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RESUMO 

 

PAPI, P. P. Comportamento do consumidor de produtos tecnológicos: análise 
dos universitários de Guarapuava – PR. 2016. 95 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração) – Universidade Estadual do Centro Oeste, 
Guarapuava, 2016. 

 

Este trabalho tem como objetivo mensurar a propensão à tecnologia dos 
universitários das Instituições de Ensino Superior – IES presenciais da cidade de 
Guarapuava – PR, utilizando o instrumento de pesquisa Technology Readiness 
Index – TRI 2.0. O instrumento analisa sob uma perspectiva diferenciada os 
consumidores de produtos tecnológicos, observando variáveis condutoras à ação 
como: otimismo e inovatividade; e variáveis inibidoras do consumo como: 
desconforto e insegurança. Além do TRI 2.0, a pesquisa fez uso do Critério de 
Classificação Econômica Brasil – CCEB, para classificar os indivíduos pesquisados 
segundo classes econômicas e mensurar o poder aquisitivo da população 
universitária. Os instrumentos foram utilizados seguindo a abordagem metodológica 
quantitativa, com pesquisa de levantamento do tipo survey, que coletou dados de 
uma amostra de 372 universitários de todas as IES do município. A partir da amostra 
foi possível classificar os entrevistados em: pioneiros (13%), exploradores (12%), 
hesitadores (13%), céticos (42%) e retardatários (20%), classes propostas pelo TRI 
2.0 que descrevem os comportamentos dos consumidores em relação a ofertas de 
produtos tecnológicos. Outro resultado atingido foi a categorização dos entrevistados 
em classes econômicas, seguindo critérios do CCEB, demonstrando que o poder 
aquisitivo da população analisada está acima da média nacional para a mesma faixa 
etária, o que é um ponto positivo para a inserção de produtos tecnológicos a esta 
população. Os resultados obtidos por meio de análises estatísticas apresentaram 
uma tendência de relação positiva entre a renda média dos indivíduos com o índice 
de propensão ao consumo de produtos tecnológicos e definiram, como grupo mais 
propenso ao consumo, jovens com em média 21 anos de idade; do gênero 
masculino; integrantes da classe B2, com poder aquisitivo mensal médio de R$ 
4.427,36. 
 
Palavras chave: Consumidor de produtos tecnológicos; Marketing; Inovação; 
Technology Readiness Index - TRI 2.0; Critério de Classificação Econômica Brasil – 
CCEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
PAPI, P. P. Comportamento do consumidor de produtos tecnológicos: análise 
dos universitários de Guarapuava – PR. 2016. 95 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração) – Universidade Estadual do Centro Oeste, 
Guarapuava, 2016. 
 

 
This study aims to measure the propensity to technology of university students from 
the Higher Education Institutions - HEI - of the city of Guarapuava - PR, using the 
search tool Technology Readiness Index - TRI 2.0. The instrument analyzes from a 
different perspective consumers of technology products, noting conductive variables 
to action as optimism and innovativeness; and inhibiting the consumption variables 
such as discomfort and insecurity. In addition to the TRI 2.0, the research made use 
of the Economic Classification Criterion Brazil - ECCB to classify individuals surveyed 
according to economic classes and measure the purchasing power of the university 
students. The instruments were used following the quantitative approach with survey 
research, which collected data from a sample of 372 university students from all 
county HEI. From the sample it was possible to classify respondents in: pioneers 
(13%), operators (12%), hesitant (13%), skeptics (42%) and laggards (20%), rating 
proposed by TRI 2.0 describing the behavior of consumers in relation to 
technological product offerings. Another result achieved was the categorization of 
respondents in economic classes, following the criteria of the ECCB, demonstrating 
that the purchasing power of the population tested is above the national average for 
the same age group, which is a positive point for the inclusion of technology products 
to this population. The results obtained through statistical analysis showed a positive 
trend relationship between the average income of individuals with propensity index of 
technology products consumer and defined as group most likely to consume young 
people with an average age of 21; male; members of the B2 class, with an average 
monthly income of R $ 4,427.36. 
 
Keywords: Technology products consumer ; Marketing; Innovation; Technology 
Readiness Index - TRI 2.0; Economic Classification Criterion Brazil - ECCB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 
 
 
PAPI, P. P. Comportamento do consumidor de produtos tecnológicos: análise 
dos universitários de Guarapuava – PR. 2016. 95 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração) – Universidade Estadual do Centro Oeste, 
Guarapuava, 2016. 
 

 
Este estudio tiene como objetivo medir la propensión de los estudiantes de 
instituciones de educación superior - IES de Guarapuava - PR a la tecnología, 
mediante el uso del instrumento de investigación Technology Readiness Index - TRI 
2.0. El instrumento analiza consumidores de productos de tecnología, teniendo en 
cuenta las variables conductoras a la acción tales como el optimismo y la 
innovación; y la inhibición de las variables de consumo, tales como malestar y la 
inseguridad. Además de la investigación TRI 2.0, hecho uso del Criterio de 
Clasificación Económica Brasil - CCEB para clasificar a los individuos encuestados 
de acuerdo con clases económicas y medir el poder adquisitivo de la población 
universitaria. Los instrumentos fueron utilizados siguiendo el enfoque cuantitativo 
con la investigación de survey, que recoge datos de una muestra de 372 estudiantes 
universitarios de todas las IES de la ciudad. De la muestra fue posible clasificar a los 
encuestados en: pioneros (13%), operadores (12%), hesitadores (13%), los 
escépticos (42%) y los rezagados (20%), las clases propuestas por el TRI 2.0 que 
describen el comportamiento de los consumidores en relación con la oferta de 
productos tecnológicos. Otro resultado conseguido era la categorización de los 
encuestados en las clases económicas, siguiendo los criterios de la CCEB, 
demostrando que el poder adquisitivo de la población sometida a prueba está por 
encima de la media nacional para el mismo grupo de edad, que es un punto positivo 
para la inclusión de productos de tecnología de la presente población. Los 
resultados obtenidos mediante análisis estadísticos mostraron una relación positiva 
entre la tendencia de los ingresos medios de los individuos con índice de propensión 
de productos de tecnología de consumo y se definen como grupo más propenso a 
utilizar a los jóvenes con una edad media de 21 años; masculina; miembros de la 
clase B2, con un ingreso promedio mensual de R $ 4,427.36. 
 
Palabras clave: Consumidor de productos de tecnología; comercialización; la 
innovación; Technology Readiness Index - TRI 2.0; Criterio de Clasificación 
económica Brasil - CCEB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A competitividade crescente entre as organizações acelera o processo de 

busca por diferenciais competitivos. Nessa busca, as empresas, por vezes, 

alcançam, como resultado de seus processos de Pesquisa e Desenvolvimento, 

novos produtos ou processos que podem ser chamados de invenções. Essas 

invenções, quando implementadas efetivamente à empresa e introduzidas no 

mercado, são denominadas inovações (OCDE, 2005). Assim, adotando como ponto 

de partida a afirmação de que uma inovação é caracterizada quando há a efetiva 

utilização comercial de uma invenção (TIGRE, 2006), faz-se necessário, para o 

contexto inovativo, estudar o mercado em que a empresa estará inserida, com intuito 

de mensurar a capacidade de absorção que um empreendimento, produto ou 

serviço inovador terá, por parte dos consumidores.  

Como ferramenta para o processo de mensuração da capacidade de 

absorção de produtos tecnológicos, os pesquisadores Parasuraman e Colby (2001) 

desenvolveram um instrumento de pesquisa denominado Technology Readiness 

Index – TRI, ou, em livre tradução para o português, Índice de Propensão à 

Tecnologia. O instrumento tem como objetivo clarificar os processos mentais que 

interferem no comportamento dos consumidores de produtos tecnológicos, 

quantificando o quão propenso o indivíduo está para acessar esses produtos 

(PARASURAMAN e COLBY, 2001).  

Estudar os consumidores de produtos tecnológicos de forma diferenciada 

dos demais consumidores faz-se necessário uma vez que, como afirmam Mick e 

Fournier (1998), produtos tecnológicos funcionam para as pessoas como gatilhos 

para reações dicotômicas entre sentimentos positivos e negativos, gerando reações 

que variam da satisfação à extrema frustação. É necessário, portanto averiguar 

como as crenças dos consumidores podem ser positivamente associadas à 

aceitação e adoção de produtos e serviços tecnológicos (SOUZA, 2002). 

Assim, há mais de uma década, o TRI vem auxiliando pesquisadores e 

profissionais de marketing, de todo o mundo, a enfrentar o desafio de pesquisar e 

atuar no mercado de produtos tecnológicos, que se caracteriza pela velocidade das 

mudanças, e pela gama de opções de produtos e serviços apresentados diariamente 

aos consumidores.  
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Pesquisadores brasileiros, como Souza (2002); Souza e Luce (2005); Pires e 

Costa Filho (2008); Santa Rita et al. (2008); Rocha, Bevilacqua (2011); Hahn e 

Scherer (2014); e Pontarolo (2014), fizeram, nos últimos 15 anos, uso do TRI em 

diferentes situações procurando validar a aplicabilidade desse instrumento para o 

contexto brasileiro e obtiveram resultados significativos que comprovaram a sua 

eficácia, quando aplicado aos consumidores locais. Entretanto, no ano de 2014, o 

TRI foi submetido a um processo de revisão e atualização, dirigido por seus autores 

Parasuraman e Colby, que culminou com a publicação, em 2015, de uma nova 

versão para o instrumento. 

O TRI 2.0 é considerado, por seus autores, um update do instrumento de 

origem, e apresenta, como principal diferencial em relação à versão original, a 

otimização do processo de coleta de dados, uma vez que a nova versão possui 20 

afirmativas a menos que a antiga, sem, entretanto perder a capacidade de mensurar 

a propensão à tecnologia (PARASURAMAN e COLBY, 2015).      

Procurando fazer parte do processo de validação do novo TRI para o 

contexto brasileiro, o presente trabalho utiliza o TRI 2.0 como base para estudar o 

comportamento dos universitários da cidade de Guarapuava com relação ao 

consumo de produtos tecnológicos, buscando prover informações que auxiliem a 

formulação de estratégias mercadológicas, por parte de empresas e 

empreendedores locais. 

Utilizando-se da abordagem quantitativa de pesquisa, este estudo 

apresentou como resultado uma tendência favorável ao consumo de produtos 

tecnológicos por parte dos universitários de Guarapuava. Outros resultados 

apresentados foram a classificação dos universitários em classes econômicas e o 

perfil dos consumidores mais propensos a consumir produtos e serviços 

tecnológicos. 

 

1.1 Situação problema 

 

Um estudo básico de marketing de varejo poderia analisar o comportamento 

dos consumidores, segmentando-os a partir de critérios como: idade; gênero; 

estrutura familiar; classe social e renda; raça e etnicidade; geografia; e estilo de vida 

(SOLOMON, 2011). Com base nesses fatores, procurar-se-ia levantar necessidades 
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já estabelecidas dessas pessoas, para, então, criar produtos que se transformariam 

em objeto de desejo e seriam comprados pelos consumidores. Porém, esse 

processo largamente utilizado e de eficiência comprovada ao longo dos anos pode e 

deve ser aprimorado, sob o prisma da inovação mercadológica, para se 

compreender o consumidor de produtos tecnológicos.    

Nesse mesmo sentido, Pontarolo (2014) afirma que, com o crescimento da 

adoção e do uso de novas tecnologias, cresce também a importância da predição 

dos comportamentos dos novos tipos de consumidores existentes, para que as 

empresas possam formular suas estratégias mercadológicas, visando atender 

necessidades ainda não previstas. 

Dentre todos os tipos de consumidores, uma classe em especial desperta a 

atenção quando o assunto são produtos tecnológicos. Os consumidores em questão 

são os universitários, pessoas que se distinguem da maior parcela da população 

brasileira, em termos de acesso ao conhecimento e criticidade no processo de 

escolha. Outro fator que diferencia os acadêmicos é a faixa etária. Segundo dados 

do Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira – INEP (2013), esses 

consumidores têm em média 26 anos, ou seja, pessoas que nasceram na década de 

1990 e que acompanharam todo o processo recente de evolução dos produtos 

tecnológicos. 

Detectada na literatura e na prática a necessidade de se aprimorarem novas 

estratégias de estudo do comportamento dos consumidores de produtos 

tecnológicos, e selecionado o público alvo, a situação problema desta dissertação 

buscará responder à seguinte questão: Quão propensos, segundo os critérios do 

TRI 2.0, estão os universitários de Guarapuava a consumir produtos e serviços 

tecnológicos? 

 

1.2 Objetivos 

 

Os objetivos, gerais e específicos, definidos para o trabalho buscam 

responder ao questionamento levantado pela situação problema apresentada. 
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Objetivo geral  

 

Mensurar a propensão à Tecnologia dos universitários das Instituições de 

Ensino Superior presenciais da cidade de Guarapuava – PR, utilizando o 

instrumento de pesquisa Technology Readiness Index – TRI 2.0. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Para auxiliar a consecução do objetivo geral da pesquisa foram definidos 

como objetivos específicos: 

a) Segmentar os universitários de acordo com os tipos de consumidores 

definidos pelo Technology Readiness Index 2.0; 

b) Segmentar os universitários em classes econômicas, para descobrir o 

poder aquisitivo e potencial de mercado desse segmento da sociedade; 

c) Relacionar o índice de propensão à tecnologia dos consumidores às 

classes econômicas às quais pertencem. 

 

1.3 Justificativa 

 

A justificativa assumida para a realização do estudo apoia-se na 

necessidade de estudar o mercado sob o prisma do consumidor, de maneira 

diferente da convencionalmente utilizada pelas empresas em geral. Solomon (2011) 

afirma que conforme a sociedade evolui de uma cultura de massa, na qual muitos 

consumidores partilham das mesmas necessidades e preferências, para uma cultura 

diversa em que há uma quantidade infinita de opções, torna-se necessário identificar 

os diferentes segmentos de mercado e desenvolver mensagens e produtos 

especializados para esses grupos.  

Pensando no grupo de consumidores de produtos tecnológicos, Souza 

(2002) apresenta um modelo de ciclo de inovação tecnológica que foca o cliente, 

exemplificado na figura 1. 
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 Figura 1 - O ciclo de inovação tecnológica focada no cliente 

 
 Fonte: Souza (2002). 

 

Nesse ciclo, é possível observar que o marketing deve atuar em todos os 

momentos, ou princípios, para que a cadeia de valor proposta pela empresa seja 

representativa para o consumidor. Os quatro princípios básicos do marketing de 

produtos/serviços tecnológicos foram enunciados por Parasuraman e Colby (2001). 

Segundo eles, no que diz respeito ao Princípio 1, a adoção da tecnologia é um 

processo distinto. Quando uma empresa lança um novo produto que modificará a 

forma como as atividades vêm sendo realizadas pelas pessoas, esse novo produto 

incitará um conjunto de reações específicas dos clientes que varia do otimismo com 

a possibilidade dos benefícios à insegurança quanto aos resultados esperados.  

O Princípio 2 está relacionado ao fato de as inovações tecnológicas exigirem 

estratégias de marketing diferenciadas. O processo de criação do composto 

mercadológico: produto, preço, praça e promoção (KOTLER e KELLER, 2010), para 

produtos tecnológicos, deve atentar-se ao fato de que o consumidor precisa ser 

esclarecido sobre as necessidades que o produto se propõe a suprir, e necessitam 

ser treinados e orientados para utilizar esses produtos de forma que possam extrair 

todo o seu potencial.  

O Princípio 3 expõe que a garantia da satisfação do cliente é um desafio 

maior para produtos e serviços baseados em tecnologia. Esse princípio está 

baseado no fato de que a satisfação é mensurada por meio da comparação entre as 

expectativas e a percepção da qualidade do produto ou serviço prestado (CORREA 

e CAON, 2012). Porém é difícil mensurar as expectativas do consumidor de 
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inovações, uma vez que esse ainda não reconhece especificamente todas as 

necessidades que o produto/serviço pode suprir.  

No Princípio 4, os autores consideram que os mercados de tecnologia são 

regidos pela lei da massa crítica em que, frequentemente, o resultado é do tipo “o 

vencedor fica com tudo”. Em um mercado movido pela tecnologia, uma empresa 

domina determinado segmento, e é extremamente difícil para as demais desafiá-la, 

a não ser que se apresente uma tecnologia inteiramente nova. “Os primeiros a 

oferecerem uma nova tecnologia podem obter relativo sucesso, mas, no final, uma 

única empresa sobressai diante dos concorrentes, ou os relega a uma posição de 

nicho” (SOUZA, 2002). 

Como está exposto no objetivo geral desta dissertação, o trabalho analisou 

especificamente o primeiro princípio do ciclo (figura 1), que diz respeito a 

compreender o comportamento do consumidor. Portanto, a justificativa teórica para 

a realização do trabalho apoia-se na necessidade de fortalecer os estudos de 

marketing de produtos tecnológicos, com foco no princípio iniciador do processo: o 

consumidor. 

Ainda justificando a relevância teórica do estudo e visando sugerir 

estratégias para empresas atravessarem o abismo mercadológico e estabelecerem-

se no mercado principal, Moore (1992), em seu estudo “Atravessando o Abismo e 

indo além”, retrata a realidade dos consumidores norte-americanos de produtos 

tecnológicos, ao mensurar seu índice de propensão à tecnologia, tema que será 

amplamente debatido no capítulo 2.1.1 Inovação, Mercado e Consumidor. Nesse 

sentido, o presente trabalho foca-se nos seguintes questionamentos: Quais seriam 

os resultados para consumidores brasileiros de produtos tecnológicos?  Em 

especial, como se comportam os consumidores universitários da cidade de 

Guarapuava? Quais estratégias mercadológicas devem ser utilizadas para esses 

consumidores em especial? Essas indagações também são feitas por Parasuraman 

(2000), em seu artigo “Technology Readiness Index (TRI): A Multiple-Item Scale to 

Measure Readiness to Embrace New Technologies”, que sugere, em suas 

considerações finais, que estudos futuros deveriam avaliar a conformidade dos 

índices de propensão à tecnologia, apresentados pelos consumidores norte-

americanos, em relação aos demais países do mundo. Dever-se-ia averiguar, em 

caso de existência de diferenças significativas, quais as razões para os resultados e 
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complementar de forma padronizada os estudos mercadológicos de comportamento 

do consumidor de produtos de tecnologia ao redor do mundo. 

Embora os resultados do estudo possam ser utilizados por quaisquer 

empresas que comercializem produtos tecnológicos, no caso brasileiro, olhar com 

atenção para empresas de base tecnológica pode contribuir para o desenvolvimento 

nacional, uma vez que a presença de empresas empreendedoras de base 

tecnológica locais implica o emprego de mão-de-obra altamente especializada e o 

fortalecimento da competitividade. Dessa forma, introduzem-se ao portfólio nacional 

produtos inovadores e com maior quantidade de conhecimento aplicado, em 

contraponto à tradicional economia de produtos e serviços commoditizados 

(NAKAGAWA, 2008).  

Devido à sua importância econômica, o tema do desenvolvimento de 

empresas de base tecnológica é assunto tratado pelo Governo Federal como 

prioridade para o desenvolvimento econômico do país, para o período considerado 

pós-ajuste fiscal, ou seja, pós 2016. Conforme o documento “Produtivismo 

Includente: Empreendedorismo Vanguardista”, da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (BRASIL, 2015), um de seus objetivos é 

“buscar solucionar entraves que têm contido o impulso empreendedor e inovador na 

economia brasileira” (BRASIL, 2015). 

O documento afirma que “o crescimento econômico brasileiro nas últimas 

décadas foi ancorado em duas bases: a produção e exportação de commodities e a 

popularização do consumo interno” (BRASIL, 2015). Porém, com a crise global 

vivenciada desde a “bolha imobiliária” norte-americana de 2007, esse modelo de 

crescimento mostrou-se frágil. O documento categoriza o sistema produtivo 

brasileiro em um estágio de “primitivismo”, no qual as grandes empresas são 

relativamente atrasadas em relação ao desenvolvimento de inovações e tecnologias, 

as pequenas oscilam entre a informalidade e a ilegalidade, e, principalmente, é 

sentida a falta de uma rede de empresas médias avançadas.  

Cita-se então a necessidade de se buscarem novas alternativas de 

desenvolvimento econômico de forma produtivista, capacitadora e democratizante. 

O formato pelo qual a economia vinha sendo conduzida nos últimos anos 

democratizava a demanda com a injeção de capital para consumo, porém o caminho 
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apontado como ideal é a democratização da oferta por meio da inovação 

institucional (BRASIL, 2015). 

Ainda no rol de iniciativas governamentais para a criação e desenvolvimento 

de empresas de base tecnológica, Nakagawa (2008) aponta a Política Industrial, 

Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) em 2004, a Lei da Inovação 

regulamentada em 2005, as linhas de financiamento e fomento para EBTs do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, o FINEP, e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, entre outros.  

Dessa forma, pode-se notar que o tema é de importância para o cenário 

nacional e não pode ser tratado de forma diferenciada pelas empresas, governo e 

instituições de ensino e pesquisa. Isso corrobora a necessidade de se entenderem 

os consumidores universitários de Guarapuava, para que empreendedores locais 

possam trabalhar suas estratégias mercadológicas de forma assertiva, e consigam 

sobreviver e desenvolver-se no mercado. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A estrutura do trabalho foi organizada com o objetivo de construir o 

pensamento sobre o tema ao transcorrer de 4 capítulos, além desta introdução. No 

segundo capítulo, referencial teórico, são expostas com profundidade as teorias que 

norteiam o estudo: inovação, marketing e consumidor; comportamento do 

consumidor; e o instrumento de pesquisa TRI. Após a fase de ambientação teórica, 

adentra-se na formatação metodológica do trabalho no terceiro capítulo, que trará o 

embasamento sobre a abordagem metodológica selecionada, seus constructos e a 

forma de tratamento aplicada aos dados. No quarto capítulo, são apresentados os 

resultados da pesquisa e a triangulação com a literatura específica. No capítulo 

cinco, é avaliado o trabalho, o atendimento ao objetivo proposto, além da 

identificação de limitações no processo de estudo e de sugestões para estudos 

futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico desta dissertação aborda, em três subcapítulos, os 

principais temas que subsidiam a análise dos resultados da pesquisa de campo. As 

teorias apresentadas discorrem sobre inovação, marketing, comportamento do 

consumidor e sobre o instrumento de pesquisa Technology Readiness Index – TRI. 

  

2.1 Inovação, Marketing e Consumidores 

 

As inquietações sobre o porquê de as empresas inovarem ressoam ao longo 

do tempo e encontram no trabalho de Joseph Schumpeter, de 1934, marco histórico, 

que é a base escolhida por esta pesquisa para falar sobre inovação. Na concepção 

evolucionista do autor, o ambiente econômico é caracterizado por longos períodos 

de estabilidade interrompidos por breves momentos de mudanças de paradigmas, 

que levam a novos períodos de estabilidade, denominados “ondas” (SCHUMPETER, 

1934). 

Cada uma das ondas é interrompida por uma nova tecnologia, uma força 

denominada por Schumpeter como “destruição criadora”, ou seja, algo que muda 

radicalmente a forma como as coisas são feitas, e eleva o padrão de pensamento e 

produção.  

Para auxiliar o estudo do processo de inovação em ambientes globalizados, 

a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que 

consiste em um fórum composto por 30 países que trabalham em conjunto para 

estudar os desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização, elaborou, 

com base no Manual de Frascati de 1962, o Manual de Oslo, que tem por objetivo 

orientar e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e 

indicadores de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D (OCDE, 2005). Esse manual, em 

sua mais recente versão traduzida para o português pela Financiadora de Estudos e 

Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia – FINEP (2005) categoriza as 

inovações em quatro tipos básicos: Produto; Processo; Marketing; e Organização. 

O primeiro tipo é a inovação em produto, definida como: “a introdução de um 

bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos”; por sua vez, a inovação em processo “é a 
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implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado” (OCDE, 2005). Ambas as inovações descritas fazem 

parte dos conceitos básicos de inovação e são voltadas a aspectos materiais e 

tangíveis de produção e eficiência e podem ser executadas em níveis operacionais. 

O segundo grupo de inovações representa o olhar tático e estratégico sobre 

as inovações. Podem-se considerar as inovações de marketing como táticas, uma 

vez que “são voltadas para melhor atender as necessidades dos consumidores, 

abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto no mercado, com o objetivo 

de aumentar as vendas” (OCDE, 2005). Da mesma forma, podem ser apontadas 

como estratégicas as inovações organizacionais que consistem na “implementação 

de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na 

organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas” (OCDE, 2005).  

Para efeitos de análise, esta pesquisa concentra os esforços de estudo nas 

inovações de Marketing, por compreender que essas são a ponta que liga as 

invenções ao mercado. Para exemplificar essa ligação, utiliza-se o conceito de 

Sistema de Marketing de Tecnologia de Christensen e Rocha (1989), que definem a 

atuação do marketing para produtos tecnológicos como “a transferência de uma 

tecnologia com o propósito de atender às necessidades do comprador ou receptor 

em longo prazo”. O termo “longo prazo” utilizado nessa definição sinaliza que o 

processo de marketing para produtos tecnológicos deve compreender que as 

necessidades do consumidor não necessariamente estão definidas no momento em 

que a empresa apresenta seu produto ao mercado, mas que o mercado pode 

enxergá-las a partir da percepção de relevância da oferta apresentada pela 

empresa. 

Portanto, para inserir uma inovação no mercado, é necessária a utilização 

de estratégias mercadológicas. O pensamento sobre essas estratégias, segundo 

Moore (1992), tem suas raízes no Ciclo de Vida de Adoção da Tecnologia, modelo 

criado a partir de pesquisas sociais realizadas na década de 1950 nos Estados 

Unidos da América. Os estudos de Moore (1992) foram apoiados pelo “Bass Model” 

(Modelo de Bass), que, segundo Kumar (2015), consiste em uma simples equação 

que descreve o processo de como os novos produtos são adotados pela população.  

Criado por Frank M. Bass, em 1969, o modelo, por meio de uma fórmula 

matemática, estabelece como princípio que “a porção do potencial de mercado que 
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adota um produto tecnológico, em determinado momento, é igual a uma função 

linear dos adotantes anteriores” (BASS, 1969). Ou seja, a penetração de novos 

produtos no mercado segue uma lógica matemática linear representada pela 

equação (1): 

 

 (1)  

Onde: 

M – representa o potencial de mercado (o número final de adotantes); 

p – representa o coeficiente de inovação; 

q – representa o coeficiente de imitação; e 

t – representa o tempo. 

A partir dessa equação, Bass (1969) apresentou um modelo gráfico, em 

padrão de curva normal ou curva de sino, que representa o comportamento dos 

consumidores em relação a novas tecnologias apresentadas ao mercado, conforme 

demonstra a figura 2. Nela, a extensão do ciclo, da ponta dos inovadores até os 

retardatários, dependerá da exclusividade e da diferenciação do novo produto em 

relação aos concorrentes já estabelecidos (KUMAR, 2015).  

Figura 2 - Ciclo de Vida da Adoção da Tecnologia – Modelo de Bass

 
Fonte: Bass (1969). 
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O modelo de Bass mostra que uma inovação ingressa no mercado com uma 

baixa adoção, ou seja, somente os adotantes iniciais (inovadores e adotantes 

iniciais) testam o produto (KUMAR, 2015). O formato da curva sugere uma aceitação 

progressiva do novo produto tecnológico por parte dos diferentes tipos de 

consumidores aos quais ele é apresentado, e cada tipo percebe de forma e em 

tempos diferentes os benefícios que o produto pode agregar a sua vida, tendo assim 

diferentes percepções de valor. Segundo Bass (1969), a difusão da adoção dos 

produtos pelas maiorias (majorities) ocorre por meio do word-of-mouth, traduzido 

como marketing boca-a-boca, praticado pelos inovadores e adotantes iniciais, que 

testemunham suas experiências positivas quanto à utilização do produto. 

Cada exemplo de consumidor demonstrado pelo Ciclo de Vida da Adoção da 

Tecnologia (CVAT) tem características peculiares e definidas conforme exemplifica o 

quadro 1. 

 

Quadro 1 - Tipos de consumidores 

Tipos de 
Consumidores Definição 

Inovadores 

“Entusiastas da tecnologia” pessoas que buscam a todo momento o que há de 
novo no mercado e sentem prazer em ser os primeiros a utilizar aquela nova 
tecnologia. São pessoas que não se importam com o risco que o “novo” 
representa. 

Early-Adopters 
(Adotantes 
Iniciais) 

“Visionários” que procuram se inteirar rapidamente das novas tecnologias para 
romper definitivamente com os padrões estabelecidos e assim se destacar dos 
demais. 

Maioria Inicial 

“Pragmáticos” procuram utilizar inovações somente depois de uma experiência 
comprovada de melhoria útil. Representam parcela significativa do mercado 
consumidor. 

Maioria Tardia 

“Conservadores” são pessimistas quanto à possibilidade de ganhos sobre 
investimentos feitos em tecnologia. São muito sensíveis a preço, altamente 
céticos e muito exigentes. 

Retardatários 
“Céticos” não são público-alvo para empresas de alta tecnologia, pois sentem 
prazer em desafiar o novo e contestar o “exagero do marketing”. 

Fonte: Moore (1992). Adaptado pelo autor. 

 

As definições expressas no quadro 1 apontam as principais características 

de cada categoria de consumidor. É importante destacar que o objetivo das 

empresas é atingir as maiorias, inicial e tardia, detentoras das maiores fatias do 

mercado e do maior poder de compra, além de objetivar também atender seus 

anseios por meio de produtos de eficácia comprovada e com preços atrativos. 

Porém, para alcançar esses requisitos, as empresas precisam fazer com que seus 
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produtos sejam consumidos por uma significativa quantidade de pessoas e gozar 

dos benefícios da produção em escala.  

Assim, instaura-se o dilema mercadológico para empresas de base 

tecnológica, que é definido por Moore (1992) como “Atravessar o Abismo” (Figura 3), 

ou seja, encontrar meios para que um produto aceito e utilizado por inovadores e 

adeptos iniciais ganhe a confiança e ingresse na maior fatia de mercado, 

representada pela Maioria Inicial e Maioria Tardia de consumidores. 

  

Figura 3 - Atravessando o abismo  

 
Fonte: Moore (1992) 

 

Nota-se que a primeira parcela do mercado, que é a mais suscetível a 

consumir produtos tecnológicos, é composta por apenas 16% dos consumidores. 

Porém, dentro dessa amostra, ainda deve-se subtrair o número de pessoas que, 

apesar do desejo, não possuem condição financeira de adquirir produtos 

tecnológicos ou não estão dispostas a comprar um determinado produto oferecido 

pela empresa. Dessa forma, a empresa pode não conseguir sustentar o crescimento 

e desenvolvimento no mercado por um longo período.  

Nesse momento, Moore (1992) aponta que, frente ao desafio de atravessar 

o abismo, os gestores das empresas de base tecnológica acabam perdendo-se por 

não conseguir entregar produtos completos aos consumidores pragmáticos. Diante 

da dificuldade, a empresa começa a buscar novas formas de renda, em novos 

produtos que sejam aceitos pelos entusiastas e inovadores. Contudo, na prática, a 
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solução mais eficiente sugerida por Moore (1992) para atingir o mercado central é 

focar todos os esforços da organização em um único produto que possa ser 

aprovado pela maioria inicial e crie uma “cabeça de ponte” por meio da qual o autor 

afirma que a empresa encontrará seu nicho no mercado de massa e terá maior 

facilidade para transpor o abismo. 

Concordando com a perspectiva de Moore, Kumar (2015) aponta que o 

crescimento por si só pode não ser suficiente para a maioria das organizações, 

sendo também importante casar o processo de introdução da tecnologia ao mercado 

com resultados financeiros positivos, os lucros.   

A partir do momento em que a empresa consegue estabelecer a primeira 

bandeira em um território do mercado central, ela passa a ser observada de forma 

diferente pelos consumidores, deixando de ser uma promessa e tornando-se uma 

realidade. Nesse momento, a organização precisa se posicionar no mercado, 

surgindo a necessidade de inovar sob o prisma mercadológico, procurando atender 

às necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados, ou reposicionando o 

produto no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas. 

Desse ponto, surge a necessidade de se estudar a fundo o comportamento 

dos consumidores para que a empresa possa, com base nas características 

apresentadas pelo segmento de consumidores selecionado, formatar sua proposta 

de valor. 

 

2.2 Comportamento do Consumidor 

 

Para iniciar o estudo sobre comportamento do consumidor, é interessante 

conceituar o tema e identificar seus precedentes históricos e relevância para a 

administração geral e, mais especificamente, para a Administração Mercadológica.  

Johnson et al. (2007) apontam que as pesquisas sobre comportamento do 

consumidor encontram-se no limiar entre a teoria e a prática, e têm sua origem 

acadêmica nas disciplinas de Psicologia e Economia. As contribuições da Psicologia 

estão ligadas aos fatores motivacionais e atitudinais do processo de decisão do 

comprador, enquanto a Economia apresenta modelos estatísticos que traçam as 

tendências de consumo em longo do tempo. Pinheiro et al. (2006) citam ainda a 
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influência de outras disciplinas no estudo do comportamento do consumidor como: 

Antropologia cultural; a Semiótica; a Demografia e a História. 

Fazendo um breve apanhado histórico, as origens do estudo do 

comportamento do consumidor foram inicialmente empreendidas pela 

microeconomia. Seu eixo central é a racionalidade econômica, que pressupõe 

serem as escolhas do consumidor pautadas por uma busca do maior benefício, ao 

menor custo possível (PINHEIRO, et al. , 2006). Contudo, essa teoria não foi capaz 

de responder a todos os questionamentos sobre os consumidores e recebeu apoio 

de outras linhas de pensamento como: as Teorias Comportamentais, que 

apresentavam como foco de estudo o ambiente; a Teoria Psicanalítica, que tem 

como centro dos estudos o indivíduo; e a Teoria Cognitivista. Esta última é a mais 

utilizada pelos profissionais de marketing, por apresentar um foco ampliado, 

considerando as interações entre as empresas, as pessoas e o ambiente (NUNES, 

2011). 

A Teoria Cognitivista tem suas raízes na filosofia antiga, em pensadores 

como Sócrates, que estudava as origens do conhecimento; Aristóteles, que propôs 

a Teoria da Memória; e Descartes, que explorou como o conhecimento é 

representado mentalmente pelas pessoas (BRAY, 2008).  

Para a Administração, as raízes dos estudos sobre comportamento do 

consumidor datam da década de 1960, conforme aponta Vieira (2002), que cita 

como precursores desse campo de estudo os autores: Ferber (1958), Katona 

(1960), Howard (1963), Newman (1963) e Engel (1968). Cada um com sua 

respectiva obra, conforme demonstra o quadro 2. 

 

Quadro 2 - Autores e obras - Comportamento do Consumidor 

Autores Obras Ano 

Ferber, R. 
Wales, H.G. 

Motivation and Market Behavior. 1958 

Kantona, G. The powerful consumer. 1960 

Howard, J. A. 
Marketing management analysis 

and planning 
1963 

Newman, J. On Knowing the consumer 1963 

Engel, J. F. 
Kollat, D.T. 

Blackwell, R. D. 
Consumer behavior 1968 

Fonte: Vieira (2002). Adaptado pelo autor. 
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Todas as obras citadas no quadro 2  foram escritas no período pós 2ª 

Guerra Mundial e possuem como temática central a necessidade de as empresas 

entenderem o novo momento global da época, no qual os consumidores 

apresentavam necessidades diferentes das encontradas no período bélico. A teoria 

procurava estreitar a relação entre os consumidores, enquanto indivíduos, e as 

empresas, no papel de identificadoras de necessidades diferentes das vivenciadas 

até aquele momento, buscando se posicionar como solucionadoras de problemas. 

Embora por motivações diferentes, o momento atual também exige das empresas 

atenção aos seus novos consumidores: os de artigos tecnológicos que se 

apresentam cada vez mais exigentes e esclarecidos sobre os produtos e serviços 

que desejam consumir, e mudam suas preferências e opções com a velocidade de 

cliques na internet.   

Portanto, a relevância do tema comportamento do consumidor para a 

administração está na necessidade de compreender as motivações que levam as 

pessoas a tomar decisões e atitudes relacionadas ao consumo de determinados 

produtos e serviços e saber como apresentar a proposta de valor ideal a cada tipo 

de consumidor (PINHEIRO, et al. , 2006). Segundo Fontes (2006), o estudo do 

comportamento do consumidor permite ainda compreender a vida diária das 

pessoas, a maneira como se relacionam com produtos/serviços e, até mesmo, com 

outras pessoas. 

Iniciando a etapa de definições sobre o tema, é importante salientar que o 

direcionamento desta pesquisa é para o estudo do comportamento do consumidor 

final, também chamado de consumidor pessoal ou usuário final (SCHIFFMAN, 

KANUK, 2000).  

Apresenta-se como primeira versão, para o conceito de comportamento do 

consumidor, a proposta teórica de Solomon (2011), que o descreve como “estudo 

dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, 

usam ou descartam produtos e serviços para satisfazer necessidades e desejos”. A 

segunda definição apresentada traz uma visão de mercado sobre o tema expressa 

da seguinte forma: “o comportamento do consumidor é uma investigação detalhada 

do processo vivido pelos consumidores no momento em que decidem empregar ou 

não recursos disponíveis na aquisição de itens” (ENDEAVOR BRASIL, 2015). 
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Em ambas as definições apresentadas, pode-se observar que o 

comportamento do consumidor é tratado como um processo, que se inicia quando 

a pessoa sente uma necessidade e começa a busca por satisfazê-la. Essa 

necessidade terá que ser atendida por um produto ou serviço de uma determinada 

empresa. Nesse momento, apresenta-se uma dúvida mercadológica: Dentre todas 

as opções existentes no mercado, qual empresa será a escolhida? Para responder 

esse questionamento, é importante compreender o consumidor, para encontrar 

momentos em que a empresa pode interferir positivamente na escolha que será 

feita por seus potenciais clientes.  

Para auxiliar o processo de estudo do consumidor, Kotler e Armstrong 

(2007) criaram um modelo que representa de forma simplificada o comportamento 

do comprador. Esse modelo é expresso graficamente pelo quadro 3. 

 

Quadro 3 - Modelo de Comportamento do Comprador 

Estímulos 
de 

Marketing 

Outros 
estímulos 

 

Caixa preta do 
comprador 

= 

Respostas do 
comprador 

Produto Econômico 

Características do 
comprador 

Escolha do 
produto 

  Preço Tecnológico 
Escolha da 

marca 

Praça Político 

Processo de 
decisão do 
comprador 

Escolha do 
revendedor 

   Promoção Cultural 

Frequência de 
compra 

Volume da 
compra 

Fonte: Kotler, Armstrong (2007).  

 

O quadro 3 exemplifica que o processo de decisões ou respostas dos 

compradores depende do esforço da empresa, representado pelos estímulos de 

marketing, e da situação posta pelo macro ambiente, representada pelos “outros 

estímulos”. Essas duas formas de estímulos juntas fornecem subsídios que são 

processados pelas experiências particulares de cada comprador, que residem na 

chamada “caixa preta”, na qual ocorrem as decisões de compra. 

Diante do processo apresentado, pode-se inferir que o momento em que a 

empresa pode influenciar diretamente seus consumidores é na criação e 

apresentação do composto de marketing. Contudo, para esse composto ser 

determinado de forma a fornecer estímulos positivos ao consumidor, é necessário 
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que a empresa abra a caixa preta do consumidor e analise suas Características e 

seu Processo de Decisão. 

As “características do comprador” estão diretamente ligadas a fatores 

Psicológicos, Sociais, Culturais e Situacionais (KOTLER, ARMSTRONG, 2007). De 

outro modo, Processo de Decisão, na visão de Solomon (2011), é baseado na 

identificação de necessidades e resolução de problemas. A partir desse momento, 

serão apresentados como são definidos e qual a influência de cada um destes 

fatores no comportamento do consumidor. 

 

Fatores Psicológicos 

 

Os fatores psicológicos atrelados ao processo de decisão do consumidor 

podem ser subdivididos em quatro sub processos: motivação; percepção; 

aprendizagem; e atitudes (KOTLER, ARMSTRONG, 2007). 

Existem diferentes vertentes teóricas sobre o estudo das motivações 

humanas, desde a Psicanálise de Freud, até estudos contemporâneos resultantes 

de pesquisas motivacionais. No entanto, a teoria mais utilizada pelos estudiosos da 

administração de marketing é a da Hierarquia das Necessidades de Maslow, 

representada graficamente por uma pirâmide na qual cada degrau representa um 

nível de necessidade (KOTLER, ARMSTRONG, 2007). Na base da pirâmide, estão 

as necessidades fisiológicas que são ligadas a fatores biológicos como 

sobrevivência, fome, sede e descanso. O próximo degrau é representado pelas 

necessidades de segurança que podem ser exemplificadas como necessidade de 

proteção, ordem, defesa e domínio. As necessidades sociais dizem respeito a 

fatores como senso de integração ou pertencimento, já as necessidades de 

autoestima trabalham as sensações de reconhecimento, respeito e status. Por fim, 

as necessidades de auto realização são relacionadas ao autoconhecimento, 

desenvolvimento e realização pessoais dos consumidores (NUNES, 2011). 

A percepção, segundo sub processo psicológico do comportamento do 

consumidor, é definida por Pinheiro, et al.  (2006), como processos psicológicos, 

ativos, de significação de sensações captadas por estímulos ambientais (visão, 

audição, gustação, tato e olfato), que são acionados de acordo com as crenças, 

valores e cultura de cada indivíduo. O processo de percepção é o momento em que 
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a empresa tem a oportunidade direta de apresentar sua proposta de valor ao 

consumidor. Portanto, é necessário compreender os filtros perceptivos do 

comprador, definidos por Pinheiro, et al.  (2006): 

a) Atenção Seletiva – diz respeito à capacidade que os seres humanos têm de 

selecionar as informações que lhes são submetidas. As empresas podem 

despertar o contraste em relação a seus concorrentes explorando 

características como formato, tamanho, cor e posicionamento dos produtos 

no ponto de venda. 

b) Distorção Seletiva – é a tendência que os consumidores possuem de 

interpretar as informações, dando-lhes significados pessoais de acordo com 

suas crenças, valores e referências culturais. 

c) Retenção Seletiva – fundamenta-se no princípio de que as pessoas são 

predispostas a armazenar estímulos sensoriais que reforcem o seu sistema 

de crenças e valores. Portanto, os profissionais de marketing devem analisar 

cuidadosamente a cultura da população antes de iniciar a inserção de 

produtos em uma nova praça. 

A aprendizagem, associada ao processo de comportamento do consumidor, 

pode ser entendida como processos mentais que constroem condutas 

comportamentais e hábitos de consumo com base em experiências vivenciadas 

pelos indivíduos.  Dessa forma, o profissional de marketing deve trabalhar buscando 

fornecer instrumentos de reforço positivo que colaborem com o processo de 

fidelização do consumidor (PINHEIRO, et al.,  2006). 

Finalizando os sub processos psicológicos atrelados ao comportamento do 

consumidor, apresenta-se a definição de atitude, que, segundo Nunes (2011), é o 

resultado de avaliações, sentimentos e tendências de um indivíduo sobre um 

determinado produto ou empresa. Se o processo de avaliação proporcionar um 

resultado positivo, o consumidor apresentará uma tendência à ação, favorável à 

compra.    

 

Fatores Sociais 

 

Conceituando os consumidores como indivíduos pertencentes a uma 

sociedade, ou seja, seres sociais, a influência dos grupos é fator imprescindível para 
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a análise do comportamento do comprador. Os consumidores atuais, principalmente 

os de produtos tecnológicos, buscam produtos que os ajudem a formar sua imagem 

junto aos grupos aos quais pertencem, dando mais valor ao que o produto significa 

do que as suas características funcionais (FONTES, 2006). Essa visão é confirmada 

com a crescente cultura social de compartilhamento de experiências, que não estão 

ligadas necessariamente aos atributos funcionais dos produtos, mas sim ao grau de 

status que esse produto confere ao consumidor perante o grupo.   

Para entender a influência da sociedade no processo de decisão dos 

indivíduos, as teorias de marketing estudam as influências dos seguintes aspectos: 

Grupos de Referência; Família; Líderes e Formadores de Opinião; e Classes Sociais 

ou Classes Econômicas (KOTLER, ARMSTRONG, 2007); (PINHEIRO, et al.,  2006); 

(NUNES, 2011). 

Os Grupos de Referência servem como padrões de comparação que 

balizam as atitudes dos consumidores e influenciam direta ou indiretamente na 

formação de atitudes, conceitos e comportamentos. Esses grupos podem ser 

compostos por pessoas que compartilham dos mesmos gostos e preferências 

musicais, de alimentação, de lazer, ou de atividades cotidianas básicas. A influência 

dos grupos está relacionada aos fatores motivacionais apresentados pelo terceiro 

degrau da pirâmide de necessidade de Maslow (ver 2.2.1. Fatores Psicológicos), 

que dizem respeito às necessidades sociais de pertencimento e aceitação. 

A Família é considerada a célula básica da sociedade e representa o 

primeiro grupo de referência de uma pessoa. O comportamento de consumo familiar 

é herdado pelo indivíduo e suas decisões são fortemente influenciadas pela sua 

relação familiar. Indivíduos que possuem boas relações familiares têm a tendência 

de seguir consumindo de acordo com os hábitos familiares. Em contraponto, 

pessoas que, por determinados motivos, não se relacionam bem com a família 

apresentam a tendência de contrariar todas as ações e hábitos de consumo 

familiares. 

Os Líderes ou Formadores de Opinião são pessoas que representam o ideal 

de comportamento do consumidor. Esses líderes podem ser familiares (pais, avós, 

tios, irmãos); líderes de grupos de referência; pessoas bem-sucedidas em suas 

áreas de atuação; ou até mesmo celebridades, que são utilizadas pelo marketing em 

campanhas para endossar a qualidade ou reputação de um produto. 
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As Classes Econômicas, conceito utilizado para pesquisas de mercado, 

podem ser estabelecidas segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil – 

CCEB, criado pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP, com o 

objetivo de “estimar o poder aquisitivo das pessoas e famílias urbanas brasileiras”, 

utilizando como critérios “a posse de bens e o grau de instrução do chefe da família”. 

Esse critério foi elaborado para padronizar as pesquisas mercadológicas brasileiras 

quanto à subdivisão das classes econômicas e é atualizado anualmente para manter 

a validade do instrumento (ABEP, 2015).  As classes econômicas brasileiras 

definidas pelo critério são apresentadas no quadro 4, com suas respectivas faixas de 

renda familiar mensal. 

 

Quadro 4 - Classes Econômicas 

Estrato Sócio Econômico Renda média domiciliar
1
 

A R$ 20.272,56 

B1 R$ 8.695,88 

B2 R$ 4.427,36 

C1 R$ 2.409,01 

C2 R$ 1.446,24 

D - E R$ 639,78 

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – ABEP (2015).  

 

Segundo o CCEB, a sociedade brasileira pode ser subdividida em seis 

estratos econômicos, informação que é de grande valia para a definição de 

estratégias mercadológicas de empresas de base tecnológica.  

   

2.2.3 Fatores Culturais 

 

Definir o que é Cultura é uma tarefa árdua, pois se trata muitas vezes de um 

conceito abstrato e detentor de diversos significados de acordo com a sociedade 

que está sendo analisada. Segundo o Endeavor Brasil (2015), as questões culturais 

podem estar associadas, entre outros aspectos, com religião, costumes étnicos, e 

hábitos de alimentação específicos de uma população.  

 Como forma de apresentar de maneira simplificada outros fatores que 

influenciam a formação cultural do consumidor, o quadro 5 apresenta um panorama 

geral sobre os componentes de um modelo conceitual de cultura. 

                                                           
1
 Os valores se baseiam na PNAD 2013 e representam aproximações dos valores que 

podem ser obtidos em amostras de pesquisas de mercado, mídia e opinião (ABEP,2015). 
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Quadro 5 - Componentes Culturais 

Componentes Culturais Fatores Definições 

Sistema Cultural 

Ecologia 

É moldada pela tecnologia que 
uma cultura utiliza para obter e 
distribuir recursos em seu 
habitat. 

Estrutura Social 
Grupos domésticos e políticos 
dominantes que mantém a vida 
social organizada. 

Ideologia 
Visão de mundo compartilhada 
pelos membros de uma 
sociedade. 

Dimensões Culturais 

Distância do poder 

A maneira como os membros 
percebem diferenças de poder 
quando formam 
relacionamentos interpessoais. 

Rejeição da incerteza 

Até onde as pessoas se 
sentem ameaçadas por 
situações novas que podem 
causar riscos. 

Masculinidade/feminilidade 
Definição dos papeis de 
homens e mulheres na 
sociedade. 

Individualismo 
Diferença na valorização entre 
o bem-estar do indivíduo vs. 
bem-estar do grupo. 

Normas 

Costume 

Normas originadas no passado 
que controlam 
comportamentos básicos da 
população. 

Moral 
Um costume apoiado por uma 
decisão moral coletiva. 

Convenções 
Normas relativas à conduta da 
vida cotidiana. 

Fonte: Solomon (2011). Adaptado pelo autor.  

 

Pode-se notar que a cultura de uma população influencia o processo de 

comportamento do consumidor local, desde a decisão sobre a função de homens e 

mulheres na sociedade, até a inibição de práticas consideradas imorais para o 

grupo. As pessoas, via de regra, respeitam as normas compactuadas pela 

sociedade, e cabe à empresa estudar todos os componentes culturais antes de 

adentrar a uma nova praça.  

Os fatores Culturais associados ao comportamento do consumidor podem 

ser encarados à primeira vista como elementos puramente externos ao comprador. 

Porém, Marques (2014) indica que os fatores culturais são o “prisma” que precede e 

influencia o processo de formatação das necessidades em desejos, uma vez que as 

decisões são baseadas em experiências anteriores vivenciadas ou presenciadas 

pelo indivíduo. 
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2.2.4 Fatores Situacionais 

 

Os fatores situacionais estão ligados diretamente a o que ocorre no 

momento em que a compra está sendo realizada. Dentre esses fatores estão: a 

Experiência da compra; os Estímulos no ponto de venda; e as Interações de vendas 

(SOLOMON, 2011). Os fatores situacionais são grandes influenciadores do 

consumidor de produtos tecnológicos, conforme cita Fontes (2006), ao afirmar que 

os consumidores pós-modernos são mais sensíveis a procurar e consumir 

produtos/serviços diferentes de escolhas anteriores, de acordo com as novas 

situações apresentadas. 

A experiência da compra está relacionada ao estado psicológico que o 

ambiente de compra proporciona ao consumidor de acordo com duas dimensões 

básicas: prazer e excitação. A partir dessas duas dimensões, Solomon (2011) 

apresenta uma matriz que contextualiza o ambiente emocional da situação de 

compra, conforme demonstra o quadro 6. 

 

Quadro 6 - Características do ambiente 

Características do Ambiente Estimulante Entediante 

Agradável Excitante Relaxante 

Desagradável Angustiante Melancólico 

Fonte: Solomon (2011). 

 

A combinação ideal a ser perseguida pelas empresas é proporcionar ao 

consumidor um ambiente estimulante e agradável, pois essa combinação leva o 

consumidor a um estado de excitação que restringe a capacidade de análise crítica 

e auxilia o processo de convencimento e das compras por impulso. 

 

2.2.5 Processo de Decisão 

 

Baseado em todos os fatores comportamentais apresentados previamente, o 

consumidor inicia o seu processo de decisão/escolha, sobre uma empresa, produto 

ou serviço específico para atender sua necessidade ou solucionar seu problema. 

O processo de decisão foi mapeado por Kotler e Armstrong (2007) e 

Solomon (2011) e é expresso em um modelo de 5 estágios, assim descritos: 
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Reconhecimento da Necessidade; Busca por informações; Avaliação das 

alternativas; Decisão de compra; e Comportamento Pós Compra. 

 

a) Reconhecimento da necessidade 

O comprador reconhece um problema ou necessidade que podem estar 

associados a estímulos internos ou podem ser criados por estímulos externos.  Os 

tipos de necessidades relacionadas ao processo de compra podem ser 

categorizados como: Necessidade de Reposição atribuída a itens de compra 

contínua e rotineira, como por exemplo as compras de supermercado; Necessidade 

Funcional atribuída a itens de exigência específica como a contratação de um 

plano de saúde; e Necessidade Emocional atribuída a itens que proporcionam 

status ao comprador (NUNES, 2011). Além das necessidades citadas, ainda se 

enquadram nesse momento da decisão as necessidades apresentadas pela 

Pirâmide de Maslow (ver 2.2.1 Fatores Psicológicos). Para satisfazer as 

necessidades ou solucionar problemas, o consumidor inicia a segunda fase do 

processo de decisão, a busca por informações. 

 

b) Busca por informações 

Nessa fase o consumidor pesquisa o ambiente a procura de dados 

adequados para embasar uma decisão razoável. Esses dados podem ser 

encontrados por meio de diversas fontes, sejam elas externas dos tipos pessoais 

(família, amigos, vizinhos, etc.); comerciais (propagandas, vendedores, sites, etc.); 

públicas (mídia de massa, buscas na internet, etc.); ou fontes internas do tipo 

experimental, fruto do manuseio, exame, e experiência na utilização por parte do 

consumidor (NUNES, 2011). 

 

c) Avaliação das alternativas 

Para comparar as diferentes ofertas das diversas empresas, os 

consumidores estabelecem padrões de análise, e um deles é associado ao risco 

inerente à escolha, conforme demonstra o quadro 7. 
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Quadro 7 - Tipos de riscos 

Tipos de Riscos 
Compradores mais sensíveis 

ao risco 
Compras mais sujeitas ao 

risco 

Risco Monetário 
Pessoas com renda 
relativamente baixa e poucos 
bens. 

Itens caros que exigem gastos 
substanciais. 

Risco Funcional Consumidores práticos. 

Produtos ou serviços cuja 
compra e cujo uso exige 
comprometimento exclusivo do 
comprador. 

Risco Físico 
Pessoas mais velhas, frágeis ou 
doentes. 

Bens mecânicos ou elétricos, 
remédios, tratamentos 
médicos, alimentos e bebidas. 

Risco Social 
Pessoas inseguras e 
inconstantes. 

Bens socialmente visíveis ou 
simbólicos, como roupas, joias, 
carros ou equipamento 
esportivo. 

Risco Psicológico 
Pessoas sem auto respeito ou 
que não são atraentes aos 
pares. 

Luxos pessoais dispendiosos 
que podem gerar culpa e bens 
não duráveis e serviços cujo 
uso exige autodisciplina ou 
sacrifício. 

Fonte: Solomon (2011). Adaptado pelo autor. 

 

Pode-se notar que a percepção dos riscos varia de acordo com a situação 

do consumidor e com a complexidade da compra a ser realizada. Essa variação 

pode ser definida pelos Tipos de Comportamento de Compra divididos em decisões 

de forte ou fraco controle cognitivo. 

As Decisões de Forte Controle Cognitivo são aquelas que exigem alto 

envolvimento do consumidor com o produto e possuem alto grau de risco na decisão 

por estarem associadas à produtos de preço elevado, ou de extrema importância 

para a imagem pessoal do consumidor ou para o seu grupo de referência. Para 

tomar esse tipo de decisão o consumidor empreende um busca criteriosa e 

detalhada por informações e alternativas, para se certificar de que está escolhendo a 

melhor opção. Já as Decisões de Fraco Controle Cognitivo representam o oposto 

das anteriores. São relacionadas a produtos relativamente baratos, ou de baixo 

custo, de uso habitual e rotineiro. Nesse tipo de decisão, enquadram-se as compras 

por impulso, que podem ser: por impulso puro, quando o estímulo desvia o 

consumidor de sua compra habitual; por impulso de memória, quando o estímulo 

ativa na memória do consumidor a necessidade da compra; por impulso sugerido, 

quando o consumidor segue a indicação de um vendedor; ou por impulso planejado, 

quando a decisão é tomada com base na oferta ou informação encontrada no ponto 

de venda (NUNES, 2011).   
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d) Decisão de compra 

Após avaliar os riscos inerentes a cada escolha, o consumidor munido de 

informações decide enfim qual produto/serviço irá adquirir. Contudo, ainda nesse 

momento, o comprador está sujeito a influências pessoais no momento da compra, 

como opiniões de familiares e amigos que exercem papéis específicos no processo 

de decisão de compra. A classificação desses papeis é apresentada por Pinheiro, et 

al (2006), conforme descrito no quadro 8. 

 
Quadro 8 - Papéis de compra 

Papéis Descrição 

Iniciador 
Aquele que começa o processo de compra ao detectar uma necessidade 
não atendida. 

Influenciador 
Aquele que provê informações e emite opiniões que influenciam o 
processo de compra. 

Decisor 
Aquele que toma a decisão e dá a palavra final sobre a opção escolhida. 

Comprador 
Aquele que interage com o vendedor e efetivamente adquire o produto. 

Usuário É o usuário final, aquele que consome ou utiliza o produto ou serviço. 

Avaliador 
Avalia o produto ou serviço comprado, especialmente fazendo a 
comparação entre a expectativa e a percepção de valor. 

Fonte: Pinheiro, et al , (2006); Nunes (2011). Adaptado pelo autor. 

   

É importante salientar que cada um dos papéis descritos no quadro 8 pode 

ser desempenhado por uma ou mais pessoas, ou até mesmo pode ser exercido 

somente pelo próprio consumidor. A variação da quantidade de pessoas envolvidas 

no processo está relacionada à complexidade da compra e à importância atribuída 

pelo consumidor às opiniões de seus grupos de referência, família ou pessoas 

formadoras de opinião. 

  

e) Comportamento pós compra 

Mesmo após a compra realizada, o processo decisório do comprador ainda 

continua ativo, pois nesse momento ele estará avaliando se as expectativas criadas 

pelo produto/serviço foram atendidas. É nesse procedimento de comparação entre 

expectativas vs. a percepção sobre os benefícios do produto/serviço adquirido que o 

consumidor mostrará seu grau de satisfação com a compra. Nesse momento, 

também acontece o fenômeno da dissonância cognitiva, que significa, em outras 

palavras, uma sensação de culpa, resultado da relação das vantagens e 
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desvantagens que o cliente obteve com a decisão de adquirir os produtos de 

determinada empresa em detrimento de outra. Cabe aos profissionais de marketing 

minimizar os efeitos desse fenômeno para que, em um novo processo de compra, o 

cliente não carregue uma bagagem negativa de sua última experiência de consumo 

com a empresa (NUNES, 2011). 

Com a exposição das Características do comprador e do Processo Decisório 

da compra, conclui-se a apresentação das teorias sobre o comportamento do 

consumidor, iniciando-se o preâmbulo sobre a metodologia adotada pela pesquisa 

para estudar os consumidores de produtos tecnológicos. 

 

2.3 Technology Readiness Index – TRI 

 

O Technology Readiness Index – TRI 2.0, ou Índice de Propensão a 

Tecnologia, desenvolvido por Parasuraman e Colby (2015), foi o instrumento 

metodológico base utilizado para a realização dos objetivos da pesquisa. O TRI 2.0 

indica a propensão das pessoas em aceitar e usar novas tecnologias para atender 

às necessidades da vida cotidiana e do trabalho. Essa escala foi desenvolvida em 

conjunto com a empresa de Consultoria norte-americana Rockbridge Associates, 

com o objetivo de estudar mais profundamente os consumidores de produtos 

tecnológicos. Parasuraman (2000) utilizou como base para a criação do modelo, os 

8 Paradoxos Tecnológicos apontados por Mick e Fournier (1998), resultados de 

pesquisas qualitativas que identificaram que os produtos tecnológicos funcionam 

como gatilhos para reações dicotômicas entre sentimentos positivos e negativos 

para as pessoas, sentimentos tais como: controle e caos; liberdade e escravidão; 

novo e obsoleto; competência e incompetência; eficiência e ineficiência; satisfazer 

necessidades e necessidades criadas; assimilação e isolamento; e engajamento e 

desengajamento. Parasuraman (2000) sintetizou os oito paradoxos em quatro 

dimensões ou categorias de análise, assim apresentadas: 

 

a) Otimismo: visão positiva em relação à tecnologia e à crença de que ela 

oferece às pessoas aumento de controle, flexibilidade, e eficiência em 

suas vidas.  
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b) Inovatividade: tendência a ser pioneiro no uso da tecnologia e formador 

de opinião.  

c)  Desconforto: uma percepção de falta de controle sobre a tecnologia e 

um sentimento de ser oprimido por ela.  

d) Insegurança: desconfiança sobre a tecnologia e ceticismo sobre sua 

capacidade de funcionar corretamente.  

Os resultados oriundos de cada uma das categorias de análise 

apresentadas foram tratados estaticamente, por meio de análise de variância e 

desvio padrão, por Parasuaram e Colby (2001) e geraram padrões, quadro 9, para a 

identificação dos perfis de consumidores de produtos tecnológicos. 

 

Quadro 9 - Tipos de consumidores 

Tipos de 
consumidores 

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: Parasuraman e Colby (2015) 

 

Portanto, os respondentes que apresentaram nas pesquisas altos índices 

nas dimensões Otimismo e Inovatividade, aliados a baixos níveis nas dimensões 

Desconforto e Insegurança foram classificados como exploradores que, por 

definição, são consumidores mais propensos a aceitar e utilizar novos produtos 

tecnológicos. Enquanto no outro extremo pessoas que apresentaram baixos índices 

nas dimensões condutoras e altos índices nas dimensões inibidores foram 

classificadas como retardatários e apresentam maior restrição a aceitar e utilizar 

novos produtos tecnológicos. 

Essa categorização dos consumidores de produtos tecnológicos, que é 

semelhante a categorização apresentada por Moore (1992) (ver quadro 1), auxilia os 

profissionais de marketing a conhecer, estudar e predizer os comportamentos dos 

consumidores tecnológicos, facilitando assim o processo de introdução de uma 

inovação no mercado. 

A validade estatística do instrumento foi comprovada pela Análise de 

Confiabilidade e Análise Fatorial Confirmatória. A Análise de Confiabilidade foi 

medida pelo coeficiente de confiabilidade Alfa de Cronbach, que apresentou os 
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seguintes resultados, por dimensão analisada: Otimismo = 0,81; Inovatividade = 0,8; 

Desconforto = 0,75; e Insegurança = 0,74.  

   

2.3.1 O TRI no contexto brasileiro 

 

O TRI, em sua primeira versão, foi validado para o contexto brasileiro por 

Souza (2002), que replicou a aplicação do instrumento para 731 pessoas, no 

município de Porto Alegre, e que, por meio da análise fatorial dos dados 

encontrados, confirmou a viabilidade da utilização do TRI para descrever o 

comportamento dos consumidores brasileiros de produtos tecnológicos.  

Para a aplicação ao contexto brasileiro, Souza (2002) realizou a tradução do 

questionário, utilizando a técnica de tradução reversa que é aplicada da seguinte 

forma: 

A escala é, primeiramente, convertida para a língua portuguesa por 
acadêmicos da área de marketing e, posteriormente, traduzida para a língua 
inglesa por professores bilíngues cuja língua nativa é o inglês. O objetivo 
desse procedimento é identificar possíveis erros de tradução, de forma a 
garantir a integridade dos termos e significados utilizados na pesquisa. 
(SOUZA, 2002) 

 

Uma importante contribuição do trabalho de Souza (2002), que objetivava 

confirmar a viabilidade de aplicação do instrumento para o contexto brasileiro, foi 

verificar por meio de análise fatorial exploratória, utilizando técnicas como: KMO – 

Kaiser-Meyer-Olkin; Teste de esfericidade de Bartlett; e rotação ortogonal Varimax; 

necessidades de reformulação do instrumento: 

 

a) Excluir as variáveis 22 “Na compra de um produto ou serviço de alta 

tecnologia, você prefere o modelo básico em vez de um modelo com 

muitas características adicionais”; e 27 “As tecnologias parecem sempre 

falhar no pior momento possível”; para melhorar a estrutura interna da 

escala; e 

b) Dividir as dimensões Desconforto e Insegurança, em: Desconforto com o 

constrangimento; Desconforto com o risco funcional e físico; Insegurança 

com a informação; Insegurança pela falta de contato pessoal.  
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As mudanças sugeridas, no entanto, não modificam e nem comprometem a 

atualização do TRI para o contexto brasileiro. Ao contrário, possibilitam que as 

categorias de análise sejam estudadas mais especificamente e possam ser 

comparadas a outros estudos similares feitos no Brasil, conforme sugerem Hahn e 

Scherer (2014). 

No contexto brasileiro, além de Souza (2002) e Souza e Luce (2005), outros 

autores já aplicaram a primeira versão do TRI em diferentes oportunidades, 

contextos, e em busca de diferentes objetivos, como é apresentado pelo quadro 10. 

 

Quadro 10 - TRI por autores brasileiros 

Autores Ano Unidade 
de 

Análise 

Modalidade 
Objetivo 

Souza 2002 Porto 
Alegre - 
RS 

Dissertação 
de Mestrado 

Avaliar a aplicabilidade da Technology 
Readiness Index (TRI) para mensuração da 
propensão para tecnologia dos 
consumidores brasileiros. 

Souza, 
Luce 

2005 Porto 
Alegre - 
RS 

Artigo Apresentar os resultados de uma 
investigação que buscou validar o TRI para o 
contexto brasileiro, por meio da reaplicação 
do instrumento de medida a uma amostra de 
731 consumidores. 

Santa Rita 
et. all. 

2008 Maceió – 
AL 

Artigo Discutir o processo de adoção de produtos e 
serviços de alta tecnologia entre os 
habitantes da cidade de Maceió. 

Pires e 
Costa 
Filho 

2008 Usuários 
de 
internet 
banking 

Artigo Avaliar as diferenças entre os grupos, em 
termos de predisposição à tecnologia, por 
meio do modelo TRI, e (2) testar se os 
fatores formadores deste modelo poderiam 
ser antecedentes do principal construto do 
Modelo de Aceitação de Tecnologia [TAM]. 

Rocha e 
Bevilacqua 

2011 Catalão - 
GO 

Artigo Identificar preliminarmente o nível de 
propensão à tecnologia na cidade de 
Catalão, GO. 

Pontarolo 2014 Curitiba - 
PR 

Dissertação 
de Mestrado 

Avaliar qual a moderação provocada por 
uma marca reconhecida como inovadora nos 
índices de propensão à adoção de 
tecnologia encontrados entre os 
consumidores curitibanos de produtos 
tecnológicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor.       

 

As informações do quadro 10 mostram a aplicabilidade do TRI para 

diferentes objetivos no contexto do estudo dos consumidores brasileiros de produtos 

tecnológicos, o que ajuda a justificar a escolha do instrumento pela presente 

dissertação. No quadro 11, são apresentados os resultados de algumas pesquisas 
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brasileiras que utilizaram o TRI, comparados aos resultados dos criadores do 

instrumento. 

 
Quadro 11 - Resultados do TRI para o contexto brasileiro 

Componentes 
do TRI 

Estudos 

Parasuraman 
(2000) 

Souza 
(2002) 

Pires e 
Costa Filho 

(2008) 

Santa Rita et 
al.  (2008) 

Hahn e Scherer 
(2014) 

Otimismo 3,84 3,74 3,93 3,81 3,76 

Inovatividade  3,18 2,89 3,41 3,24 3,33 

Desconforto 3,46  3,13 3,30  

Desconforto com 
constrangimento N/A 3,42 N/A N/A 3,09 

Desconforto com 
risco funcional e 
físico 

N/A 4,17 N/A N/A 3,27 

Insegurança 4,03  3,81 3,65  

Insegurança com 
a informação N/A 4,17 N/A N/A 3,06 

Insegurança com 
a falta de contato 
físico 

N/A 4,48 N/A N/A 3,64 

Índice de 
propensão para 
tecnologia  

2,88 2,69 3,14 3,02 3,14 

Fonte: Hahn, Scherer (2014). Adaptado pelo autor. 

 

Pode-se notar que os resultados das pesquisas anteriores que utilizaram o 

TRI para o contexto brasileiro, com exceção de Souza (2002), apresentam uma 

evolução quanto ao escore apresentado pela pesquisa original de Parasuraman 

(2000). Isso pode ser avaliado pelo fator temporal, já que as últimas pesquisas estão 

analisando consumidores cada vez mais acostumados com o consumo e utilização 

de produtos tecnológicos (HAHN, SCHERER, 2014). 

Por se tratar de um instrumento recentemente publicado ainda não há 

material publicado sobre resultados da utilização do TRI 2.0 para mensuração da 

propensão á tecnologia de consumidores brasileiros. Portanto, este trabalho pode 

iniciar as pesquisas sobre o tema. 

Dessa forma é concluído o processo de referencial teórico da pesquisa e 

inicia-se o capítulo 3, com o método de pesquisa utilizado para a obtenção dos 

resultados propostos pelos objetivos deste trabalho. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Com base na literatura explorada no capítulo anterior, inicia-se o processo 

de resposta à questão de pesquisa elaborada para esta dissertação: “Quão 

propensos, segundo os critérios do TRI 2.0, estão os universitários de Guarapuava a 

consumir produtos e serviços tecnológicos?”. Para auxiliar a obtenção da resposta a 

essa questão, foi definido como objetivo geral da pesquisa: Mensurar a propensão à 

Tecnologia dos universitários, das Instituições de Ensino Superior presenciais, da 

cidade de Guarapuava – PR, utilizando o instrumento de pesquisa Technology 

Readiness Index – TRI 2.0. E como objetivos específicos: 

a) Segmentar os universitários de acordo com os tipos de consumidores 

definidos pelo Technology Readiness Index 2.0; 

b) Segmentar os universitários em classes econômicas, de acordo com os 

critérios do CCEB, para descobrir o poder aquisitivo e potencial de 

mercado desse segmento da sociedade; 

c) Relacionar o índice de propensão à tecnologia dos consumidores às 

classes econômicas as quais pertencem. 

Para visualizar a forma pela qual os objetivos serão atingidos, foi criado o 

modelo de pesquisa, figura 4. 
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Figura 4 - Modelo de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todas as etapas do modelo teórico ilustradas pela figura 4 são explicadas 

nos próximos itens da dissertação.   

Seguindo a explanação sobre o método da pesquisa, apresentam-se na 

tabela 1, as hipóteses que serão analisadas no decorrer da análise de dados. 

 

Tabela 1 - Hipóteses de pesquisa 

Objetivos Hipóteses 

Mensurar a Propensão à Tecnologia dos 
universitários das Instituições de Ensino 
Superior presenciais da cidade de 
Guarapuava – PR, utilizando o instrumento 
de pesquisa Technology Readiness Index – 
TRI 2.0. 
 

H1 – os universitários das Instituições de Ensino 
Superior presenciais da cidade de Guarapuava 
são propensos a consumir produtos tecnológicos. 

Correlacionar o índice de propensão à 
tecnologia dos consumidores às classes 
econômicas as quais pertencem. 
 

H2 – existe correlação positiva entre o TRI 2.0 e o 
CCEB dos respondentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As hipóteses apresentadas na tabela 1 foram definidas para ajudar a 

responder à questão de pesquisa, e têm seus resultados apresentados no capítulo 

Resultados e discussões. Na figura 5, podem ser visualizadas as hipóteses acima 

definidas, compondo o modelo teórico dessa dissertação. 

 

Figura 5 - Modelo teórico com hipóteses 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com o modelo teórico apresentado pela figura 5, conclui-se a etapa de 

apresentação dos objetivos e hipóteses da pesquisa. 

 

3.1 Definições constitutivas e operacionais 

 

Dando sequência à exposição do método de pesquisa, são apresentadas as 

definições constitutivas e operacionais que, segundo Maçaneiro (2012, pág. 113), 

“são os objetos de investigação inseridos no modelo teórico, assim como nas 

hipóteses do estudo, as quais devem ser conceituadas e ter sua operacionalização 

descrita”. 

O processo de descrição começa pelo instrumento central da pesquisa, o 

TRI 2.0, que apresenta como constructos: otimismo; inovatividade; desconforto; e 

insegurança. Na sequência, estão listados os constructos e suas descrições 

constitutivas – DC e operacionais – DO. 

Otimismo 

DC – Esse constructo trata da visão positiva em relação à tecnologia e à 

crença de que ela oferece às pessoas aumento de controle, flexibilidade, e eficiência 

em suas vidas (Parasuraman e Colby, 2014). 



41 
 

 
 

DO - A mensuração do constructo otimismo foi realizada por meio das 

questões apresentadas no quadro 12, solicitando que os respondentes avaliassem 

as afirmações com a utilização de escala Likert de 5 pontos. A média dessas 

variáveis indicou o índice deste constructo. 

 

Quadro 12 - Variáveis empregadas para mensurar o constructo "otimismo" 

Variáveis Afirmativas 

Otimismo 1 Novas tecnologias contribuem para uma melhor qualidade de vida 

Otimismo 2 A tecnologia lhe dá mais liberdade de movimento 

Otimismo 3 A tecnologia permite que as pessoas tenham mais controle sobre o seu dia-a-dia 

Otimismo 4 A Tecnologia me torna mais produtivo em minha vida pessoal 

 
Escala 

Discordo 
fortemente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo, 
nem discordo. 

Concordo 
parcialmente 

Concordo fortemente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Inovatividade 

DC – O constructo aponta a tendência do individuo ser pioneiro e formador 

de opinião no uso da tecnologia (Parasuraman e Colby, 2014). 

DO - A mensuração do constructo inovatividade foi realizada por meio das 

questões apresentadas no quadro 13, solicitando que os respondentes avaliassem 

as afirmações com a utilização de escala Likert de 5 pontos. A média dessas 

variáveis indicou o índice deste constructo. 

 

Quadro 13 - Variáveis empregadas para mensurar o constructo "inovatividade" 

Variáveis Afirmativas 

Inovatividade 1 Outras pessoas lhe pedem conselhos sobre novas tecnologias. 

Inovatividade 2 Em geral, você está entre os primeiros do seu grupo de amigos em adquirir uma 
nova tecnologia logo que ela surge. 

Inovatividade 3 Normalmente, você consegue entender os novos produtos e serviços de alta 
tecnologia sem a ajuda de outros. 

Inovatividade 4 Você está atualizado com os últimos desenvolvimentos tecnológicos das suas 
áreas de interesse. 

 

Escala 

Discordo 
fortemente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo, 
nem discordo. 

Concordo 
parcialmente 

Concordo fortemente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 



42 
 

 
 

Desconforto 

DC – O constructo desconforto analisa a percepção de falta de controle 

sobre a tecnologia e um sentimento, de estar sendo engado por ela (Parasuraman e 

Colby, 2014). 

DO - A mensuração do constructo desconforto foi realizada por meio das 

questões apresentadas no quadro 14, solicitando que os respondentes avaliassem 

as afirmações com a utilização de escala Likert de 5 pontos. Como para esse 

constructo a avaliação das respostas foi inversa, para se chegar ao índice desse 

constructo foi subtraído 6 das médias das variáveis. 

 

Quadro 14 - Variáveis empregadas para mensurar o constructo "desconforto" 

Variáveis Afirmativas 

Desconforto 1 Quando você utiliza o suporte técnico de um fornecedor de produtos ou serviços 
de alta tecnologia, às vezes você se sente como se alguém que sabe mais do 
que você estivesse tirando vantagem de você. 

Desconforto 2 Os serviços de suporte técnico (por telefone ou internet) não ajudam, porque não 
explicam as coisas em termos compreensíveis. 

Desconforto 3 Às vezes, eu penso que sistemas de tecnologia não são projetados para o uso de 
pessoas comuns. 

Desconforto 4 Não existe manual de produto ou serviço de alta tecnologia que seja escrito em 
uma linguagem simples. 

 

Escala 

Discordo 
fortemente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo, 
nem discordo. 

Concordo 
parcialmente 

Concordo fortemente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Insegurança 

DC – O constructo insegurança mede a desconfiança na tecnologia, 

apresentando ceticismo sobre a capacidade do funcionamento apropriado e 

preocupação com consequências prejudiciais. (Parasuraman e Colby, 2014). 

DO - A mensuração do constructo insegurança foi realizada por meio das 

questões apresentadas no quadro 15, solicitando que os respondentes avaliassem 

as afirmações com a utilização de escala Likert de 5 pontos. Como para esse 

constructo a avaliação das respostas foi inversa, para se chegar ao índice deste 

constructo foi subtraído 6 das médias das variáveis. 
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Quadro 15 - Variáveis empregadas para mensurar o constructo "insegurança" 

Variáveis Afirmativas 

Insegurança 1 As pessoas são muito dependentes que a tecnologia faça as coisas por elas. 

Insegurança 2 O uso excessivo da tecnologia pode distrair as pessoas de forma prejudicial 

Insegurança 3 A tecnologia reduz a qualidade dos relacionamentos por reduzir a interação 
pessoal. 

Insegurança 4 Você não se sente seguro em fazer negócios com uma empresa que só pode ser 
acessada pela internet. 

 

Escala 

Discordo 
fortemente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo, 
nem discordo. 

Concordo 
parcialmente 

Concordo fortemente 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com as definições do constructo insegurança, encerram-se as explicações 

sobre o instrumento TRI 2.0. Iniciam-se agora as ponderações sobre o segundo 

instrumento utilizado pela pesquisa, o Critério de Classificação Econômica Brasil – 

CCEB. Esse instrumento é composto por três constructos principais, que analisam 

respectivamente a posse de bens de conforto; a escolaridade; e o acesso a serviços 

públicos, dos entrevistados, para então, com base nas pontuações obtidas, definir à 

qual classe econômica pertence o indivíduo. 

 

Posse de bens de conforto 

DC – esse constructo busca identificar o acesso dos indivíduos a bens de 

conforto, como eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, dentre outros. Quanto 

maior for a quantidade de bens possuída pelo respondente, maior será o score do 

CCEB (ABEP, 2014).  

DO – para atingir o objetivo desse constructo os respondentes foram 

convidados a indicar a quantidade de bens de consumo que possuem, conforme 

exemplifica o quadro 16. 
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Quadro 16 – Variáveis empregadas para mensurar o constructo "posse de bens de conforto" 

Variáveis Bens de consumo 

Posse de bens 1 
Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular. 
(não considerar os de uso profissional ou misto prof./lazer) 

Posse de bens 2 
Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente 
para uso profissional. 

Posse de bens 3 Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho. 

Posse de bens 4 Quantidade de banheiros. 

Posse de bens 5 
Aparelho de DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD. 
(desconsiderando DVD de automóvel). 

Posse de bens 6 Quantidade de geladeiras. 

Posse de bens 7 Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex. 

Posse de bens 8 
Quantidade de microcomputadores, desconsiderando tablets, palms ou 
smartphones. 

Posse de bens 9 Quantidade de lavadora de louças. 

Posse de bens 10 Quantidade de fornos micro-ondas. 

Posse de bens 11 
Quantidade de empregados domésticos mensalistas, considerando apenas os 
que trabalham pelo menos cinco dias por semana. 

Posse de bens 12 Quantidade de máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca. 

 

Escala 

Não possui 1 2 3 4 ou mais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Escolaridade 

DC – o constructo escolaridade busca identificar o nível de escolaridade do 

respondente. Quanto mais alta a escolaridade, mais alta a pontuação obtida. 

DO – como a população pesquisada foi inteiramente composta por 

universitários, essa variável não foi questionada, assumiu-se a condição de “ensino 

médio completo” para todos os entrevistados. 

 

Acesso a serviços públicos 

DC – o constructo busca identificar se o respondente tem ou não acesso a 

dois serviços públicos básicos: água encanada e asfalto. O acesso aos serviços 

indica pontuação, o não acesso zera a variável. 
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DO – para atingir o objetivo desse constructo, os respondentes foram 

convidados a indicar o acesso aos serviços públicos, conforme exemplifica o quadro 

17. 

 

Quadro 17 - Variáveis empregadas para mensurar o constructo "acesso à serviços públicos" 

Questões Respostas 

A água utilizada no domicílio onde reside é 
proveniente de? 

Rede geral de distribuição (água encanada). 

Poço ou nascente 

Outro meio 

Considerando o trecho da rua de seu 
domicílio, você diria que a rua é? 

Asfaltada pavimentada 

Terra/cascalho 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Com a apresentação do constructo “acesso a serviços públicos” encerram-

se as definições sobre o CCEB, e inicia-se a definição das variáveis da etapa de 

identificação dos respondentes. 

 

Identificação dos respondentes 

 

DC – levantar informações que identifiquem e distingam os respondentes, 

facilitando as segmentações propostas pela pesquisa. 

DO – para atingir o objetivo dessa etapa da pesquisa, foram questionadas as 

variáveis presentes na figura 6. 

 

Figura 6 - Identificação dos respondentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com a figura 6, conclui-se a etapa de definições constitutivas e operacionais 

dos constructos da pesquisa. Como forma de ilustrar a relação entre as variáveis e 

constructos apresenta-se a figura 7. 
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Figura 7 - Modelo teórico com variáveis e constructos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, foram apresentadas todas as variáveis, constructos e instrumentos 

utilizados pela pesquisa. O próximo tópico versará sobre a abordagem metodológica 

empregada na pesquisada. 

 

3.2 Abordagem metodológica 

Para a consecução do objetivo geral da pesquisa, foi aplicada a escala de 

propensão à tecnologia, TRI 2.0, desenvolvida por Parasuraman e Colby (2014). A 

opção pela replicação de um instrumento já validado apoia-se na necessidade de 

proporcionar continuidade às pesquisas científicas já desenvolvidas, adicionando 

novos resultados extraídos de casos e universos de pesquisas diferentes dos quais 

o instrumento foi desenvolvido, procurando fortalecer o design da pesquisa, assim 

como o processo de construção do conhecimento em determinada área. Essa 

afirmação é corroborada por autores como Okleshen, Mittelstaedt (1998), Souza 

(2002), Wells (1993), e pelos idealizadores da escala Parasuaram e Colby (2001).  
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A abordagem metodológica escolhida para o desenvolvimento do tema foi a 

quantitativa. Dentro dessa abordagem, o tipo de pesquisa realizado foi a de 

levantamento (survey), que, de acordo com Creswell (2010), proporciona uma 

descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou de opiniões de uma 

população. Portanto, como o que se pretende analisar são os níveis de propensão à 

tecnologia dos universitários do município de Guarapuava, o método é válido para a 

pesquisa. Outro fator, teórico, que valida a utilização da pesquisa de levantamento, é 

a utilização de questionários para a coleta de dados, com a intenção de generalizar 

os resultados, a partir de uma amostra. 

A unidade de análise escolhida por esta dissertação é a cidade de 

Guarapuava, localizada na região central do Estado do Paraná, distante 250 km da 

capital do estado Curitiba. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística – IBGE, o último censo realizado em 2010 aponta que a população total 

do município é de 167 mil habitantes, com estimativa de atingir a marca de 178 mil 

habitantes em 2015, ocupando a 9ª posição no ranking das cidades mais populosas 

do estado. A população maior de 18 anos é composta por 51,65% de mulheres e 

48,35% de homens. 

A cidade possui 5 Instituições de Ensino Superior - IES, sendo duas 

públicas, Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, e Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, e outras três privadas, Faculdade Campo 

Real, Faculdade Guairacá e Faculdade Guarapuava. Juntas as IES ofertam 40 

diferentes cursos de graduação (IPARDES, 2015).  

A coleta de dados foi realizada nos meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2015, de segunda a sexta-feira, de maneira presencial com 

abordagem nas salas de aula das IES pesquisadas.  

A população de acadêmicos na cidade de Guarapuava é de 12.263 pessoas, 

contudo, para atender aos objetivos da pesquisa, optou-se por destacar uma 

amostra dessa população utilizando a equação 1. 

 

Equação 1 - Fórmula para cálculo de amostragem 

n= z². p. q. N 
_____________________ 

d² . (N -1) + z². p. q 

Fonte: Hair, et. al. (2005). 
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Onde:  

n= tamanho da amostra 

z= nível de confiança (1,96)  

p= proporção dos respondentes (0,5) 

q= proporção dos respondentes (0,5) 

d= margem de erro (5%) 

N= tamanho da população (12.263) 

 

A partir da aplicação da equação (1), o resultado obtido para o tamanho da 

amostra da população universitária do município, respeitando o nível de 

confiabilidade em 95%, foi de 372 questionários. 

Para efetuar a estratificação dos questionários entre as IES, foi utilizado 

como critério o número de acadêmicos conforme demostrado na tabela 2. Além de 

estratificar por proporcionalidade, também foi calculada a representatividade da 

amostra por meio da utilização do teste Qui-Quadrado (HAIR, et al, 2005). 

 

Tabela 2 – Estratificação da amostra por Instituição de Ensino Superior 

IES Nº de acadêmicos Proporção Nº de questionários 

UNICENTRO 4.406 36% 134 

FAC. CAMPO REAL 3.372 27% 100 

FAC. GUAIRACÁ 2.487 20% 74 

FAC. GUARAPUAVA 1.326 11% 41 

UTFPR 672 6% 22 

TOTAL 12.263 100% 372 

Significância estatística teste Qui-Quadrado  0,220 

Fonte: Dados fornecidos pelas IES (2015). 

 

Assim, cada IES foi representada de acordo com a proporção, medida em 

número de alunos, que representa do total da população universitária. É interessante 

notar que o ensino superior privado é responsável por 57% dos acadêmicos do 

município, dado que pode estar vinculado às iniciativas governamentais de 

financiamento ao ensino superior privado. O teste Qui-Quadrado apresentou 

resultado de 0,220, que é maior do que 0,05, confirmando assim a 

representatividade da amostra.  
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A exemplo da estratificação por IES, a amostra também foi dividida por 

cursos, utilizando-se como critério o número de alunos de cada curso em relação ao 

total de acadêmicos de cada IES, conforme apresenta a tabela 3. 

Tabela 3 - Estratificação de amostra por cursos 
Curso/IES UNICENTRO FAC. CAMPO 

REAL 
FAC. 

GUAIRACÁ 
FAC. 

GUARAPUAVA 
UTFPR 

 % Quest % Quest % Quest % Quest % Quest 

Administração 7% 10 14% 14 6% 4 7% 3 - - 

Arte-Educação 2% 3 - - - - - - - - 

Arquitetura - - 5% 5 - - 5% 2 - - 

Biomedicina - - 6% 6 - - - - - - 

Ciências 
Biológicas 

5% 7 - - 9% 6 - - - - 

Ciências 
Contábeis 

6% 8 - - - - 13% 5 - - 

Ciência da 
Computação 

3% 4 - - - - - - - - 

Ciências 
Econômicas 

4% 5 - - - - - - - - 

Ciências 
Sociais 

- - - - - - 4% 2 - - 

Comunicação 
Social 

4% 5 4% 4 - - - - - - 

Direito - - 25% 25 - - 22% 9 - - 

Educação 
Física 

3% 4 - - 19% 14 - - - - 

Enfermagem 3% 4 5% 5 9% 6 - - - - 

Engenharia 
Agronômica 

6% 8 21% 21 - - - - - - 

Engenharia de 
Alimentos 

3% 4 - - - - - - - - 

Engenharia 
Civil 

- - - - - - 34% 
1

4 
23% 

5 

Engenharia 
Elétrica 

- - - - - - 14% 6 - - 

Engenharia 
Mecânica 

- - - - - - - - 44% 10 

Engenharia 
Produção 

- - 6% 6 - - - - - - 

Farmácia 3% 4 - - 6% 4 - - - - 

Filosofia 3% 4 - - - - - - - - 

Física 2% 3 - - - - - - - - 

Fisioterapia 4% 4 - - 12% 9 - - - - 

Geografia 5% 7 - - - - - - - - 

História 5% 7 - - - - - - - - 

Letras  7% 10 - - - - - - - - 

Matemática 3% 4 - - 6% 4 - - - - 

Medicina 
Veterinária 

5% 7 5% 5 - - - - - - 

Nutrição 3% 4 3% 3 - - - - - - 

Odontologia - - - - 2% 2 - - - - 

Pedagogia 6% 8 -  6% 4 - - - - 

Psicologia - - 7% 7 12% 9 - - - - 

Química 3% 4 - - - - - - - - 

Secretariado 
Executivo 

3% 4 - - - - - - - - 

Serviço Social 3% 4 - - - - - - - - 

Tec. Análise 
de Sistemas 

- - - - - - - - - - 

Tec. 
Manutenção 
Industrial 

- - - - - - - - 12% 2 
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Tec. Sistemas 
para Internet 

- - - - - - - - 22% 5 

Tec. 
Gastronomia 

- - - - 4% 3 - - - - 

Tec. Estética e 
Cosmética 

- - - - 2% 2 - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A metodologia de estratificação, tanto por IES quanto por curso, foi utilizada 

para minimizar possíveis tendências de respostas, e para procurar reproduzir de 

maneira mais fidedigna a realidade das opiniões da população pesquisada. Nos 

dados coletados junto às IES, nota-se que os cursos que mais possuem acadêmicos 

no município são: Direito (1120) e Administração (1019), dados que seguem uma 

tendência nacional de acordo com as estatísticas do Ministério da Educação – MEC 

(2014), que apontam Direito como o curso com maior número de matrículas no Brasil 

(813.454), seguido por Administração (801.936). 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário (Apêndice I), 

com questões estruturadas e divididas em três etapas: a primeira etapa diz respeito 

à identificação dos entrevistados. Foram utilizadas perguntas fechadas de múltipla 

escolha para levantar dados como gênero, faixa etária, cidade onde reside e curso 

de graduação. Com base nesses dados, foi realizado o processo de triagem dos 

questionários conforme os critérios de amostragem da pesquisa. 

A segunda etapa apresentou como propósito a categorização dos 

entrevistados segundo classes econômicas. Para alcançar esse objetivo, foi utilizado 

o Critério de Classificação Econômica Brasil – CCEB, desenvolvido pela Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP. O CCEB possui como categorias de 

análise a posse de bens, o acesso a serviços públicos de infraestrutura básica, e o 

grau de escolaridade das famílias. As formas de pontuação e avaliação do CCEB 

são apresentadas de forma detalhada no Anexo I.    

Na terceira etapa ocorreu a aplicação do TRI 2.0, em sua versão com 16 

afirmativas, publicada por Parasuraman e Colby (2015), dividas em 4 constructos, 

que foram julgadas pelos entrevistados de acordo com uma escala Likert de cinco 

pontos que vão de: (1) discordo fortemente; (2) discordo parcialmente; (3) não 

concordo, nem discordo; (4) concordo parcialmente;  e (5) concordo fortemente. 
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Com a exposição do instrumento de pesquisa, conclui-se a etapa de 

apresentação da abordagem metodológica da pesquisa e iniciam-se as explanações 

sobre os procedimentos de análise dos dados. 

  

3.3 Procedimento de análise dos dados  

 

Ao final da coleta de dados, os questionários respondidos foram tabulados 

em uma planilha do software Excel®, da Microsoft®, para posteriormente serem 

processados com o uso do software de análises IBM SPSS® (Statistical Package for 

the Social Sciences). 

Visando facilitar a compreensão dos procedimentos de análise aplicados aos 

dados da pesquisa, essa seção apresentará a seguinte sequência de argumentação. 

Primeiramente são apresentadas as definições conceituais das técnicas utilizadas 

pela pesquisa, quadro 18. Então, são explicados os processos de validação e 

limpeza dos dados gerais da pesquisa. Após, são apresentados os procedimentos 

utilizados para a obtenção de cada objetivo proposto. 

  

Quadro 18 - Técnicas de análise dos dados 

Técnica Definição conceitual 

Outliers Dados extremos. 

Missing data Qualquer evento sistemático externo ao respondente (como erros 
na entrada de dados ou problema na coletada de dados) ou 
qualquer ação por parte do respondente (como recusa a responder 
uma questão) que conduz a dados perdidos. 

Média É o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo 
número deles. 

Mediana É o ponto, ou elemento, a meio caminho dos dados, isto é, metade 
dos números está acima dela e metade, abaixo. 

Moda O valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. 

Desvio-padrão É a raiz quadrada da variância e mede o quão distante da média 
podem variar os resultados, para mais ou para menos. 

Assimetria Medida de simetria de uma distribuição; na maioria dos casos, a 
comparação é feita com uma distribuição normal. Uma distribuição 
positivamente assimétrica tem relativamente poucos valores 
grandes e uma cauda mais alongada à direita, e uma distribuição 
negativamente assimétrica tem relativamente poucos valores 
pequenos e uma cauda mais alongada à esquerda. Valores 
assimétricos fora do intervalo -1 a + 1 indicam uma distribuição 
substancialmente assimétrica. 

Curtose Medida de elevação ou do achatamento de uma distribuição 
quando comparada com uma distribuição normal. Um valor positivo 
indica uma distribuição relativamente elevada e um valor negativo 
indica uma distribuição relativamente achatada. 
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Distribuição de frequência Apresenta a distribuição e frequência dos dados em classes.   

Histograma Representação gráfica da distribuição de uma única variável. Ao 
fazer contagem de frequência em categorias, a forma da 
distribuição da variável pode ser mostrada. Usado para fazer uma 
comparação visual com a distribuição normal. 

Transformação de dados Uma variável pode ter uma característica indesejável, como não 
normalidade, que diminui seu uso em uma técnica multivariada. 
Uma transformação, como o logaritmo ou a raiz quadrada da 
variável, cria uma variável transformada que é mais adequada para 
descrever a relação. 

Teste Kolmogorov-Smirnov Utilizado para testar hipóteses de normalidade ou não, dos dados 
de uma amostra. 

Correlação de Pearson Coeficiente que mede a relação entre duas variáveis, sendo aceitos 
valores entre -1 e +1. Quanto mais próxima de -1 ou +1, mais forte 
a relação entre as variáveis. 

Fonte: Adaptado de Hair Jr, et al., (2005) 

 

Para o tratamento inicial dos dados, validação e limpeza, foram utilizadas as 

técnicas de exclusão de dados extremos, outliers, e missing data, para excluir 

questionários incompletos. Em ambas as análises, não foram encontradas 

encontrados motivos para exclusão de pontos extremos, nem de questionários. 

Assim, foram mantidas as respostas de todos os 372 questionários preenchidos. 

Para atingir o objetivo geral da pesquisa, foram aplicadas as médias de cada 

constructo à fórmula de cálculo do TRI 2.0, exemplificada pela equação (2).   

Equação 2 - Equação para cálculo do TRI 2.0. 

TRI 2.0= (Inovatividade + Otimismo + (6 - Insegurança) + (6 - Desconforto))/4 

Fonte: Parasuraman e Colby (2014) 

 

 Antes, porém, da aplicação da fórmula, foram realizados testes de 

normalidade dos dados conforme exemplificam os passos apresentados no quadro 

19. 

 

Quadro 19 - Procedimentos estatísticos aplicados para obtenção do objetivo geral da pesquisa 

Passos Objetivo Descrição 

1 
 

Testar a normalidade dos dados 
gerais do TRI 2.0. 

Aplicação de estatística descritiva em todos os 
dados da pesquisa, com cálculo de média, 
mediana, moda, desvio-padrão, curtose e 
assimetria. 
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2 
Testar a normalidade dos dados 
de cada constructo do TRI 2.0. 

Aplicação de estatística descritiva aos dados de 
todos os constructos do TRI 2.0, com cálculo de 
média, moda, desvio-padrão, curtose e assimetria. 

Elaboração de tabela de frequência com os dados 
de cada constructo. 

Plotagem dos dados de cada constructo em um 
gráfico tipo histograma. 

3 
Calcular o TRI 2.0 dos 
respondentes 

Aplicar às médias de cada constructo a fórmula do 
TRI 2.0. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para se atingir o objetivo específico de “segmentar os universitários em 

classes econômicas”, foram tabulados os dados referentes às variáveis do CCEB e 

valorados de acordo com os parâmetros definidos pela ABEP (2014), conforme 

demonstra o quadro 20. 

 

Quadro 20 - Parâmetros de pontuação CCEB 

Variáveis Bens de conforto 0 1 2 3 4 ou + 

Posse de 
bens 1 

Quantidade de automóveis de 
passeio exclusivamente para uso 
particular. (não considerar os de 
uso profissional ou misto 
prof./lazer) 

0 3 5 8 11 

Posse de 
bens 2 

Quantidade de motocicletas, 
desconsiderando as usadas 
exclusivamente para uso 
profissional. 

0 1 3 3 3 

Posse de 
bens 3 

Quantidade de máquinas de lavar 
roupa, excluindo tanquinho. 

0 2 4 6 6 

Posse de 
bens 4 

Quantidade de banheiros. 0 3 7 10 14 

Posse de 
bens 5 

Aparelho de DVD, incluindo 
qualquer dispositivo que leia 
DVD. (desconsiderando DVD de 
automóvel). 

0 1 3 4 6 

Posse de 
bens 6 

Quantidade de geladeiras. 0 2 3 5 5 

Posse de 
bens 7 

Quantidade de freezers 
independentes ou parte da 
geladeira duplex. 

0 2 4 6 6 
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Posse de 
bens 8 

Quantidade de 
microcomputadores, 
desconsiderando tablets, palms 
ou smartphones. 

0 3 6 8 11 

Posse de 
bens 9 

Quantidade de lavadora de 
louças. 

0 3 6 6 6 

Posse de 
bens 10 

Quantidade de fornos micro-
ondas. 

0 2 4 4 4 

Posse de 
bens 11 

Quantidade de empregados 
domésticos mensalistas, 
considerando apenas os que 
trabalham pelo menos cinco dias 
por semana. 

0 3 7 10 13 

Posse de 
bens 12 

Quantidade de máquinas 
secadoras de roupas, 
considerando lava e seca. 

0 2 2 2 2 

Variáveis Acesso a serviços públicos 
Água 

encanada 

 

Asfalto 

Água 
A água utilizada no domicílio 
onde reside é proveniente de? 

4 0 

Asfalto 
Considerando o trecho da rua de 
seu domicílio, você diria que a 
rua é? 

2 0 

Fonte: ABEP (2014). Adaptado pelo autor 

  

Além da comparação das respostas com os parâmetros expressos pelo 

quadro 19, somou-se a composição do score do CCEB de cada respondente o valor 

4, correspondente ao grau de escolaridade “ensino médio completo”. A somatória 

apresentada por cada indivíduo foi comparada à tabela de classificação econômica, 

quadro 21.  

Quadro 21 - Segmentação de classes econômicas 

Classe Pontos 

A 45 – 100 

B1 38 – 44 

B2 29 – 37 

C1 23 – 28 

C2 17 – 22 

D-E 0 – 16 

Fonte: ABEP (2014) 

 

Dessa forma concluiu-se o tratamento de dados para atingimento do objetivo 

específico “segmentar os universitários em classes econômicas”. 

Para obtenção dos resultados do objetivo específico “Correlacionar o índice 

de propensão à tecnologia dos consumidores às classes econômicas as quais 

pertencem”, foram realizados os procedimentos explicados pelo quadro 22. 
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Quadro 22 - Procedimentos de análise para obtenção do objetivo "correlacionar o TRI 2.0 com o 
CCEB” 

Passos Objetivo Descrição 

1 
 

Minimizar a possibilidade de 
erros 

Transformação os scores do TRI 2.0 e CCEB em 
logaritmos. 

2 
 

Testar a normalidade dos 
dados do TRI 2.0. e do CCEB. 

Cálculo e analise dos indicadores de assimetria e 
curtose. 

Aplicação do teste Kolmogorov-Smirnov. 

3 
Correlacionar os índices TRI 
2.0 e CCEB. 

Aplicação do teste de correlação de Pearson. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim, encerra-se o tópico sobre os procedimentos de análise dos dados da 

pesquisa. Na sequência são apresentados os resultados e discussões da 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O processo de apresentação dos resultados da pesquisa inicia-se com o perfil 

socioeconômico dos respondentes. Ao todo, foram entrevistados 372 indivíduos, dos 

quais 55% pertencem ao gênero feminino e 45% ao gênero masculino. Resultados 

próximos aos dados apresentados pelo INEP (2013, pág. 25), que apontam as 

proporções de 57,2% para mulheres e 42,8% para homens matriculados no ensino 

superior no Brasil. Outra informação obtida nessa etapa foi a idade média dos 

universitários entrevistados, 23 anos, resultado abaixo da média nacional 

apresentada pelo INEP (2013, pág. 43) que é de 26 anos.  

Também como resultados apontados pela primeira etapa da pesquisa, aparecem 

às cidades ondem residem os universitários. Esse dado mostra a área de 

abrangência da pesquisa. Foram citados 23 municípios, com destaque para 

Guarapuava com 74% dos respondentes; Prudentópolis e Pinhão com 4% cada; e 

Turvo e Irati com 3%. Contextualizando a informação obtida, nota-se que as 

principais cidades citadas estão localizadas em um raio de no máximo 100 km de 

distância da cidade de Guarapuava. 

Com os dados apresentados, cumpre-se a primeira etapa da pesquisa, e 

identifica-se a composição da amostra como: pessoas jovens; em sua maioria 

residente no município de Guarapuava, ou em um raio de até 100 km de distância; 

sem diferença relevante em relação à representação de gêneros. É a partir dessa 

caracterização de amostra que podem ser analisados os demais resultados da 

pesquisa.  

 

4.1 TRI 2.0 

 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, foi calculado o índice de 

propensão à tecnologia - TRI, dos universitários de Guarapuava, visando identificar 

o quão propensos estão esses consumidores para adotar produtos tecnológicos. 

Antes de calcular o TRI 2.0, foram aplicadas técnicas de estatística descritiva 

em cada uma das 16 variáveis pesquisadas conforme mostra a tabela 4. 
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Tabela 4 - Estatística descritiva - Variáveis TRI 2.0 

 
N Média Mediana Moda 

Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

Otimismo 1 372 4,01 4 5 0,99 -0,128 -0,71 

Otimismo 2 372 3,50 4 3 1,14 -0,63 -0,34 

Otimismo 3 372 3,29 3 3 1,18 -0,76 -0,21 

Otimismo 4 372 3,27 3 3 1,17 -0,93 -0,06 

Inovatividade 1 372 2,90 3 3 1,34 -1,14 0,11 

Inovatividade 2 372 2,04 2 1 1,09 0,27 0,91 

Inovatividade 3 372 3,42 3 3 1,24 -0,85 -0,34 

Inovatividade 4 372 3,32 3 3 1,19 -0,73 -0,25 

Desconforto 1 372 2,59 3 3 1,16 -0,82 0,17 

Desconforto 2 372 2,74 3 3 1,27 -0,92 0,25 

Desconforto 3 372 2,39 2 1 1,23 -0,71 0,51 

Desconforto 4 372 2,72 3 3 1,17 -0,60 0,29 

Insegurança 1 372 3,83 4 4 1,06 -0,09 -0,73 

Insegurança 2 372 4,24 5 5 1,01 1,42 -1,39 

Insegurança 3 372 3,85 4 5 1,15 -0,33 -0,75 

Insegurança 4 372 3,01 3 3 1,41 -1,27 -0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando os índices de curtose e assimetria apresentados pela tabela 4, 

pode-se inferir que os dados da pesquisa apresentam uma tendência a normalidade, 

pois a maioria dos índices está compreendida entre -1 e 1 para assimetria; e entre -3 

e 3 para curtose. A única exceção aparece no índice de assimetria da variável 

insegurança 2, porém como a diferença entre o índice desejado e o índice obtido é 

baixa, optou-se por assumir a normalidade dos dados. Após a confirmação da 

normalidade dos dados das variáveis, iniciou-se o processo de verificação de 

normalidade nas médias de todos os constructos, que serão os índices utilizados 

para o cálculo do TRI 2.0. 

 O agrupamento das respostas de cada indivíduo às variáveis de cada 

constructo foi submetido a análises de estatística descritiva, para obtenção dos 

índices de média, mediana, moda, desvio-padrão, curtose e assimetria. Também 

foram elaboradas tabelas de distribuição de frequência e histogramas, 

procedimentos que auxiliam a análise geral dos dados. Os resultados são expostos 

nas tabelas e gráficos a seguir. A tabela 5 apresenta os índices estatísticos do 

constructo otimismo. 

 

 

 



58 
 

 
 

Tabela 5 - Estatística descritiva - constructo otimismo 

 
N Média Mediana Moda 

Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

Otimismo 372 3,51 3,5 3,5 0,86 -0,71 -0,19 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A média do constructo foi de 3,51, o que representa tendência positiva dos 

respondentes em serem otimistas em relação a produtos tecnológicos. Os índices de 

curtose e assimetria apresentaram como resultado -0,71 e -0,19 respectivamente, o 

que indica normalidade dos dados. Na tabela 6, é expressa a frequência de 

respondentes compreendidos em cada intervalo de classe. 

 

Tabela 6 - Distribuição de frequência - constructo otimismo 

Classes Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

1,00 1 ,3 ,3 

1,25 1 ,3 ,5 

1,50 2 ,5 1,1 

1,75 3 ,8 1,9 

2,00 13 3,5 5,4 

2,25 23 6,2 11,6 

2,50 21 5,6 17,2 

2,75 31 8,3 25,5 

3,00 29 7,8 33,3 

3,25 35 9,4 42,7 

3,50 42 11,3 54,0 

3,75 29 7,8 61,8 

4,00 37 9,9 71,8 

4,25 35 9,4 81,2 

4,50 29 7,8 89,0 

4,75 22 5,9 94,9 

5,00 19 5,1 100,0 

Total 372 100,0  

  Fonte: Dados da pesquisa 

  

A distribuição de frequência aponta que a maioria dos respondentes está 

compreendida em um intervalo de 3 classes acima e 3 classe abaixo da média do 

constructo 3,51, reafirmando a propensão de normalidade dos dados. 

 Para auxiliar a visualização da normalidade dos dados, foi gerado, a 

partir da tabela de distribuição de frequência, um histograma representado no gráfico 

1. 
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Gráfico 1 - Histograma - constructo otimismo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela observação do gráfico 1, é possível notar que os índices estão 

próximos de uma distribuição normal, que está representada pela linha curva em 

formato de sino, com pequenos pontos de fuga.  

Portanto, conclui-se que os dados do constructo otimismo apresentam uma 

distribuição normal, podendo ser considerados paramétricos. A tabela 7 apresenta 

os índices estatísticos do constructo inovatividade. 

 

Tabela 7 - Estatística descritiva - constructo inovatividade 

 
N Média Mediana Moda 

Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

Inovatividade 372 2,92 2,75 2,75 0,91 -0,50 0,21 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A média do constructo foi de 2,92, o que representa tendência negativa dos 

respondentes em relação ao comportamento inovador. Os índices de curtose e 

assimetria apresentaram como resultado -0,50 e -0,21 respectivamente, o que indica 

normalidade dos dados. Na tabela 8 é expressa a frequência de respondentes 

compreendidos em cada intervalo de classe. 
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Tabela 8 - Distribuição de frequência - constructo inovatividade 

Classes Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

1,00 5 1,3 1,3 

1,25 11 3,0 4,3 

1,50 7 1,9 6,2 

1,75 21 5,6 11,8 

2,00 31 8,3 20,2 

2,25 40 10,8 30,9 

2,50 34 9,1 40,1 

2,75 44 11,8 51,9 

3,00 26 7,0 58,9 

3,25 35 9,4 68,3 

3,50 35 9,4 77,7 

3,75 21 5,6 83,3 

4,00 24 6,5 89,8 

4,25 11 3,0 92,7 

4,50 9 2,4 95,2 

4,75 11 3,0 98,1 

5,00 7 1,9 100,0 

Total 372 100,0  

Fontes: Dados da pesquisa 

 

A distribuição de frequência aponta que a maioria dos respondentes está 

compreendida entre as classes 2,00 e 3,50, reafirmando a propensão de 

normalidade dos dados. 

Para auxiliar a visualização da normalidade dos dados, foi gerado, a partir da 

tabela de distribuição de frequência, um histograma representado no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Histograma - constructo inovatividade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Pela observação do gráfico 2, é possível notar que os índices estão 

próximos de uma distribuição normal, que está representada pela linha curva em 

formato de sino, com pequenos pontos de fuga.  

Portanto, conclui-se que os dados do constructo inovatividade apresentam 

uma distribuição normal, podendo ser considerados paramétricos. A tabela 9 

apresenta os índices estatísticos do constructo desconforto. 

 
Tabela 9 - Estatística descritiva - constructo desconforto 

 
N Média Mediana Moda 

Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

Desconforto 372 2,61 2,75 2,75 0,79 -0,44 0,16 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A média do constructo foi de 2,61. Nesse caso, o índice significa que os 

entrevistados não se sentem desconfortáveis em relação a produtos tecnológicos. 

Os índices de curtose e assimetria apresentaram como resultado -0,44 e 0,16 
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respectivamente, o que indica normalidade dos dados. Na tabela 10, é expressa a 

frequência de respondentes compreendidos em cada intervalo de classe. 

 
Tabela 10 - Distribuição de frequência - constructo desconforto 

Classes Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

1,00 10 2,7 2,7 

1,25 9 2,4 5,1 

1,50 20 5,4 10,5 

1,75 28 7,5 18,0 

2,00 41 11,0 29,0 

2,25 40 10,8 39,8 

2,50 36 9,7 49,5 

2,75 59 15,9 65,3 

3,00 36 9,7 75,0 

3,25 25 6,7 81,7 

3,50 26 7,0 88,7 

3,75 15 4,0 92,7 

4,00 12 3,2 96,0 

4,25 13 3,5 99,5 

4,50 1 ,3 99,7 

4,75 1 ,3 100,0 

Total 372 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
A distribuição de frequência aponta que a maioria dos respondentes está 

compreendida entre as classes 2,00 e 3,00, reafirmando a propensão de 

normalidade dos dados. 

Para auxiliar a visualização da normalidade dos dados, foi gerado, a partir da 

tabela de distribuição de frequência, um histograma representado no gráfico 3. 
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Gráfico 3- Histograma - constructo desconforto 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela observação ao gráfico 3, é possível notar que os índices estão 

próximos de uma distribuição normal, que está representada pela linha curva em 

formato de sino, com destaque para um ponto de fuga significativo entre as classes 

2,00 e 3,00.  

Mesmo apresentando um dado fora da curva, ainda assim conclui-se que os 

dados do constructo desconforto apresentam uma distribuição normal, podendo ser 

considerados paramétricos. A tabela 11 apresenta os índices estatísticos do 

constructo insegurança. 

 

Tabela 11 - Estatística descritiva - constructo insegurança 

 
N Média Mediana Moda 

Desvio 
Padrão 

Curtose Assimetria 

Insegurança 372 3,73 3,75 3,5 0,79 -0,26 -0,36 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A média do constructo foi de 3,73. Nesse caso, o índice significa que os 

entrevistados se consideram inseguros em relação a produtos tecnológicos. Os 

índices de curtose e assimetria apresentaram como resultado -0,26 e -0,36 

respectivamente, o que indica normalidade dos dados. Na tabela 12, é expressa a 

frequência de respondentes compreendidos em cada intervalo de classe. 

 

Tabela 12 - Distribuição de frequência - constructo insegurança 

Classes Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

1,00 1 ,3 ,3 

1,50 1 ,3 ,5 

2,00 10 2,7 3,2 

2,25 12 3,2 6,5 

2,50 14 3,8 10,2 

2,75 8 2,2 12,4 

3,00 33 8,9 21,2 

3,25 35 9,4 30,6 

3,50 51 13,7 44,4 

3,75 42 11,3 55,6 

4,00 39 10,5 66,1 

4,25 36 9,7 75,8 

4,50 34 9,1 84,9 

4,75 25 6,7 91,7 

5,00 31 8,3 100,0 

Total 372 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
A distribuição de frequência aponta que a maioria dos respondentes está 

compreendida entre as classes 3,50 e 4,00, reafirmando a propensão de 

normalidade dos dados. 

Para auxiliar a visualização da normalidade dos dados, foi gerado, a partir da 

tabela de distribuição de frequência, um histograma representado no gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Histograma - constructo insegurança 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pela observação ao gráfico 4 é possível notar que os índices estão próximos 

de uma distribuição normal, que está representada pela linha curva em formato de 

sino, com pequenos pontos de fuga.  

Portanto, conclui-se que os dados do constructo insegurança apresentam 

uma distribuição normal, podendo ser considerados paramétricos. 

Após o tratamento estatístico dos dados, foi aplicada a equação 2, sugerida 

por Parasuraman e Colby (2015), para o cálculo do TRI 2.0, utilizando as médias 

obtidas pelos respondentes em cada constructo conforme apresentado pela tabela 

13.  

Tabela 13 - Média constructos TRI 2.0 

 Otimismo Inovatividade Desconforto Insegurança 

Médias 3,51 2,92 2,61 3,73 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como os constructos insegurança e desconforto têm avaliação inversa em 

relação aos outros dois constructos, os autores do instrumento optaram por invertem 

os resultados subtraindo-se 6 da média. 
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Aplicando-se os dados levantados pela pesquisa à equação 2, obteve-se 

como resultado um TRI 2.0 geral de 3,02. Isto indica que o comportamento dos 

universitários de Guarapuava em relação ao consumo de produtos tecnológicos 

tende à neutralidade, uma vez que o resultado poderia variar de 1 (pouco propensos 

à consumir), até 5 (muito propensos a consumir). 

 

4.2 Tipos de Consumidores TRI 2.0 

 

Atendendo ao objetivo específico “segmentar os universitários de acordo 

com os tipos de consumidores definidos pelo Technology Readiness Index 2.0”, uma 

cópia da base de dados desta pesquisa foi enviada, via e-mail, para os 

pesquisadores Parasuraman e Colby, que, com auxílio de um algoritmo proprietário, 

patenteado, especialmente desenvolvido para esse fim, calcularam os dados 

apresentados pelo gráfico 5. Para a segmentação dos consumidores foram levados 

em conta os seguintes critérios, criados por Parasuraman e Colby (2015):  

 Céticos – apresentam baixa motivação e baixa inibição; 

 Exploradores – apresentam alta motivação e baixa inibição; 

 Retardatários – apresentam baixa motivação e alta inibição; 

 Pioneiros – apresentam alta motivação e alta inibição; 

 Hesitadores – apresentam motivação moderada e alta inibição. 

 

Gráfico 5 - Tipos de consumidores TRI 2.0 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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No gráfico 5, estão dispostos os percentuais de respondentes que foram 

categorizados em cada tipo de consumidor. O tipo de consumidor mais 

representativo na amostra foi o cético (42%), seguidos pelos retardatários (20%), o 

que significa que 62% da população pesquisada é fortemente resistente a consumir 

produtos tecnológicos.  

Para contextualizar o resultado obtido pela pesquisa, os dados foram 

comparados com os resultados obtidos pelos criadores do instrumento em pesquisa 

realizada no ano de 2015, com norte-americanos maiores de 18 anos, e foram 

encontradas as diferenças expressas pela tabela 14. 

 

Tabela 14 - Comparação segmentos TRI 2.0 

Segmentos 

Dados da pesquisa Parasuraman e Colby (2015) 

% % 

Céticos 42 21,5 

Exploradores 12 24,9 

Retardatários 20 13,4 

Pioneiros 13 22,4 

Hesitadores 13 17,8 

Total 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa; Parasuraman e Colby (2015). 

  

Com a comparação dos dados, é possível verificar que a distribuição dos 

tipos de consumidores da amostra pesquisada difere dos resultados obtidos pelos 

autores do instrumento, principalmente quanto à quantidade de consumidores 

“céticos”. Os céticos, também chamados por Moore (1992) de conservadores, são 

consumidores pessimistas quanto aos reais benefícios da tecnologia em suas vidas. 

Outra comparação visível é a diferença percentual de exploradores e pioneiros. 

Nesse caso, encontra-se uma desvantagem para os universitários de Guarapuava, 

pois tanto exploradores quanto pioneiros são os tipos de consumidores mais 

propensos a adotar produtos tecnológicos. 
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4.2 Critério de Classificação Econômica Brasil - CCEB  

 

Em atendimento ao objetivo específico, “segmentar os universitários em 

classes econômicas”, foram tabulados e analisados os dados referentes às variáveis 

do CCEB presentes no instrumento de pesquisa. 

Para se obter a divisão de classes econômicas descrita pelo CCEB, foi feita 

a somatória das respostas de acordo com as pontuações estabelecidas pela ABEP 

(2015), anexo I. Os resultados foram classificados de acordo com os parâmetros do 

quadro 14. 

Com base na comparação do score de cada respondente, com as faixas 

propostas pela ABEP (2015), quadro 14, foi gerado o gráfico 6, que apresenta a 

segmentação dos respondentes em classes econômicas. 

 

Gráfico 6 - Classes econômicas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Nota-se que a maioria dos entrevistados está enquadrada nas classes A; 

B1; B2; e C1, ou seja, 89% dos universitários possuem renda média familiar de 

acima de R$ 2.409,01. O resultado é favorável aos universitários entrevistados, se 

comparados aos dados obtidos pela ABEP (2015), segundo os quais, as mesmas 

classes (A; B1; B2; e C1) representam apenas 48,7% da população brasileira. A 

diferença mais significativa está nos percentuais da classe A, que nesta pesquisa é 

representada por 16% dos entrevistados, enquanto a média nacional é de 2,7%. 
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 Outra análise feita com os dados do CCEB foi a observação da frequência 

dos tipos de consumidores, apontados na seção 4.1, em cada classe econômica, 

como mostra o gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Comparação: frequência de consumidores por classes econômicas 

 Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Nota-se que a classe C2, ou seja, a classe de menor poder aquisitivo, com 

renda média domiciliar mensal de R$ 1.446,24, foi a que apresentou em sua 

composição a maior participação percentual combinada de consumidores dos tipos 

pioneiros e exploradores, ou seja, aqueles mais propensos a consumir produtos 

tecnológicos. Em outro extremo, a classe C1, com renda média domiciliar mensal de 

R$ 2.409,01, foi a que apresentou a maior participação percentual dos tipos de 

consumidores céticos e retardatários, aqueles menos propensos a consumir 

tecnologia, em sua composição. 

 A título de complementação de informações da pesquisa, apresenta-se, no 

gráfico 3, a divisão de classes econômicas entre as IES do município. 
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Gráfico 8 - Composição de classes econômicas por IES 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os dados expressos pelo gráfico 3 mostram que as IES privadas tem 

predominância de acadêmicos da classe B2, enquanto as IES públicas apresentam 

um público mais homogêneo. 

 

4.3 Correlação entre TRI 2.0 e CCEB 

 

Para atender ao objetivo específico “correlacionar o índice de propensão à 

tecnologia dos consumidores às classes econômicas as quais pertencem”, 

procederam-se os seguintes testes estatísticos. 

O primeiro passo foi destacar dos dados gerais da pesquisa somente o 

índice TRI 2.0 e o score do CCEB de cada um dos 372 respondentes. Para 

minimizar a possibilidade de erros, os resultados das variáveis foram convertidos em 

logaritmos conforme sugere Hair et. al (2005, pg. 51). 

Após a conversão as variáveis, foram denominadas de LN_TRI e LN_CCEB, 

e foi testada a sua normalidade por meio da análise dos índices de assimetria e 

curtose, conforme apresenta a tabela 15. 

Tabela 15 - Teste de Assimetria e Curtose 

 N Média Assimetria Curtose 

LN_TRI 372 1,0933 -0,076 0,009 

LN_CCEB 372 3,5025 -0,079 0,334 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os índices obtidos apontam para uma tendência de normalidade dos dados, 

quando comparados aos parâmetros apresentados por Hair et al.  (2005, pg. 51), 

que consideram válidos valores entre -1 e 1 para assimetria e valores entre -3 e 3 

para a curtose. 

Para complementar o teste de normalidade dos dados, também foi aplicado 

às variáveis o teste Kolmogorov-Smirnov – KS. Os resultados do teste são 

apresentados na tabela 16. 

 

Tabela 16 - Teste Kolmogorov-Smirnov 

Hipótese nula Teste Sig. Decisão 

A distribuição de LN_TRI é 
normal com média 1,093 e 
desvio padrão 0,16. 

Teste Kolmogorov-Smirnov 
de uma amostra 

0,004 
Rejeitar a hipótese 

nula. 

A distribuição de 
LN_CCEB é normal com 
média 3,502 e desvio 
padrão 0,30 

Teste Kolmogorov-Smirnov 
de uma amostra 

0,200 Reter a hipótese nula. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste KS apresentou resultados para o LN_TRI de 0,004, que é menor do 

que 0,05, portanto indica não normalidade dos dados dessa variável. Já para a 

variável LN_CCEB, o resultado obtido foi 0,200, que é maior do que 0,05, assim 

confirmando a normalidade dos dados dessa variável. 

Mesmo admitindo-se a não normalidade dos dados da variável LN_TRI no 

teste KS, os demais testes e a variável LN_CCEB apresentaram índices que indicam 

uma distribuição normal dos dados, portanto assume-se que os dados em questão 

são paramétricos. 

A partir desta conclusão, buscaram-se então testes paramétricos para 

verificar se há correlação entres as variáveis. O teste mais indicado e comumente 

utilizado para se atingir este objetivo é o Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Quando aplicado às duas variáveis, o teste produziu os resultados apresentados na 

tabela 17. 
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Tabela 17 - Correlação de Pearson 

  LN_TRI LN_CCEB 

LN_TRI Correlação de Pearson  
Sig. (2 extremidades) 
N 

1 0,150 

 0,004* 

372 372 

LN_CCEB Correlação de Pearson 
Sig. (2 extremidades) 
N 

0,150 1 

0,004*  

372 372 

*p < 0,05     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O resultado do teste de Pearson foi de 0,150, ou seja, está compreendido 

entre -1 e 1, condição que indica a existência de correlação positiva entre as duas 

variáveis. Assim, pode-se afirmar que, quanto maior o score de CCEB do indivíduo, 

maior será o seu índice de propensão à tecnologia. Em outras palavras quando 

maior o poder aquisitivo da pessoa, maior será a tendência de adquirir produtos 

tecnológicos.  

 

4.4 Perfil dos consumidores 

 

Procurando atender aos requisitos práticos de uma pesquisa em um 

mestrado profissional em Administração, foi utilizada a técnica de tabulação cruzada 

por variável nominal para caracterizar o perfil dos consumidores de produtos 

tecnológicos. Portanto, neste subitem são comparados os tipos de consumidores 

com as variáveis: idade; gênero; classes econômicas. A primeira comparação 

expressa pelo gráfico 9, mostra a média de idade de cada tipo de consumidor.   

Gráfico 9 - Média de idade por tipo de consumidor 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se notar que os “pioneiros” apresentam a menor média de idade, 

corroborando a hipótese de que quanto mais jovem, mais propensa é a pessoa a 

consumir produtos tecnológicos. 

A segunda análise, demonstrada pelo gráfico 10, mostra a relação entre o 

gênero dos pesquisados e a categorização por tipo de consumidor. 

Gráfico 10 - Composição dos tipos de consumidores por gênero 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A análise dos gráficos permite inferir que a concentração de homens entre 

os consumidores pioneiros e exploradores é maior do que a de mulheres. Assim, as 

estratégias das empresas de produtos tecnológicos, podem ser mais assertivas se 

forem voltadas ao público masculino. O gráfico 11 demonstra a composição perfil 

dos consumidores com relação às classes econômicas. 
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Gráfico 11 - Distribuição por classes econômicas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A classe de consumidores que apresentou a maior concentração de pessoas 

com elevado poder aquisitivo, junção das classes A, B1 e B2, foram os pioneiros, 

com 77% dos indivíduos distribuídos nessas classes. 

Com a análise dos dados o perfil do público alvo das empresas que 

comercializam produtos tecnológicos é composto por jovens com em média 21,6 

anos; do gênero masculino; integrantes da classe B2, com poder aquisitivo mensal 

de R$ 4.427,36. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando o processo de motivação da pesquisa, recorda-se a 

necessidade do estudo do comportamento do consumidor de produtos tecnológicos 

de forma diferenciada dos demais consumidores, por estarem relacionados a um 

mercado de constante mutação, com diversas variáveis que se atualizam na 

velocidade de cliques na internet. Essa necessidade foi evidenciada nas 

contribuições teóricas de autores como Mick e Fournier (1998); e Solomon (2011).  

Além da motivação teórica, a motivação prática foi apoiada na visão de 

autores como Nakagawa (2008), que cita a necessidade de desenvolvimento de 

empresas de base tecnológica locais; e da OCDE (2005), que aponta as inovações 

em marketing como iniciativas voltadas para melhor atender as necessidades dos 

consumidores, com o objetivo de aumentar as vendas. 

Procurando atender às duas demandas, teórica e prática, foi elaborada a 

situação problema da pesquisa: Quão propensos, segundo os critérios do TRI 2.0, 

estão os universitários de Guarapuava a consumir produtos e serviços tecnológicos? 

Com o objetivo de mensurar a propensão à tecnologia dos consumidores 

universitários da cidade de Guarapuava, foi selecionado o instrumento de coleta de 

dados Technology Readiness Index - TRI 2.0. A abordagem metodológica utilizada 

foi a quantitativa, do tipo pesquisa de levantamento (survey). Foram aplicados 372 

questionários, para os universitários das IES do município nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2015. 

Considerando todas as teorias estudadas e as análises realizadas no 

decorrer do trabalho, foi possível estabelecer considerações acerca do tema 

comportamento do consumidor de produtos tecnológicos. Algumas dessas 

considerações são apontadas no decorrer dos próximos parágrafos. 

Os resultados encontrados pela pesquisa apontam uma tendência favorável 

dos universitários de Guarapuava a consumir produtos tecnológicos. Essa tendência 

foi confirmada pelo resultado geral do TRI 2.0, que, após a tabulação e análise dos 

dados conforme metodologia indicada pelos autores do instrumento, em uma escala 

que varia de 1 a 5, sendo 1 pouco propenso e 5 muito propenso a consumir, 

apresentou resultado 3,02. 
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Outro resultado obtido a partir dos dados do TRI 2.0, e que ajuda a confirmar 

a tendência positiva de consumo, foi a segmentação dos pesquisados em categorias 

de consumidores. Essa análise apresentou a seguinte composição da amostra: 13% 

dos entrevistados foram categorizados como “Pioneiros”; outros 12% como 

“Exploradores”; 13% “Hesitadores”; 42% “Céticos”; e 20% “Retardatários”. A junção 

do percentual de pioneiros e exploradores soma 25%, ou seja, um quarto da 

população pesquisada apresenta características positivas em relação ao consumo 

de produtos tecnológicos. Esse percentual está acima do apresentado por autores 

como Bass (1969) e Moore (1992), para essas duas categorias.  

A fim de auxiliar o processo de formulação de estratégias mercadológicas 

por parte de empresas locais que comercializam produtos tecnológicos, os 

consumidores foram segmentados em classes econômicas para se mensurar o 

poder aquisitivo da amostra em análise. A maioria dos entrevistados está 

enquadrada nas classes A; B1; B2; e C1, ou seja, 89% dos universitários possuem 

renda média familiar de acima de R$ 2.409,01. O resultado é favorável aos 

universitários entrevistados, se comparados aos dados obtidos pela ABEP (2015), 

segundo os quais, as mesmas classes (A; B1; B2; e C1) representam apenas 48,7% 

da população brasileira. 

Ainda como resultado prático da pesquisa foi elaborado o perfil dos 

consumidores mais propensos a consumir produtos tecnológicos dentre os 

universitários do município. Assim, o público alvo para as empresas que desejam 

comercializar produtos tecnológicos pode ser baseado nas seguintes características: 

pessoas jovens com em média 21 anos de idade; do gênero masculino; integrantes 

da classe B2, com poder aquisitivo mensal de R$ 4.427,36.  

Outro resultado alcançado pela pesquisa foi a confirmação das duas 

hipóteses estabelecidas pelo estudo. Assim, pode se afirmar que: H1 os 

universitários das Instituições de Ensino Superior presenciais da cidade de 

Guarapuava são propensos a consumir produtos tecnológicos; H2 existe correlação 

entre o TRI 2.0 e o CCEB dos respondentes. 

De posse dos dados apresentados pela pesquisa, novas análises podem ser 

realizadas para atender demandas específicas de empresas ou pesquisadores da 

área de marketing. Citando novas pesquisas, é interessante apontar as limitações 

observadas no decorrer deste trabalho, como por exemplo: a) dificuldade em 
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garantir as motivações dos pesquisados ao responderem as afirmativas do TRI 2.0; 

b) escassez de literatura sobre o TRI 2.0 para comparação dos resultados obtidos; 

c) número reduzido de variáveis de identificação dos entrevistados no instrumento 

de pesquisa. 

Das limitações apresentadas, surgem as sugestões para futuras pesquisas: 

a) adicionar um instrumento de pesquisa que auxilie na identificação das motivações 

do pesquisados sobre as respostas às afirmativas do TRI 2.0; b) adicionar variáveis 

de identificação que possibilitem mapear mais claramente o perfil do público alvo a 

ser atingido pelas empresas; c) replicar o instrumento TRI 2.0 para diferentes 

populações em diferentes contextos para fortalecer os resultados práticos do 

instrumento. 

Por fim, destaca-se como positivo o processo de construção do 

conhecimento proporcionado pela elaboração deste trabalho, ressaltando o 

aprofundamento do conhecimento teórico sobre o tema comportamento do 

consumidor, assim como o conhecimento sobre a utilização da ferramenta TRI 2.0. A 

junção desses conhecimentos visa auxiliar o desenvolvimento de profissionais e 

organizações, contribuindo assim para o desenvolvimento nacional. 
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Anexo I 

Critério de Classificação Econômica Brasil – CCEB 
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Tabela de valores referência para Classificação Econômica dos entrevistados 

quanto a posse bens. 

Variáveis 
Quantidade/Pontuação 

0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Microcomputador 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora de roupa 0 2 2 2 2 

 

Tabela de valores referência para Classificação Econômica dos entrevistados 

quanto ao grau de escolaridade. 

Escolaridade da pessoa de referência 

Sem instrução 0 

Fundamental Completo 2 

Médio Completo 4 

Superior Completo 7 

 

Tabela de valores referência para Classificação Econômica dos entrevistados 

quanto ao acesso a serviços públicos básicos. 

Serviços públicos 

 Não Sim 

Água encanada 0 4 

Rua pavimentada 0 2 

 

Tabela de padronização de escore por classes econômicas. 

Classe Pontos 

A 45 – 100 

B1 38 – 44 

B2 29 – 37 

C1 23 – 28 

C2 17 – 22 

D-E 0 – 16 
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Anexo II 

Solicitação de Autorização para utilização do instrumento Technology 

Readiness Index 2.0 
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Apêndice I 

Questionário 
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