer a marca para as expectativas e vivências do 

produto ou serviço, portanto, a formação de uma imagem positiva torna-se cada vez 

mais importante nas prioridades da empresa (Malik et al., 2012). 

Segundo Kotler e Armstrong (2014), uma imagem é um conjunto de pressupostos, 

atitudes e impressões de um determinado produto por um indivíduo ou grupo. Nesse 

caso, é denominado imagem, que pode compreender as visões e atitudes dos 

stakeholders sobre as ações, atividades e relacionamentos da organização, criando 

uma imagem positiva do produto, que não só ajuda o consumidor a entender o valor, 

mas também cria o desejo de comprar. 

Toni (2005) afirmou que o desejo de compra associado às imagens dos produtos é 

codificado, armazenado e recuperado de diferentes formas, dependendo da 

frequência e vivacidade das informações obtidas. A ocorrência repetida dessa 

situação em um determinado período de tempo pode fortalecer ainda mais essa 

imagem e transmitir uma espécie de confiança aos consumidores. 

A codificação como um sistema no processo de formação da imagem pode ajudar no 

direcionamento estratégico das atividades de marketing. A compreensão e gestão da 

imagem do produto são afetadas pelo equilíbrio entre as visões positivas e negativas, 

que por sua vez vem de diferentes indivíduos agindo sobre eles Forças internas e 

externas (Pereira, 2014). 

Segundo Schuler e Toni (2015), a imagem de um produto será afetada por fatores 

externos, como cultura, classe social, escola, religião, esforços de marketing 

organizacional, etc. Esses fatores afetarão as percepções dos consumidores. Por 

esse motivo, as organizações vêm tentando moldar e construir a imagem de suas 

marcas e produtos diante de seu público-alvo por meio de esforços de marketing. A 

imagem de um produto ou serviço é fortemente influenciada pelo equilíbrio das visões 

positivas e negativas do grupo. 

De acordo com Li et al. al. (2014), a imagem de um produto é definida como a 

percepção refletida pela associação contida na memória do consumidor. Pode conter 

determinados atributos, incluindo atributos relacionados ao próprio produto, bem como 
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atributos não relacionados ao produto, como preço, embalagem, imagem do usuário 

e uso e benefícios (funcionais, experienciais e / ou simbólicos). 

Os usuários de produtos de tecnologia compram não apenas por suas especificações 

físicas, mas também pelo significado que o produto pode transmitir, não apenas por 

benefícios funcionais, mas também emocionais (Pereira, 2014). 

Para Gomes (2015), as imagens podem ser representadas em três dimensões, pois, 

como realidade externa, possuem representações sociais causadas por fatores 

sociais e estímulos mercadológicos. A realidade psicológica do consumidor tem a 

capacidade de processar, armazenar e recuperar informações por meio da atenção, 

percepção, memória e linguagem, bem como a imagem da marca. Esta é a base para 

tomar as melhores decisões estratégicas de marketing para segmentos de mercado 

específicos e posicionamento de produtos. 

Segundo Barich e Kotler (1991), a imagem de um produto é um conceito perceptivo, 

ou seja, a forma como um determinado público discrimina produtos, marcas, políticos, 

empresas e países. O processamento de imagem é a maneira como esses 

visualizadores decodificam conjuntos de símbolos de produtos e serviços. 

Portanto, Keller et al. (2006), confirmam que a imagem relacionada à marca é o 

atributo externo do produto ou serviço, incluindo a forma como a marca tenta atender 

às necessidades psicológicas e sociais dos clientes. 

Um conjunto de imagens da marca reflete a forma abstrata de pensar das pessoas. 

Em relação ao aspecto intangível da marca, a percepção das pessoas sobre a imagem 

do produto é uma característica inerente ao pensamento humano e tem a capacidade 

de afetar diretamente o comportamento do consumidor. Como atividade mental, 

emocional e física, as pessoas participam dela quando escolhem, compram, usam e 

fornecem produtos ou serviços para atender às suas necessidades ou desejos 

(Kalieva, 2015). 

Para Salomon (2016), vivemos em uma sociedade onde as imagens são moldadas de 

acordo com a realidade social dos consumidores, ou seja, as imagens são muito 

importantes para a agregação dos produtos. Entender essa importância é essencial 

para entender o desejo de compra de produtos. Portanto, a imagem de um produto 
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pode e deve se tornar um ponto de referência para impressões, sejam elas positivas 

ou negativas, essas impressões se formam na mente dos consumidores por meio do 

contato, da experiência e da comunicação. 

Pereira (2014) afirmou a ligação entre o produto e os valores, ideias, sonhos ou 

desejos que devem ser considerados, bem como as necessidades e desejos que são 

afetados por fatores internos e externos. As imagens do produto podem ser pensadas 

como o resultado de uma transação entre o modelo mental e os sinais enviados pelas 

unidades ambientais ou campanhas de marketing. Assim, a atenção, seja automática 

ou consciente, controla a percepção da captura de estímulos codificados, 

armazenados e recuperados na memória. Essas informações armazenadas formarão 

representações psicológicas pessoais e refletirão seus processos de aprendizagem e 

de tomada de decisão. 

Compreender a percepção dos produtos pode ajudar as organizações a armazenar, 

processar, organizar e recuperar imagens na memória de longo prazo dos 

consumidores, o que é fundamental para a formação de imagens. Vale ressaltar que 

as imagens dos produtos não são únicas e independentes, mas estão relacionadas a 

outras imagens e informações obtidas no ambiente, sejam visuais ou psicológicas, e 

estão em constante processo de variação (Santos, 2011). 

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. 

- 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 
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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 produzida 

por diversos estímulos internos e externos. Orientado externamente por fatores 

culturais, linguísticos e sociais, na estrutura cognitiva ou emocional, o indivíduo 

compõe um conjunto de imagens sobre determinado objeto a partir de um banco de 

dados de informações armazenado na memória. Processos internos, como 

representações mentais, são formados por processos de nível superior na atenção, 

percepção, memória, linguagem e características pessoais dos indivíduos (como suas 

necessidades, motivação e participação). Entender esses processos internos e 

externos é fundamental para entender o desejo de comprar produtos com base na 

imagem (Schuler & Toni, 2015). 

2.3 Modelos de adoção e difusão da inovação 

Nesta seção, será explorado diferentes modelos que investigam como se dá a 

aceitação e difusão de inovações, com destaque para o Technology Readiness Index 

- TRI, de Parasuraman & Colby (2001), em sua versão mais recente TRI 2.0, por 

Parasuraman e Colby (2015) adotado neste estudo como base para pesquisa da 

explicação da imagem do carro chinês. 

Existem incertezas na introdução de novas tecnologias, e elas representam um 

grande desafio para os gerentes e planejadores de marketing ao projetar um mix de 

marketing: se e quando o mercado consumidor as adotará (Morwitz et al., 2007). 
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Carros com tecnologia chinesa estão mais próximos de uma inovação radical ou 

disruptiva, no conceito de Engel et. al. (2000), com potencial para impactar diversas 

frentes ligadas ao transporte, da segurança ao sistema viário, do planejamento de 

viagens à eficiência energética (Fagnant & Kockelman, 2015). 

A comparação da entrada de grandes empresas de TI (como Google e Apple) no 

mercado de carros elétricos e / ou autônomos (Times, 2015) mostra que novas 

categorias de produtos são introduzidas por meio de inovações trazidas por novos 

entrantes, neste caso, por meio criação Capacidade técnica de combinar produtos 

eletrônicos e serviços móveis (Schulze et al., 2015). Portanto, inicialmente, tratamos 

os novos participantes e as empresas incorporadas em um determinado setor como 

concorrentes em mercados adjacentes e, a seguir, entramos diretamente no mesmo 

mercado. 

De acordo com Fădor (2014), produtos inovadores precisam se encaixar 

simultaneamente em quatro categorias de inovação: (1) Orientado à companhia (um 

novo produto para uma companhia), (2) Orientado a produto (modificações 

consideráveis no produto consumido e/ou novos padrões de uso e comportamento 

frente a um produto), (3) Orientado a mercado (popularização de uma nova forma de 

consumo e/ou uso) e (4) Orientado ao consumidor (percepção congruente dos 

consumidores quanto à inovação). 

A tecnologia para os consumidores de carros chineses indicado na literatura científica 

pode ser equiparado, por exemplo, à Utilidade Percebida, dos modelos de inovação 

“Modelo de aceitação de tecnologia – TAM; TAM2” (Davis et al., 1989) (Venkatesh & 

Davis, 2000), HMSAM (Lowry et al., 2012) e modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003). 

Existem diversos modelos que tratam da adoção e difusão de inovação. Muitos destes 

modelos tiveram origem comum e foram sendo otimizados a partir de novos estudos.  

O esquema relacional (Rodrigues, 2019) da Figura 2 apresenta os predecessores e 

sucessores dos modelos de difusão e adoção de inovações, incluindo os modelos 

mais populares (Giacomini Filho et al., 2007), como o DOI (Rogers, 2010) e TAM 

(Davis et al., 1989), importantes predecessores como o TRA (Fishbein, M., & Ajzen, 

1975) e TPB (Ajzen, 1991), compiladores como UTAUT (Venkatesh et al., 2003) e o 

TAM II (Venkatesh & Davis, 2000), o HMSAM (Lowry et al., 2012), inicialmente 
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aplicado a produtos de entretenimento e outros voltados especificamente a produtos 

de tecnologia, como o MPCU (Model of Personal Computer Utilization (Thompson et 

al., 1991), especificamente para adoção de computadores pessoais), o SCT (Social 

Cognitive Theory) (Bandura, 1989), que explicita que o conhecimento de um indivíduo 

em parte é adquirido a partir da observação de outros dentro de um contexto social) e 

o MM (Motivational Model (Vallerand, 1997), que explora fatores extrínsecos e 

intrínsecos como motivadores de uma ação). 

 

Figura 2: Esquema relacional com modelos de difusão e adoção de inovações 
Fonte: Rodrigues, J. C. (2019). Análise teórica comparativa de modelos relacionados 
à adoção e difusão de inovações. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13518.41283 

Outros autores tratam de questões sociodemográficas que influenciam a aceitação e 

atitude dos indivíduos frente a uma inovação como, por exemplo, a cultura (Straub, 

1994), assim como o gênero (Gefen et al., 2005) – homens são mais afetados pelo 

Utilidade percebida (Perceived Usefulness – PU) enquanto mulheres mais afetadas 

pela Facilidade de Uso percebida (Perceived Ease of Use – PEOU) dos modelos de 

Davis (1989) e Venkatesh e Davis (2000), e normas subjetivas (Y. et al., 2003), o que 

acaba refletindo na disposição para a tecnologia da imagem do carro chinês. 

A razão para escolha do Technology Readiness Index 2.0 como balizador da 

disposição de uso vem do fato deste modelo focar em traços do indivíduo – em 

detrimento de uma inovação por si – e, assim, ser extrapolável para produtos cuja 
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experimentação é inexistente ou muito baixa, como é o caso dos carros chineses 

amplamente conhecida pelo termo carro chinês. 

O modelo TRI apresenta um índice confiável para aplicabilidade em diversos 

contextos (Rita et al., 2010), outra razão pela qual se optou por utilizá–lo como base 

do modelo relacional deste projeto; tal modelo, em sua versão original, com 36 itens 

na escala, foi validado para o Brasil por Souza (2002); não foi encontrado, contudo, 

validação para o Brasil e/ou para o idioma português de sua versão atualizada (2.0, 

com 16 itens), assim, a escala em sua versão 2.0 teve sua consistência interna 

verificada, conforme será apresentado no capítulo 3. 

2.4 O modelo da Technology Readiness Index - TRI 2.0 

O Technology Readiness Index – TRI ou Índice de Prontidão para Tecnologia, é uma 

escala desenvolvida por Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001), e 

atualizada por Parasuraman e Colby (2015) que identifica a propensão para adotar e 

utilizar novas tecnologias, a partir de condutores (motivadores da adoção) e inibidores 

(barreiras à adoção) mentais, relacionados às quatro dimensões independentes que 

a compõem (Rita et al., 2010; Souza & Luce, 2005). 

A formulação desses condutores e inibidores levou em consideração os oito 

paradoxos propostos por Mick e Fournier (1998)em relação à resposta das pessoas à 

tecnologia (Durán-García & Payán, 2016; Pires & Filho, 2008): 

• Controle / Caos 
• Liberdade / Escravidão 
• Novo / Obsoleto 
• Competente / Incompetente 
• Eficiente / Ineficiente 
• Completa / Cria necessidades 
• Assimilação / Isolamento 
• Engajador / Desengajador 

A análise destes oito paradoxos posiciona os indivíduos em uma linha contínua onde 

uma extremidade representa uma propensão ativa quanto à nova tecnologia e, em 

outra, sentimentos negativos que impedem sua consideração (Durán-García & Payán, 

2016; Parasuraman, 2000). A combinação dos condutores (2) e inibidores (2) do TRI 

Figura 3 indica a propensão de um indivíduo adotar novas tecnologias (sua prontidão 

para tal): 
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A análise desses oito paradoxos coloca o indivíduo em uma linha contínua, com uma 

extremidade representando uma inclinação positiva para as novas tecnologias e a 

outra representando emoções negativas que os impedem de considerá-la (Durán-

García & Payán, 2016; Parasuraman, 2000). A combinação de condutor TRI (2) e 

inibidor (2) a figura 3 mostra a tendência dos indivíduos em adotar novas: 

Condutores 

• Otimismo: Visões positivas em relação à tecnologia e à possibilidade de se obter 

maior controle, flexibilidade e eficiência graças a ela; 

• Inovatividade: Tendência de uma pessoa ser pioneira na adoção de uma nova 

tecnologia e/ou ser líder de opinião; 

Inibidores 

• Desconforto: Percepção de falta de controle e sentimento de opressão para com a 

tecnologia; 

• Insegurança: Desconfiança e ceticismo quanto à tecnologia e à própria capacidade 

em utilizá-la de forma adequada. 

 

Figura 3: Modelo TRI 
Fonte: Adaptado pelo autor de Parasuraman, A., & Colby, C. (2001). Techno-ready 
marketing: how and why your customers adopt technology. New York: The Free Press. 
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Neste ponto, a distinção entre aceitação técnica e preparação técnica é relevante. O 

primeiro é "uso voluntário da tecnologia e, em seguida, adoção e uso efetivos da 

tecnologia, estrutura cognitiva (utilidade percebida e facilidade de uso percebida) 

como antecedentes da atitude do indivíduo em relação à adoção da tecnologia", 

conforme tratado pelo modelo TAM (Davis et al., 1989). Na interpretação de 

Parasuraman (2000), a preparação para o uso da tecnologia é "uma combinação de 

crenças e sentimentos relacionados à tecnologia, que juntos determinam a tendência 

geral dos indivíduos de adotar produtos e serviços de tecnologia". Uma das diferenças 

é que o grau de preparação não abrange apenas os padrões cognitivos, mas também 

os atributos emocionais dos consumidores (Durán-García & Payán, 2016). 

O modelo tem sido utilizado de forma consistente entre diferentes culturas, um fator 

positivo já que estudos demonstram que a predisposição em aceitar novas tecnologias 

sofre influência de valores culturais (Straub, 1994). O índice individual da Prontidão 

para a Tecnologia (Technology Readiness – TR) varia entre os indivíduos, além de 

ser resultado de diferentes crenças e buscar prever e explicar o percentual de adoção 

de tecnologia e sua forma de uso (Rita et al., 2010). 

O uso consistente desse modelo em diferentes culturas é um fator positivo, pois 

pesquisas mostram que a disposição para aceitar novas tecnologias é influenciada 

por valores culturais (Straub, 1994). O índice individual de preparação para a 

tecnologia varia de pessoa para pessoa, exceto que é o resultado de crenças 

diferentes e tenta prever e explicar o percentual de adoção de tecnologia e a forma de 

seu uso (Rita et al., 2010). 

A orientação de Parasuraman (2000) é intuitiva sobre como calcular o TRI, à qual 

Tsikriktsis (2004) efetivamente traduziu na fórmula que segue, supondo a utilização 

da escala Likert de 5 pontos, onde 1 corresponde a Discordo Totalmente e 5 refere-

se a Concordo Totalmente. 
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De maneira geral, Parasuraman (2000) e Tsikriktsis (2004), ao replicar o modelo, eles 

determinaram o índice médio de cada componente na população da pesquisa da 

versão 1.0, conforme mostrado na Tabela 2: 

Tabela 2 – Referências para os componentes do TRI 

Componente  Parasuraman (2000)  Tsikriktsis (2004) 

Otimismo 3,84 3,60 

Inovatividade 3,18 3,23 

Desconforto 3,46 3,54 

Insegurança 4,03 3,82 

Fonte: Adaptado pelo autor de Rita, L. P. S., Araújo, A. C. de, Paula, M. A. de, Lima, 
M. de O., & Filho, J. C. V. (2010). Consumo de produtos e serviços inovadores: 
aplicação do índice de prontidão para tecnologia. Revista Brasileira de Inovação, 9(1), 
167–196. https://doi.org/10.20396/RBI.V9I1.8648997 

Com base na revisão da experiência do TRI, sugestões de redução do número de 

projetos e grandes mudanças no macroambiente tecnológico, como aumentar a 

penetração / aceitação de certas tecnologias, como o online banking (transações 

bancárias pela Internet), mídias sociais, e telefones celulares, por exemplo, os autores 

do modelo desenvolveram uma versão atualizada, que chamaram de TRI 2.0, 

contendo 16 itens classificados em uma escala de valores de 5 níveis (Parasuraman 

& Colby, 2015). 

Os 16 itens seguem distribuídos nas mesmas quatro dimensões, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 - Itens da escala TRI 2.0 por dimensão que representam 

Identificador 
(Parasuraman & 

Colby, 2015) 

Dimensão Item 

OPT1 Otimismo  As novas tecnologias contribuem para uma 
melhor qualidade de vida. 

OPT2 Otimismo  A tecnologia me dá mais liberdade de 
mobilidade. 

OPT3 Otimismo  A tecnologia dá às pessoas mais controle 
sobre sua vida diária. 

OPT4 Otimismo  A tecnologia me faz mais produtivo em minha 
vida pessoal. 

INN1 Inovatividade  Outras pessoas me pedem conselhos sobre 
novas tecnologias. 

INN2 Inovatividade  Geralmente, estou entre os primeiros do meu 
círculo de amigos a adquirir uma nova 
tecnologia quando ela surge. 

INN3 Inovatividade  Normalmente posso aprender a usar produtos 
e serviços de alta tecnologia sem a ajuda de 
outras pessoas. 
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INN4 Inovatividade  Me mantenho atualizado sobre os 
desenvolvimentos tecnológicos mais recentes 
nas minhas áreas de interesse. 

DIS1 Desconforto  Quando recebo suporte técnico para um 
produto ou serviço de alta tecnologia, há 
situações em que sinto que alguém está 
tirando proveito de mim. 

DIS2 Desconforto  As ligações de suporte técnico não são úteis 
porque não explicam as coisas em termos que 
eu possa entender. 

DIS3 Desconforto  Às vezes penso que os sistemas de tecnologia 
não foram planejados para serem usados por 
pessoas comuns. 

DIS4 Desconforto  Não existe um manual para um produto ou 
serviço de alta tecnologia que esteja escrito em 
uma linguagem fácil de entender. 

INS1 Insegurança  As pessoas são muito dependentes da 
tecnologia para fazer as coisas por elas. 

INS2 Insegurança  Muita tecnologia distrai as pessoas ao ponto de 
ser prejudicial. 

INS3 Insegurança  A tecnologia diminui a qualidade dos 
relacionamentos humanos ao reduzir a 
interação pessoal. 

INS4 Insegurança  Não me sinto seguro fazendo negócios com 
uma empresa que pode ser contatada apenas 
“online”. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Parasuraman, A., & Colby, C. L. (2015). An Updated 
and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0. Journal of Service Research, 
18(1), 59–74. https://doi.org/10.1177/1094670514539730 

Na América Latina, Duran-Garcia e Payán (2016) da Colômbia verificaram a escala 

TRI 2.0, e nenhum outro estudo foi encontrado na América Latina. Por fim, vale 

ressaltar que a estrutura de risco percebida geralmente associada à adoção de 

inovações é incluída pela TRI como uma dimensão de desconforto e não de 

insegurança, esta última mais voltada para a falta ou fragilidade de informações sobre 

o uso da tecnologia, bem como do pessoal habilidade, mesmo Souza e Luce (2005) 

analisaram desconforto constrangedor (equivalente ao risco social) e desconforto 

funcional e físico (Pires & Filho, 2008). Para manter a integridade do modelo original, 

e porque o questionário não mencionava explicitamente as variáveis, mas analisava 

a partir das respostas às questões, optou-se por utilizar quatro dimensões originais: 

otimismo, inovatividade, desconforto e insegurança. 
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Considerando o TRI 2.0 como um indicativo da propensão positiva de um indivíduo 

para com uma nova tecnologia, considera a hipótese H1 que um maior índice de 

prontidão para tecnologia TRI influenciará positivamente na imagem do carro chinês. 

2.5 Tipos de clientes adotantes de tecnologia 

O termo encantador aparece na literatura como uma forte emoção gerada por uma 

boa experiência, é óbvio que os comportamentos do consumidor começam a ser 

rotulados e os grupos de consumidores passam a ter um alto grau de satisfação e 

prazer na experiência do consumidor Westbrook e Oliver (1991). 

Com base nas ideias acima, a psicologia entende o encanto do cliente baseado no 

comportamento do consumidor como "uma emoção caracterizada por um alto grau de 

alegria e surpresa, que os clientes sentem através da empresa ou dos produtos 

(produtos e serviços) que ela fornece" (Kumar, 1996). Confirme se o sentimento de 

fascinação ou satisfação do cliente está relacionado ao profundo estado emocional 

positivo da experiência de compra (Oliver et al., 1997). 

O TRI de Parasuraman (2000) é o resultado da combinação dessas quatro dimensões 

com os 36 indicadores originais, não apenas as habilidades técnicas do indivíduo ou 

a velocidade de adoção de novas tecnologias (Meng et al., 2009; Souza & Luce, 2005). 

O modelo permite que cinco segmentos de consumidores sejam identificados com 

base nas respostas às perguntas avaliadas em cada uma das quatro dimensões 

(Meng et al., 2009): Exploradores (Explorers), Pioneiros (Pioneers), Céticos 

(Skeptics), Paranoicos (Hesitators) e Retardatários (Avoiders), o primeiro grupo 

(exploradores) são aqueles com a visão técnica mais ativa e solidária, e o último grupo 

(Retardatários) é o grupo com o nível mais baixo dessas características 

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 & Gross, 2016). 

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 (Rita et al., 2010). 
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No segmento dos Céticos todos os escores são baixos em todas as dimensões (Rita 

et al., 2010). 

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 & Gross, 2016). 

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 4, 

seguindo conforme (Souza & Luce, 2005). 

Tabela 4 – Tipologia dos adotantes de tecnologia 

Tipos  
Fatores Condutores Fatores Inibidores 

Otimismo Inovatividade Desconforto Insegurança 

Exploradores Alto Alto Baixo Baixo 

Pioneiros Alto Alto Alto Alto 

Céticos Baixo Baixo Baixo Baixo 

Paranoicos Alto Baixo Alto Alto 

Retardatários Baixo Baixo Alto Alto 

Fonte: 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 e Colby (2001), 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 
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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), salientam que a 

característica de usar a TRI é uma ferramenta para medir atitudes e crenças pessoais, 

muito útil para prever comportamentos de adoção, identificar diferentes tipos de 

indivíduos e prever o comportamento futuro de clientes e produtos de forma mais 

precisa. 

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. 
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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. A concepção de uma pesquisa traz consigo uma 

estrutura, que detalha procedimentos necessários para a obtenção de informações 

indispensáveis a resolução do problema de pesquisa e o cumprimento dos objetivos 

propostos ao estudo (Malhotra, 2021). 

De acordo com 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 (2016), 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 estudar como os 

componentes da escala TRI 2.0 podem ser usados para explicar a imagem dos 

veículos automotivos de marca chinesa. 

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 estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa descritiva quantitativa que 

contemplou a aplicação do questionário de pesquisa para um grupo de pessoas do 

relacionamento profissional e pessoal e posterior avaliação do instrumento utilizado a 

partir de procedimentos estatísticos pertinentes aos objetivos do estudo. 
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Este trabalho de pesquisa possui como objetivo principal a propensão à aceitação do 

carro chinês utilizando a escala Technology Readiness Index - TRI 2.0. Como 

objetivos específicos primeiro avaliar a escala TRI 2.0 para estudar a imagem do carro 

chinês; segundo analisar a influência dos construtos Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança, da escala TRI 2.0, na Imagem do carro chinês e terceiro 

caracterizar as tipologias TRI 2.0 dos adotantes de tecnologia pesquisados. 

Na concepção de Vergara (2016), existem diversos tipos de pesquisas e cada uma 

delas tem características particulares. Conforme Klein et. al., (2015), 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 Klein et. al., (2015), 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. Para Klein et. al., 

(2015) é apropriada para medir tanto opiniões, quanto atitudes e preferências como 

comportamentos.  

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se, como marco teórico, o estudo de 

Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001), citado por citado por Souza e 

Luce (2005) e atualizada por Parasuraman e Colby (2015). A presente dissertação 

tem como referência o estudo realizado por Parasuraman e Colby (2015), e 

corroborados pelos autores Acheampong et al., Dewi e Ayuni, Mukerjee et al., 

Syamfithriani et al., Warden et al. (2017; 2020; 2019; 2021; 2020), que mensurou a 

prontidão para tecnologia, o mesmo servirá como referência para a aplicação da 

escala Technology Readiness Index - TRI 2.0 no estudo da Imagem do carro chinês. 

3.2 Procedimentos metodológicos 

Utiliza-se a escala Technology Readiness Index - TRI 2.0 para explicar o construto 

Imagem do carro chinês. É chamado de escala ou instrumento de medida, um 

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

observáveis. Segundo DeVellis (2017), desenvolvemos escalas quando queremos 
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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 e 

Colby (2015) a escala Technology Readiness Index - TRI 2.0. O questionário formulou 

questões relativas aos constructos Otimismo, Inovatividade, Desconforto e 

Insegurança sobre a propensão à aceitação do carro chinês, de maneira semelhante 

que foi utilizado no estudo de Parasuraman e Colby (2015). Questões foram também 

formuladas sobre a percepção da imagem do carro chinês, considerada como uma 

variável substituta, ou proxy, para a propensão à aceitação do carro chinês. 

O questionário, Tabela 5, expõe a escala do tipo Likert adotada. Os entrevistados 

deveriam manifestar o quanto é desejável a situação proposta, atribuindo a resposta 

pontuações de 1 a 7, sendo 1 (um) “Discordo totalmente”, 2 (dois) “Discordo em 

grande parte”, 3 (três) “Discordo em parte”, 4 (quatro) “Neutro”, 5 (cinco) “Concordo 

em parte”, 6 (seis) “Concordo em grande parte” e 7 (sete) “Concordo totalmente”. O 

questionário foi dividido em seis blocos, sendo 16 afirmações da escala Technology 

Readiness Index - TRI 2.0 relativo aos constructos otimismo, inovatividade, 

desconforto e insegurança, 8 afirmações sobre a imagem do carro chinês e 3 questões 

envolvendo gênero, idade e propensão a aquisição do carro chinês. 

Tabela 5 – Questionário para aplicação da escala TRI 2.0 

1.º Construto – Otimismo 

4 As novas tecnologias contribuem para uma melhor qualidade de vida. 

5 A tecnologia me dá mais liberdade de mobilidade. 

6 A tecnologia dá às pessoas mais controle sobre sua vida diária. 

7 A tecnologia me faz mais produtivo em minha vida pessoal. 

2.º Construto – Inovatividade 

8 Outras pessoas me pedem conselhos sobre novas tecnologias. 

9 Geralmente, estou entre os primeiros do meu círculo de amigos a 
adquirir uma nova tecnologia quando ela surge. 

10 Normalmente posso aprender a usar produtos e serviços de alta 
tecnologia sem a ajuda de outras pessoas. 

11 Me mantenho atualizado sobre os desenvolvimentos tecnológicos mais 
recentes nas minhas áreas de interesse. 

3.º Construto – Desconforto 

12 Quando recebo suporte técnico para um produto ou serviço de alta 
tecnologia, há situações em que sinto que alguém está tirando proveito 
de mim. 

13 As ligações de suporte técnico não são úteis porque não explicam as 
coisas em termos que eu possa entender. 
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14 Às vezes penso que os sistemas de tecnologia não foram planejados 
para serem usados por pessoas comuns. 

15 Não existe um manual para um produto ou serviço de alta tecnologia 
que esteja escrito em uma linguagem fácil de entender. 

4.º Construto – Insegurança 

16 As pessoas são muito dependentes da tecnologia para fazer as coisas 
por elas. 

17 Muita tecnologia distrai as pessoas ao ponto de ser prejudicial. 

18 A tecnologia diminui a qualidade dos relacionamentos humanos ao 
reduzir a interação pessoal. 

19 Não me sinto seguro fazendo negócios com uma empresa que pode 
ser contatada apenas “online”. 

Variável Dependente – Imagem 

20 Você associa carro chinês a produto de baixa qualidade tecnológica. 

21 Você associa carro chinês a produto barato. 

22 O uso de carro chinês prejudica a sua imagem pessoal. 

23 O preço da manutenção do carro chinês é maior do que o preço da 
manutenção dos carros nacionais. 

24 Peças de reposição estão disponíveis somente na concessionária. 

25 O carro chinês é de fácil manutenção. 

26 O preço das peças de reposição do carro chinês é maior do que o 
preço das peças de reposição dos carros nacionais. 

27 A vida útil do carro chinês é maior que a vida útil dos carros nacionais. 

28 O preço de revenda do carro chinês é maior do que o preço de venda 
dos carros nacionais equivalentes. 

29 Me sinto confiável em realizar viagem com carro chinês sem risco de 
defeitos mecânicos. 

30 Me sinto confiável em realizar viagem com carro chinês sem risco de 
acidentes. 

Variáveis Moderadoras 

1 Qual é o seu sexo? 

2 Qual é a sua idade? 

3 Qual a sua disposição para comprar um carro chinês. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Parasuraman, A., & Colby, C. L. (2015). An Updated 
and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0. Journal of Service Research, 
18(1), 59–74. https://doi.org/10.1177/1094670514539730 

As afirmações de 4 à 11 são relativas aos construtos Otimismo e Inovatividade, estas 

afirmações são formuladas em escala direta, quanto maior o escore maior é a 

propensão à aceitação do carro chinês. As afirmações de 12 à 19 se referem aos 

constructos Desconforto e Insegurança, estas afirmações são formuladas em escala 

inversa, quanto maior o escore, menor é a propensão à aceitação do carro chinês. 

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. 
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De acordo com Aaker, Kumar e Day, (2004), 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 

enviado para uma pequena amostra com finalidade de pré-teste do questionário. Foi 

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

que se refere à redação (que deveria ser mais clara). Contudo, é importante ressaltar 

que os itens da escala Technology Readiness Index - TRI 2.0 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. 

É imperativo que o questionário seja de fácil compreensão para todos os 

entrevistados, inclusive para aqueles menos familiarizados ou avessos a imagem do 

carro chinês. 

3.2.1 População e Amostra 

O universo de dados, segundo Malhotra (2021), 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 amostra da pesquisa contemplou a aplicação do questionário de pesquisa para 308 

pessoas, provenientes das redes sociais Facebook, Instagram e Linkedin, grupos de 

Whatsapp, inclusive os grupos do mestrado e relacionamentos profissionais, que se 

dispuseram a responder o questionário da pesquisa, estas pessoas estão distribuídas 

no Brasil, sendo a maior parte em Minas Gerais. 

O estudo permitiu analisar a aplicabilidade da escala “Technology Readiness Index - 

TRI 2.0” relativa à propensão à aceitação da imagem do carro chinês e avaliar o efeito 

dos construtos, Otimismo, Inovatividade, Desconforto e Insegurança, da escala 

Technology Readiness Index - TRI 2.0, na Imagem do carro chinês. 
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3.2.2 Método de coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada no período de junho à julho de 2021. Para este 

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

3.2.3 Procedimentos de análises 

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 realizada uma auditoria nos Dados da pesquisa, visando identificar 

outliers univariados pela análise dos escores padronizados das variáveis. Foram 

também identificados os outliers multivariados, utilizando-se a distância de 

Mahalanobis. Para verificação da normalidade das variáveis presentes na pesquisa 

foi realizado o teste KS – Kolmogorov-Smirnov (Hassani & Silva, 2015). 

Chou e 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, que não requer a 

normalidade dos dados. 

A seguir foi testado o Modelo de Mensuração da pesquisa, utilizando critérios que 

estão apresentados nas Tabelas 9 e 10 da próxima seção. Procedeu-se então com o 

Teste do Modelo Estrutural, avaliando os coeficientes estruturais, que expressam as 

influências dos construtos do Modelo TRI 2.0 na imagem do carro chinês. Calculou-

se também as medidas da qualidade de ajuste do modelo estrutural. Finalizando, por 

meio da estatística descritiva foram analisadas as variáveis moderadoras. 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

Este capítulo está voltado para a apresentação e análise dos resultados da pesquisa 

e aborda os seguintes conteúdos: 

4.1 - Auditoria dos Dados da pesquisa, por meio da análise de outliers (ou dados 

atípicos). 

4.2 - Teste das relações lineares  

4.3 - Teste da normalidade das variáveis. 

4.4 - Teste do modelo de mensuração da escala utilizada.  

4.5 - Teste do modelo estrutural.  

4.6 - Análise estatística das variáveis. 

4.1 Auditoria nos Dados da pesquisa 

O questionário aplicado foi criado de modo em que todas as respostas eram de 

preenchimento obrigatório, sendo assim, não houve necessidade de análise de 

respostas omitidas (MVA - missing values analysis). 

Foram identificados os outliers univariados utilizando o método de padronização dos 

indicadores. O valor absoluto dos indicadores padronizados (Z) foi comparado com o 

limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A equação 1 apresenta a fórmula da 

padronização de variáveis observáveis, ou indicadores. Os valores absolutos de Z 

superiores a 3,29 são considerados outliers univariados. 

Equação 1 – Fórmula para a padronização dos indicadores 

Z =  
(X − X̅)

σ
 

Fonte: Adaptado pelo autor (2021) de Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. 
A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2019). Estatística Aplicada a Administração e 
Economia (C. Learning (ed.)). 

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

multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação 

(questionário ou pessoa pesquisada) comparada com o centro de todos os dados, em 

um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é realizado para identificar 

questionários atípicos no conjunto dos indicadores (ou variáveis observáveis). Ou 
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seja, no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o D² representam 

observações mais afastadas da distribuição de qui-quadrado. 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.  

Foram observados 0 (zero) outliers univariados e 80 outliers multivariados, que foram 

retirados da amostra conforme a Tabela 6. 

Tabela 6 – Amostra e dados atípicos 

Amostra inicial Outliers  Amostra final 

308 80 (outliers multivariados) 
0 (outliers univariados)  

228 (Os outliers foram 
mantidos na amostra) 

Fonte: Dados da pesquisa 

Neste estudo optou-se por excluir os casos atípicos identificados porque foram 

comprovados erros ou má intenção dos respondentes. A eliminação dos dados 

atípicos frequentemente purifica os dados e melhora resultados da análise. Contudo, 

a recomendação de Hair et. al., (2009) os outliers devem ser eliminados se 

comprovada a sua necessidade. 

4.2 Teste das relações lineares 

É de suma importância averiguar se a relação entre as variáveis presentes no modelo 

é linear, por que constitui um pressuposto do modelo de equações estruturais. Por 

essa razão, realiza-se o cálculo das correlações e testa-se sua significância.  

O Teste de Bartlett mede a significância geral das correlações entre todos os pares 

de variáveis. Caso o resultado do teste seja significativo indica que há a relação linear 

entre as variáveis. A Tabela 7 aponta que existe significância estatística das 

correlações entre as variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência das 

relações lineares entre as variáveis do modelo. 

Tabela 7 – KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.736 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 2314.424 

Df 351 

Sig. .0000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3 Teste da normalidade das variáveis 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de 

normalidade das variáveis, 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 com valores entre 1 e 7. Neste 

caso, a suposição de que os dados seguem distribuição normal, frequentemente não 

é verificada. Os denominados “desvios de normalidade” referem-se às variáveis que 

não seguem uma distribuição normal e, portanto, não podem ser utilizadas técnicas 

que utilizam este tipo de distribuição de probabilidade. 

O teste K-S de Kolmogorov-Smirnov, apresentado na Tabela 8, constatou que as 

variáveis observáveis, ou indicadores, do presente estudo, não seguem a Distribuição 

Normal. Somente a variável moderadora idade (ID2) seguiu a Distribuição Normal. 

Portanto, para a aplicação do modelo de equações estruturais foi aplicado o método 

PLS – Partial Least Square Estimation que não requer a normalidade dos dados para 

obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo. 

Tabela 8 – One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  

 
N 

Normal 
Parametersa,b 

Most Extreme Differences Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

GE1 228 ,74 ,439 ,463 ,278 -,463 6,998 ,000 

ID2 228 45,52 10,227 ,046 ,046 -,040 ,696 ,718 

PP3 228 1,34 ,553 ,429 ,429 -,268 6,484 ,000 

OPT1 228 6,00 ,863 ,252 ,195 -,252 3,811 ,000 

OPT2 228 6,04 ,828 ,211 ,184 -,211 3,191 ,000 

OPT3 228 5,54 1,108 ,204 ,187 -,204 3,073 ,000 

OPT4 228 5,86 ,982 ,217 ,151 -,217 3,282 ,000 

INN1 228 5,30 1,134 ,191 ,145 -,191 2,887 ,000 

INN2 228 4,43 1,399 ,210 ,150 -,210 3,167 ,000 

INN3 228 5,34 1,197 ,230 ,155 -,230 3,467 ,000 

INN4 228 5,82 1,049 ,226 ,134 -,226 3,412 ,000 

DIS1 228 3,28 1,457 ,157 ,157 -,154 2,367 ,000 

DIS2 228 3,89 1,506 ,196 ,134 -,196 2,954 ,000 

DIS3 228 3,43 1,628 ,205 ,148 -,205 3,101 ,000 

DIS4 228 4,16 1,554 ,219 ,149 -,219 3,310 ,000 

INS1 228 4,67 1,325 ,262 ,128 -,262 3,950 ,000 

INS2 228 4,64 1,503 ,284 ,154 -,284 4,293 ,000 

INS3 228 5,01 1,535 ,260 ,113 -,260 3,922 ,000 

INS4 228 3,73 1,950 ,181 ,172 -,181 2,740 ,000 

IMG1 228 3,86 1,666 ,184 ,130 -,184 2,775 ,000 

IMG2 228 4,36 1,580 ,236 ,115 -,236 3,569 ,000 

IMG3 228 3,25 1,644 ,175 ,139 -,175 2,642 ,000 

IMG4 228 4,21 1,190 ,253 ,253 -,238 3,820 ,000 

IMG5 228 4,67 1,464 ,149 ,149 -,148 2,253 ,000 
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IMG6 228 3,60 1,104 ,264 ,197 -,264 3,986 ,000 

IMG7 228 4,26 1,150 ,244 ,244 -,212 3,684 ,000 

IMG8 228 3,19 1,194 ,229 ,162 -,229 3,451 ,000 

IMG9 228 2,53 1,434 ,199 ,199 -,143 3,008 ,000 

IMG10 228 4,35 1,567 ,162 ,115 -,162 2,441 ,000 

IMG11 228 4,51 1,518 ,131 ,128 -,131 1,975 ,001 

(a. Test distribution is Normal., b. Calculated from data.) 
Fonte: Dados da pesquisa 

4.4 Teste do modelo de mensuração 

Para analisar a influência dos construtos da escala Technology Readiness Index - TRI 

2.0 sobre a imagem do carro chinês, deve-se realizar dois testes: Teste do modelo de 

mensuração e o Teste do modelo estrutural. Nesta seção veremos o Teste do modelo 

de mensuração. Na próxima seção será realizado o Teste do modelo estrutural. 

O Teste do modelo de mensuração consiste em avaliar a confiabilidade dos 

indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a 

validade discriminante da escala. Os critérios para estas avaliações estão presentes 

nas Tabelas 9 e 10. 

A Tabela 9 apresenta os critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a 

confiabilidade interna da escala. 

Tabela 9 – Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade 
interna da escala 

Critério Indicador Valor Desejado Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de 
Cronbach 

Acima de 0.70 Nunnally (1978) 
Nunnally and Bernstein 

(1994) 
Hair et. al (2009) 

Urbach and Ahlemann 
(2010) 

  Acima de 0.60 Lyberg et al. (1997) 

Confiabilidade do 
Indicador 

Carga do 
indicador 

(individual) 

Acima de 0.70 Kock (2020) 

  Acima de 0.50 Nunnally (1978) 
Hair et. al (2009) 

  Acima de 0.40 Gorsuch (1974) 

  Abaixo de 0.40 
(eliminar do 

modelo) 

Baumgartner  e Homburg 
(1996) 

Krasnova, Hildebrand, 
Günther, Kovrigin, and 

Nowobilska (2008) 

Fonte: Adaptado pelo autor de Hair et al. (2009) 
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A Tabela 10 resume os critérios para avaliar a validade convergente e a validade 

discriminante da escala. 

Tabela 10 – Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 
da escala 

Critério Indicador Valor 
Desejado 

Referências  

Validade 
Convergente 

Carga do 
indicador 

padronizada 
sobre seu 

fator 

Acima de 
0.50 

Nunnally (1978) 
Hair et. al 

(2009) 

 

 Carga com 
sig. p-valor 

P<.05 Gefen and 
Straub (2005) 

 

 Confiabilidade 
Composta 

(CR) 

Acima de 
0.80 

Peter (1979)  

  Acima de 
0.70 

Fornell and 
Larcker (1981) 
Nunnally and 

Bernstein (1994) 
Hair et. al 

(2009) 

 

 Variância 
media 

extraída 
(AVE) 

Acima de 
0.50 

Barclay, 
Thompson, and 
Higgins (1995) 

Hair et. al 
(2009) 

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 

Bagozzi (1988)  
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(deve ser 
eliminado 

do modelo) 

Validade 
Discriminante 

Raiz 
quadrada da 

AVE 

Maior que 
as 

correlações 
entre as 
variáveis 
latentes 

Hair et. al 
(2009) 

 

 Fator de 
inflação da 
variância 

(VIF) 

< 10 
< 5 

< 3.3 (ideal) 

Hair et. al 
(2009) 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Hair et al. (2009) 

Desta forma, apresenta-se inicialmente o modelo que relaciona a escala Technology 

Readiness Index - TRI 2.0 ao constructo Imagem do carro chinês utilizando todos 

indicadores (que são as variáveis observáveis ou questões formuladas no 

questionário da pesquisa) como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Efeito escala TRI 2.0 sobre Imagem do carro chinês 
Fonte: Dados da pesquisa 

Para testar o modelo de mensuração do arcabouço teórico formulado na Figura 9, 

analisa-se inicialmente a confiabilidade dos indicadores. As cargas fatoriais dos 
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construtos com seus indicadores foram obtidas resolvendo o sistema de equações 

estruturais representado na Figura 4 e estão apresentadas na Figura 5. 

 

Figura 5 – Efeito escala TRI 2.0 sobre Imagem do carro chinês - modelo inicial 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 11 apresenta os valores das cargas dos indicadores, presentes na Figura 

10. 

Tabela 11 – Teste das cargas fatoriais utilizando todos os indicadores 

 Desconforto Imagem Inovatividade Insegurança Otimismo  

DIS1 0.708         
DIS2 0.768         
DIS3 0.707         

DIS4 0.752         

IMG1   0.693       
IMG10   0.443       
IMG11   0.486       

IMG2   0.615       
IMG3   0.639       
IMG4   0.699       
IMG5   0.574       

IMG6   0.363       
IMG7   0.662       
IMG8   0.293       
IMG9   0.242       
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INN1     0.529     
INN2     0.006     
INN3     0.853     

INN4     0.427     
INS1       0.586   
INS2       0.775   
INS3       0.766   

INS4       0.757   
OPT1         0.814 

OPT2         0.869 

OPT3         0.799 

OPT4         0.472 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com Hair et. al., (2009), devem ser eliminados os indicadores com carga 

fatorial inferior a 0,50. Desta forma, estes foram eliminados utilizando o método 

stepwise, ou seja, step by step, ou ainda passo a passo. Foram identificados que os 

indicadores INN2 (0.006), IMG6 (0.363), IMG8 (0.293), IMG9(0.242), IMG10 (0.443) e 

IMG11 (0.486) possuem carga fatorial, ou correlação com os seus construtos, inferior 

a 0,50, sendo assim, estes indicadores foram eliminados. 

Após as devidas eliminações as novas cargas fatoriais foram recalculadas como 

dispostas na Figura 6. 

 

Figura 6 – Efeito escala TRI 2.0 sobre Imagem do carro chinês - modelo final 
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Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 12 exibe as cargas dos indicadores apresentadas na Figura 11. 

Tabela 12 – Teste das cargas fatoriais: modelo final 

 Desconforto Imagem Inovatividade Insegurança Otimismo  

DIS1 0.710         

DIS2 0.779         

DIS3 0.697         

DIS4 0.747         

IMG1   0.655       

IMG2   0.593       

IMG3   0.593       

IMG4   0.744       

IMG5   0.613       

IMG7   0.709       

INN1     0.627     

INN3     0.954     

INN4     0.546     

INS1       0.600   

INS2       0.791   

INS3       0.771   

INS4       0.735   

OPT1         0.822 

OPT2         0.872 

OPT3         0.793 

OPT4         0.499 

Fonte: Dados da pesquisa 

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

estabelecido por Hair et al. (2009), igualando ou superando o limite de 0,50. 

A Tabela 13 apresenta o teste da confiabilidade interna da escala, segundo o critério 

de Hair et al. (2009), descrito na Tabela 9, que requer coeficiente Alfa de Cronbach 

acima de 0,70. Como pode ser observado pela Tabela 13, os valores de Alfa de 

Cronbach para os construtos da escala TRI 2.0 são superiores a 0,70 demonstrando 

a confiabilidade interna da escala TRI 2.0. 

Tabela 13 – Teste confiabilidade escala TRI 2.0 vs Imagem do carro chinês 

 Cronbach's 
Alpha 

rho_A Composite 
Reliability 

(CR) 

Average 
Variance 
Extracted 

(AVE) 

Desconforto 0.717 0.719 0.823 0.539 

Imagem 0.732 0.740 0.816 0.427 

Inovatividade 0.708 0.914 0.764 0.534 

Insegurança 0.713 0.737 0.817 0.531 

Otimismo  0.789 0.762 0.841 0.578 
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Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 13 apresenta ainda os índices para o teste da validade convergente dos 

construtos da escala TRI 2.0. A validade convergente pode ser constatada por meio 

da confiabilidade composta (CR) acima de 0,70 para todos os construtos, conforme 

recomendado na Tabela 10. A Figura 7 mostra a validade convergente sendo atendida 

no Teste de Mensuração da escala. 

 

Figura 7 – Gráfico Composite Reliability (CR) 
Fonte: Dados da pesquisa 

A AVE – Variância média extraída dos construtos, também disposta na Tabela 13, 

segundo critério estabelecido na Tabela 10, deve ser superior a 0,50 para comprovar 

a validade convergente, valor que foi superado por todos os constructos, exceto o 

constructo imagem que apresentou AVE (0.427) e CR (0.816), de acordo com Fornell 

and Larcker (1981), se AVE for menor que 0.5 e CR for maior que 0.6 a validade 

convergente do constructo ainda é adequada, conforme o critério estabelecido na 

Tabela 10. A Figura 8 mostra a variância média extraída sendo atendida no Teste de 

Mensuração da escala. 
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Figura 8 – Gráfico Average Variance Extracted (AVE) 
Fonte: Dados da pesquisa 

Portanto, as Figuras 12 e 13 mostram que foi comprovada a validade convergente do 

modelo de mensuração. 

A Tabela 14 visa avaliar a validade discriminante da escala TRI 2.0 utilizada nesta 

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

construtos do modelo. 

Tabela 14 – Correlação entre as variáveis latentes 
 Desconforto Imagem Inovatividade Insegurança Otimismo  

Desconforto 0.734         

Imagem 0.176 0.654       

Inovatividade -0.151 0.115 0.731     

Insegurança 0.445 0.263 -0.085 0.728   

Otimismo  -0.151 -0.186 0.133 -0.420 0.760 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como a raiz de AVE, disposta na diagonal da matriz da Tabela 15, é superior, as 

correlações entre as varáveis latentes, constata que a escala TRI 2.0 satisfaz ao 

critério estabelecido por Hair et al. (2009) na Tabela 8, para demonstrar a validade 

discriminante. 

Outra forma de comprovar a validade discriminante, consiste em analisar a correlação 

dos indicadores com os construtos do modelo. Neste caso as correlações dos 

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

demais construtos. 
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Tabela 15 – Cross loadings 
  Desconforto Imagem Inovatividade Insegurança Otimismo  

DIS1 0.710 0.151 -0.037 0.257 -0.117 

DIS2 0.779 0.128 -0.063 0.390 -0.106 

DIS3 0.697 0.108 -0.183 0.282 -0.054 

DIS4 0.747 0.121 -0.188 0.384 -0.160 

IMG1 0.135 0.655 0.074 0.220 -0.088 

IMG2 0.143 0.593 0.130 0.116 0.023 

IMG3 0.097 0.593 0.013 0.142 -0.139 

IMG4 0.061 0.744 0.090 0.214 -0.154 

IMG5 0.164 0.613 0.044 0.173 -0.133 

IMG7 0.101 0.709 0.097 0.146 -0.205 

INN1 -0.039 0.046 0.627 -0.113 0.117 

INN3 -0.165 0.120 0.954 -0.057 0.112 

INN4 -0.070 0.001 0.546 -0.123 0.175 

INS1 0.293 0.139 0.090 0.600 -0.182 

INS2 0.297 0.181 -0.041 0.791 -0.312 

INS3 0.300 0.145 -0.055 0.771 -0.300 

INS4 0.376 0.255 -0.165 0.735 -0.375 

OPT1 -0.132 -0.125 0.131 -0.360 0.822 

OPT2 -0.184 -0.169 0.088 -0.405 0.872 

OPT3 -0.060 -0.155 0.124 -0.280 0.793 

OPT4 -0.125 0.010 0.167 -0.246 0.499 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 15 exibe as correlações “Cross Loadings”, ou seja, as correlações cruzadas, 

dos indicadores com os construtos do modelo. Pode-se observar, que os indicadores 

guardam maiores correlações com os construtos que refletem. 

Sumarizando os resultados encontrados, após a eliminação dos indicadores com 

baixa carga fatorial, conforme a Figura 6, a escala TRI 2.0 apresentou bom 

desempenho para explicar a propensão à aceitação do carro chinês, segundo os 

critérios presentes nas Tabelas 9 e 10 para a confiabilidade dos indicadores, 

confiabilidade interna da escala, validade convergente e validade discriminante. 

4.5 Teste do modelo de estrutural 

Uma vez demonstrado a confiabilidade e a validade da escala TRI 2.0, estudou-se a 

influência de seus construtos sobre a Imagem do carro chinês. Para isto foram 

examinados os coeficientes de caminho no modelo concebido. A Tabela 16 apresenta 

os coeficientes de caminho e a representação gráfica dos mesmos encontra-se na 

Figura 9. 
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Tabela 16 – Path coefficients 
  Desconforto Imagem Inovatividade Insegurança Otimismo  

Desconforto   0.101       

Imagem           

Inovatividade   0.161       

Insegurança   0.183       

Otimismo    -0.115       

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 9 – Gráfico Path coefficients 
Fonte: Dados da pesquisa 

Pode-se observar que o Desconforto (coeficiente = 0,101), a Inovatividade (coeficiente 

= 0,161) e a Insegurança (coeficiente = 0,183) exercem influência positiva sobre a 

Imagem negativa do carro chinês e que a Otimismo (coeficiente = -0,115) exerce 

influência inversa, significativa sobre a Imagem negativa do carro chinês. 

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, como 

mostrados na Figura 10, que apresenta os valores da estatística t. 
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Figura 10 – Estatística t dos coeficientes de caminho da escala TRI 2.0 vs Imagem do 
carro chinês 
Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 17 apresenta tais estatísticas e o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,05. 

Tabela 17 – Teste T dos path coefficients 
 Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 
Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

Desconforto -> 
Imagem 0.101 0.119 0.073 1.381 0.168 

Inovatividade -> 
Imagem 0.161 0.154 0.102 1.573 0.116 

Insegurança -> 
Imagem 0.183 0.194 0.076 2.414 0.016 

Otimismo  -> 
Imagem -0.115 -0.127 0.079 1.457 0.146 

Fonte: Dados da pesquisa 

A Tabela 17 mostra que o construto Insegurança (coeficiente = 0,183, Valor de P = 

0,016) possui uma relação direta e significativa com a Imagem negativa do carro 

chinês. Significando que a insegurança afeta negativamente a propensão à aceitação 

do carro chinês. Por outro lado, os constructos Desconforto (coeficiente = 0,101, Valor 

de P = 0,168), Inovatividade (coeficiente = 0,161, Valor de P = 0,116) e Otimismo 
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(coeficiente = -0,115, Valor de P = 0,146) não tiveram relação significativa com a 

Imagem do carro chinês. 

Esta análise de resultados demonstra que quanto maior o nível de Insegurança, pior 

a imagem, menor é a propensão à aceitação e menor a propensão à adoção do carro 

chinês. Por outro lado, as dimensões do modelo TRI 2.0: Desconforto, Inovatividade 

e Otimismo demonstraram não afetar de forma significativa a Imagem negativa do 

carro chinês.  

A qualidade do ajuste do modelo pode ser mensurada pelos indicadores R2, R2 

ajustado e f2. 

Os coeficientes de R2, R2 ajustado estão dispostos na Tabela 18. 

Tabela 18 – R Square (R2) 

 R Square R Square Adjusted 

Imagem 0.106 0.090 

Fonte: Dados da pesquisa 

O coeficiente de R2 foi significativo como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – R Square (R2) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O coeficiente de R2 ajustado também foi significativo como mostra a Figura 12. 

 

Figura 12 – R Square Adjusted (R2 Adjusted) 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os coeficientes de f² são obtidos mediante a inclusão e a exclusão dos construtos do 

modelo (um a um) e avaliando os seus efeitos. Avalia-se, então, o quanto cada 

construto é “importante” para o ajuste do modelo, analisando-se o tamanho do efeito, 

como mostra a Tabela 19. 

Tabela 19 – f Square (f2) 
  Desconforto Imagem Inovatividade Insegurança Otimismo  

Desconforto   0.009       

Imagem           

Inovatividade   0.028       

Insegurança   0.025       

Otimismo    0.012       

Fonte: Dados da pesquisa 

Valores do efeito de 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, 

respectivamente Hair et. al., (2014). Os resultados da pesquisa demonstram que os 

efeitos dos construtos são: baixos para Inovatividade = 0.028 e Insegurança = 0.025, 

entretanto, para o Desconforto = 0.009 e Otimismo = 0.012 não houveram efeitos, 

como mostra a Figura 13. 
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Figura 13 – f Square (f2) 
Fonte: Dados da pesquisa 

A qualidade do ajuste do modelo foi confirmada pelos indicadores R2 e R2 ajustado e 

parcialmente verificada pelo coeficiente de f2. Nota-se que os construtos Inovatividade 

e Insegurança tem o maior efeito sobre a Imagem negativa do carro chinês e os 

constructos Otimismo e Desconforto apresentaram efeitos insignificantes. 

Além disto, qualidade do modelo foi confirmada pela avaliação do R Square (R2), que, 

conforme mostrado na Tabela 16, apresentou o valor de 10,60%, superior à 0.05. 

Portanto, comprovou-se aqui a validade do modelo estabelecido nesta dissertação à 

luz do modelo original do TRI 2.0, tendo em vista a capacidade do instrumento em 

explicar a Imagem do carro chinês por meio dos constructos da escala TRI 2.0. 

4.6 Análise das variáveis Tipologias TRI dos adotantes de tecnologia 

Na tabela 4 na seção 2.5 descreve a caracterização dos respondentes quanto a seus 

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

validações realizou-se a caracterização. 

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). 
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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 tabela 20 mostra os resultados da pesquisa obtidos da tipologia TRI 2.0: 

Tabela 20 – Tipologia TRI 2.0 
Tipos Qtde % validos % geral  

Exploradores  62 47,0% 27,2% 

Pioneiros  63 47,7% 27,6% 

Céticos  0 0,0% 0,0% 

Paranoicos  7 5,3% 3,1% 

Retardatários  0 0,0% 0,0% 

Subtotal 132 100% 57,9% 

Missing 96 -------- 42,1% 

Total 228 -------- 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Primeiramente, a amostra revela um público de 42,1% que não pertence a nenhum 

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

da escala TRI 2.0. Para a análises foram considerados os dados da amostra da 

tipologia de 57,9% dos pesquisados, retirados os dados missing. 

A amostra sinalizou que em maioria do perfil é de Pioneiros 47,7% o que revela um 

público propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis de Otimismo e 

Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos de Desconforto 

e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra apresentou índice de 47,0% da propensão à aceitação 

do carro chinês, com altos escores nas dimensões condutoras da adoção (Otimismo 
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e Inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras (Desconforto e 

Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra evidenciou o índice de 5,3% para a imagem do carro 

chinês, bem abaixo dos tipos Pioneiros e Exploradores. O tipo Paranoicos apresentou 

alto Otimismo, baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa Insegurança. 

Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero.  

Quando somados o percentual de Pioneiros e Exploradores, 47,7% e 47,0%, 

respectivamente somam um total de 94,7% da amostra total de consumidores, 

indicando a propensão à aceitação do carro chinês, e assim revelados como 

condutores a adoção de tecnologia do carro chinês. 

A tabela 21 mostra os resultados obtidos da tipologia TRI 2.0 x sexo: 

Tabela 21 – Tipologia TRI 2.0 x Sexo 
Tipos Masculino Feminino % Masc. % Femin. 

Exploradores 49 13 79,0% 21,0% 

Pioneiros 50 13 79,4% 20,6% 

Céticos -------- -------- -------- -------- 

Paranoicos 3 4 42,9% 57,1% 

Retardatários -------- -------- -------- -------- 

Subtotal 102 30 77,3% 22,7% 

Missing 67 29 69,8% 30,2% 

Total 169 59 74,1% 25,9% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A amostra sinalizou que a variável moderadora sexo para o tipo Pioneiros apresentou 

a distribuição de 79,4% é do sexo masculino e 20,6% é do sexo feminino. O que revela 

uma maioria é masculino, entretanto, podemos observar que a amostra global de 132 

pesquisados 30 são femininos e 102 são masculinos, observando a proporcionalidade 

seriam 43,3% dos pesquisados femininos e 49,0% dos pesquisados masculinos 

mostra um público tipo Pioneiros propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis 

de Otimismo e Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos 

de Desconforto e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra da variável moderadora sexo apresentou a distribuição 

de 79,0% é do sexo masculino e 21,0% é do sexo feminino. O que revela uma maioria 

é masculino, entretanto, podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 
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30 são femininos e 102 são masculinos, observando a proporcionalidade seriam 

43,3% dos pesquisados femininos e 48,0% dos pesquisados masculinos mostra um 

público tipo Exploradores para propensão à aceitação do carro chinês, com altos 

escores nas dimensões condutoras da adoção (Otimismo e Inovatividade) e baixos 

escores nas dimensões inibidoras (Desconforto e Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra da variável moderadora sexo apresentou a distribuição 

de 42,9% é do sexo masculino e 57,0% é do sexo feminino. O que revela que o sexo 

masculino possui menos condutores inibidores do que o sexo feminino, entretanto, 

podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 30 são femininos e 102 

são masculinos, observando a proporcionalidade seriam 13,3% dos pesquisados 

femininos e 2,9% dos pesquisados masculinos mostra um público tipo Paranoicos 

para propensão à aceitação do carro chinês. O tipo Paranoicos apresentou alto 

Otimismo, baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa Insegurança. 

Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

A tabela 22 mostra os resultados obtidos da tipologia TRI 2.0 x idade: 

Tabela 22 – Tipologia TRI 2.0 x Idade 
Tipos >= 50 anos Menor 50 anos % >= 50 % <= 50 

Exploradores 23 39 37,1% 62,9% 

Pioneiros 22 41 34,9% 65,1% 

Céticos -------- -------- -------- -------- 

Paranoicos 3 4 42,9% 57,1% 

Retardatários -------- -------- -------- -------- 

Subtotal 48 84 36,4% 63,6% 

Missing 27 69 28,1% 71,9% 

Total 75 153 32,9% 67,1% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A amostra sinalizou que a variável moderadora idade para o tipo Pioneiros apresentou 

a distribuição de 34,9% com idade maior ou igual a 50 anos e 65,1% com idade menor 

do que 50 anos. O que revela uma maioria possui idade menor do que 50 anos, 

entretanto, podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 84 possuem 

idade menor do que 50 anos e 48 possuem idade maior ou igual a 50 anos, 

observando a proporcionalidade seriam 48,8% dos pesquisados com idade menor do 

que 50 anos e 45,8% dos pesquisados com idade maior ou igual a 50 anos mostra um 

público tipo Pioneiros propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis de 
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Otimismo e Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos de 

Desconforto e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra da variável moderadora idade apresentou a distribuição 

de 37,1% com idade maior ou igual a 50 anos e 62,9% com idade menor do que 50 

anos. O que revela uma maioria possui idade menor do que 50 anos, entretanto, 

podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 84 possuem idade 

menor do que 50 anos e 48 possuem idade maior ou igual a 50 anos, observando a 

proporcionalidade seriam 46,4% dos pesquisados com idade menor do que 50 anos 

e 47,9% dos pesquisados com idade maior ou igual a 50 anos mostra um público tipo 

Exploradores para propensão à aceitação do carro chinês, com altos escores nas 

dimensões condutoras da adoção (Otimismo e Inovatividade) e baixos escores nas 

dimensões inibidoras (Desconforto e Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra da variável moderadora idade apresentou a distribuição 

de 42,9% com idade maior ou igual a 50 anos e 57,01% com idade menor do que 50 

anos. O que revela uma maioria possui idade menor do que 50 anos, entretanto, 

podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 84 possuem idade 

menor do que 50 anos e 48 possuem idade maior ou igual a 50 anos, observando a 

proporcionalidade seriam 4,8% dos pesquisados com idade menor do que 50 anos e 

6,2% dos pesquisados com idade maior ou igual a 50 anos mostra um público tipo 

Paranoicos para propensão à aceitação do carro chinês. O tipo Paranoicos 

apresentou alto Otimismo, baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa 

Insegurança. 

Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

A tabela 23 mostra os resultados obtidos da tipologia TRI 2.0 x disposição para 

compra: 
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Tabela 23 – Tipologia TRI 2.0 x Disposição para compra 

Tipos 
Pouca 

disposição 
Disposição Muita 

disposição 
% Pouca 

disposição 
% 

Disposição 
% Muita 

disposição 

Exploradores 44 15 3 71,0% 24,2% 4,8% 

Pioneiros 48 13 2 76,2% 20,6% 3,2% 

Céticos -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

Paranoicos 4 3 0 57,1% 42,9% 0,0% 

Retardatários -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

Subtotal 96 31 5 72,7% 23,5% 3,8% 

Missing 63 29 4 65,9% 30,2% 4,2% 

Total 159 60 9 69,7% 26,3% 3,9% 

Fonte: Dados da pesquisa 

A amostra sinalizou que a variável moderadora disposição para compra para o tipo 

Pioneiros apresentou a distribuição de 76,2% para pouca disposição, 20,6% para 

disposição e 3,2% para muita disposição. A amostra apresenta um público tipo 

Pioneiros propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis de Otimismo e 

Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos de Desconforto 

e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra da variável moderadora disposição para compra 

apresentou a distribuição de 71,0% para pouca disposição, 24,2% para disposição e 

4,8% para muita disposição. A amostra apresenta um público tipo Exploradores para 

propensão à aceitação do carro chinês, com altos escores nas dimensões condutoras 

da adoção (Otimismo e Inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras 

(Desconforto e Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra da variável moderadora disposição para compra 

apresentou a distribuição de 57,1% para pouca disposição, 42,9% para disposição e 

0,0% para muita disposição. A amostra apresenta um público tipo Paranoicos para 

propensão à aceitação do carro chinês. O tipo Paranoicos apresentou alto Otimismo, 

baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa Insegurança. 

Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

Parasuraman (2000) e Tsikriktsis (2004), ao replicar o modelo, eles determinaram o 

índice médio de cada componente na população da pesquisa da versão 1.0, conforme 

mostrado na Tabela 24: 
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Tabela 24 – Referências para os componentes do TRI 
Componente  Parasuraman 

(2000)  
Tsikriktsis 

(2004) 
Lara (2021) – 

Likert 5 níveis 
Lara (2021) – 

Likert 7 níveis 

Otimismo 3,84 3,60 4,19 5,86 

Inovatividade 3,18 3,23 3,73 5,22 

Desconforto 3,46 3,54 2,63 3,68 

Insegurança 4,03 3,82 3,22 4,51 

Fonte: Adaptado pelo autor de Rita, L. P. S., Araújo, A. C. de, Paula, M. A. de, Lima, 
M. de O., & Filho, J. C. V. (2010). Consumo de produtos e serviços inovadores: 
aplicação do índice de prontidão para tecnologia. Revista Brasileira de Inovação, 9(1), 
167–196. https://doi.org/10.20396/RBI.V9I1.8648997 

Foi incrementado o índice médio da pesquisa do autor a título de comparação e 

inquietude do pesquisador. Como a pesquisa de Parasuraman (2000) e Tsikriktsis 

(2004) são índices da TRI versão 1.0, temos os índices de Lara (2021) na TRI versão 

2.0. Estes dados da pesquisa, inicialmente, coletados com a escala likert de 7 níveis 

e por meio de cálculos percentuais transformados para a mesma base das referências 

TRI de Parasuraman (2000) e Tsikriktsis (2004). 

Contudo, a Tabela 25 demonstra resumo do teste de hipóteses das relações entre os 

construtos da escala TRI 2.0 e a Imagem do carro chinês. 

Tabela 25 – Teste de Hipóteses 
Hipóteses Tipo de 

Relação 
Resultado 
Coeficiente 
Estrutural 

Resultado 
P-valor 

Resultado 
Pesquisa 

H3 - Desconforto -> 
Imagem 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.101 0.168 Não 
Comprovada 

H2 - Inovatividade -> 
Imagem 

Direta 
(Coeficiente 

estrutural 
positivo) 

0.161 0.116 Não 
Comprovada 

H4 - Insegurança -> 
Imagem 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

0.183 0.016 Comprovada 

H1 - Otimismo  -> 
Imagem 

Inversa 
(Coeficiente 

estrutural 
negativo) 

-0.115 0.146 Não 
Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa 

Estes achados serão consolidados nas conclusões da presente dissertação. 
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5 Conclusões, limitações e sugestões de novas pesquisas 

Diante de um mundo globalizado, os produtos chineses normalmente são associados 

a produtos de baixa qualidade. Estes produtos, vêm carregados de estereótipos baixo 

custo, má qualidade, descartável, falsificado, dentre outros. Entretanto, mesmo sendo 

rotulado como produto chinês, estes produtos tem consumo globalizado. Diante desta 

situação surgiu o questionamento para identificar se a imagem do carro chinês segue 

este estereótipo. O estudo se fez necessário para o entendimento da percepção das 

pessoas em relação a imagem do carro chinês. O presente estudo se concentrou na 

Imagem do carro chinês, explorando os constructos Otimismo, Inovatividade, 

Desconforto e Insegurança do modelo TRI – 2.0. Foram também analisadas as 

relações das variáveis moderadoras Gênero, Idade e Disposição de compra, na 

estrutura do modelo proposto. 

5.1 Conclusões 

A presente dissertação está fundamentada nos estudos por Parasuraman (2000) e 

Parasuraman e Colby (2001), e atualizada por Parasuraman e Colby (2015) a 

Technology Readiness Index – TRI 2.0 e corroborados pelos autores Acheampong et 

al., Dewi e Ayuni, Mukerjee et al., Syamfithriani et al., Warden et al. (2017; 2020; 2019; 

2021; 2020), que propuseram um importante modelo de mensuração da prontidão 

para adoção de tecnologia do consumidor. 

A Technology Readiness Index TRI – 2.0, conforme denominada pelos autores, foi 

constatada na presente dissertação, como sendo um importante arcabouço para o 

estudo da percepção da Imagem do carro chinês. 

A questão norteadora do presente estudo pode ser assim definida: Como a escala TRI 

pode ser utilizada para explicar a imagem do carro de marca chinesa? 

O objetivo geral da pesquisa constitui em estudar como os componentes da escala 

TRI 2.0 podem ser usados para explicar a imagem dos veículos automotivos de marca 

chinesa. Também foram delineados os objetivos específicos como: Avaliar a escala 

TRI 2.0 para estudar a imagem do carro chinês; analisar a influência dos construtos 

Otimismo, Inovatividade, Desconforto e Insegurança, da escala TRI 2.0, na Imagem 
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do carro chinês e caracterizar as tipologias TRI 2.0 dos adotantes de tecnologia 

pesquisado. 

O marco teórico da dissertação está fundamentado nos trabalhos inspiradores de 

Parasuraman e Colby (2015), que apresentam inclusive a escala Technology 

Readiness Index TRI – 2.0 usadas nesta investigação. 

Este estudo envolveu, uma pesquisa descritiva quantitativa que contemplou a 

aplicação do questionário de pesquisa para 308 pessoas, provenientes das redes 

sociais Facebook, Instagram e Linkedin, grupos de Whatsapp, inclusive os grupos do 

mestrado e relacionamentos profissionais, que se dispuseram a responder o 

questionário da pesquisa, estas pessoas estão distribuídas no Brasil, sendo a maior 

parte em Minas Gerais. Para os subgrupos Gênero, Idade e Disposição, as amostras 

foram Gênero Feminino 59, Gênero Masculino 169, Idade até 50 anos 153, Idade 

acima de 50 anos 75, Pouca Disposição para compra 159, Disposição para compra 

60 e Muita Disposição para compra 9. 

Inicialmente foram testados os critérios de confiabilidade e validade da escala TRI 2.0. 

A seguir foram realizados os testes do modelo estrutural adotado e da influência das 

variáveis moderadoras. 

A aplicação da escala TRI 2.0, inicialmente com a presença de todos os subgrupos 

pesquisados de Gênero, Idade e Disposição, apresentou as seguintes relações: 

quanto maior o nível de Insegurança, pior a imagem, menor é a propensão à aceitação 

e menor a propensão à adoção do carro chinês. Por outro lado, as dimensões do 

modelo TRI 2.0 Desconforto, Inovatividade e Otimismo demonstraram não afetar de 

forma significativa a Imagem do carro chinês. 

O modelo também caracterizou a amostra em cinco segmentos de acordo com a 

tipologia TRI 2.0, abordada no marco teórico, a amostra quanto a tipologia, sinalizou 

que a maioria do perfil é de Pioneiros 47,7% 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. 

O tipo Exploradores a amostra apresentou índice de 47,0% de propensão à aceitação 

do carro chinês, com altos escores nas dimensões condutoras da adoção (Otimismo 
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e Inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras (Desconforto e 

Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra evidenciou o índice de 5,3% para a imagem do carro 

chinês, bem abaixo dos tipos Pioneiros e Exploradores. O tipo Paranoicos apresentou 

alto Otimismo, baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa Insegurança. 

Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

A amostra sinalizou que a variável moderadora sexo para o tipo Pioneiros apresentou 

a distribuição de 79,4% é do sexo masculino e 20,6% é do sexo feminino. O que revela 

uma maioria é masculino, entretanto, podemos observar que a amostra global de 132 

pesquisados 30 são femininos e 102 são masculinos, observando a proporcionalidade 

seriam 43,3% dos pesquisados femininos e 49,0% dos pesquisados masculinos 

mostra um público tipo Pioneiros propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis 

de Otimismo e Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos 

de Desconforto e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra da variável moderadora sexo apresentou a distribuição 

de 79,0% é do sexo masculino e 21,0% é do sexo feminino. O que revela uma maioria 

é masculino, entretanto, podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 

30 são femininos e 102 são masculinos, observando a proporcionalidade seriam 

43,3% dos pesquisados femininos e 48,0% dos pesquisados masculinos mostra um 

público tipo Exploradores para propensão à aceitação do carro chinês, com altos 

escores nas dimensões condutoras da adoção (Otimismo e Inovatividade) e baixos 

escores nas dimensões inibidoras (Desconforto e Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra da variável moderadora sexo apresentou a distribuição 

de 42,9% é do sexo masculino e 57,0% é do sexo feminino. O que revela que o sexo 

masculino possui menos condutores inibidores do que o sexo feminino, entretanto, 

podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 30 são femininos e 102 

são masculinos, observando a proporcionalidade seriam 13,3% dos pesquisados 

femininos e 2,9% dos pesquisados masculinos mostra um público tipo Paranoicos 

para propensão à aceitação do carro chinês. O tipo Paranoicos apresentou alto 

Otimismo, baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa Insegurança. 
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Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

A amostra sinalizou que a variável moderadora idade para o tipo Pioneiros apresentou 

a distribuição de 34,9% com idade maior ou igual a 50 anos e 65,1% com idade menor 

do que 50 anos. O que revela uma maioria possui idade menor do que 50 anos, 

entretanto, podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 84 possuem 

idade menor do que 50 anos e 48 possuem idade maior ou igual a 50 anos, 

observando a proporcionalidade seriam 48,8% dos pesquisados com idade menor do 

que 50 anos e 45,8% dos pesquisados com idade maior ou igual a 50 anos mostra um 

público tipo Pioneiros propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis de 

Otimismo e Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos de 

Desconforto e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra da variável moderadora idade apresentou a distribuição 

de 37,1% com idade maior ou igual a 50 anos e 62,9% com idade menor do que 50 

anos. O que revela uma maioria possui idade menor do que 50 anos, entretanto, 

podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 84 possuem idade 

menor do que 50 anos e 48 possuem idade maior ou igual a 50 anos, observando a 

proporcionalidade seriam 46,4% dos pesquisados com idade menor do que 50 anos 

e 47,9% dos pesquisados com idade maior ou igual a 50 anos mostra um público tipo 

Exploradores para propensão à aceitação do carro chinês, com altos escores nas 

dimensões condutoras da adoção (Otimismo e Inovatividade) e baixos escores nas 

dimensões inibidoras (Desconforto e Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra da variável moderadora idade apresentou a distribuição 

de 42,9% com idade maior ou igual a 50 anos e 57,01% com idade menor do que 50 

anos. O que revela uma maioria possui idade menor do que 50 anos, entretanto, 

podemos observar que a amostra global de 132 pesquisados 84 possuem idade 

menor do que 50 anos e 48 possuem idade maior ou igual a 50 anos, observando a 

proporcionalidade seriam 4,8% dos pesquisados com idade menor do que 50 anos e 

6,2% dos pesquisados com idade maior ou igual a 50 anos mostra um público tipo 

Paranoicos para propensão à aceitação do carro chinês. O tipo Paranoicos 

apresentou alto Otimismo, baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa 

Insegurança. 
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Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

A amostra sinalizou que a variável moderadora disposição para compra para o tipo 

Pioneiros apresentou a distribuição de 76,2% para pouca disposição, 20,6% para 

disposição e 3,2% para muita disposição. A amostra apresenta um público tipo 

Pioneiros propenso a imagem do carro chinês, com altos níveis de Otimismo e 

Inovatividade, contudo, ao mesmo tempo revela níveis também altos de Desconforto 

e Insegurança. 

O tipo Exploradores a amostra da variável moderadora disposição para compra 

apresentou a distribuição de 71,0% para pouca disposição, 24,2% para disposição e 

4,8% para muita disposição. A amostra apresenta um público tipo Exploradores para 

propensão à aceitação do carro chinês, com altos escores nas dimensões condutoras 

da adoção (Otimismo e Inovatividade) e baixos escores nas dimensões inibidoras 

(Desconforto e Insegurança). 

O tipo Paranoicos a amostra da variável moderadora disposição para compra 

apresentou a distribuição de 57,1% para pouca disposição, 42,9% para disposição e 

0,0% para muita disposição. A amostra apresenta um público tipo Paranoicos para 

propensão à aceitação do carro chinês. O tipo Paranoicos apresentou alto Otimismo, 

baixa Inovatividade, baixo Desconforto e baixa Insegurança. 

Para os tipos Céticos e Retardatários a amostra apresentou percentual igual a zero. 

E finalmente, seguem as limitações e sugestões para novas pesquisas. 

5.2 Limitações 

A amostra coletada para a realização da pesquisa pareceu adequada para os testes 

iniciais realizados. Entretanto para o estudo da interferência das variáveis 

moderadoras nas relações estruturais do modelo, vários grupos passaram a ser 

considerados, como gênero feminino e masculinos, idades abaixo e acima de 50 anos 

e grupos com pouca disposição, disposição e muita disposição. À medida que a 

amostra é estratificada pelos diversos grupos, o seu tamanho começa a constituir uma 

limitação ao estudo. 
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5.3 Sugestões para novas pesquisas 

A dissertação resultou na visão da escala Technology Readiness Index - TRI 2.0, no 

que tange a Imagem do carro chinês. Entende-se que os fatos apresentados são 

relevantes, contudo, a escala pode ser utilizada em vários outros contextos, como por 

exemplo, índice de prontidão para tecnologia no ambiente familiar dentre outras 

tecnologias, tais como, intenção de uso de SmartTV, celulares, etc. O modelo TRI 2.0 

mostra-se como um poderoso instrumento para mensurar a prontidão para tecnologia 

em diversos setores. Sugere-se ainda nova pesquisa com espectro amostral maior, 

para melhorar a análise estatística dos subgrupos (Gênero, Idade e Disposição). 
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