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RESUMO 

 
 
Esta pesquisa concentra-se no processo de tomada de decisão para a aquisição de 
novas tecnologias. O objetivo é validar um modelo de parâmetros e indicadores 
utilizáveis para a seleção de inovações tecnológicas de apoio à gestão da inovação 
aberta. A seleção de novas tecnologias é considerada na literatura especializada 
como um dos principais processos para criar vantagens competitivas para as 
empresas. Em função da abundância e complexidade de opções de tecnologias, 
aliadas à sua rápida difusão, o processo de seleção de novas tecnologias representa 
um estágio crítico na incorporação e adoção de inovações no contexto da inovação 
aberta. Dentro desse problema explorou-se a validação de um modelo teórico de 
tomada de decisão para o processo de seleção de novas tecnologias. O referencial 
teórico que fundamenta o trabalho explora a gestão da inovação tecnológica, 
tipologias de inovação, modelos de avaliação e seleção tecnológica e indicadores de 
seleção de inovações tecnológicas, gerando-se um modelo teórico de seleção de 
tecnologia a ser testado numa amostra nacional representativa de empresas de 
base tecnológica. A metodologia empregada na pesquisa foi de natureza 
quantitativa. O levantamento dos dados foi realizado através da aplicação de um 
questionário, numa amostra de 145 gestores de inovação de empresas de base 
tecnológica de uma população de 1624 empresas. Os dados foram submetidos à 
análise estatística por meio de modelagem de equações estruturais com mínimos 
quadrados parciais e modelo de caminhos (PLS-PM), usando-se o software 
SmartPLS 2.0 e planilhas do Excel. Os principais resultados indicam que o modelo 
proposto foi validado em sua quase plenitude. Conclusivamente pode-se inferir que 
o modelo de negócio assume importância central no processo decisório de aquisição 
de tecnologias externas e as dimensões fatores de competição e natureza da 
tecnologia passam a ter valor subjacente. Tais evidências suportam a necessidade 
de coerência da nova tecnologia com o modelo de negócio e com a política de 
domínio tecnológico da empresa. 
 
Palavras-chave: Gestão da Inovação, Seleção de Tecnologias, Modelo de Seleção 
de Tecnologias. 
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ABSTRACT 

 
 

This research focuses on the process of decision making to acquire new 
technologies. The aim is to validate a model of usable parameters and indicators for 
selecting technological innovations to support open innovation management. The 
selection of new technologies is considered in the literature as one of the main 
processes to create competitive advantages for companies. Because of the 
abundance and complexity of technology options and their rapid diffusion, the 
process of new technologies selection is a critical stage in the development and 
adoption of innovations in the context of open innovation. Inside of this issue was 
explored the validation of a theoretical model of decision making for the new 
technologies selection process. The theoretical references that grounds the work 
explores the technological innovation management, typologies of innovation, model 
of technological evaluation and selection and technological innovation indicators 
model, generating a theoretical model of technology selection to be tested on a 
representative national sample of technology-based companies. The methodology 
used in the study was quantitative in nature. Data collection was conducted through a 
questionnaire on a sample of 145 respondents from a population of 1624 companies. 
Data were statistically analyzed by through structural equation modeling with partial 
least squares and path model (PLS-PM), using the SmartPLS 2.0 and Excel 
software. The main results indicate that the proposed model has been validated in its 
almost fullness. Conclusively can be inferred that the business model assumes a 
central importance in the decision making process of acquiring external technologies 
and the dimensions of competition factors and nature of technology now have 
underlying value. Such evidences support the need for coherence of the new 
technology with the company's business model and the technological domain policy. 
 
Keywords: Innovation Management, Technology Selection, Technology Selection 
Model. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As mudanças que vem ocorrendo no cenário competitivo mais recente 

impõem desafios constantes às empresas. As principais mudanças incluem a 

globalização da economia, o desenvolvimento de sofisticadas tecnologias de 

informação e de comunicação, assim como inovações nos modelos de negócios, 

nas formas de produção e distribuição dos produtos e serviços no mercado. Para 

competir nesse ambiente as organizações passam a desenvolver produtos 

diferenciados, o que exige um contínuo processo de inovação (Drucker, 2002). A 

velocidade acelerada com que essas mudanças ocorrem também produz incertezas 

e riscos, gerando vulnerabilidades para as organizações, que se sentem obrigadas a 

abandonar suas antigas práticas de fazer negócios e a inovar constantemente 

(Kotler & Keller, 2006). 

A intensificação da competição verificada nas últimas décadas tem forçado 

as empresas a buscar estratégias alternativas para manter ou ampliar suas 

vantagens competitivas. Várias teorias tentam explicar e normatizar comportamentos 

organizacionais. A teoria dos recursos e capacidades proposta por Barney (1991), 

por exemplo, defende a obtenção da vantagem competitiva focando na combinação 

desses elementos. Porter (1986), por outro lado, fixa-se nas forças ambientais como 

fundamento para a proposta de estratégias competitivas. E mais recentemente, 

Prahalad e Hamel (1990) sugerem a concentração dos esforços da empresa nas 

suas competências essenciais, definidas como a combinação de recursos e 

capacidades de forma singular. 

O ambiente empresarial, crescentemente complexo, demanda reações e 

adaptações das empresas como resposta à nova realidade, exigindo dessas 

explícita capacidade de inovação. Os principais fatores de complexificação dos 

negócios, segundo Bovet e Martha (2001), e que requerem mudanças nas empresas 

são a maior exigência dos clientes, a facilitação provida pela tecnologia digital, a 

sofisticação tecnológica e o processo de globalização. Esses fatores têm estimulado 

a reconstrução dos modelos de negócios de forma a incorporar novas tecnologias 

como fundamento dos processos produtivos e dos processos de negócio.  

Neste cenário, a inovação surge como meio propulsor de vantagens 

competitivas para as empresas. Os novos requisitos de competição, no entanto, 

pressionam por uma taxa maior de mudanças, de caráter inovador nas empresas. A 
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velocidade requerida do ritmo das inovações altera a dinâmica das empresas de 

prover novas tecnologias e mostra que depender somente da pesquisa e 

desenvolvimento interna tornou-se insuficiente. Nesse contexto, as premissas da 

inovação aberta, propostas por Chesbrough (2003; 2007), representam uma 

alternativa de combinar esforços, influenciando a redução do custo e tempo de 

desenvolvimento de inovações. Na forma tradicional de inovação fechada, a 

pesquisa e o desenvolvimento ocorrem somente dentro da empresa. O modelo de 

inovação aberta considera novas oportunidades de incorporação de conhecimentos 

técnicos nas empresas, de forma a potencializar os ganhos resultantes da ampliação 

de suas competências e capacidades. Permite também acelerar a obtenção de 

receitas alternativas a partir de produtos e serviços de elevado valor para o mercado 

(Chesbrough, 2003). 

Entretanto, os estudos sobre a seleção de novas tecnologias ainda 

encontram-se dispersos. A forma e os critérios utilizados para a seleção de 

inovações dentro do modelo da inovação aberta é um tema pouco explorado na 

literatura e carece de novos estudos científicos. Identificar parâmetros e indicadores 

que permitam selecionar inovações externas em determinado ambiente empresarial 

com chances de serem incorporadas eficientemente garantindo um retorno 

adequado dos investimentos é tema que está ainda descoberto sob diversos 

ângulos de abordagem. É imperativo, dessa forma, estudos novos sobre esse tema.  

 

1.1 Contextualização do problema de pesquisa 
 

A inovação tem sido apontada na literatura como principal atividade para 

manter e ampliar a capacidade de competir das organizações no concorrido 

mercado em que elas se encontram (Dosi, 1988; Tidd, Bessant, & Pavit, 2008; 

Drucker, 2002). Sob o ponto de vista econômico e mostrando a importância da 

inovação, ainda na década de 1940, Schumpeter já atribuía às inovações a 

determinação das variações dos níveis de emprego, salário, taxas de juros e o 

surgimento dos ciclos de conjuntura expansivos e recessivos das economias 

capitalistas. 

Atualmente, a competição impõe desafios cada vez maiores para as 

empresas sob diversos aspectos, desde a sua prospecção até o risco intrínseco de 

sua incorporação. No contexto do ambiente externo, as exigências por novidade 
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demandadas pelos consumidores, competidores, fornecedores de recursos e 

regulamentações governamentais, influenciam o grau da demanda por novas 

tecnologias das empresas. Por isso, o ambiente externo representa um elemento 

condutor na busca por inovações tecnológicas (Tornatzky & Fleischer, 1990).  

No âmbito interno das empresas, a capacidade de competir, o tamanho, a 

estrutura formal e informal e os processos de comunicação, estão relacionados com 

a capacidade de absorver e incorporar novas tecnologias (Tidd, Bessant, & Pavit, 

2008). Assim, a incorporação de novas tecnologias que resultem em produtos, 

serviços, procedimentos ou novos sistemas de produção pode conduzir a vantagens 

econômicas e na ampliação da competitividade da organização no mercado 

(Pennings, 1998). 

Esse contexto, suportado pela inovação, impossibilita a uma organização 

individualmente possuir, manter e desenvolver um conjunto de competências e 

recursos necessários para inovar constantemente. Drucker (2002) advertia que o 

sucesso de uma empresa no processo de inovação neste século é a sua capacidade 

de saber acessar o conhecimento, independentemente de onde ele se localiza. A 

dificuldade de gerar internamente todas as inovações de que a empresa necessita, 

expõe a importância da complementaridade do processo de exploração da inovação 

por meio de fontes externas (Cassiman & Veugelers, 2006; Smith et al., 2005). 

Evidências observadas no rápido esgotamento do interesse comercial de 

produtos apontam para a necessidade da inovação aberta. Esta está sendo adotada 

como prática de gestão da inovação para acelerar seu acesso e incorporação 

(Chesbrough, 2003; 2006). A proposta do modelo de gestão da inovação aberta tem 

como função central capturar e criar valor para a organização com base em fontes e 

oportunidades localizadas dentro e fora da organização. Para Chesbrough (2003), 

as empresas podem e devem se utilizar de conhecimentos e tecnologias internas e 

externas para alavancar seu processo de inovação e obter melhores resultados de 

negócio.  

Em função disso, Lichtenthaler (2011) aponta que nas últimas décadas as 

empresas têm aumentado a busca por tecnologias externas visando ampliar e 

complementar as suas bases de conhecimentos existentes. Entretanto, o sucesso 

na incorporação de inovações externas requer da empresa um know-how prévio, 

formado por uma base de conhecimento, um conjunto de habilidades e expertise 

acumuladas (Anderson & Tushman, 1990). No mesmo sentido, Cohen e Levinthal 
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(1990) destacam a importância da capacidade absortiva da empresa, ou seja, a 

habilidade de avaliar, assimilar e utilizar comercialmente novo conhecimento externo 

que, segundo Anderson e Tushman (1990), pode aumentar a velocidade e a 

frequência de inovações incrementais. 

Estudos mais recentes têm apontado a capacidade absortiva como 

principal fator crítico de sucesso na gestão de inovações. A decisão pela adoção de 

inovações, porém, não é isenta de riscos. Por isso, Tidd, Bessant e Pavit (2008) 

argumentam que mesmo as empresas sólidas precisam limitar os riscos fazendo a 

seleção entre as oportunidades de uso das tecnologias e de mercado. 

A gestão da tecnologia, segundo a proposição de Gregory (1995), é 

composta por cinco processos genéricos: identificação, seleção, aquisição, 

exploração e proteção. Entre estes, a seleção é considerada por Torkkeli e 

Tuominen (2002) o principal processo na gestão de tecnologias e uma das mais 

importantes e complexas atividades de área de tomada de decisão na gestão. É um 

processo de escolha entre as alternativas de tecnologias novas ou adicionais que a 

empresa visa dominar (Dussauge et al., 1992). Por isso, a seleção de tecnologias 

representa um processo que está intimamente relacionado com os objetivos 

organizacionais e associado com o ambiente tecnológico e de mercado mais amplo 

(Shehabuddeen et al., 2006; Steacy & Ashton, 1990). 

A complexidade do processo de seleção de tecnologias está relacionada a 

diversos fatores. O principal se deve à dificuldade de escolher a tecnologia correta, 

considerando o crescente número de tecnologias disponíveis e também por estarem 

se tornando cada vez mais complexas. A abundância e a complexidade de opções 

de tecnologias, somadas à sua rápida difusão, tornam cada vez mais difíceis as 

tarefas de acessar e selecionar as tecnologias mais apropriadas (Shen et al., 2010).  

A avaliação entre as alternativas de tecnologia é uma tarefa especialmente 

difícil, porque o processo de avaliação é complexo e as informações sobre a seleção 

geralmente não estão estruturadas ou são pouco claras. Porém, o processo de 

seleção deve conter uma série de informações relevantes para que a tecnologia 

selecionada seja compatível com a experiência tecnológica da empresa e as 

demandas existentes no ambiente (Torkkeli & Tuominen, 2002). 

Adicionalmente, no processo de seleção diversas características da 

tecnologia devem ser consideradas, como incertezas de sucesso técnico e comercial 

da tecnologia, compatibilidade com a experiência tecnológica da empresa, os 



18 
 

recursos necessários para desenvolver a tecnologia, o grau de contribuição da 

tecnologia para a missão e objetivos da empresa e o atual estágio do ciclo de vida 

da tecnologia (Yap & Souder, 1993). 

Por outro lado, estrategicamente, num ambiente de negócios 

extremamente complexo e competitivo, a seleção adequada de tecnologia pode criar 

significativas vantagens competitivas para uma empresa (Clarck, 1989; Morone, 

1989). Isso porque a seleção de tecnologias visa a obtenção de um novo know-how, 

novos componentes e sistemas que podem ajudar a empresa a produzir produtos e 

serviços mais competitivos, criar processos mais eficazes ou criar soluções 

completamente novas. Nesse sentido, novas tecnologias representam oportunidades 

para a diferenciação de produtos ou a entrada em negócios completamente novos 

(Torkkeli & Tuominen, 2002). 

Nas empresas de uso intensivo de tecnologia o processo de seleção é 

acrescido de ainda maior importância. Essas empresas dependem da renovação 

dos recursos tecnológicos existentes e da exploração de novas tecnologias para 

permanecer competitivas e sustentar o seu crescimento (McNamarca & Fuller, 

1999). Nesse caso, as empresas precisam selecionar e investir constantemente em 

tecnologias que ofereçam vantagens comparativas entre as alternativas de 

tecnologias disponíveis, sob múltiplos critérios, como econômicos, tecnológicos e 

sociais, e dentro de um ambiente complexo (Torkkeli & Tuominen, 2002). 

Nesse contexto, o processo de seleção de inovações representa um 

estágio crítico para o processo de incorporação e adoção de inovações. Porém, as 

características de um sistema de seleção de inovações ex ante ainda é um tema 

pouco explorado pela literatura, o que remete à seguinte pergunta de pesquisa: 

Qual o perfil e estrutura de um sistema de seleção de inovações ex 

ante para a inovação aberta? 

1.2 Objetivo geral 
 

Validar um modelo de seleção de inovações tecnológicas de apoio à gestão da 

inovação aberta. 

1.2.1 Objetivos específicos: 
 

 Definir parâmetros e indicadores e padrões de avaliação/seleção de 
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inovações tecnológicas; 

 Determinar métricas para os indicadores, com base nas informações 

empíricas, que permitam a seleção de inovações compatíveis com as características 

da inovação demandada; 

 Identificar as principais práticas e métodos de seleção de inovações 

tecnológicas numa amostra de empresas de base tecnológica; 

 Elaborar um modelo de seleção de inovações com base em informações 

de estratégias e práticas gerenciais usadas por gestores de inovações externas, 

incorporadas em organizações adquirentes. 

 
O problema de pesquisa está ilustrado na Figura 1. 

 
 

 
 
Figura 1 - Problema de pesquisa 
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1.3 Justificativa e relevância do estudo 
 

Em ambientes de negócios altamente competitivos e dinâmicos é 

imprescindível às empresas renovarem constantemente seus recursos tecnológicos, 

buscando continuamente inovações, que garantam a manutenção e a ampliação da 

sua capacidade de competir. Ampliar a capacidade de competir via inovação, no 

entanto, tem se tornado um ato de difícil execução, quer pela crescente 

complexidade e convergência tecnológica, quer pela abundância de opções 

tecnológicas, quer pelo aumento dos custos de desenvolvimento, ou a rápida difusão 

das tecnologias (Chesbrough, 2003). Além disso, as fontes de tecnologias ou os 

bolsões de conhecimento e expertise tecnológicos encontram-se dispersos entre 

organizações e localizações geográficas, acrescentando maior grau de dificuldade à 

tarefa de acessar as tecnologias mais apropriadas. Fica evidente que trabalhos e 

estudos que se debruçam sobre sistemas de seleção de tecnologias/inovações, em 

especial os que se debruçam sobre sistemas de avaliação de tecnologias, podem 

trazer importância científica intrínseca, quer pela natureza de seu conteúdo, quer 

pela potencialidade de seus resultados. 

A relevância científica de trabalhos dessa natureza, no entanto, estabelece-

se principalmente no âmbito da criticalidade do processo de seleção no contexto da 

gestão da tecnologia. Se por um lado, a seleção mal feita envolve riscos aos 

investimentos e à incorporação, por outro, representa uma oportunidade para criar 

ou ampliar vantagens competitivas. Por isso, o processo de seleção deve 

contemplar um conjunto de parâmetros e indicadores capazes de identificar a 

tecnologia mais apropriada de forma objetiva e que tenha importância estratégica, 

além de características que se somem a outros instrumentos que garantam 

vantagem competitiva para a organização. 

Definir um conjunto de parâmetros de seleção requer a identificação do 

escopo para o qual a tecnologia será selecionada. Na seleção de novas tecnologias, 

as alternativas de tecnologia precisam ser cuidadosamente exploradas e os 

parâmetros de seleção delineados aos objetivos da organização. Shen et al. (2010) 

argumentam que muitas empresas têm falhado na incorporação de novas 

tecnologias ou não preencheram as suas expectativas, em virtude de não levarem 

em consideração a relação da tecnologia com os contextos da organização. Daí 
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haver necessidade de se estruturar uma criteriosa avaliação para a seleção de uma 

nova tecnologia.  

A abundância de fontes e opções tecnológicas e o dinamismo do ambiente 

de negócios, no contexto da inovação aberta, requer um modelo de seleção de 

tecnologias que seja compatível igualmente com o modelo de negócios adotado pela 

organização. Somando-se o conjunto das implicações de natureza teórica e de 

caráter técnico, pode-se sustentar que esse trabalho apresenta várias contribuições 

incorporadas na própria matéria do trabalho, como a elaboração de um sistema ex 

ante de avaliação tecnológica, alinhamento/compatibilização com o modelo de 

negócio, sob o ponto de vista científico, e ampliação da informação para a práxis 

administrativa, bem como para a prática da administração, sob o ponto de vista 

técnico, ao prover como resultado último um sistema de avaliação capaz de ser 

utilizado na prática.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura relacionada ao problema e 

objetivos da pesquisa, englobando os principais conceitos e pesquisas acerca da 

inovação tecnológica, principais abordagens, o modelo de inovação aberta, modelos 

de avaliação e seleção de tecnologias, o modelo de seleção proposto neste trabalho 

e modelo de negócio. 

 

 

2.1 Inovação tecnológica 
 

A inovação enquanto atividade estratégica de negócios tem sido apontada 

como fonte para manter e ampliar a capacidade de competir das empresas no 

mercado (Schumpeter, 1984; Tidd, Bessant, & Pavit, 2008; Furman et al. 2002). 

Schumpeter (1982) foi o pioneiro a mostrar o papel central desempenhado 

pelo empreendedor no processo de inovação e também da importância da inovação 

para o progresso técnico e o desenvolvimento das nações. Para o autor, as 

alterações cíclicas da economia se devem fundamentalmente à incorporação de 

inovações ao conjunto do sistema econômico. Dessa forma, para Schumpeter 

(1982), as inovações exercem o papel de elemento motriz para o desenvolvimento 

do sistema capitalista, responsáveis pelo progresso técnico e pela introdução de 

novos bens, novas técnicas de produção e a abertura de novos mercados. 

Na concepção de Schumpeter (1982) as inovações ou novas combinações, 

referem-se a: 

a) introdução de um novo bem; 

b) introdução de um novo método de produção;  

c) abertura de um novo mercado; 

d) conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados; 

e) estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como 

a criação de uma posição de monopólio, ou o inverso, a fragmentação 

de uma posição de monopólio. 
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Schumpeter (1982) evidencia o papel do empresário inovador para o 

desenvolvimento econômico, enquanto agente econômico que viabiliza a introdução 

de novos produtos no mercado, por meio de combinações mais eficientes dos 

fatores de produção ou apresentação de uma inovação tecnológica. O empresário, 

através da inovação, inicia a mudança econômica e os consumidores são 

estimulados pelo desejo de acessar coisas novas, distintas do seu hábito de 

consumo prévio. A isso o autor chama de destruição criadora, ou seja, a substituição 

de antigos hábitos de consumo por novos hábitos. 

As importantes contribuições dos trabalhos de Schumpeter (1911; 1934) 

para a compreensão da dinâmica das inovações, despertou crescente interesse para 

a ciência econômica. Isso resultou no aprofundamento do referencial analítico seus 

estudos, que passou a ser conhecida como corrente neo-schumpteriana ou 

evolucionária, que tem como principais expoentes os autores Freeman (1974), 

Nelson e Winter (1982) e Dosi (1988). 

O trabalho de Freeman (1974) analisa a importância do papel da tecnologia 

para as empresas. Uma das principais contribuições do autor é a identificação e 

classificação das seis principais estratégias tecnológicas seguidas pelas empresas: 

estratégia ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, oportunista e tradicional. A sua 

adaptação a alguns setores econômicos permite identificar o desempenho e a 

postura das empresas no tocante à forma de adoção de tecnologias. 

Para explicar a dinâmica do processo de mudança tecnológica, Nelson e 

Winter (1982) desenvolveram um instrumental analítico baseado no mecanismo de 

evolução das espécies, através das mudanças genéticas a que são submetidas no 

ambiente. Para tanto, os autores explicam o comportamento da empresa por 

intermédio dos conceitos de rotina, busca e seleção.  

A rotina refere-se ao conjunto de técnicas e processos organizacionais 

utilizados cotidianamente na produção de mercadorias e serviços. A busca envolve 

as atividades organizacionais relacionadas à avaliação das suas atuais rotinas e o 

seu aperfeiçoamento e abrange a busca de novos conhecimentos, tanto interna 

quanto externamente (Nelson & Winter, 1982).  

A seleção está intimamente ligada ao processo competitivo do ambiente 

em que a empresa atua. O custo dos produtos baseia-se no nível do produto e nos 

insumos utilizados. Porém, é o mercado que define o preço e a rentabilidade para a 

empresa, atuando como mecanismo de seleção e estimulador da inovação (Nelson 
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& Winter, 1982). Observa-se que, para esses autores, a mudança tecnológica é vista 

como um fenômeno endógeno, ou seja, induzido pelo processo competitivo existente 

no mercado. 

A principal contribuição de Dosi (1982) no estudo da inovação reside na 

definição de dois conceitos fundamentais no estudo da mudança tecnológica: o 

paradigma e a trajetória tecnológica. O paradigma é definido como um padrão de 

solução de problemas de ordem tecno-econômica, baseado em princípios derivados 

das ciências naturais e resultado de conhecimentos tecnológicos acumulados que 

orientam a solução de problemas tecnológicos.  

A trajetória tecnológica representa os desdobramentos internos do 

paradigma tecnológico e é definida como o padrão de atividade normal de resolução 

do problema (progresso), com base num paradigma tecnológico. A identificação de 

um paradigma tecnológico relaciona-se com o esforço genérico ao qual está 

aplicado: a tecnologia material selecionada, as propriedades físico-químicas 

exploradas e com as dimensões e os desequilíbrios tecnológico e econômico 

focalizados. O autor considera que o progresso é resultante do aperfeiçoamento dos 

equilíbrios relacionados às dimensões tecnológicas e econômicas (Dosi, 1982).  

Notadamente podem ser identificadas diferenças nesta visão em relação às 

proposições que a antecedem. Enquanto que na visão de Nelson e Winter (1982) a 

seleção da tecnologia ocorre dentro do mercado onde a empresa atua, para Dosi 

(1988) ela é definida num contexto mais amplo, no paradigma tecnológico. 

Na literatura sobre inovação também se encontram duas abordagens 

básicas que procuram explicar a origem e o contexto das atividades de inovação 

(Dosi, 2006). A primeira denominada de market pull ou demand pull defende que 

inovação começa com a insatisfação ou a necessidades dos clientes por produto ou 

serviço no mercado, e cria a solução para essa demanda. Significa criar um produto 

ou serviço inovador para atender uma determinada demanda no mercado (Ameka & 

Dhewanto, 2013). 

A segunda, technology push, define a tecnologia como um fator autônomo. 

A inovação começa com a insatisfação da empresa com o produto ou serviço antigo. 

Todos os esforços organizacionais são direcionados para a produção e 

comercialização de um novo know-how, produto ou serviço. O impulso se origina da 

aplicação da competência tecnológica da empresa, sem necessariamente observar 

a existência ou não daquela demanda no mercado (Ameka & Dhewanto, 2013). 
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As empresas que atuam sob a premissa de technology push, geralmente 

são intensivas na aplicação e conversão do conhecimento no desenvolvimento de 

inovações para o mercado e são consideradas empresas de base tecnológica.  

As definições encontradas na literatura para empresas de base tecnológica 

(EBTs) indicam que são empresas que atuam na produção de bens e serviços 

inovadores, intensivos na aplicação de conhecimentos técnicos e científicos. Com 

isso, procuram diferenciar seus produtos dos existentes no mercado e, dessa forma, 

obter vantagens competitivas. 

Na definição de Little (1979), EBTs são empresas que não devem ter sido 

estabelecidas há mais de 25 anos, que devem ter um negócio baseado em uma 

invenção potencial, e deve ter sido criada com o objetivo de explorar a invenção ou 

inovação tecnológica. 

Na visão de Oakey et al. (1995), as EBTs são empresas que atuam em 

setores de alta tecnologia e geralmente possuem como características: o alto 

potencial de crescimento; uma equipe ligada ao campo da pesquisa em 

universidades, centros de tecnologia e organizações do ambiente técnico-científico; 

focalizam o mercado global em função do seu elevado potencial de 

internacionalização; possuem a sua própria tecnologia, propriedade intelectual e 

patentes que proporcionam vantagens competitivas; criam postos de trabalho para 

profissionais altamente qualificados e possuem intensa alavancagem operacional. 

Em um estudo sobre as novas empresas de base tecnológica portuguesas, 

Fontes e Coombs (2001) argumentam que a principal contribuição dessas empresas 

é o seu dinamismo tecnológico, que as reveste de dois papéis principais: um papel 

desafiador, implícito em sua criação, por romperem com a inércia das organizações 

existentes; o segundo, de transferência de tecnologia mais à longo prazo, pois 

operam como uma fonte de novas tecnologias, que elas adquirem e entregam por 

vários meios. O dinamismo tecnológico dessas empresas as capacita a identificar e 

desenvolver novas tecnologias com grandes potencialidades de sucesso no 

mercado, o que explica a sua capacidade de crescimento rápido (Fontes & Coombs, 

2001). 

Por outro lado, Utterback (1996) alerta que as empresas de base 

tecnológica também se expõem a riscos. O primeiro risco está relacionado à 

possibilidade de insucesso de uma inovação no mercado. O segundo se refere ao 
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risco da defasagem tecnológica da empresa frente ao mercado, caso não invista 

continuamente no desenvolvimento de novas tecnologias. 

Neste trabalho adota-se a definição de empresa de base tecnológica da 

Finep (2013), entendida como uma empresa de qualquer porte ou setor que tenha 

na inovação tecnológica os fundamentos de sua estratégia competitiva. 

 

2.2 Tipos de inovação 
 

A classificação mais comum dos tipos de inovação tecnológica encontrada 

na literatura é categorizada, quanto ao grau, em dois tipos: incremental e radical. A 

inovação incremental faz melhorias nos componentes das tecnologias existentes. 

Dessa forma, a inovação incremental tende a reforçar a posição competitiva das 

empresas estabelecidas por se basear nas suas competências centrais (Albernathy 

& Clarck, 1985).  

Ao contrário, a inovação radical é aquela que cria uma tecnologia 

completamente nova, inexistentes até então. Como resultado, impõe severas 

mudanças para as empresas estabelecidas, pois destrói a utilidade dos 

conhecimentos sobre os componentes e a sua arquitetura (Tushman & Anderson, 

1986).  

 

 
Figura 2 - Dimensões da inovação 
Fonte: Tidd, Bessant e Pavit (2008, p.32) 
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Uma ilustração que exemplifica as dimensões da inovação incremental e 

radical e as alterações que provocam no nível de componente e nível de sistema é 

apresentada por Tidd Bessant e Pavit (2008), reproduzida na Figura 2. 

Por outro lado, Tidd, Bessant e Pavit (2008) acreditam que somente a 

dicotomia produto e processo é insuficiente e incompleta para cobrir outras áreas de 

inovação, como posição de mercado e de modelos de negócios. Os autores 

propõem uma classificação da inovação em quatro grandes categorias:  

a) Inovação de produto - mudanças nas coisas que a empresa oferece; 

b) Inovação de processo - mudança na forma como os produtos são 

criados e entregues. 

c) Inovação de posição - mudança no contexto em que os produtos são 

introduzidos. 

d) Inovação de paradigma - mudanças nos modelos mentais subjacentes 

que estruturam o que a empresa faz. 

 

2.2.1 Classificação conceitual da inovação 
 
Na literatura sobre inovação podem ser encontradas diversas formas de 

classificação ou categorização conceitual dos tipos de inovação (Miller & Miller, 

2012). Algumas dessas classificações distinguem as inovações em incremental, 

nova geração e radicalmente nova (Wheelwright & Clarck, 1992); baixa, moderada e 

alta inovatividade (Kleinschmidt & Cooper, 1991); evolucionária e revolucionária 

(Utterback, 1996), sustentadora e disruptiva (Christensen, 1997); regular, criação de 

nicho, arquitetural e revolucionária (Albernathy & Clarck, 1985). 

Uma classificação conceitual bastante difundida na literatura foi proposta 

por Henderson e Clarck (1990), que argumentam que a melhor posição para uma 

empresa inovar não é satisfatoriamente explicada apenas pela inovação incremental 

e radical. Por isso, os autores propõem um quadrante composto de quatro tipos de 

inovação: incremental, modular, arquitetural e radical.  
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Figura 3 - Quadro de definição de inovação 
Fonte: Henderson e Clarck (1990, p.12) 

 

Para Henderson e Clarck (1990), as inovações podem alterar os conceitos 

centrais de um produto ou a ligação entre os conceitos e componentes centrais. Na 

classificação desse quadrante, a dimensão horizontal indica o impacto da inovação 

sobre os componentes principais, que podem ser alterados ou permanecer 

inalterados. A dimensão vertical mostra o impacto na relação entre os conceitos e 

componentes centrais. Disso resultam quatro tipos de inovações. 

A inovação radical e a incremental encontram-se nos extremos das 

dimensões do quadrante. A inovação radical representa um novo projeto dominante, 

que incorpora um novo conjunto de conceitos e componentes ligados a uma nova 

arquitetura. Dessa forma, Henderson e Clarck (1990) argumentam que a inovação 

radical cria significativos desafios para as empresas que existem no mercado, 

porque destrói a utilidade de seus conhecimentos e capacidades. 

Já a inovação incremental refina e amplia o projeto de um produto 

existente, reforçando o seu conceito central, porém, a relação entre os conceitos e 

componentes centrais permanece inalterada. Dessa forma, a inovação incremental 

tende a reforçar a posição competitiva das empresas, uma vez que expande as suas 

competências centrais (Henderson & Clarck, 1990). 

A inovação modular se caracteriza pela alteração do conceito central, 

entretanto, sem modificar a arquitetura do produto. Para exemplificar, Henderson e 

Clarck (1990) mencionam a mudança do sistema de telefonia celular analógica para 
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digital, em que houve a alteração do conceito basilar, mas o produto manteve a 

mesma estrutura. 

Ao contrário, a inovação arquitetural altera a arquitetura do produto sem 

modificar os componentes e conceitos centrais incorporados ao seu projeto. Para 

Henderson e Clarck (1990), o cerne da inovação arquitetural reside na 

reconfiguração de um sistema já estabelecido para agrupar os seus componentes de 

novas maneiras, ou seja, os componentes de um produto são reorganizados, porém, 

o conceito central do projeto permanece inalterado. Os autores explicam que a 

inovação arquitetural é, em geral, desencadeada pela alteração de um componente, 

que cria novas interações e ligações com os demais componentes de um produto. 

Henderson e Clarck (1990) argumentam ainda, que o aspecto central da inovação 

arquitetural reside no conceito central de cada componente e o conhecimento 

científico e de engenharia permanecem inalterados. 

 

2.3 O modelo de Inovação Aberta 
  

A inovação aberta (open innovation), termo difundido por Chesbrough 

(2003), é considerada na literatura especializada como uma nova estratégia de 

inovação, na qual as empresas exploram novos conhecimentos para além dos 

limites internos de sua organização e onde a cooperação com empresas e 

profissionais externos passa a ter um papel proponderante.  

Esse modelo de inovação surge como um novo paradigma e assume que 

as empresas podem e devem usar ideias externas, assim como ideias e meios 

internos e externos para alcançar os mercados, enquanto avançam na sua 

tecnologia. A inovação aberta combina conhecimentos internos e externos dentro de 

arquiteturas e sistemas, cujos requisitos são definidos por um modelo de negócio 

(Chesbrough, 2003). 

A inovação aberta representa o fluxo proposital de entradas e saídas de 

conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir os mercados para o uso 

externo de inovação. Isso significa que as empresas devem fazer um maior uso das 

tecnologias e conhecimentos externos em seu próprio negócio, enquanto permitem 

que seus conhecimentos também possam ser utilizados por outras empresas 

(Chesbrough, 2006).  
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Isto exige que cada empresa abra seu modelo de negócio para deixar mais 

conhecimentos e tecnologias externas fluir para dentro e externalizar mais 

conhecimento interno. Nesse sentido, representa tanto um conjunto de práticas para 

lucrar com a inovação, e também um modelo cognitivo para criar, interpretar e 

pesquisar essas práticas (West, Vanhaverbe, & Chesbrough, 2006). 

Conforme salientam West e Gallagher (2006), a inovação aberta 

sistematicamente incentiva e explora uma ampla variedade de fontes internas e 

externas de oportunidades de inovação, conscientemente integradas com as 

capacidades e recursos das empresas, através de múltiplos canais. 

Henkel (2006) menciona que a abertura de processos de inovação 

ultrapassou a troca mediada pelo mercado, onde a tecnologia é tratada como um 

bem comercializável para ser comprada e vendida no mercado em condições 

adequadas. As empresas podem disponibilizar a sua tecnologia em forma de 

colaboração com empresas parceiras para o desenvolvimento de novas tecnologias 

(Henkel, 2006). 

Open Innovation se traduz em combinar conhecimentos. Significa também 

que as empresas utilizam tanto canais internos quanto externos para colocar no 

mercado suas tecnologias e produtos inovadores. Nesse contexto, as universidades 

e centros de pesquisas ganham importância e oferecem novas perspectivas e 

soluções às companhias que utilizam este modelo. 

As empresas lançam mão de suas estratégias para garantir a sua 

competitividade e sua sustentabilidade. Porém o surgimento de alguns fatores que 

afetam diretamente a empresa no contexto de seus negócios, como mudanças na 

estratégia empresarial relativa ao aproveitamento de opções externas para 

tecnologias inutilizadas e paradas na empresa; aumento da diversidade tecnológica 

oferecida por fornecedores externos com fortes experiências; aumento da 

mobilidade de trabalhadores qualificados tornando difícil o controle de seus 

conhecimentos; o crescente aparecimento de investidores privados que financiam 

novos empreendimentos; a comercialização de conhecimentos provenientes dos 

laboratórios de pesquisa; a redução de ciclo de vida dos produtos, o aumento da 

complexidade dos produtos, o aumento no custo dos produtos e a redução da 

margem da receita, o que torna o modelo de inovação fechada pouco lucrativo para 

as empresas (Chesbrough, 2003; 2006). Esses fatores abrem espaço para a 
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inovação aberta como uma alternativa para a realização de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. 

Para Chesbrough (2003), o modelo de inovação aberta surge como um 

novo paradigma que altera do lócus da inovação dos laboratórios das maiores 

companhias para empresas nascentes intensivas em tecnologia, universidades, 

consórcios de pesquisas e outras organizações externas. Nesse aspecto, o modelo 

de inovação aberta pode ser visto como o uso intencional de fluxos de entradas e 

saídas de conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir os mercados 

para o uso externo da inovação (Chesbrough & Schwartz, 2007).  

Hansen e Birkinshaw (2007) consideram a inovação aberta como uma 

alternativa para as empresas identificarem a necessidade de melhorar seus 

sistemas de busca externa no processo de geração de novos conhecimentos. 

O argumento central do modelo da inovação aberta se apoia no fato de que 

atualmente a disseminação do conhecimento ocorre em velocidade cada vez maior, 

e por ser um ativo que as organizações não conseguem reter apenas dentro de seus 

próprios limites. Sendo assim, as empresas não podem depender somente de seu 

potencial de pesquisa, sua estrutura e seus recursos. O ritmo das mudanças amplia-

se cada vez mais e os concorrentes estão sempre acompanhando. No modelo da 

inovação aberta, as tecnologias podem ser compartilhadas em forma de parceria ou 

comercializadas (Chesbrough, 2003; 2006). 

 

Quadro 1 - Comparação dos princípios da inovação fechada e inovação aberta 

Modelo de Inovação fechada Modelo de Inovação aberta 

As pessoas mais talentosas na nossa área 
trabalham para nós 

Nem todas as pessoas mais talentosas trabalham 
para nós então devemos encontrar e trazer o 
conhecimento e a expertise de indivíduos brilhantes 
que estão fora da organização 

Para lucrar com P&D, devemos descobrir e 
desenvolver internamente. 

P&D externo pode criar valores significativos; o 
P&D interno é necessário para se apropriar de 
parte desse valor 

Se descobrirmos primeiro, chegaremos 
com o produto ao mercado primeiro. 

Não é necessário originar a pesquisa para lucrar 
com ela. 

Se formos os primeiros a comercializar 
uma inovação,  nós venceremos. 

Construir um melhor Plano de Negócios é melhor 
que chegar ao mercado primeiro. 

Se criarmos o maior número e melhores 
ideias, nós venceremos. 

Se fizermos o uso das melhores ideias internas e 
externas, nós venceremos. 

Deveremos controlar a propriedade 
intelectual (PI) de forma que os 
competidores não lucrem 
a partir de nossas ideias. 

Devemos lucrar com a utilização da PI de outros, e 
devemos comprar a PI de outros toda vez que esta 
trazer vantagens ao nosso próprio plano de 
negócios. 

Fonte: Adaptado de Chesbrough (2003). 
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No modelo fechado de inovação, a principal fonte de vantagem competitiva 

é obtida através de contínuos investimentos em laboratórios próprios de P&D para o 

desenvolvimento de pesquisas internas. O foco é desenvolver apenas pesquisas 

voltadas para o próprio negócio da empresa. Já no conceito da inovação aberta, 

outras empresas podem internalizar ou licenciar as tecnologias desenvolvidas, 

proporcionando ganhos para ambas as partes. Além disso, a empresa pode adquirir, 

através de licenciamento, tecnologias e conhecimentos desenvolvidos por outras 

empresas ou institutos de pesquisa, o que representa a ampliação da sua 

capacitação e a criação de novas oportunidades de negócios (Chesbrough, 2003). 

 

  

Figura 4 - Representação do modelo de inovação fechada e de inovação aberta 
Fonte: Chesbrough (2003) 

 

A forma de conceber um negócio, fazer inovações e levá-las ao mercado é 

significativamente alterada pela inovação aberta. As mudanças no ambiente de 

negócios, marcadas, de um lado, pelos crescentes custos de desenvolvimento de 

inovações, e de outro, pela constante redução do ciclo de vida dos produtos, tem 

levado as empresas a buscar alternativamente a adoção de um modelo de inovação 

aberto. Como resultado, as empresas podem obter ganhos com a redução de tempo 

e de custos de desenvolvimento de inovações. Além disso, possibilita obter novas 

receitas provenientes da comercialização e licenciamento de tecnologias, conforme 

sugere o modelo de inovação aberta, ilustrado na Figura 5. 

Para Chesbrough (2003), no modelo de inovação aberta, a pesquisa e o 

desenvolvimento são tratados como sistemas abertos, onde fluxos internos e 

externos de conhecimentos são utilizados para acelerar a inovação interna e, ao 

mesmo tempo, para expandir os mercados, por meio da colocação externa de uma 

inovação que não será desenvolvida internamente.  
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Chesbrough (2003) defende que esta atitude permite às empresas obter 

retorno de projetos que, no caso da inovação fechada, seriam abandonados no funil 

da inovação, em função de não adequarem-se aos critérios técnicos e econômicos 

estabelecidos pela empresa. As modalidades existentes para que as empresas 

adotem a inovação aberta são: 

a) relacionamento com outras empresas resulta em uma rede de empresas 

interagindo de várias formas: parcerias tecnológicas para a inovação. 

b) relacionamento com universidades ou instituição de pesquisa: as universidades 

têm grande importância na inovação aberta, como provedoras de conhecimentos e 

desenvolvimento de tecnologias; 

c) relacionamentos com clientes: cada vez mais as empresas buscam e 

desenvolvem estruturas para se relacionar, conhecer e estudar seus clientes. Para 

Chesbrough (2003), muitas novas ideias e produtos, surgem das sugestões e ideias 

dos clientes; 

d) relacionamento com fornecedores: assim como os clientes, as empresas 

perceberam a necessidade da aproximação dos fornecedores, trazendo grandes 

benefícios  para a empresa segundo considerando indicadores de tempo, custo, 

capacidade de inovação , qualidade, etc. 

e) importação e exportação de ideias: as ideias não aproveitadas internamente 

podem ser exportadas para outras empresas, assim como as ideias não 

aproveitadas de outras empresas podem ser importada para dentro da empresa 

(Chesbrough, 2003). 

A importação de novos conhecimentos e tecnologias resulta da estreita 

relação com universidades e institutos de pesquisa, fornecedores, consumidores 

finais e licenças. A exportação pode ser resultante do desenvolvimento conjunto de 

projetos de clusters, cooperação público-privada, grupos de empresas (setor) e 

concessão de licenças.  
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Figura 5 - As mudanças no ambiente de negócios: inovação fechada x inovação aberta 

Fonte: Adaptado de Chesbrough (2003) 

 

Entre as vantagens da inovação aberta, autores como Chesbrough, (2003), 

Chesbrough e Schwartz, (2007) enumeram um conjunto de benefícios 

proporcionados pelo aumento da diversidade tecnológica oferecida por fornecedores 

externos com fortes competências; a alteração da estratégia empresarial relativa ao 

aproveitamento da existência de opções externas para tecnologias inutilizadas e 

paradas na empresa, o aumento da mobilidade de trabalhadores qualificados, 

tornando difícil controlar as suas ideias e conhecimentos, os quais tendem a difundir 

conhecimento tácito; a expansão de capitais de risco com o crescente aparecimento 

de investidores privados que facilitam o financiamento de novas empresas para 

comercializar novas ideias provenientes dos laboratórios de pesquisa. Com isso, o 

modelo tradicional da inovação crescentemente tem perdido terreno para o modelo 

de gestão da inovação aberta. 

De acordo com Chesbrough (2003), através do processo de inovação 

aberta, alterou-se a dinâmica na forma de financiamento, geração e comercialização 

das inovações. A produção de inovações no modelo de inovação aberta, de acordo 

com o autor, segue um novo modelo, envolvendo um número maior de parceiros, 

como detalhado abaixo. 
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a) Financiamento da Inovação. 

Dois tipos de organizações - os investidores de inovação e os benfeitores - 

focados principalmente no fornecimento do combustível para a inovação. 

O investidor de inovação original sempre foi o orçamento próprio de P&D 

das empresas, mas agora uma vasta gama de outros tipos surgiu, incluindo capital 

de risco de empresas, entidades empresariais de capital de risco, os investidores 

privados, que fornecem capital de risco para pequenas empresas independentes. 

Seu capital ajuda as ideias a sair das empresas e universidades e ir para o mercado, 

geralmente por meio da criação de novas empresas. 

Benfeitores de Inovação proporcionam novas fontes de financiamento da 

pesquisa. Ao contrário de investidores, o foco dos benfeitores está nas fases iniciais 

da pesquisa de descoberta.  

b) Geração da Inovação. 

Existem quatro tipos de organizações que primeiramente geram inovação: 

exploradores de inovação, comerciantes, arquitetos e missionários. 

Exploradores de Inovação - especializam-se em exercer a função de 

pesquisa de descoberta que anteriormente ocorria principalmente dentro dos 

laboratórios de P&D das empresas. Um número de exploradores evoluiu como 

spinoffs de laboratórios que costumava ser uma parte de uma organização maior. 

Comerciantes de Inovação - também devem explorar, mas suas atividades 

estão centradas em um conjunto limitado de tecnologias que são, então, codificado 

em propriedade intelectual e agressivamente vendidos e trazidas ao mercado por 

outros. Em outras palavras, os comerciantes inovação inovarão, mas apenas com 

objetivos comerciais específicos em mente, ao passo que os exploradores tendem a 

inovar por causa da inovação. Para os comerciantes, os royalties de seu IP capacita-

os a fazer mais pesquisas em suas áreas de foco.  

Arquitetos de Inovação - prestam um valioso serviço nos mundos da 

tecnologia complicada. A fim de criar valor para seus clientes, eles desenvolvem 

arquiteturas que partição esta complexidade, possibilitando inúmeras outras 

empresas para fornecer peças do sistema, ao mesmo tempo assegurando que as 

peças se encaixam de forma coerente. 

Missionários de Inovação - consistem em pessoas e organizações que 

criam e tecnologias avançadas para servir a uma causa. Ao contrário dos 
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comerciantes de inovação e arquitetos, eles não buscam o lucro financeiro do seu 

trabalho. A sua missão é o que os motiva. Esta é uma característica de muitas 

organizações sem fins lucrativos baseadas em comunidades e grupos religiosos, 

mas também ocorre na indústria de software, como é o exemplo do desenvolvimento 

do software Open-Office. 

c) Comercialização da inovação 

Dois tipos de organizações estão focados em trazer inovações para o 

mercado:  

Mercadores de Inovação, muitas vezes realizam pelo menos algumas das 

funções dos outros tipos de organização, mas o atributo que os define é a sua 

grande habilidade em fazer ideias, tanto as próprias, quanto as dos outros se tornar 

rentáveis no mercado. Para isso, os mercadores se focam no desenvolvimento e 

compreensão profunda das necessidades atuais e potenciais no mercado e isso os 

ajuda a prospectar os conhecimentos externos relevantes para a empresa. 

Centros de inovação fornecem produtos e serviços completos. Eles pegam 

as melhores ideias (de qualquer origem) e entregam/oferecem aos seus clientes a 

preços competitivos (Chesbrough, 2003). 

Esse conjunto de atores envolvidos, segundo Chesbrough (2003), 

imprimem uma nova dinâmica ao processo de inovação, dando maior velocidade ao 

ritmo da inovação e proporcionam às organizações envolvidas novas oportunidades 

de negócios, de mercados de atuação e de criação de valor. 

Entre diversas contribuições importantes apresentadas na literatura por 

outros autores para a inovação aberta, encontra-se o trabalho de Santos, Doz e 

Williamson (2004), cujas ideias centrais estão sintetizadas abaixo. Para aproveitar 

melhor os benefícios da inovação em todo o mundo - que denominam de inovação 

metanacional -, esses autores sugerem que as empresas devem se dedicar a três 

processos essenciais:  

1) Prospecção: encontrar valiosos bolsões de novos conhecimentos em 

todo o mundo para estimular a inovação. O processo envolve saber o que procurar, 

onde procurar e como encontrar uma fonte promissora de conhecimento. 

2) Avaliação: decidir sobre o footprint ideal para uma inovação particular, 

pois incorporar novos conhecimentos em qualquer processo de inovação incorrerá 

em custos adicionais - especialmente se ele deve ser acessado a partir de um local 
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distante. Assim, as empresas devem determinar o footprint ótimo, isto é, o número e 

dispersão das fontes de conhecimento para seus processos de inovação.  

3) Mobilização: significa desenvolver mecanismos para acessar e utilizar 

rentavelmente o conhecimento externo. Os reais benefícios da inovação global 

ocorrem a partir da interação de partes de conhecimento de diferentes fontes, a 

partir da qual novos produtos ou tecnologias podem surgir. Para isso, as empresas 

devem superar dois desafios: reunir as peças do conhecimento que estão 

espalhadas por todo o mundo e fornecer uma forma adequada de organização para 

promover seus esforços de inovação (Santos, Doz, & Williamson, 2004). 

Dessa forma, as empresas podem buscar externamente o conhecimento 

necessário e manter-se atualizada, sem incorrer em altos custos para acessar novos 

conhecimentos. Além disso, podem reduzir o tempo necessário e buscar manter o 

domínio tecnológico para as suas atividades. 

Na classificação da inovação aberta, Gassmann e Enkel (2004) distinguem 

três principais processos: 

a) o processo de fora para dentro: origina, integra e enriquece a base de 

conhecimento da empresa por meio da integração de consumidores, fornecedores, 

universidades e centros de pesquisa; 

b) o processo de dentro para fora: obter lucros levando ideias para o 

mercado, vendendo ou licenciando propriedade intelectual; 

c) o processo acoplado: o processo combinado de fora para dentro e de 

dentro para fora, trabalhando em alianças com parceiros complementares para 

ampliar o conhecimento. 

Apesar das vantagens da inovação aberta, Chesbrough (2006) chama 

atenção para a importância do modelo de negócios e alerta que a tecnologia 

somente tem valor quando é comercializada por meio de um bom modelo de 

negócios. O autor menciona que nas empresas ponto.com havia muitas inovações, 

mas havia relativamente poucos modelos de negócios capazes de capturar o 

potencial valor das novas tecnologias. De acordo com o autor, uma empresa pode 

capturar valor de uma inovação de três maneiras: a) usando a tecnologia nos seus 

negócios existentes; b) licenciando a tecnologia para outras empresas; e c) lançando 

um novo empreendimento que usa a tecnologia (spin-off). 

Dada a complexidade dos produtos, mercados e ambiente no qual as 

empresas operam, Chesbrough (2006) destaca que poucas pessoas, entendem 
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completamente a importância das tarefas da organização em sua totalidade, pois o 

modelo de negócio serve justamente para capturar e agregar valor para as 

empresas. 

 
 

2.4 Modelos de avaliação e seleção tecnológica ex ante 
 
 
A literatura no campo da avaliação, seleção, adoção e difusão de 

inovações mostra que os primeiros estudos acerca do tema focavam a compreensão 

do comportamento humano sobre a adoção e difusão de inovações (Rogers, 2003; 

Davis et al., 1989). Estudos posteriores ampliaram a abrangência do foco de análise 

do processo de adoção de inovações e passaram a contemplar também aspectos 

organizacionais, além das características das inovações (Frambach & Schillewaert, 

2002). Mais recentemente, a ênfase dos estudos volta-se para o estudo da seleção 

e adoção de inovações, considerando a relação entre as características 

organizacionais, ambientais e da inovação (Tornatzky & Fleischer, 1990; Shen et al., 

2010). Os principais estudos são apresentados neste tópico. 

 

2.4.1 O Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) 

 

O Modelo de Aceitação da Tecnologia - TAM (Technology Acceptance 

Model) desenvolvido por Davis et al. (1989) teve sua origem em teorias da 

psicologia, destinadas a explicar o comportamento humano e foi adaptado para 

identificar o comportamento de aceitação das novas tecnologias e sistemas de 

informação. O TAM tornou-se um dos mais influentes modelos de pesquisa 

utilizados nas últimas décadas em estudos para prever a intenção de uso ou a 

aceitação de sistemas de informação ou tecnologia da informação por indivíduos 

(Chen et al., 2011).  

O modelo proposto por Davis et al. (1989) assume que algumas variáveis 

externas e características do desenho sistema, treinamento e documentação podem 

influenciar o uso da tecnologia. Porém, indica que duas crenças são instrumentais 

na explicação da intenção comportamental de usuários em utilizar determinado 

sistema ou tecnologia da informação.  
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A primeira é a utilidade percebida, que representa o grau em que uma 

pessoa acredita que o uso do sistema irá melhorar o seu desempenho dentro da 

organização. A segunda crença é a facilidade de uso percebida e se refere ao grau 

de ausência de esforço exigido de uma pessoa para o uso do sistema (Davis et al., 

1989). Assim, o TAM sugere que quando uma tecnologia possui uma boa percepção 

da utilidade e é de uso fácil, ela induz o usuário a uma atitude comportamental e 

intenção positiva para usá-la, conforme pode ser visualizado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6 - O Modelo de Aceitação da Tecnologia 
Fonte: Davis et al. (1989, p.985). 

Venkatesh et al. (2003) ampliaram o modelo de Davis et al. (1989) e 

desenvolveram a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT - 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Com a UTAUT, procuram 

explicar as intenções de uso de um sistema de informações ou de tecnologia da 

informação e o posterior comportamento de uso desses usuários.  

Essa teoria sustenta que quatro elementos chave são diretamente 

responsáveis pelo comportamento e intenção de uso: expectativa de desempenho, 

expectativa de esforço, influência social e condições facilitadoras. Defende também 

que o efeito dos quatro elementos chave é moderado pelas variáveis sexo, idade, 

experiência e voluntariedade, com relação à intenção e ao comportamento de uso 

(Venkatesh et al., 2003).  

 
2.4.2 Teoria da Difusão de Inovações (TDI) 
 
  

A teoria de difusão de inovações proposta por Rogers (2003) mostra a 

forma como as inovações se difundem e aponta a existência de uma íntima relação 

entre o processo de difusão e o processo de adoção. A adoção de inovações se 

refere à decisão individual ou organizacional de fazer uso da inovação, enquanto a 
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difusão representa o nível acumulado de usuários de uma inovação em um 

mercado.  

O autor define a adoção como o processo através do qual alguém, ou uma 

unidade de tomada de decisão, passa do primeiro conhecimento de uma inovação, 

para formar uma atitude sobre a mesma, de decidir adotá-la ou rejeitá-la, para a 

implementação da nova ideia e a confirmação dessa decisão. O processo de adoção 

possui três elementos principais: as características percebidas da inovação, as 

atitudes e crenças individuais e a comunicação recebida pelos indivíduos do seu 

ambiente social (Rogers, 2003). 

Rogers (2003) identifica cinco fatores influenciadores da difusão de 

inovações em qualquer segmento, que denomina de atributos percebidos da 

inovação: 

1. Vantagem relativa - refere-se aos benefícios ou vantagens percebidas 

da inovação, de acordo com os critérios de percepção do adotante e que excedem 

aquelas de outras opções de inovação. 

2. Compatibilidade - indica a adequabilidade de uma inovação aos valores, 

experiências preexistentes dos potencias adotantes aumenta a probabilidade de sua 

adoção. 

3. Complexidade - relaciona-se ao grau de dificuldade de se compreender 

ou fazer uso da inovação. 

4. Experimentação - refere-se à possibilidade de experimentar a inovação 

para reduzir o nível de incertezas em relação à sua adoção. 

5. Visibilidade - Refere-se à clara exposição das vantagens da inovação.  

Esses cinco fatores determinam a escolha da inovação que será adotada 

mais rapidamente que outras. Porém, a difusão das inovações não ocorre de modo 

linear entre os diferentes segmentos da sociedade ou de um grupo social. Rogers 

(2003) identificou cinco etapas de adoção de inovações, relacionadas com as 

características e reações dos adotantes diante de inovações, classificados como: 

inovadores, primeiros a adotar, maioria inicial, maioria tardia e usuários retardatários. 
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Figura 7 - O modelo de cinco estágios no processo de decisão de inovação 
Fonte: Rogers (2003, p. 170). 

 

A teoria da aceitação da tecnologia (TAM) proposta por Davis et al. (1989) 

e a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia, de Venkatesh et al. (2003), 

enfocam a decisão sobre a adoção da tecnologia sob o ângulo de um indivíduo e 

não de uma organização. Já a teoria da difusão das inovações de Rogers (2003), 

embora seja mais centrada na decisão individual de adotar uma tecnologia, tem sido 

utilizada também em alguns estudos que abordam a adoção de inovações nas 

organizações (Cooper & Zmud, 1990; Beatty et al., 2001; Bradford & Florin, 2003; 

Zhu et al., 2006). 

 

2.4.3 O modelo de Tornatzky e Fleischer (1990) 
 

 
O processo de decisão da adoção de inovações tecnológicas nas 

organizações, segundo a lógica do modelo proposto por Tornatzky e Fleischer 

(1990), deve considerar três elementos do contexto da empresa que influenciam o 

processo de adoção e implementação de inovações tecnológicas: o contexto 

organizacional, o contexto tecnológico e o contexto ambiental. 
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Figura 8 - O Contexto da Inovação Tecnológica 
Fonte: Tornatzky e Fleischer (1990, p. 153) 

 

Na análise do contexto organizacional, são considerados fatores como as 

estruturas formais e informais, centralização, formalização e complexidade da sua 

estrutura gerencial, a qualidade dos recursos humanos, os processos de 

comunicação, o tamanho da empresa e a folga de recursos internos disponíveis na 

organização (Tornatzky & Fleischer, 1990). Os autores argumentam que o contexto 

organizacional representa uma vasta fonte de estruturas e processos que podem 

restringir ou facilitar a adoção e a implementação de inovações. 

O contexto tecnológico, segundo Tornatzky e Fleischer (1990), descreve as 

tecnologias internas e externas que são relevantes para a empresa. É o contexto 

mais amplo no qual a empresa opera e é determinante na atividade de adoção de 

inovações, porque as decisões de adoção dependem das tecnologias disponíveis, 

assim como da sua adequação com a atual experiência tecnológica da empresa.  

A relevância do contexto tecnológico é mostrada pelos desafios e 

oportunidades tecnológicas existentes no ambiente operacional das empresas. 

Enquanto alguns ramos empresariais operam em condições tecnologicamente mais 

estáveis, outros precisam atualizar rápida e constantemente a sua base tecnológica, 

o que requer uma contínua avaliação e busca de novas tecnologias pelas empresas 

desses setores (Tornatzky & Fleischer, 1990). 



43 
 

O contexto ambiental representa para Tornatzky e Fleischer (1990) a arena 

em que a empresa conduz seus negócios: a indústria, a estrutura do mercado, os 

competidores, o acesso a recursos fornecidos por terceiros e as regulamentações 

governamentais. Todos eles exercem influência sobre o grau de inovação que a 

empresa necessita internalizar, por isso, a relação com esses atores do ambiente 

pode ser um fator crítico da sua capacidade de adotar e implementar inovações. 

 

Quadro 2 - Elementos de contexto considerados por Tornatzky e Fleischer (1990) 

Contexto Organizacional 
 

Estrutura organizacional 

 Orgânica e mecanística 

 Limites de abrangência da estrutura formal 
Fatores de processo e inovação tecnológica 

 Relação informal e comunicação 

 Comportamento de liderança da alta gerência 
Tamanho e folga 

 Folga de recursos (disponibilidade de humanos, 
financeiros e estruturais) 

 Tamanho da organização 

Contexto Tecnológico 
 

Tecnologias disponíveis 
Características da tecnologia 
Equipamentos e métodos atuais 

Contexto Ambiental 
 

Características da indústria e estrutura do mercado 

 Tamanho da empresa 

 Intensidade da competição 

 Relações consumidor-fornecedor 

 Incerteza ou volatilidade do mercado 

 As dimensões da competição 

 Ciclo de vida da indústria 

Infraestrutura de suporte à tecnologia 

 Custos do trabalho 

 Habilidades da força de trabalho disponível 

Regulamentação governamental 
 

Fonte: Adaptado de Tornatzky e Fleischer (1990) 

 
 
A abrangência da lógica do modelo proposto por Tornatzky e Fleischer 

(1990), o difundiu amplamente e passou a ser adaptado e aplicado em diversos 

estudos por outros pesquisadores, principalmente para analisar a adoção de 

tecnologias de informação e de comunicação, como Open Systems (CHAU; TAM, 

1997), E-commerce (Oliveira & Martins, 2008), E-business (Oliveira & Martins, 2010), 

Adoção de E-business (Zhu et al., 2003). 
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2.4.5 O modelo de Yap e Souder (1993) 
 

Yap e Souder (1993) propuseram um sistema de filtro para avaliação e 

seleção de tecnologia, composto por dois elementos básicos: o filtro de eliminação e 

o procedimento de seleção de tecnologia. O filtro de eliminação representa o 

primeiro estágio para as tecnologias analisadas. Nesse estágio, as tecnologias são 

avaliadas inicialmente, de maneira sequencial, por quatro telas de parâmetros: 

ajuste estratégico, ambiente competitivo, ambiente tecnológico e ambiente de 

mercado.  

Esses parâmetros são utilizados para avaliar as tecnologias candidatas sob 

os seguintes aspectos: incertezas de sucesso técnico e comercial, a base histórica 

das tecnologias, os recursos requeridos para desenvolver tecnologias, o grau que as 

tecnologias contribuem para a missão estabelecida e o atual estágio do ciclo de vida 

das tecnologias. Somente aquelas tecnologias consideradas relevantes para a 

organização passam por esse filtro de avaliação inicial são submetidas à fase de 

seleção final. 

 
 

 
 

Figura 9 - Hierarquia conceitual do objetivo, sub-objetivos e atributos. 
Fonte: Yap e Souder (1993, p. 463). 

 

No procedimento de seleção, o modelo de Yap e Souder (1993) assume 

que o objetivo de selecionar tecnologias é maximizar os benefícios para a 

organização. Esse objetivo conceitual é então decomposto em uma hierarquia de 

sub-objetivos e atributos mensuráveis, que visam permitir uma avaliação adequada 

e alcançar maior objetividade nessa fase. A hierarquia dos objetivos, sub-objetivos e 

atributos do modelo proposto por Yap e Souder (1993) está ilustrada na Figura 9. 
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O filtro de avaliação e seleção de tecnologias é considerado por Yap e 

Souder (1993) um sistema dinâmico e flexível, capaz de lidar com uma diversidade 

de eventos de seleção externos. Argumentam ainda, que o modelo fornece um 

quadro estruturado para avaliar os méritos de novas tecnologias por usar critérios 

que são relevantes para a organização em função da sua situação atual. Além disso, 

a sua flexibilidade permite que os critérios sejam ajustados em função de mudanças 

de foco da organização ou mudanças impostas pelo ambiente. 

 

2.4.6 O modelo de Frambach e Schillewaert (2002). 
 

Outro modelo conceitual sobre adoção de inovação organizacional foi 

proposto por Frambach e Schillewaert (2002). Esse modelo considera 

essencialmente determinantes de nível organizacional na adoção de inovações, 

assemelhando-se a um comportamento de compra da organização, em que 

características individuais, fatores interpessoais e organizacionais são variáveis que 

afetam decisivamente o processo de decisão de compra. 

 

 
 

Figura 10 - Modelo conceitual de adoção de inovação organizacional 
Fonte: Frambach e Schillewaert (2002, p. 165) 

 

As características percebidas da inovação (vantagem relativa, 

compatibilidade, complexidade, experimentação, observabilidade e incerteza) 

formam o núcleo do modelo. Aliadas às características da organização adotante 

(tamanho, estrutura, inovatividade organizacional ou postura estratégica), dois 
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fatores influenciam o processo de adoção: características da inovação e elementos 

ambientais (estratégias de marketing do fornecedor, redes sociais e pressões 

competitivas) (Frambach & Schillewaert, 2002). A Figura 10 mostra o modelo. 

Pode-se observar que o modelo de Frambach e Schillewaert (2002) se 

assemelha ao modelo de Tornatzky e Fleischer (1990), no que se refere a fatores 

macro. Mas em parâmetros caracterizantes inclui novos elementos de análise para a 

seleção de inovações, tanto organizacionais, quanto ambientais e da tecnologia. 

 

2.4.7 O modelo de Shehabuddeen et al. (2006) 
 

No modelo de Shehabuddeen et al. (2006) a estrutura de seleção de 

tecnologia, composta de filtros de seleção, é semelhante ao modelo proposto por 

Yap e Souder (1993). Nesse modelo podem ser identificados dois filtros de seleção, 

divididos em requisitos e critérios de adoção. O filtro de requisitos, é decomposto em 

três sub-requisitos considerados críticos para o sucesso da seleção de tecnologia: 

técnicos, financeiros e pressões externas.  

No segundo, filtro de adoção, somente as tecnologias remanescentes, que 

passaram pelo primeiro filtro e consideradas adequadas para a adoção pela 

organização, são avaliadas. O filtro de adoção é decomposto em cinco sub-filtros: 

integrabilidade, usabilidade, adequação do fornecedor, alinhamento estratégico e 

risco, cada qual composto por critérios específicos (Shehabuddeen et al., 2006). 

O modelo considera ainda que fatores internos e externos do negócio 

influenciam os fatores contidos nos dois filtros. Os fatores internos considerados são 

as funções produção, finanças e recursos humanos. Os fatores externos são 

representados pelos consumidores, fornecedores de tecnologia, competidores e 

estrutura regulatória (Shehabuddeen et al., 2006). 
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Figura 11 - Estrutura da seleção de tecnologia 
Fonte: Shehabuddeen et al. (2006, p.326) 

 

Embora mantenha na sua base a análise de fatores internos, externos e da 

tecnologia, o modelo de Shehabuddeen et al. (2006) se difere dos modelos 

anteriores ao criar um processo de dupla filtragem para selecinar uma tecnologia. 

Além disso, novos aspectos passam a ser considerados no conjunto de parâmetros 

para a seleção de tecnologia. 

 

2.4.8 O modelo de Shen et al. (2010). 
 

No estudo para selecionar tecnologias emissão de luz de diodo orgânico 

OLED (do inglês, Organic Light Emitting Diode), Shen et al. (2010) utilizaram um 

modelo híbrido de seleção de tecnologias emergentes, composto de quatro escalas: 

mérito tecnológico, efeitos no negócio, potencial de desenvolvimento da tecnologia e 

risco. A descrição dessas escalas e critérios é apresentada no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Escalas e critérios de seleção de Shen et al. (2010) 

Escalas/Critérios Descrição 

Mérito tecnológico 
Avanço da tecnologia 
 
Inovação da tecnologia 
Tecnologia-chave 
 
Tecnologia proprietária 
 
 
Genéricos de tecnologia 
 
Conexões tecnológicas 
 
 
Estendibilidade Tecnológica 

 
Nível de avanço da tecnologia em comparação com a 
tecnologia existente. 
Grau de inovação da tecnologia. 
Se a tecnologia é crítica para o desenvolvimento do 
produto ou da indústria. 
Se o projeto de tecnologia vai gerar uma posição 
proprietária da tecnologia através dos direitos de 
propriedade intelectual. 
Se a tecnologia é uma tecnologia genérica para a 
indústria. 
Se a tecnologia é aplicável para vários produtos; a mais 
aplicações tecnológicas, a conexões tecnológicas 
superiores. 
A extensão em que a tecnologia tem o potencial para 
posterior desenvolvimento de tecnologia. 
 

Efeito de Negócios 
Potencial retorno sobre o investimento 
 
Efeito sobre a quota de mercado 
existente (market share). 
Potencial de novo mercado 
 
Tamanho potencial do mercado 
 
Tempo para a tecnologia. 

 
O potencial de retorno sobre o investimento na 
tecnologia. 
Se a tecnologia pode aumentar a quota de mercado 
(market share) existente. 
Se a tecnologia tem o potencial de criar um novo 
mercado. 
O tamanho potencial do mercado nos quais os produtos 
aplicam a tecnologia. 
Se este é o momento certo para desenvolver a 
tecnologia. 

Potencial de desenvolvimento da 
tecnologia. 
Disponibilidade técnica de recursos 
 
Equipamento de suporte 
 
Oportunidade para o sucesso técnico 
 

 
Acesso para que a tecnologia possa obter recursos 
técnicos. 
Extensões à tecnologia que podem ser apoiadas por 
facilidades necessárias; 
Oportunidade de sucesso para tecnologia proposta e se 
houver qualquer tecnologia semelhante bem sucedida. 
 

Risco 
Risco comercial 
Risco técnico 
Dificuldades técnicas 

 
Potencial risco comercial das aplicações. 
Potencial risco técnico do desenvolvimento de 
tecnologia. 
Se as aplicações podem ser produzidas em massa. 

Fonte: Shen et al. (2010, p.159). 

 

As escalas e critérios utilizados por Shen et al. (2010) formam um conjunto 

mais robusto para avaliar mérito técnico, de potencial de mercado e de suporte de 

tecnologias. Porém, a importância da sua adequação aos fatores organizacionais, 

como estrutura, capacidade, experiência tecnológica, processos e modelo de 

negócios adotado pela organização são negligenciadas. 
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2.4.9 Outros estudos sobre seleção de inovações.  
 

Além dos modelos de seleção de tecnologia descritos anteriormente, outros 

modelos podem ser encontrados na literatura. Por exemplo, Iacovou et al. (1995) 

pesquisaram características de sistemas interorganizacionais para explicar a adoção 

de inovações em tecnologias de informação voltadas para o intercâmbio eletrônico 

de dados - EDI (do inglês, Eletronic Data Interchanging). O modelo, semelhante ao 

modelo de Tornatzky e Fleischer (1990), é constituído de três fatores: a) prontidão 

organizacional – disponibilidade de recursos financeiros e de recursos de tecnologia 

de informação; b) benefícios percebidos – benefícios percebidos da inovação; e c) 

pressão externa – pressão competitiva e poder do parceiro comercial.  

Já no estudo de Coldrick et al. (2005) os fatores técnicos, corporativos e 

estratégicos são considerados fundamentais no processo de seleção de tecnologias. 

Além destes, os autores consideram ainda relevantes os fatores relacionados com a 

estrutura regulatória, de mercado, de aplicação da tecnologia e financeiros. 

Rahal e Rabelo (2006) pesquisaram as características mais determinantes 

para o licenciamento e comercialização de tecnologias originadas nas universidades. 

As características foram divididas em determinantes institucionais, relacionadas ao 

inventor, relacionadas à tecnologia avaliada, ao mercado e à comercialização e 

características relacionadas à propriedade intelectual.  

A pesquisa revelou que as características consideradas mais importantes 

pelos profissionais responsáveis pela decisão de licenciar tecnologias foram: a força 

da propriedade intelectual, significantes benefícios identificáveis, a exclusividade e 

superioridade da tecnologia, a probabilidade de sucesso no mercado, benefícios 

quantificáveis, vantagens competitivas sustentáveis, exclusividade da propriedade 

intelectual, necessidades atuais e imediatas do mercado, clareza da patente, 

viabilidade técnica e tempo de desenvolvimento para o mercado (Rahal & Rabelo, 

2006). 

A literatura sobre seleção de inovações apresenta diversos modelos para 

selecionar tecnologias. Mas a complexificação dos negócios contemporâneos exige 

modelos cada vez mais sofisticados, que atendam as necessidades atuais das 

empresas. Da mesma forma, a sofisticação da estrutura do meio econômico requer 

essencialmente um modelo consolidado de transações socioeconômicas (essência 
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de um negócio) mais eficiente, flexível e capaz de adaptar-se aos novos recursos 

tecnológicos.  

Nesse contexto, um modelo de seleção de tecnologia, que agregue novos 

parâmetros e indicadores que estejam em conformidade com a nova realidade e 

que, ao mesmo tempo, considere a estrutura da base tecnológica existente na 

empresa e a consonância com o seu modelo de negócio, pode contribuir para uma 

gestão da tecnologia mais eficiente nas organizações. Nesse sentido, propõe-se um 

modelo de seleção de tecnologias/inovações composto de um conjunto de 

parâmetros e indicadores que considera o contexto de negócios contemporâneo. 

 

2.4.10 O modelo proposto 
 

O sistema de seleção ex ante de tecnologias proposto neste trabalho, 

representado na Figura 12, mostra o processo, a estrutura e os relacionamentos dos 

elementos que o compõem.  

A estrutura apresentada no modelo se baseia nos principais fatores que 

influenciam a tomada de decisões sobre a seleção de tecnologia, apontados pela 

literatura especializada sobre a seleção de tecnologia (Quadros 5, 6 e 7). Agrupou-

se-os de maneira a formar os três elementos-chave estuturais do modelo: elementos 

relacionados ao (a) Entorno Competitivo, elementos relacionados ao (b) Modelo de 

Negócio e elementos relacionados à (c) Tecnologia em aquisição, que em conjunto 

formam o Sistema de Seleção ex ante. No modelo, cada um desses elementos 

estão decompostos em parâmetros e indicadores para permitir a mensuração da 

validade. 

O modelo segue a lógica do modelo de Tornatzky e Fleischer (1990), que é 

estruturado em torno de três elementos (ambiente, tecnologia e organização) do 

contexto da empresa. Segundo esses autores tais elementos exercem forte 

influência no processo de adoção de inovações. Porém, os elementos propostos 

para o presente trabalho diferem nos parâmetros centrais, em especial, em seus 

indicadores. Estão estruturados na forma de um processo de influências sobre o 

sistema de seleção de novas tecnologias ou inovações. 
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Figura 12 - O modelo teórico de seleção de tecnologia proposto. 

 
 

O elemento Entorno Competitivo representa o ambiente de competição e 

caracteriza o mercado onde a empresa atua. É composto pelos parâmetros: 

características do mercado e fatores de competição. Esse último envolve o nível de 

competição do segmento de produtos e a homogeneidade ou diferenciação dos 

produtos. Os indicadores mensuráveis definidos para avaliar esses parâmetros são: 

 Competição no mercado. 

 Barreiras protetoras à entrada. 

 Estratégia de inovação predominante no ramo. 

 Fatores de competição do entorno competitivo: domínio tecnológico, 

estratégia de preço, eficácia operacional (qualidade/produtividade), 

ocupação de nichos de mercado e diferenciação nos produtos. 

O elemento Modelo de Negócio é composto por três parâmetros: desenho 

organizacional, fatores de negócio e indução competitiva. Estes parâmetros serão 

mensurados pelos indicadores: 

Desenho organizacional: 

 Maturidade tecnológica da empresa. 

 Capacidade de absorver inovações. 

 Capacidade dos recursos humanos. 
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 Desenho estrutural compatível 

 Recursos de apoio ao desenvolvimento tecnológico. 

 Facilidade de adoção de novos processos. 

Fatores de negócio: 

 Proposta de valor 

 Manutenção do controle estratégico 

 Ampliação do controle estratégico 

Indução competitiva: 

 Potencial de retorno 

 Potencial de expansão do mercado atual 

 Potencial para abrir novo mercado 

 Potencial para incrementar o domínio tecnológico da empresa 

 Política de domínio tecnológico 

O elemento do modelo proposto é a tecnologia que está sendo avaliada. 

Para a sua avaliação foram definidos quatro parâmetros: natureza e características 

da tecnologia, disponibilidade e acessibilidade, fornecedor e risco. Os indicadores 

mensuráveis para avaliar cada parâmetro são: 

Natureza e características da tecnologia em aquisição: 

 Grau de inovação 

 Tecnologia-chave 

 Grau de sofisticação da tecnologia 

 Uso imediato 

 Vantagem competitiva relativa 

 Compatibilidade com os objetivos estratégicos da empresa 

 Compatibilidade com a experiência tecnológica da empresa 

 Potencial para desenvolvimento de tecnologia complementar 

Disponibilidade e acessibilidade: 

 Raridade de especialistas disponíveis na tecnologia 

 Facilidade de acesso à tecnologia 

 Disponibilidade de suporte técnico 

 Risco potencial de insucesso de comercialização dos produtos 

resultantes 
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Fornecedor: 

 Reputação do fornecedor 

 Dependência do fornecedor 

 Credibilidade do fornecedor 

 Assistência pós-venda 

Risco: 

 Risco potencial de insucesso de produção (em massa) com base na 

nova tecnologia 

 Risco potencial de insucesso na evolução da tecnologia para outros 

usos. 

Para cada indicador foram definidas métricas (números escalares a serem 

associados de forma subjetiva pelos respondentes no questionário) que possibilitam 

mensurar estatisticamente a importância dos parâmetros e sua contribuição para a 

decisão de adotar ou rejeitar a inovação. 

O elemento “Modelo de Negócio” foi inserido neste modelo em virtude da 

crescente importância que vem recebendo como função central para os negócios na 

atualidade. Esse conceito é amplamente defendido pela literatura especializada mais 

recente (Chesbrough & Rosenbloom, 2002; Osterwalder & Pigneur, 2011; Amit & 

Zott, 2010; Chesbrough, 2006), o que torna o modelo de seleção proposto mais 

robusto e condizente com a atual realidade dos negócios. 

O processo de seleção deve ser capaz de identificar uma nova tecnologia 

que mais se ajusta à organização, sob diversos critérios, entre os quais o modelo de 

negócio, cuja função é transformar a tecnologia selecionada em valores econômicos 

para a organização (Chesbrough & Rosenbloom, 2002), pois descreve a forma de 

criar, entregar e capturar valor pela organização (Osterwalder & Pigneur, 2011). Por 

isso, a compatibilidade do modelo de negócio adotado pela organização não pode 

ser negligenciada e se torna imperativa no processo de seleção de tecnologias 

externas.  
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2.5 Modelo de Negócio 

 

O surgimento e a discussão em torno do tema modelo de negócio vêm 

recebendo crescente interesse e atenção por parte dos pesquisadores, consultores 

e gestores (Demil & Lecocq, 2010). O conceito de modelo de negócio tornou-se 

predominante a partir da década de 1990, em função do advento da internet, do 

rápido crescimento de mercados emergentes e da expansão das indústrias e 

organizações dependentes de tecnologias pós-industriais (Zott et al., 2011; Demil & 

Lecocq, 2010). 

Embora o tema tenha despertado grande interesse, na literatura não se 

encontra uma definição consensual de modelo de negócio, e podem-se identificar 

diferentes ênfases. Entretanto, parece haver consenso dos autores de que, 

enquanto função, o modelo de negócio articula a proposição de valor da empresa, 

as suas fontes de receitas, os recursos usados para obter rendas e os mecanismos 

de gestão da cadeia de relacionamentos da empresa (Osterwalder & Pigneur, 2011; 

Amit & Zoot, 2010). Nas definições dos principais autores essas características 

podem ser observadas. 

 

Quadro 4 - Definições de modelo de negócio 

Definição de modelo de negócio Autor 

Uma arquitetura dos produtos, serviços e fluxos de informações, incluindo 
uma descrição dos vários atores de negócios e seus papéis; uma 
descrição dos potenciais benefícios para os vários atores do negócio, uma 
descrição das fontes de receitas. 

 
Timmers (1998) 

Modelo de negócio descreve a perspectiva de geração de receita e o  
posicionamento na cadeia de valor. 

Rappa (2001) 

O conteúdo, estrutura e governança das transações projetadas de forma a 
criar valor através da exploração de oportunidades de negócio. 

Amit e Zott (2001) 

Modelo de negócio é uma rede de valor que visa criar valor para os 
clientes, para a empresa e para os fornecedores. 

Bovet e Martha 
(2001) 

É a lógica heurística que conecta o potencial técnico com a realização de 
valor econômico. 

Chesbrough e 
Rosenbloom (2002) 

Apresenta um grupo de variáveis de decisão que estão interrelacionados à 
estratégia, arquitetura e aspectos econômicos para a sustentabilidade. 

Morris (2005) 

Criação e captura de valor são as duas principais funções do modelo de 
negócios. 

Chesbrough (2006) 

Articula a lógica, os dados e outras evidências que suportam a proposição 
de valor para o cliente, e uma estrutura viável de custos e receitas para a 
empresa entregar esse valor. 

 
Teece (2010) 

Modelo de negócio descreve a forma de criar, capturar e entregar valor 
pela organização. 

Osterwalder e 
Pigneur (2011) 

Modelo de negócio é a descrição dos sistemas de atividades como 
empresa entrega valor aos diferentes participantes e como se conecta com 
mercados de produtos. 

 
Zott e Amit (2001) 
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O que se apreende das definições encontradas na literatura é que o 

modelo de negócio serve como instrumento para congregar e transformar partes 

interdependentes da estrutura, processos e atividades em um único sistema 

integrado de análise para melhorar o desempenho da organização. 

Sorescu et al. (2011) analisaram inovações em modelos de negócios de 

empresas de varejo e argumentam que o modelo de negócio deve esboçar a forma 

como a empresa cria valor para os consumidores através das atividades de 

desenvolvimento de produtos e flexibilização de preços. Deve esboçar também a 

maneira como o valor é apropriado, por meio da melhoria dos resultados e 

mudanças na estrutura de gestão, no sentido de reduzir custos de oportunidades, 

aumentar os custos de mudança para os consumidores, ou reduzir a influência 

exercida sobre a empresa pelos diversos stakeholders.  

Esses autores definem o modelo de negócio como um sistema 

independente de estruturas, atividades e processos que serve como uma lógica de 

organização da empresa para criar valor para os clientes e de apropriar valor para si 

e para seus parceiros (Sorescu et al., 2011). 

Para explicar e caracterizar um modelo de negócio, alguns autores fazem a 

sua decomposição em módulos. Johnson et al. (2008), por exemplo, fornecem 

quatro elementos de um modelo de negócio que, interligados e em conjunto, criam e 

entregam valor.  

O primeiro é a proposição de valor para o cliente, que significa criar valor 

para os clientes através da oferta de soluções para os seus problemas. O segundo é 

a fórmula de lucro, que define como a empresa cria valor para si enquanto fornece 

valor para o cliente. O terceiro são os recursos chave utilizados para a entrega de 

valor aos clientes, como pessoas, tecnologia, produtos, equipamentos, informação, 

canais, alianças e parceiros. O último são os processos chave, que envolvem 

desenvolvimento do pruduto, produção, marketing, treinamento e tecnologia de 

informação (Johnson et al., 2008). 

Na visão de Osterwalder e Pigneur (2011, p.14), “um modelo de negócios 

descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por uma organização”. Para 

explicar essa lógica para uma organização gerar valor, os autores propõem nove 

componentes que descrevem um modelo de negócios. O primeiro componente é 

segmentos de clientes, que define os agrupamentos de segmentos de clientes que a 
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empresa visa alcançar e servir. O segundo é a proposta de valor, ou seja, o pacote 

de produtos e serviços oferecidos para criar valor para os clientes.  

O terceiro componente é canais, que envolvem comunicação, distribuição e 

venda, utilizados no contato com os clientes, para que possam conhecer, avaliar, 

comprar e obter informações sobre os produtos e serviços da empresa. O quarto é 

relacionamento com clientes, que define os tipos de relação da empresa com 

segmentos de clientes, visando a conquista, retenção dos clientes e a ampliação das 

vendas. O quinto é fontes de receitas, que representa o dinheiro gerado pela 

empresa a partir de cada segmento de clientes (Osterwalder & Pigneur, 2011).  

O sexto componente é recursos principais que delineia os recursos 

fundamentais necessários para que modelo de negócios funcione e permita a 

criação e a oferta da proposta de valor, o alcance de mercados, a manutenção de 

relacionamentos com clientes e a obtenção de receita. O sétimo é atividades-chave, 

que delineiam as principais ações requeridas para uma empresa operar com 

sucesso. Em atividades de produção se referem ao desenvolvimento, produção e 

entrega de produtos de qualidade superior (Osterwalder & Pigneur, 2011).  

O oitavo componente é parcerias principais e mostra a rede de 

fornecedores e parceiros envolvidos para que o modelo de negócios funcione. Visa a 

otimização e economia de escala, a redução de riscos e a aquisição de recursos e 

atividades particulares. O nono é a estrutura de custos, que apresenta todos os 

custos relacionados na operacionalização de um modelo de negócios (Osterwalder 

& Pigneur, 2011). Os nove componentes e suas inter-relações estão representadas 

na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Os componentes do modelo de negócio de Osterwalder e Pigneur (2011)  
Fonte: http://businessmodelalchemist.com/2005/11/what-is-business-model.html 
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Quando desdobrado nesses nove componentes, Osterwalder e Pigneur 

(2011) acreditam que o modelo de negócios representa um importante esquema 

para a implementação da estratégia, por meio das estruturas organizacionais, dos 

processos e sistemas, pois abrange as quatro principais áreas de um negócio: 

clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. 

 

2.5.1 O modelo de negócio como rede de valor de Bovet e Martha (2001) 

 

O modelo de negócio é concebido por Bovet e Martha (2001) como uma 

rede dinâmica e flexível de valor, semelhante a uma cadeia de suprimentos digital, e 

visa ampliar a satisfação do cliente e a lucratividade da empresa. Os autores 

defendem que o fluxo de lucro e valor está migrando de antigos modelos de negócio 

para outros mais bem elaborados, mais eficientes na maximização dos serviços para 

os clientes, cujo resultado é a geração de maiores lucros para as empresas.  

Bovet e Martha (2001) argumentam que as empresas precisam remodelar 

seu modelo de negócio em função de fatores que alteram os fundamentos da 

configuração dos negócios atualmente. Os principais fatores apontados pelos 

autores são: 

a) maior exigência dos clientes - demandam rapidez, serviços e 

personalização e preços baixos; 

b) surgimento da internet e da tecnologia digital - imprimem maior agilidade 

na conexão e transmissão de informações, advento do e-business, entrega 

rápida e maior eficiência; 

c) a crescente pressão competitiva - surgimento de novos 

empreendimentos que ameaçam os negócios já estabelecidos, as 

inovações migram rapidamente para outros segmentos, declínio dos 

preços, a obsolescência e a redução do ciclo de vida dos produtos 

estimulam a inovação; 

d) o advento da globalização - a superação das barreiras físicas pelos 

avanços da tecnologia de informação e comunicação permite explorar e 

acessar novos clientes de fornecedores no mercado global. 

Em função desses fatores e para maximizar valor para a organização, 

Bovet e Martha (2001) propõem cinco elementos para a criação de valor que um 
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modelo de negócio deve conter: proposta de valor, abrangência, fontes de lucro, 

controle estratégico e execução.  

Neste trabalho, somente a proposta de valor e o controle estratégico serão 

utilizados na pesquisa. Essa opção se justifica pela importância desses elementos 

do modelo de negócio e determinantes para a seleção de tecnologia, objeto deste 

trabalho e para a gestão de tecnologia nas empresas. Isso porque a falta de 

alinhamento desses elementos do modelo de negócio da empresa com a tecnologia 

a ser selecionada pode tornar inútil a sua incorporação. 

Para Bovet e Martha (2001), a proposta de valor é o elemento central do 

modelo de negócio e refere-se ao conjunto de produtos ou serviços que a empresa 

oferece e que criam utilidade para os clientes. Isso envolve principalmente a entrega 

de um serviço excepcional, soluções convenientes e personalização.  

Um serviço excepcional é caracterizado pela rapidez operacional e pela 

confiabilidade, ou seja, entrega do produto ou serviço de forma previsível e conforme 

esperado pelo cliente. As soluções convenientes identificam as necessidades de 

comodidade e oferecem a solução precisa ao cliente. A personalização permite que 

o conjunto de opções de atributos do produto ou serviço oferecido seja definido pelo 

cliente (Bovet & Martha, 2001). 

O controle estratégico é, segundo Bovet e Martha (2001), o elemento do 

modelo de negócio incumbido da proteção dos lucros à longo prazo, e é alcançado 

através dos seguintes mecanismos: 

 Marca - produto ou serviço que possui reconhecimento, confiança e 

fidelidade perante os clientes pelas características de qualidade superior 

e soluções que oferece; 

 Elos com os clientes - a sua formação cria relacionamentos de 

exclusividade e sua troca gera custos para os clientes, que garantem a 

sua fidelidade. 

 Relacionamentos com parceiros - relacionamentos singulares com 

parceiros e fornecedores que não podem ser imitados. 

 Modelo inovador - o controle estratégico é obtido pelo pioneirismo na 

comercialização de um novo produto ou tecnologia e gera vantagens 

pela diferenciação. 

 Preço baixo - possibilitado pela economia de custos. 
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Bovet e Martha (2001) consideram que o grau de controle estratégico é 

determinado por esses mecanismos, pois são importantes para a proteção dos 

lucros da empresa, o fortalecimento dos laços de fidelidade com os clientes e 

fornecedores e para inibir a concorrência. 

 

2.5.2 Importância do modelo de negócio para a seleção de tecnologias. 

 

O estudo realizado por Zott et al. (2011) identificou que o modelo de 

negócio tem sido empregado majoritariamente na literatura para explicar três 

fenômenos: (a) e-businees e o uso da tecnologia de informação nas organizações, 

que aborda o modelo de negócio no contexto de negócios baseados na internet e o 

papel das empresas no seu ambiente competitivo; (b) gestão estratégica, em que o 

modelo de negócio é usado para explicar aspectos como a criação de valor, 

vantagem competitiva e o desempenho das empresas, e (c) inovação e gestão da 

tecnologia, onde o modelo de negócio é visto como elemento fundamental para a 

comercialização de tecnologia e de inovações. 

No que tange ao emprego do modelo de negócio relacionado à inovação e 

gestão da tecnologia, Zott et al. (2011) mostram que duas ideias complementares 

podem ser identificadas. A primeira é de que as empresas comercializam seus 

produtos, ideias inovadoras e tecnologias por meio de seu modelo de negócio. A 

segunda, que o próprio modelo de negócio tornou-se um novo assunto de inovação, 

em complemento aos processos, produtos e inovação organizacional e que envolve 

novas formas de cooperação e colaboração. 

A importância do modelo de negócio, enquanto mecanismo organizacional 

para levar a tecnologia ao mercado já vinha sendo defendida por Chesbrough (2010, 

p.354) ao afirmar que a “tecnologia por si só não tem um valor individual objetivo. O 

valor econômico da tecnologia permanece latente até que seja comercializada de 

algum modo via um modelo de negócio”. O autor argumenta que se a mesma 

tecnologia for comercializada de dois modos diferentes produzirá retornos 

econômicos distintos. Por isso, a comercialização bem sucedida da tecnologia ou 

dos produtos resultantes da mesma depende fortemente do modelo de negócio da 

organização. 

Adicionalmente, Zott et al. (2011) enfatizam que o modelo de negócio 

acarreta consequências para a inovação tecnológica, assim como pode ser moldado 
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pela inovação. Isso é reforçado por Chesbrough (2007) que sugere o modelo de 

inovação aberta, no qual as empresas precisam adotar novos modelos de negócios, 

mais abertos e moldados para uma nova realidade nos negócios e que envolve 

partilhar e licenciar tecnologias, o próprio modelo de negócio pode ser visto como 

objeto de inovação.  

Por isso, Zott et al. (2011) mencionam que atualmente, além de incorporar 

tecnologias para desenvolver produtos e serviços inovadores e atrativos, as 

empresas precisam desenvolver modelos de negócios singulares, que sejam 

capazes de explorar todo potencial comercial e econômico das tecnologias no 

mercado.  

Nesse sentido, observa-se que há um crescente consenso de que modelo 

de negócio é o elemento chave do desempenho da organização (Bovet & Martha, 

2001; Zott et al., 2011, Chesbrough, 2010, Osterwalder & Pigneur, 2011), e sendo a 

inovação um dos fatores determinantes do desempenho dos negócios, selecionar 

bem e criteriosamente tecnologias que formarão a base de domínio tecnológico de 

uma organização é processo crítico para garantir aquele desempenho. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

 

Nesta sessão serão apresentados os procedimentos para a coleta de dados 

e suas análises. 

 

3.1 Desenho da metodologia da pesquisa. 
 

Para a realização da pesquisa foi empregado o método de pesquisa 

quantitativo que é caracterizado pelo emprego da quantificação tanto na coleta das 

informações, quanto no seu tratamento por meio de ferramentas estatísticas. Neste 

caso, a finalidade básica das ferramentas estatísticas é garantir a precisão dos 

resultados e evitar distorções de análise e de interpretação, o que confere aos 

resultados uma maior margem de confiança (Cooper & Schindler, 2003). 

Nas pesquisas quantitativas a obtenção dos dados é feita utilizando-se um 

maior número de respondentes e a técnica de coleta de dados mais comumente 

empregada são questionários estruturados que utilizam escalas de mensuração, que 

permitam a posterior realização de análises estatísticas. Através dessa metodologia, 

objetiva-se mensurar os dados com o emprego de recursos e técnicas estatísticas 

(Cooper & Schindler, 2003; Hair et al., 2009).  

A opção para esta pesquisa foi o emprego de técnicas de análise 

multivariadas, em função da sua natureza e de sua capacidade de identificar 

relações complexas (Hair et al., 2009), como as analisadas neste estudo. Nesta 

pesquisa, utilizou-se a Modelagem de Equações Estruturais (MEE), que será melhor 

detalhada nas análises e interpretações dos dados.  

O método possui caráter inferencial, pois busca, com o apoio em técnicas 

estatísticas, inferir generalizações derivadas dos dados observados (Kerlinger, 

1980). O trabalho se enquadra ainda como um estudo exploratório, caracterizado 

por Selltiz et al. (1975) como tipo de estudo mais recomendado nos casos em que o 

conhecimento sobre o assunto ainda é reduzido e, por isso, tem a finalidade de 

aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno. A Figura 14 sintetiza 

o desenho das etapas da pesquisa. 
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Figura 14 - Representação do desenho da pesquisa 

 

3.2 População e amostra. 
 
A população ou o universo da pesquisa é definido por Levin (1985) como o conjunto 

de sujeitos sociais (empresas) que partilham de, pelo menos, uma característica em 

comum. No caso desta pesquisa, utilizou-se como universo, 1.624 empresas de 

base tecnológica, cuja natureza envolve o constante processo de inovação 

tecnológica. Desse universo obteve-se uma amostra, ou seja, uma parcela 

representativa da população (Selltiz et al., 1975), de 145 empresas para realizar o 

estudo. O tipo de amostragem utilizado foi por conveniência, ou seja, a amostragem 

feita por seleção dos membros da população baseada em maior acessibilidade e 

maior disponibilidade para preenchimento do questionário (Schiffman & Kanuk, 

2000). 

O universo de 1.624 empresas de base tecnológica foi composto por uma 

gama variada de setores, distribuídos em Serviços Tecnológicos, Químico, 

Eletroeletrônico, Autopeças, Máquinas e Equipamentos, Petroquímico, Energia, 

Biotecnologia, Papel e Celulose, Alimentos, Construção Civil, Siderurgia, Mineração 

e outros. Nos setores acima estão representadas as principais forças econômicas do 

país, justificando plenamente a consideração de suas empresas como sujeitos 

sociais dessa pesquisa. 

O universo das 1.624 empresas envolve empresas vinculadas à Associação 

Nacional de Pesquisa em Empresas Inovadoras (ANPEI), Agência USP de 

Inovação, Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), Sebrae, empresas 

graduadas de parques tecnológicos e de incubadoras de empresas, além de outras 

empresas de contato do pesquisador.  
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3.3 Instrumento para coleta de dados 
 

O instrumento para realizar a coleta de dados desta pesquisa foi um 

questionário estruturado e fechado. O questionário foi elaborado seguindo a lógica 

de seleção de inovações proposta por Tornatzky e Fleischer (1990), que sugere que 

o processo de seleção deve levar em consideração três dimensões básicas: 

organização, ambiente externo e tecnologia.  

Com base nessa lógica, como já descrito e justificado anteriormente, 

substituiu-se neste trabalho a dimensão “organização”, por “modelo de negócio”. 

Para tanto, utilizou-se concepção de Bovet e Martha (2001) de modelo de negócio, 

focando apenas dois parâmetros: proposta de valor e controle estratégico. Esse 

parâmetro e os dois indicadores foram incluídos em função do valor que 

representam para a seleção de inovações organizacionais e pela crescente 

importância que o modelo de negócios vem recebendo na área de gestão. 

A partir dessa lógica de três dimensões, foram definidos os parâmetros e 

seus respectivos indicadores de seleção de tecnologias segundo a literatura 

especializada (Tornatzky & Fleischer, 1990; Rogers, 2003; Yap & Souder, 1993; 

Iacovou; 1995; Frambach & Schillewaert, 2002; Coldrick, 2005; Rahal & Rabelo, 

2006; Shehabuddeen et al., 2006 ; Shen et al., 2010). 

O questionário, portanto, envolveu nove parâmetros: desenho 

organizacional, fatores de negócio, indução competitiva, características do mercado, 

fatores de competição, natureza e características da tecnologia, disponibilidade e 

acessibilidade, risco e fornecedor. Para cada um destes parâmetros foram definidos 

indicadores que permitem mensurar as contribuições relativas no processo de 

seleção de inovações.  

Para tanto, o questionário foi submetido a três especialistas da área de 

inovação e a três gestores de inovação de empresas de contato do pesquisador, 

para avaliação, refinamento e adequação dos itens que compõem o questionário. As 

sugestões apresentadas foram incorporadas ao questionário, visando uma maior 

clareza e objetividade. Os indicadores, códigos, seus respectivos parâmetros e a 

fonte na literatura de onde foram baseados encontram-se nos quadros 5, 6 e 7. 
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Quadro 5 - Indicadores da dimensão Modelo de Negócio. 

 

 

 

Quadro 6 - Indicadores da dimensão Entorno Competitivo. 

 

  
Cód. 

Indicadores/Variáveis manifestas Autores 

M
o

d
e

lo
 d

e
 N

e
g

ó
c
io

 

D
e

s
e

n
h
o

 O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l DO_1 Possuir experiência em gestão da tecnologia Tornatzky; Fleischer 

(1990); Bovet; Martha 
(2001);  
Zott et al. (2011); 
Chesbrough (2007; 
2010); Osterwalder; 
Pigneur, (2011);  
Shen et al. (2010);  
Shehabuddeen et al. 
(2006);  Frambach; 
Schillewaert (2002). 

DO_2 Possuir capacidade de absorver a nova tecnologia 

DO_3 
Possuir recursos humanos capacitados a lidar com a nova 
tecnologia 

DO_4 
Possuir uma estrutura organizacional que suporte o uso da 
nova tecnologia 

DO_5 
Dispor de recursos suficientes de apoio ao desenvolvimento 
tecnológico interno 

DO_6 Possuir uma cultura para a adoção de novos processos 

F
a

to
re

s
 d

e
 

N
e

g
ó

c
io

 

FN_1 A criação de valor para os clientes. 
Bovet; Martha (2001); 
Zott et al. (2011);  
Tornatzky; Fleischer 
(1990); 
Chesbrough (2007; 
2010); Osterwalder; 
Pigneur, (2011);  Yap; 
Souder (1993). 

FN_2 
Possuir uma competência/capacidade não transferível ou 
terceirizável (estratégica). 

FN_3 
Ampliar a sua competência/capacidade não transferível 
(estratégica). 

In
d

u
ç
ã

o
 C

o
m

p
e
ti
ti
v
a

 IC_1 O potencial de retorno econômico da nova tecnologia 
Zott et al. (2011); 
Chesbrough (2007; 
2010);  Shen et al. 
(2010);  Coldrick et al. 
(2005);  
Shehabuddeen et al. 
(2006);  Frambach; 
Schillewaert (2002); 
Osterwalder; Pigneur, 
(2011); Rahal e 
Rabelo (2006); Yap; 
Souder (1993). 

IC_2 
Potencial de expansão do mercado atual que a nova tecnologia 
possa oferecer à empresa 

IC_3 
Potencial para abrir um novo mercado que a nova tecnologia 
possa proporcionar 

IC_4 Potencial para aumentar o domínio tecnológico da empresa 

  Cód. Indicadores/Variáveis manifestas Autores 

E
n

to
rn

o
 C

o
m

p
e
ti

ti
v

o
 

C
a
ra

c
t.

 d
o

 
M

e
rc

a
d

o
 

CM_1 Competição no mercado 
Shen et al. (2010); 
Coldrick et al. (2005);  
Frambach; 
Schillewaert (2002);  
Yap; Souder (1993);  
Tornatzky; Fleischer 
(1990). 

CM_2 Barreiras protetoras à entrada em seu ramo de negócio 

CM_3 Estratégia de inovação predominante no ramo 

F
a

to
re

s
 d

e
 C

o
m

p
e

ti
ç
ã

o
 FC_1 

Manter o domínio tecnológico da empresa em seu segmento de 
mercado 

 
Shen et al. (2010);  
Coldrick et al. (2005);  
Rahal e Rabelo 
(2006);  
Shehabuddeen et al. 
(2006);  Frambach; 
Schillewaert (2002);  
Yap; Souder (1993);  
Tornatzky; Fleischer 
(1990). 

FC_2 Ampliar o domínio tecnológico em seu segmento de mercado 

FC_3 
A nova tecnologia permite à sua empresa competir em preços 
baixos 

FC_4 
A nova tecnologia melhora a eficácia operacional de sua 
empresa 

FC_5 A nova tecnologia possibilita ocupar novos nichos de mercado 

FC_6 A nova tecnologia promove a diferenciação nos produtos 

FC_7 
A nova tecnologia constitui-se em nova forma de manufatura 
(novo fator de produção) 
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Quadro 7 - Indicadores da dimensão Tecnologia. 

 

 

O questionário foi elaborado de maneira a facilitar a compreensão, 

contendo instruções para minimizar erros e reduzir a taxa de questões sem 

respostas. No envio do questionário foi assegurado o anonimato quanto aos nomes 

e empresas dos respondentes. Os respondentes foram questionados sobre o grau 

de importância ou influência dos indicadores identificados na revisão da literatura no 

processo de decisão sobre a seleção de tecnologia em suas respectivas empresas.  

O grau de importância de cada indicador foi quantificado por meio de uma 

escala Likert, variando de 1 e 5, (1) nenhuma importância, até (5) extremamente 

importante. O questionário completo encontra-se no Apêndice 1. 

 

 

  Cód. Indicadores/Variáveis manifestas 
 

Autores 

T
e
c

n
o

lo
g

ia
 

N
a

tu
re

z
a

 e
 C

a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a

s
 

 d
a

 T
e
c
n

o
lo

g
ia

 

NCT_1 Grau de inovação da tecnologia em aquisição  
 
Shen et al. (2010); 
Coldrick et al. (2005); 
Rahal e Rabelo 
(2006); 
Shehabuddeen et al. 
(2006); Frambach; 
Schillewaert (2002); 
Yap; Souder (1993);  
Tornatzky; Fleischer 
(1990). 

NCT_2 
A nova tecnologia ser chave para o desenvolvimento dos 
produtos da sua empresa 

NCT_3 Grau de sofisticação técnica da nova tecnologia 

NCT_4 Poder fazer uso imediato da nova tecnologia 

NCT_5 
Grau de superioridade da nova tecnologia que possa resultar 
em vantagem competitiva 

NCT_6 
Que a nova tecnologia apoie os objetivos estratégicos da 
empresa 

NCT_7 
Compatibilidade da nova tecnologia com a experiência 
tecnológica da empresa 

NCT_8 
Potencial da nova tecnologia para o desenvolvimento de 
tecnologias complementares 

D
is

p
o
n

ib
ili

d
a

d
e
 

e
 A

s
s
e

s
s
ib

ili
d

a
d

e
 

DA_1 Raridade de especialistas disponíveis na nova tecnologia 

Shen et al. (2010); 
Coldrick et al. (2005); 
Rahal e Rabelo 
(2006); 
Shehabuddeen et al. 
(2006); Frambach; 
Schillewaert (2002);  
Tornatzky; Fleischer 
(1990). 

DA_2 
Facilidade de acesso à nova tecnologia (quão aberto é o pacote 
da tecnologia) 

DA_3 Disponibilidade de suporte técnico para a nova tecnologia 

F
o

rn
e
c
e

d
o

r FOR_1 A credibilidade do fornecedor da nova tecnologia 
Shen et al. (2010); 
Coldrick et al. (2005); 
Rahal e Rabelo 
(2006); Frambach; 
Schillewaert (2002). 

FOR_2 A assistência pós-venda do fornecedor 

FOR_3 
Importância da empresa não se tornar dependente do 
fornecedor. 

R
is

c
o
 

RIS_1 Risco potencial de insucesso da nova tecnologia na empresa Shen et al. (2010); 
Coldrick et al. (2005); 
Rahal e Rabelo 
(2006); Frambach; 
Schillewaert (2002). 

RIS_2 
Risco potencial da impossibilidade de evolução da nova 
tecnologia para outros usos 

RIS_3 
Risco potencial de insucesso dos produtos resultantes da nova 
tecnologia 
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3.4 Procedimentos para a coleta dos dados. 
 

Para identificar parâmetros e indicadores e padrões de avaliação e seleção 

de inovações tecnológicas, com base nas informações empíricas que permitam a 

seleção de inovações compatíveis com as características da inovação demandada, 

na pesquisa aqui proposta, os dados foram coletados através de questionários 

aplicados a gestores de empresas de base tecnológica. 

Uma pesquisa do tipo survey foi realizada com profissionais de empresas 

de base tecnológica, cuja expertise e atividades estão ligadas à avaliação e seleção 

de tecnologias.  

A pesquisa foi realizada no período de 01 de agosto a 30 de setembro de 

2013. Para tanto, foram enviadas correspondências eletrônicas (por e-mail) para os 

gestores (diretor, gerente ou cargo similar) da área de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação das empresas selecionadas. Nessas correspondências foi explicado o 

objetivo da pesquisa e solicitado aos gestores que respondessem o questionário, 

que foi disponibilizado num endereço eletrônico criado especificamente para coletar 

os dados desta pesquisa (http://Selecao-tecnologia.questionpro.com). No e-mail 

também foi fornecido um link de acesso direto ao endereço eletrônico do 

questionário. 

A coleta de dados por meio eletrônico é uma técnica que vem sendo 

amplamente utilizada com o crescimento do uso da internet, em virtude da facilidade 

e rapidez no envio do questionário a um grande número de respondentes e tempo 

de obtenção de respostas (Fleming & Bowden, 2009). Além disso, o 

desenvolvimento de sistemas específicos e mais modernos permite também a 

codificação, armazenamento e exportação dos dados para posterior análise (Olsen, 

2009). 

Para disponibilizar o questionário no domínio utilizou-se a plataforma 

eletrônica QuestionPro, empresa que fornece um serviço especializado para a 

realização de pesquisas dessa natureza.  

Após a obtenção do número amostral de respondentes e término da fase 

de levantamento dos dados, o banco de dados foi extraído do sistema na forma de 

arquivo, no formato de planilha Excel, para a sua posterior análise e interpretação 

com o apoio de softwares estatísticos. 

http://selecao-tecnologia.questionpro.com/
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3.5 Procedimentos para a análise e interpretação dos dados. 

A análise e interpretação visam identificar a significância estatística dos 

dados e das teorias da ciência administrativa em vigor. O objetivo é também 

identificar padrões significativos e influências de parâmetros ou clusters de dados no 

processo de seleção de inovações. 

Para a análise e interpretação dos dados foram empregadas técnicas de 

análise estatística multivariadas. Neste estudo, pela sua natureza, a técnica que se 

mostrou mais adequada é a Modelagem de Equações Estruturais (MEE) com o uso 

do PLS-PM (Partial Least Square - Path Model), ou seja, Mínimos Quadrados 

Parciais - Modelo de Caminhos.  

Mais especificamente, a modelagem de equações estruturais é definida por 

Hair et al. (2009, p.36) como “uma técnica que permite separar relações para cada 

conjunto de variáveis dependentes”, e por isso, provê a técnica de estimação 

adequada e mais eficiente para uma série de equações de regressão múltipla 

separadas, mas estimadas concomitantemente. 

A adequação do PLS-PM para a análise e interpretação dos dados desta 

pesquisa, em que parâmetros e indicadores de seleção de tecnologias estão sendo 

avaliados, se deve basicamente à caracterização dos seus dois componentes 

básicos: o modelo estrutural e o modelo de mensuração (Hair et al., 2009).  

O modelo estrutural consiste no modelo de caminhos, que permite fazer a 

relação entre variáveis independentes e dependentes, e que especifica a sua 

relação de causalidade. Hair et al. (2009, p.36) argumentam que “em tais situações, 

teoria, experiência prévia ou outras orientações permitem ao pesquisador distinguir 

quais variáveis independentes preveem cada variável dependente”. Os autores 

esclarecem ainda, que outros modelos que acomodam variáveis dependentes, não 

são aplicáveis a essa situação, porque permitem analisar somente uma única 

relação entre variáveis dependentes e independentes.  

Já o modelo de mensuração “permite ao pesquisador usar diversas 

variáveis (indicadores) para uma única variável dependente” (Hair et al., 2009, p.36). 

O modelo de mensuração define as relações entre as variáveis observadas e não 

observadas, isto é, fornece a relação entre os escores do instrumento de medição e 

os constructos a que são destinados a medir (Byrne, 2010). Essas características 

justificam a adequabilidade da MEE nesta pesquisa por enriquecer a sua análise. 
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Uma outra vantagem do uso da MEE com PLS-PM - Partial Least Squares 

(Mínimos Quadrados Parciais), segundo Garson (2012), é que pode lidar com muitas 

variáveis independentes, porque seu foco é a predição não a explicação. Assim, a 

ausência de relações bem explicadas das variáveis independentes para a 

dependente não é vista como crítica. Hair et al. (2009) menciona também que por 

isso o PLS é conhecido como soft modeling, porque para se aplicar o PLS não é 

necessário que os dados tenham distribuição normal e a escala utilizada pode ser 

ordinal. 

Para facilitar a compreensão da MEE, Tabachnicke e Fidell (2007) e Byrne 

(2010) explicam que a representação gráfica da modelagem de equações estruturais 

utiliza quatro símbolos geométricos: um círculo ou elipse, um quadrado ou retângulo, 

uma seta unidirecional e uma seta bidirecional.  

O círculo (ou elipse       ) representa as variáveis não observadas, também 

chamadas de variáveis latentes ou constructos. Como essas variáveis não podem 

ser mensuradas diretamente, elas precisam estar ligadas a variáveis mensuráveis e, 

desse modo, torna possível a sua mensuração. 

O quadrado (ou retângulo        ) mostra as variáveis mensuradas, também 

chamadas variáveis observadas, indicadores ou variáveis manifestas que, no 

contexto da metodologia da MEE, servem como indicadores do constructo 

subjacente. 

As relações entre as variáveis são indicadas por setas ou linhas. As linhas 

com setas unidirecionais (      ) indicam a existência de uma relação direta de uma 

variável com a outra. Já as linhas com setas bidirecionais (     ) representam um 

relacionamento não analisado, apenas uma covariância ou correlação entre as duas 

variáveis, sem direção implícita de efeito, ou seja, a linha com setas em ambas as 

extremidades implica que existe uma relação entre as variáveis, porém, não faz 

nenhuma previsão em relação a direção de efeito (Tabachnick & Fidell, 2007; Byrne, 

2010).  

Os parâmetros (variáveis latentes) e seus respectivos indicadores 

(variáveis manifestas) do modelo proposto são mostrados no Quadro 8. 
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Quadro 8 - Variáveis latentes e variáveis manifestas (indicadores) 

Dimensões  Variáveis Latentes Variáveis manifestas/ 
Indicadores 

 
Modelo de 
Negócio 

DO - Desenho Organizacional  
FN - Fatores de Negócio 
IC - Indução Competitiva 

DO-01  a  DO-06 
FN-01  a  FN-03 
IC-01  a  IC-05 

Entorno 
Competitivo 

CM - Características do Mercado 
FC - Fatores de Competição 

CM-01  a  CM-03 
FC-01  a  FC-07 

 
Tecnologia 

NCT - Natureza e Características da Tecnologia  
DA - Disponibilidade e Acessibilidade 
FOR - Fornecedor 
RIS - Risco 

NCT-01  a  NCT-08 
DA-01  a  DA-03 

FOR-01  a  FOR-03 
RIS-01  a  RIS-03 

 

 

 
 
Figura 15 - Representação do modelo de mensuração e modelo estrutural (caminhos) 

 

A Figura 15 ilustra o modelo de mensuração e a estimação do modelo 

estrutural propostos para o presente trabalho. Nessa figura, as elipses menores 

representam as variáveis latentes (ou constructos do modelo ou variáveis 

endógenas). As elipses representam o sistema de equações que podem ser, ao 
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mesmo tempo, variáveis dependentes ou independentes nas equações. Os 

retângulos são os indicadores (variáveis manifestas), que indicam unicamente a 

função de variáveis independentes nas equações. 

O trabalho de Bido et al. (2012) explica que a MEE é vista como um 

método de pesquisa e não apenas uma técnica de análise de dados. Segundo os 

autores, isso se deve pelo fato da MEE envolver atividades e decisões que incluem: 

 a escolha do referencial teórico a ser utilizado; 

 elaboração do modelo estrutural (que especifica a relação entre os 

constructos) e do modelo de mensuração (especificação dos indicadores 

para mensurar os constructos ou variáveis latentes); 

 a construção de instrumentos para a coleta de dados; 

 a coleta de dados; 

 o teste do modelo; 

 a interpretação dos resultados à luz da teoria utilizada (Bido et al., 2012). 

Bido et al. (2012) também comparam as etapas propostas para a MEE em 

quatro bibliografias que são referências no estudo da MEE, além de apresentar uma 

nova proposta de etapas para a MEE. Entre os modelos analisados e comparados 

pelos autores, identificou-se a adequação para este estudo, das etapas sugeridas 

por Hair et al. (2005), que são: 

a) Desenvolver um modelo teórico; 

b) Construir um diagrama de caminhos: modelo estrutural; 

c) Converter o diagrama de caminhos: especificar o modelo de 

mensuração; 

d) Escolher o tipo de matriz de entrada de dados: covariâncias ou 

correlações; 

e) Avaliar a identificação do modelo; 

f) Avaliar as estimativas do modelo e qualidade do ajuste: modelo de 

mensuração e estrutural; 

g) Interpretações do modelo: identificar potenciais mudanças no modelo; 

h) Modificação do modelo; 

i) Modelo final. 
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Para as análises dos dados foi definida a utilização do software Smart PLS-

PM 2.0 M3 e a planilha Excel, que permitem realizar as análises estatísticas 

necessárias para esta pesquisa. 

 

3.5.1 Preparação dos dados e criação do diagrama de caminhos 
 

Os dados com os resutados da pesquisa foram extraídos do sistema 

QuestionPro e convertidos numa planilha Excel, preparados através da codificação 

dos indicadores (Quadro 9) e exclusão dos questionários incompletos.  

Obteve-se um total de 157 respondentes que iniciaram o preenchimento do 

questionário, porém 12 não responderam todas as questões. Por essa razão estes 

foram excluídos da planilha, restando 145 questionários completos e válidos, nos 

quais não havia dados faltantes. A codificação das variáveis latentes é apresentada 

no Quadro 9. 

Para calcular a amostra mínima de questionários preenchidos, realizou-se 

a avaliação do poder do teste, recomendada por Cohen (1988). Para o cálculo do 

utilizou-se o software G*Power, versão 3.1.7 e os valores do tamanho do efeito 0,15 

(valor médio) e power (poder do teste) de 0,80, recomendados por Cohen (1988). 

Dessa forma, o resultado do power (poder do teste) mostrou que a amostra mínima 

seria de 55 questionários. Porém, na pesquisa realizada obteve-se uma amostra 145 

questionários completos, um número bem superior ao mínimo exigido. 

Para a criação do diagrama do modelo de mensuração e do modelo 

estrutural (de caminhos), utilizou-se o software SmartPLS versão 2.0. Para isso, os 

dados foram importados e criado um novo projeto, a partir do qual, utilizando-se dos 

recursos gráficos do software, desenhou-se a estrutura do modelo com as variáveis 

latentes e seus indicadores.  

Posteriormente, as variáveis latentes foram ligadas aos seus respectivos 

indicadores, de acordo com o especificado no modelo proposto, resultando no 

diagrama do modelo de mensuração e do modelo estrutural (de caminhos), que 

pode ser visualisado na Figura 16. 

 

 

 

 



72 
 

Quadro 9 - A codificação das variáveis latentes e variáveis manifestas 

 

3.5.2 O modelo de mensuração 
 

O modelo de mensuração relaciona os indicadores (variáveis manifestas) 

às suas respectivas variáveis latentes, também denominadas de fatores. Os 

indicadores, dentro da estrutura do PLS-PM, somente podem ser relacionados a 

uma única variável latente. Assim, o conjunto de indicadores de uma variável latente 

forma o bloco de indicadores, o qual deve conter, no mínimo, um indicador 

(Monecke & Leisch, 2012). 

 

Dimensões Variáveis Latentes (Parâmetros) Variáveis manifestas 
(Indicadores) 

M
o

d
e

lo
 d

e
 N

e
g

ó
c
io

 

Desenho Organizacional - DO 

DO_1 

DO_2 

DO_3 

DO_4 

DO_5 

DO_6 

Fatores de Negócio - FN 
FN_1 

FN_2 

FN_3 

Indução Competitiva - IC 

IC_1 

IC_2 

IC_3 

IC_4 

IC_5 

E
n

to
rn

o
 

C
o

m
p

e
ti

ti
v

o
 Características do Mercado - CM 

CM_1 

CM_2 

CM_3 

Fatores de Competição - FC 

FC_1 

FC_2 

FC_3 

FC_4 

FC_5 

FC_6 

FC_7 

T
e
c

n
o

lo
g

ia
 

Natureza e Características da 
Tecnologia - NCT 

NCT_1 

NCT_2 

NCT_3 

NCT_4 

NCT_5 

NCT_6 

NCT_7 

NCT_8 

Disponibilidade e Acessibilidade - DA 
DA_1 

DA_2 

DA_3 

Fornecedor - FOR 
FOR_1 

FOR_2 

FOR_3 

Risco - RIS 
RIS_1 

RIS_2 

RIS_3 
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Figura 16 - Diagrama do modelo de mensuração e modelo estrutural 

 

O modo como o conjunto de indicadores se relaciona com a variável latente 

indica se o modelo de mensuração é formativo ou reflexivo. No modelo formativo 

(modelo causal) a variável latente é formada pelos seus indicadores, seguindo uma 

regressão múltipla. Nesse modelo a direção da causalidade e das setas é dos 

indicadores para o constructo (Coltman et al., 2008; Monecke & Leisch, 2012). 

No modelo reflexivo (modelo de efeito) cada bloco de indicadores reflete a 

sua variável latente, a qual é mensurada pelos seus indicadores por meio de uma 

regressão multivariada. A direção de causalidade e das setas é do constructo para 

os indicadores (Hair et al., 2011; Coltman et al., 2008), conforme mostra a Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Modelo de mensuração reflexivo e formativo 
Fonte: Hair et al. (2014) 
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Num modelo reflexivo todos os indicadores partilham temas comuns 

relacionados à variável latente e são intercambiáveis, o que permite ao pesquisador 

medir o constructo por amostragem, utilizando menos indicadores, mas que devem 

ser relevantes ao domínio do constructo (Hair et al., 2011). Por isso, incluir ou excluir 

um ou mais indicadores do constructo não altera substancialmente o teor de sua 

validade (Henseler et al., 2009; Coltman et al., 2008). Devido às suas características 

e à sua natureza, este trabalho se enquadra no modelo reflexivo. 

3.5.3 O modelo estrutural (de caminhos) 
 

O modelo estrutural representa o modelo de caminhos, onde são 

verificadas as relações de causalidade entre variáveis latentes independentes e 

dependentes utilizadas na pesquisa (Hair et al., 2009).  

As variáveis latentes independentes que predizem outras variáveis latentes 

são chamadas também de variáveis latentes exógenas. Já as variáveis latentes 

dependentes são chamadas de variáveis latentes endógenas, se tiverem pelo 

menos uma relação causal com outras variáveis latentes (Götz et al., 2010). 

A Figura 18 mostra o modelo estrutural deste trabalho, com todas as 

relações de causalidade entre as variáveis latentes endógenas e exógenas. 

 

 

 
Figura 18 - Modelo estrutural (de caminhos) 
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3.5.4 Avaliação do Modelo 

 

Para fazer a avaliação do modelo, Hair et al. (2014); Henseler et al. (2009); 

Chin (2010); Götz et al. (2010) recomendam inicialmente avaliar o modelo de 

mensuração e posteriormente o modelo de caminhos. Para tanto, os autores 

mostram os procedimentos que devem ser seguidos para a avaliar corretamente um 

modelo reflexivo, que são detalhados a seguir. 

3.5.4.1 Avaliação do Modelo de Mensuração 

a) Consistência Interna (confiabilidade dos inidicadores)   

A estimação das cargas padronizadas dos indicadores é o critério inicial de 

confiabilidade do modelo. Nessa avaliação, Hair et al. (2014) e Henseler et al. (2009) 

recomendam que os valores das cargas dos indicadores de 0,6 a 0,7 são 

satisfatórios nas pesquisas exploratórias, enquanto pesquisas em estágios mais 

avançados devem ter valores de 0,7 a 0,9.  

Neste trabalho, por ser uma pesquisa exploratória, seguiu-se também 

outras recomendações de Hair et al. (2014), Chin (2010) e Götz et al. (2010) em 

relação às cargas dos indicadores para pesquisas exploratórias: (a) eliminar os 

indicadores com cargas inferiores a 0,4; (b) indicadores com valores entre 0,4 e 0,7 

devem ser removidos se aumentam a confiabilidade composta e não afetam os 

critérios de validade discriminante e de validade convergente do modelo; (c) 

indicadores com cargas igual ou superior a 0,7 devem ser mantidos porque 

demonstram confiabilidade dos constructos. Os valores das cargas dos indicadores 

são gerados pelo software SmartPLS na estimação inicial do modelo. 

b) Confiabilidade Composta  

A confiabilidade composta é uma medida que mostra a consistência interna 

dos indicadores e indica o grau em que medem adequadamente a variável latente a 

que se destinam (Götz et al., 2010). Também é utilizada como medida o alfa de 

Cronbach, que quantifica quão bem um conjunto de indicadores mede um constructo 

latente (Chin, 2010).  
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Como no alfa de Cronbach, Hair et al. (2014) recomendam que os valores 

das cargas da confiabilidade composta entre 0,6 a 0,7 são satisfatórios nas 

pesquisas exploratórias. Já nas pesquisas em estágios mais avançados devem ter 

valores de 0,7 a 0,9. O cálculo da confiabilidade composta e do alfa de Cronbach é 

fornecido pelo relatório do software SmartPLS. 

c) Validade Convergente  

A validade convergente significa que um conjunto de indicadores 

representa o mesmo constructo subjacente (Henseler et al., 2009). Fornell e Larcker 

(1981) sugerem o uso da variância média extraída (Average Variance Extracted - 

AVE) como critério de validade convergente. A AVE é uma medida que mostra a 

quantidade de variância nos indicadores explicada pelo constructo (Hair et al., 2011). 

O valor mínimo da AVE deve ser 0,5 para que indique uma validade convergente. 

Isso significa que uma variável latente é capaz de explicar, em média, mais da 

metade da variação dos seus indicadores (Henseler et al., 2009; Hair et al., 2011).  

d) Validade Discriminante (VD)  

A validade discriminante é outro critério importante de avaliação do modelo 

de mensuração. É definida como a dissimilaridade na medição de um instrumento de 

medida de diferentes constructos (Götz et al., 2010). Isso significa que cada 

constructo representa uma dimensão separada das outras. 

Na mensuração do modelo desta tese, segue-se a recomendação de Hair 

et al. (2014), fazendo-se duas verificações para garantir a validade discriminante. Na 

primeira utiliza-se o critério das cargas cruzadas (cross loadings), em que a carga de 

um indicador deve ser maior para o seu respectivo constructo que a carga 

relacionada a qualquer outro constructo do modelo. 

Na segunda verificação utiliza-se o critério de Fornell-Larcker, onde a 

variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) de cada variável 

latente deve ser maior que as correlações ao quadrado com todas as outras 

variáveis latentes (Hair et al., 2011). Assim, cada variável latente possui mais 

variância com seu próprio bloco de indicadores do que com outra variável latente 

que representa um bloco diferente de indicadores (Chin, 2010; Götz et al., 2010).  
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De acordo com Fornell e Larcker (1981, p. 46), a validade discriminante 

está provada “se AVE de uma variável latente é maior do que as variações comuns 

(correlações quadradas) desta variável latente com qualquer outro constructo do 

modelo”. 

Após a verificação da validade discriminante o processo de validação do 

modelo de mensuração reflexivo está concluído (Hair et al., 2011; Götz et al., 2010), 

e pode-se inciar a avaliação do modelo estrutural. 

3.5.4.2 Avaliação do Modelo Estrutural 

a) Variância explicada - Coeficientes de Determinação de Pearson (R²). 

De acordo com Chin (2010), a variância explicada representa uma medida 

que indica a qualidade do modelo ajustado e mostra a porcentagem de vairância da 

variável dependente que é explicada pela variável independente (latente). Para 

tanto, o método PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural Equation Modeling) 

visa otimizar a variância das variáveis latentes e teoricamente o nível de R² deve ser 

alto (Vinzi et al., 2010). Como medidas para a área de ciências sociais e 

comportamentais, Cohen (1988) sugere a classificação dos valores de R² de 0,02, 

0,13 e 0,26 como de pequeno, médio e grande efeito, respectivamente. 

b) Relevância Preditiva (Q²) ou indicador de Stoner-Geisser  

É um indicador que avalia a precisão ou acurácia do modelo ajustado e 

utiliza como critério de avaliação valores maiores que zero (Hair et al., 2011). Como 

medidas adequadas, Henseler et al. (2009) sugerem os valores de 0,02, 0,15 e 0,35, 

respectivamente, como indicadores que denotam poder explicativo (relevância 

preditiva) pequeno, médio e grande.  

Os valores da relevância preditiva (Q²) são obtidos calculando-se a 

redundância geral média do modelo ajustado através do software SmartPLS. Ao 

solicitar um relatório Blindfolding, o software apresenta os resultados da validação 

da comunalidade cruzada e da validação da redundância cruzada para constructos, 

bem como os seus indicadores. 

c) Valores e significância dos Coeficientes de Caminho ()  
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Os coeficientes de caminho são medidas que indicam o relacionamento de 

um constructo com outro. De acordo com Hair et al. (2014), valores variam de -1 a 

+1, sendo que os valores próximos de +1 indicam uma forte relação positiva entre 

dois constructos, enquanto valores próximos de -1 indicam o contrário. Já valores 

próximos de zero representam relações fracas.  

Para que um  seja aceito, é necessário testar se a relação causal entre 

dois constructos é significante ou não. Para isso, usa-se o teste t de Student 

(estatística t), verificando-se os valores do teste utilizados para determinar o nível de 

significância dos coeficientes de caminho (Hair et al., 2011; Götz et al., 2010). 

No teste t de Student, os valores dos coeficientes propostos por Hair et al. 

(2014) para identificar a existência da relação entre os constructos são acima de 

1,96 para significância de 5% ou 0,05, medida utilizada neste trabalho.  

Para a estimação dos valores t associados à significância dos coeficientes 

de caminho, neste trabalho, é executado o algoritmo bootstrapping do software 

SmartPLS. O bootstrapping é um processo de reamostragens que reestima um 

grande número de amostras aleatórias, geradas a partir da amostra original, que 

visa examinar a estabilidade das estimativas (Hair et al., 2011; Götz et al., 2010). 

Neste trabalho, foram utilizadas 1.000 reamostragens e, como sugerem Hair et al. 

(2014), com o mesmo tamanho de amostra da amostra original. 

d) Tamanho do Efeito (f²) ou indicador de Cohen  

A obtenção do valor do tamanho do efeito (f²) se dá pela inclusão e 

exclusão de constructos do modelo. A alteração do coeficiente de determinação da 

variável dependente é calculada pela estimação dupla do modelo estrutural, ou seja, 

uma vez com e uma vez sem a variável latente independente (Cohen, 1988). Dessa 

forma, avalia-se a utilidade de cada constructo para o ajuste do modelo. Os valores 

de 0,02, 0,15, ou 0,35 indicam fraca, moderada ou substancial influência da variável 

latente exógena em determinada variável latente endógena (Hair et al., 2014; CHIN, 

1998). 

e) Goodness of Fit (aderência do modelo)  

O escore da aderência do modelo (Goodness of Fit - GoF) é um indicador 

da qualidade do modelo ajustado. Nos modelos em que todas as variáveis latentes 
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são reflexivas, Tenenhuaus et al. (2005) propuseram um índice de aderência do 

modelo (GoF – Goodness of Fit), que é a média geométrica (raiz quadrada do 

produto de dois indicadores) entre os coeficientes de determinação de Pearson (R²) 

médios (adequação do modelo estrutural) e a AVE média (adequação do modelo de 

mensuração).  

Ao propor esse índice, Tenenhuaus et al. (2005) não indicaram o ponto de 

corte, porém, Wetzels et al. (2009) sugerem o valor de 0,36 como adequado para as 

áreas de ciências sociais e do comportamento, que é adotado também neste 

trabalho.  

A aderência do modelo (GoF) é um meio para validar o modelo 

globalmente e é o último indicador da análise da modelagem de equações 

estruturais, utilizando os mínimos quadrados parciais e modelo de caminhos (PLS-

PM) (Hair et al., 2014). 

Antes de iniciar a apresentação e a análise dos dados, torna-se relevante 

apresentar algumas informações complementares. Para a análise dos dados, neste 

trabalho utilizou-se o software SmartPLS, versão 2.0 M3. Para a estimação do 

modelo utilizou-se o algoritmo PLS “Path Weighting Scheme” normalizando-se os 

dados por média zero e variância 1,0.  

Como não havia valores faltantes (missing data) nos dados, não foi 

necessário aplicar o algoritmo de dados faltantes. Para calcular os testes t de 

Student, utilizou-se o algoritmo “Bootstrapping - individual changes”, considerando-

se 41 variáveis e 1.000 reamostragens. Além disso, para o cálculo dos f² e Q² 

utilizou-se o algoritmo “Blindfolding” com distância de omissão de 7,0, que é um 

padrão recomendado pelo software SmartPLS. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A apresentação dos dados é feita seguindo os procedimentos de avaliação 

do modelo constantes no item 3.5.4, com a utilização do software SmartPLS e da 

planilha Excel para a mensuração dos dados. 

 

4.1 Apresentação e interpretação dos dados 

4.1.1 Avaliação do modelo de mensuração 
 

O diagrama do modelo inicial foi construído com os indicadores (variáveis 

manifestas) e as suas respectivas variáveis latentes (constructos). Na estimação 

inicial do modelo com o algoritmo PLS foram obtidos os coeficientes indicados na 

Figura 19. 

 

Figura 19 - Coeficientes do modelo inicial 

 

O primeiro critério de avaliação do modelo consiste em verificar os valores 

individuais das cargas padronizadas iniciais de todos os indicadores (variáveis 

manifestas), que podem ser visualizados individualmente na Tabela 1. Observa-se 

que alguns indicadores possuem cargas inferiores a 0,6, não satisfazendo, dessa 

forma, o critério de confiabilidade dos indicadores, ou seja, a consistência interna. 
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Tabela 1 - Cargas dos coeficientes do modelo inicial 

 

 

O segundo critério de avaliação do modelo, a confiabilidade composta, 

mostra a consistência interna dos indicadores e o grau em que medem corretamente 

a sua respectiva variável latente. Sob este critério, observa-se na estimação inicial 

Indicadores 
Variáveis Latentes (Constructos) 

CM DA DO FC FN FOR IC NCT RIS 

CM_1 0,552                 

CM_2 0,504                 

CM_3 0,860                 

DA_1   0,766               

DA_2   0,786               

DA_3   0,804               

DO_1     0,711             

DO_2     0,556             

DO_3     0,565             

DO_4     0,762             

DO_5     0,534             

DO_6     0,644             

FC_1       0,657           

FC_2       0,764           

FC_3       0,561           

FC_4       0,511           

FC_5       0,704           

FC_6       0,704           

FC_7       0,617           

FN_1         0,529         

FN_2         0,847         

FN_3         0,834         

FOR_1           0,849       

FOR_2           0,876       

FOR_3           0,583       

IC_1             0,407     

IC_2             0,706     

IC_3             0,729     

IC_4             0,737     

IC_5             0,703     

NCT_1               0,589   

NCT_2               0,646   

NCT_3               0,611   

NCT_4               0,509   

NCT_5               0,615   

NCT_6               0,657   

NCT_7               0,470   

NCT_8               0,593   

RIS_1                 0,847 

RIS_2                 0,787 
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do modelo que os valores do alfa de Cronbach de algumas variáveis estão abaixo do 

recomendado (>0,6), conforme mostra a Tabela 2.  

Outra forma de verificar a qualidade do modelo é examinar a validade 

convergente, aferida pela variância média extraída (AVE), que exibe quanta 

variância nos indicadores é explicada pelo constructo. Para indicar uma validade 

convergente, o valor mínimo da AVE deve ser 0,5 (Hair et al. 2011). Nesse quesito é 

possível identificar alguns constructos com valores abaixo do recomendado. 

 

Tabela 2 - Critérios de qualidade do modelo inicial 

Variavle 
latente 

AVE 
Confiabilidade 

Composta 
R² Alfa de Cronbach 

CM 0,433672 0,684073 0,253591 0,33514 

DA 0,617302 0,828684 0,414316 0,692492 

DO 0,402787 0,798985 0,764657 0,696491 

FC 0,423877 0,835219 0,944944 0,770271 

FN 0,565067 0,789404 0,377628 0,588253 

FOR 0,609891 0,819992 0,479804 0,674319 

IC 0,447306 0,796111 0,737237 0,681747 

NCT 0,347835 0,808473 0,706751 0,728882 

RIS 0,702265 0,875967 0,602452 0,787332 

 

Uma forma de aumentar os valores do alfa de Cronbach e da AVE é 

através da eliminação dos indicadores com cargas fatoriais muito baixas. Nos 

modelos reflexivos os indicadores dividem temas comuns relativos à variável latente. 

Por isso, a inclusão ou a eliminação de indicadores não compromete a validade do 

constructo, sendo inclusive necessária para o ajuste do modelo (Hair et al., 2011; 

Coltman et al., 2008). 

Os indicadores com as menores cargas fatoriais foram eliminados e o 

modelo foi novamente estimado para verificar o seu ajuste. Esse processo foi 

realizado diversas vezes, até se obter índices de ajuste adequados no modelo. Para 

atender a critérios de qualidade e alcançar o ajuste do modelo foi necessário 

eliminar os indicadores pelos respectivos critérios de eliminação listados na Tabela 

3. 
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Tabela 3 - Variáveis eliminadas do modelo e critérios de eliminação. 

Indicador  Critério de eliminação 

DO_3 Carga fatorial < 0,60 

DO_5 Carga fatorial < 0,60 

FN_1 Carga fatorial < 0,60 

IC_1 Carga fatorial < 0,60 

NCT_4 Carga fatorial < 0,60 

NCT_5 Carga fatorial < 0,60 e AVE <0,5 

NCT_7 Carga fatorial < 0,60 

NCT_8 Carga fatorial < 0,60 

FC_3 Carga fatorial < 0,60 

FC_4 Carga fatorial < 0,60 

FC_7 Carga fatorial < 0,60 

CM_1 Carga fatorial < 0,60, alfa de Cronbach <0,6 e AVE <0,5 

CM_2 Carga fatorial < 0,60, alfa de Cronbach <0,6 e AVE <0,5 

CM_3 alfa de Cronbach <0,6 e AVE <0,5 

Variável Latente CM Em função da eliminação de todos seus indicadores 

 

A eliminação do constructo Características do Mercado (CM) deveu-se pela 

exclusão de todos os seus indicadores, que não apresentaram cargas suficientes 

para atender aos critérios de qualidade. Com isso, a dimensão Entorno Competitivo 

(ENT_COMP) ficou apenas com o constructo Fatores de Competição (FC), o que 

não faz sentido. Dessa forma, optou-se por excluir a dimensão Entorno Competitivo 

(ENT_COMP), mantendo apenas o constructo Fatores de Competição (FC). 

Com a eliminação dos indicadores com carga fatorial abaixo do 

recomendado e do constructo (Características do Mercado - CM), os critérios de 

qualidade (AVE >0,5, Confiabilidade Composta >0,6 e alfa de Cronbach >0,6) 

mostraram o ajuste do modelo, conforme mostra a Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Critérios de qualidade do modelo ajustado 

 Variáveis 
Latentes 

AVE 
Confiabilidade 

Composta  
R² Alfa de Cronbach 

DA 0,617292 0,828681 0,434502 0,692492 

DO 0,513688 0,807672 0,699875 0,681307 

FC 0,581672 0,846792 0,624552 0,757330 

FN 0,809237 0,894558 0,354284 0,764407 

FOR 0,609575 0,819581 0,488815 0,674319 

IC 0,532485 0,819633 0,722933 0,709183 

NCT 0,509231 0,805077 0,545946 0,677671 

RIS 0,702404 0,876029 0,659744 0,787332 
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A eliminação dos indicadores com carga fatorial abaixo do recomendado 

melhorou as cargas fatoriais de alguns indicadores. Por isso, o processo de 

eliminação foi realizado de maneira parcimoniosa, excluindo-se um a um os 

indicadores com as menores cargas, até que os resultados das cargas fatoriais dos 

indicadores e demais índices analisados do modelo mostraram-se ajustados. A 

Figura 20 apresenta o modelo ajustado. 

 

 

Figura 20 - Cargas fatoriais dos indicadores do modelo ajustado. 

 

Outro critério importante para a avaliação do modelo de mensuração é a 

validade discriminante, onde são analisas as cargas cruzadas (Tabela 5), para 

verificar se a carga de um indicador é maior para o seu constructo que para outros 

constructos presentes no modelo. O outro critério é verificar se a variância média 

extraída (AVE) de cada constructo (variável latente) é maior que as correlações ao 

quadrado dos demais constructos (Tabela 6).  

A Tabela 5 confirma a existência da validade discriminante, porque a carga 

de cada indicador é maior dentro do seu próprio constructo se comparada à carga 

dos demais constructos.  
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Tabela 5 - Cargas cruzadas dos constructos 

 

  DA DO FC FN FOR IC NCT RIS 

DA_1 0,76431 0,14895 0,18586 0,02208 0,22385 0,25790 0,14388 0,22671 

DA_2 0,79381 0,08892 0,23613 0,06702 0,23694 0,18503 0,28938 0,34384 

DA_3 0,79847 0,20807 0,19235 0,07192 0,37333 0,18211 0,27364 0,28547 

DO_1 0,11678 0,75194 0,33226 0,28810 0,14219 0,38558 0,34301 0,10819 

DO_2 0,08437 0,63802 0,31152 0,26799 0,11754 0,33616 0,24641 -0,01142 

DO_4 0,21467 0,78146 0,35494 0,21540 0,19874 0,38486 0,39404 0,20556 

DO_6 0,12068 0,68671 0,18254 0,13721 0,20998 0,40876 0,38286 0,20177 

FC_1 0,25800 0,42685 0,74017 0,28912 0,16970 0,47847 0,42363 0,17931 

FC_2 0,18392 0,37096 0,86223 0,32493 0,16411 0,52878 0,35153 0,20409 

FC_5 0,23739 0,27677 0,70518 0,26610 0,21552 0,43955 0,35418 0,29055 

FC_6 0,11286 0,16967 0,73354 0,26956 0,25111 0,39827 0,37879 0,32479 

FN_2 0,02445 0,26405 0,36314 0,89427 0,10465 0,28196 0,21196 0,16681 

FN_3 0,10187 0,30659 0,31876 0,90484 0,02244 0,28855 0,32329 0,19698 

FOR_1 0,23349 0,27078 0,26274 0,11081 0,85412 0,28461 0,32778 0,41319 

FOR_2 0,34481 0,18056 0,21006 0,00470 0,87503 0,26253 0,23565 0,43999 

FOR_3 0,28275 0,05196 0,10836 0,05051 0,57751 0,14017 0,09768 0,13826 

IC_2 0,23771 0,30900 0,41965 0,13910 0,32011 0,66859 0,26513 0,26855 

IC_3 0,17576 0,30129 0,37295 0,17383 0,19735 0,74767 0,25090 0,13593 

IC_4 0,12295 0,35991 0,46472 0,27516 0,15373 0,76680 0,34425 0,05275 

IC_5 0,22563 0,53575 0,50254 0,30833 0,23236 0,73206 0,42539 0,21189 

NCT_1 0,15115 0,18183 0,29304 0,18447 0,24352 0,23956 0,73613 0,37430 

NCT_2 0,25638 0,30573 0,37879 0,26183 0,17162 0,29058 0,76702 0,36811 

NCT_3 0,18677 0,41642 0,38217 0,27532 0,17349 0,41596 0,63248 0,23499 

NCT_6 0,27833 0,47656 0,36581 0,14697 0,26446 0,35954 0,71180 0,33780 

RIS_1 0,20159 0,09287 0,20555 0,07311 0,39277 0,16326 0,32400 0,84969 

RIS_2 0,29312 0,21596 0,26058 0,25331 0,32690 0,20952 0,42932 0,78605 

RIS_3 0,41263 0,14195 0,33544 0,17867 0,41710 0,19397 0,41350 0,87598 

 

 
O segundo critério, também indica a existência da validade discriminante, 

pois raiz quadrada da AVE de cada variável latente é maior que as correlações ao 

quadrado das outras variáveis latentes, conforme mostra a Tabela 6. 

O cálculo do primeiro critério (cargas cruzadas) de verificação da validade 

discriminante é fornecido diretamente pelo software SmartPLS. O segundo (cálculo 

das AVEs), foi realizado com o apoio de uma planilha Excel. 
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Tabela 6 - Raiz quadrada da AVE 

 

  DA DO FC FN FOR IC NCT RIS 

DA 0,785679               

DO 0,189629 0,716720             

FC 0,261678 0,414524 0,762674           

FN 0,071281 0,317727 0,378352 0,899576         

FOR 0,359396 0,233622 0,259635 0,069495 0,780753       

IC 0,259859 0,528733 0,60823 0,317155 0,304684 0,729716     

NCT 0,308129 0,478956 0,494448 0,299011 0,300678 0,450147 0,713604   

RIS 0,367769 0,179513 0,322985 0,202601 0,453558 0,225854 0,465894 0,838095 

 

A análise da validade discriminante é o último critério para identificar o 

ajuste do modelo de mensuração. Após isso, pode-se iniciar a avaliação do modelo 

estrutural. 

4.1.2 Avaliação do modelo estrutural 

O primeiro indicador do modelo de mensuração a ser analisado é a 

variância explicada, utilizando-se os coeficientes de determinação de Pearson (R²), 

que mostram a porcentagem de vairância da variável dependente que é explicada 

pela variável independente (latente). Os valores de R² de 0,26, 0,13 e 0,02, são 

classificados por Cohen (1988) como indicadores de efeito grande, médio e 

pequeno, respectivamente. 

Sob esse critério, os dados revelaram uma variação nos valores de cada 

constructo (Tabela 7). Porém, todos apresentam valores considerados de efeito 

grande, ou seja, acima de 0,26. 

 
Tabela 7 - Coeficientes de determinação de Pearson (R²). 

Variáveis latentes  R² 

DA 0,434502 

DO 0,699875 

FC 0,624552 

FN 0,354284 

FOR 0,488815 

IC 0,722933 

NCT 0,545946 

RIS 0,659744 
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O segundo indicador para avaliar do modelo de mensuração é a relevância 

preditiva ou indicador de Stoner-Geisser (Q²), que presume que o modelo deve ser 

capaz de prever adequadamente os indicadores de cada constructo latente 

endógeno (Hair et al., 2011). Assim, avalia a precisão ou a acurácia do modelo 

ajustado. Os valores de 0,02, 0,15 e 0,35 são apontados por Hair et al. (2014) como 

indicadores de poder explicativo pequeno, médio e alto, respectivamente. 

Os valores de Q² foram obtidos executando o procedimento Blindfolding 

(olhos vendados) do software SmartPLS. Essa é uma técnica de reutilização da 

amostra que omite parte de cada ponto D de dados e utiliza as estimativas 

resultantes para prever a parte omitida. A literatura recomenda usar como valor de 

omissão de distância D entre 5 e 10 (Hair et al., 2011).  

Na execução do procedimento Blindfolding para este trabalho foi utilizado o 

valor de omissão de distância D = 7. A Tabela 8 mostra que todos os indicadores de 

relevância preditiva possuem valores considerados de alto poder explicativo. 

 
Tabela 8 - Indicadores de relevância preditiva (Q²) 

 

 Variáveis latentes Q² 

DA 0,642490 

DO 0,458913 

FC 0,606329 

FN 0,804500 

FOR 0,520368 

IC 0,556065 

NCT 0,457347 

RIS 0,715111 

 

 

O terceiro indicador para estimar o modelo de mensuração é o teste t de 

Student, usado para avaliar o nível de significância dos coeficientes de caminho, que 

mensuram a relação causal entre dois constructos. Valores dos coeficientes de 

caminho acima de 1,96, para a significância de 5%, comprovam a existência da 

relação (Hair et al., 2011).  

Sob esse critério, os resultados indicam que todos os valores (caminhos) 

estão muito acima do padrão mínimo exigido, conforme pode ser visto na Tabela 9. 

Uma melhor visualização dos coeficientes de caminho dentro do modelo é 

apresentada na Figura 21. 
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Tabela 9- Coeficientes de caminho (Teste T) 

  DA DO FC FN FOR IC 
MOD 

NEG 
NCT RIS TECN. 

Decisão de Adotar 

a Tecnologia 
    16,760       23,211     8,076 

MOD_NEG   22,527   6,059   23,921         

TECNOL 6,661       5,359     10,653 19,451 
 

 

 

 

Figura 21 - Resultado da avaliação dos coeficientes de caminho (Teste T). 

 

O quarto indicador usado para avaliar o modelo estrutural é o tamanho do 

efeito (f²) de Cohen, que avalia a utilidade de cada constructo para o ajuste do 

modelo. Para obter esses indicadores executou-se o procedimento Blindfolding no 

software SmartPLS, utilizando como valor de omissão de distância D = 7. 

De acordo com Hair et al. (2014) e  Chin (1998), os valores de 0,02, 0,15, 

ou 0,35 são indicadores de fraca, moderada ou substancial influência da variável 

latente exógena em determinada variável latente endógena. A Tabela 10 apresenta 

os resultados de (f²), mostrando que todos os indicadores podem ser consideros 

altos. 
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Tabela 10 - Tamanho do efeito (f²). 

 

 Variáveis Latentes f² 

DA 0,260541 

DO 0,35568 

FC 0,360906 

FN 0,284061 

FOR 0,287762 

IC 0,375225 

NCT 0,275405 

RIS 0,459803 

 
O ultimo indicador de avaliação do modelo é o Goodness of Fit (índice de 

adequação do modelo), sugerido por Tenenhuaus et  al. (2005), que testa a 

qualidade e a validade global do modelo. Esse índice considera ao mesmo tempo a 

adequação do modelo estrutural e do modelo de mensuração. 

O índice é resultado da média geométrica entre os coeficientes de 

determinação de Pearson (R²) médios (que mensura a adequação do modelo 

estrutural); e da variância média extraída (AVE) média (que indica a adequação do 

modelo de mensuração) (Tenenhaus et al. 2005). Para as ciências sociais e do 

comportamento, Wetzels et al. (2009) recomendam o valor de 0,36 como adequado. 

Para realizar o cálculo desse indicador, os valores das AVEs e dos R² 

foram transportados para uma planilha Excel, onde foram calculados e obteve-se o 

índice de GoF = 0,5875. O resultado (Tabela 11) aponta um valor bem acima do 

recomendado (0,36), o que indica um ajuste de qualidade do modelo. 

 
Tabela 11 - Goodness of Fit (índice de adequação do modelo). 

 

Variáveis Latentes AVE R² 

DA 0,617292 0,434502 

DO 0,513688 0,699875 

FC 0,581672 0,624552 

FN 0,809237 0,354284 

FOR 0,609575 0,488815 

IC 0,532485 0,722933 

NCT 0,509231 0,545946 

RIS 0,702404 0,659744 

 AVE média R² médio 

 
0,609448 0,566331 

Média Geométrica GoF =  0,587494 
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Após os ajustes iniciais, onde foi necessário excluir 14 indicadores e um 

constructo (Características do Mercado - CM) e, consequentemente, a realização 

novas estimações de ajuste do modelo de mensuração e do modelo estrutural. O 

modelo final resultante é apresentado na Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Modelo final do trabalho 

Uma melhor visualização dos resultados dos coeficientes entre os 

constructos pode ser observada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Coeficientes dos constructos (variáveis latentes exógenas e endógenas). 

  DA DO FC FN FOR IC 
MOD 
NEG 

NCT RIS 
TECNO
LOGIA 

Decisão de 
Adotar a 

Tecnologia 
    0,7902       0,8474     0,814 

Modelo de 
Negócio 

  0,8365   0,5952   0,8502         

Tecnologia 0,6591       0,6991     0,7388 0,8122   
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4.2 Análise e discussão dos resultados 

O modelo de seleção de tecnologias proposto e testado neste trabalho 

baseou-se nas principais fontes da literatura especializada sobre o tema. Visando 

assegurar o máximo de coerência com a realidade nas empresas, tanto o modelo 

proposto quanto seus indicadores foram previamente validados por especialistas em 

gestão da inovação de empresas por meio de um teste piloto. 

A proposição inicial do modelo de seleção, composto por 3 dimensões, 9 

parâmetros e 41 indicadores seguiu critérios de pertinência com a literatura. Da 

mesma forma, a análise dos dados foi orientada pela sua pertinência com a 

metodologia da modelagem de equações estruturais, utilizando PLS-PM (Partial 

Least Squares - Path Model), ou seja, Mínimos Quadrados Parciais - Modelo de 

Caminhos. 

Os ajustes no modelo de seleção que se mostraram necessários, como a 

exclusão de alguns indicadores, são inerentes à metodologia do PLS-PM, utilizando 

modelos reflexivos, já discutidos na metodologia. Nesses modelos, os constructos 

(variáveis latentes) são formados por indicadores que partilham do mesmo tema do 

constructo. Dessa forma, a exclusão de alguns indicadores com cargas fatoriais 

muito baixas não compromete a validade do constructo e torna-se necessária para o 

ajuste do modelo de seleção, contribuindo para o seu refinamento (HAIR et al., 

2013). 

Os parâmetros Natureza e Características da Tecnologia (8); Fatores de 

Competição (7); e Desenho Organizacional (6) foram pesquisados com um número 

maior de indicadores que a média do número de indicadores dos outros parâmetros 

analisados, como garantia à incerteza da literatura especializada, que sugere que se 

utilize um número maior de indicadores em constructos cuja teoria ainda se encontra 

em formação (Coltmann et al., 2008; Hair et al., 2011).  

4.2.1 Comportamento dos parâmetros e seus indicadores 

Os resultados iniciais mostraram a necessidade de ajustes no modelo de 

seleção em teste por falta de alinhamento estatístico dos indicadores aos 

parâmetros. O comportamento dos parâmetros e seus respectivos indicadores são 

discutidos individualmente por parâmetro. 
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I. DIMENSÃO “TECNOLOGIA” 

 

a) Parâmetro “Natureza e Características da Tecnologia” 

Esse parâmetro está composto no modelo inicial por oito indicadores. Na 

estimação inicial do modelo, três indicadores (NCT_4, NCT_7 e NCT_8) 

apresentaram cargas fatoriais abaixo do recomendado, isto é, abaixo de 0,6. Foram, 

por esta razão, excluídos. A exclusão desses três indicadores, por outro lado, 

diminuiu a carga fatorial de outro indicador (NCT_5) para menos de 0,6 exigindo 

assim, também sua exclusão. 

Como sua AVE também ficou abaixo do recomendado (0,34), foi 

necessário também excluir o indicador (NCT_5). A exclusão dos quatro indicadores 

desse parâmetro ajustou-o, elevou a carga fatorial dos demais indicadores para 

valores acima de 0,6 e a AVE aumentou para 0,51. 

Os graus de inovação e de sofisticação técnica da nova tecnologia 

destacaram-se no teste do modelo de seleção, da mesma forma que se destacaram 

no estudo de Shen et al. (2010) e Yap e Souder (1993). Assim, o parâmetro 

justificou-se estatisticamente no modelo de seleção. 

Outras características da tecnologia consideradas significativas pelos 

respondentes desta pesquisa se referem à importância da nova tecnologia tanto 

para o desenvolvimento de produtos, quanto para atender aos objetivos estratégicos 

da empresa. A importância desses atributos para a seleção de novas tecnologias já 

foi apontada também em outros estudos (Yap & Souder, 1993; Schehabuddeen et 

al., 2006; Coldrick et al., 2005; Shen et al., 2010). 

 

b) Parâmetro “Fornecedor” 

O parâmetro Fornecedor foi composto por três indicadores: 

FOR-1 - A credibilidade do fornecedor da nova tecnologia; 

FOR-2 - A assistência pós-venda do fornecedor; e 

FOR-3 - Independência da empresa em relação ao fornecedor da tecnologia. 

Na estimação inicial do modelo de seleção já se observou o ajuste desse 

parâmetro no que tange aos critérios de qualidade. Apenas o indicador FOR-3 

mostrou-se ligeiramente abaixo de 0,6 (0,58), o que não comprometeu a qualidade 

do parâmetro e nem exigiu a exclusão do indicador, porque os demais valores 
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mostraram índices estatísticos qualitativos (AVE = 0,51, alfa de Cronbach = 0,68, R² 

= 0,5 e Confiabilidade Composta = 0,8). 

A qualidade do ajuste do parâmetro Fornecedor também está refletida no 

valor do coeficiente de caminho (teste t = 5,359), do tamanho do efeito (f² = 0,28) e 

no resultado da relevância preditiva (Q² = 0,52) desse parâmetro para a dimensão 

tecnologia, o que sugere que os indicadores utilizados apresentam alta 

confiabilidade estatística, suportando a validade do parâmetro. Esses resultados se 

mostraram coerentes com indicadores encontrados em pesquisas anteriores, como 

nos modelos de Frambach e Schillewaert (2002), Shehabuddeen et al. (2006) e 

Rahal e Rabelo (2006) e indicam que o fornecedor é um elemento crítico na decisão 

de adotar uma nova tecnologia. 

 

c) Parâmetro “Disponibilidade e Acessibilidade” 

A composição desse parâmetro foi formada por três indicadores (DA-1, DA-

2 e DA-3). Todos os indicadores se revelaram estatisticamente bons índices nos 

critérios de qualidade das suas cargas fatoriais, AVE e alfa de Cronbach. A 

significância estatística desses índices indica que as empresas pesquisadas 

demonstraram ser essencial para a sua decisão de adotar uma nova tecnologia, que 

a mesma seja escassa de especialistas que a conhecem, porque isso pode 

aumentar o potencial de sucesso da tecnologia no mercado. Outras características 

consideradas importantes pelos respondentes são a facilidade de acesso à 

tecnologia, porque permite explorar toda a sua aplicação e a disponibilidade de 

suporte técnico, sem o qual haveria o risco da nova tecnologia se tornar inservível. 

Essas são importantes características que podem auxiliar na avaliação do 

mérito do potencial técnico e comercial no processo de decisão de aquisição da 

nova tecnologia (Shen et al., 2010;  Rahal & Rabelo, 2006; Shehabuddeen et al., 

2006; Tornatzky & Fleischer, 1990). 

 

d) Parâmetro “Risco” 

O parâmetro Risco foi composto por três indicadores (RIS_1, RIS_2 e 

RIS_3). Esses indicadores, já na estimação inicial do modelo de seleção 

apresentaram índices que atendem aos critérios estatísticos que mensuram a sua 

qualidade. 
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Observou-se que o risco foi o parâmetro que mais se destacou entre todos 

os parâmetros relacionados à dimensão tecnologia. Isso ocorreu em todos os 

critérios de avaliação da qualidade estatística do modelo, como o R², AVE, f², teste t 

de Student e coeficientes dos parâmetros. 

Isso parece confirmar o que já foi apontado em outros estudos (Shen et al., 

2010; Shehabuddeen et al., 2006; Frambach & Schilleawert, 2002; Iacovou et al., 

1995) que, para as empresas, o risco potencial de insucesso é um dos mais 

importantes parâmetros considerado na decisão de adotar uma nova tecnologia e 

também para a gestão da inovação. Indica também que na seleção de tecnologias 

as empresas pesquisadas limitam os riscos, selecionando as tecnologias que 

tenham as melhores oportunidades de uso no mercado (Tidd, Bessant, & Pavit, 

2008). 

 

II. DIMENSÃO “MODELO DE NEGÓCIO” 

 

a) Parâmetro “Indução Competitiva” 

Esse parâmetro foi formado inicialmente por cinco indicadores (IC_1, IC_2, 

IC_3, IC_4 e IC_5). Apenas um indicador IC_1 (Potencial de retorno econômico da 

nova tecnologia) apresentou carga fatorial (0,40) abaixo do padrão de 0,60, o que 

motivou a sua exclusão. Nos demais indicadores que formaram o parâmetro os 

índices de qualidade estatística foram todos atendidos. 

Os resultados dos indicadores desse parâmetro parecem indicar que, para 

as empresas pesquisadas, a nova tecnologia deve apresentar um potencial para a 

expansão ou a abertura de um novo mercado. Além disso, outros aspectos que se 

destacaram nos índices de avalição indicam que a nova tecnologia em aquisição 

deve contribuir também para aumentar o domínio tecnológico e para sustentar a 

política de domínio tecnológico da empresa.  

 

b) Parâmetro “Fatores de Negócio” 

Nesse parâmetro apenas o indicador FN_1 (Criação de valor para os 

clientes) apresentou carga fatorial abaixo de 0,6 (0,53). Embora não tenha 

apresentado uma carga fatorial desprezível, a exclusão desse indicador deu-se 

exclusivamente para atender ao rigor do método estatístico utilizado.  
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Os índices estatísticos obtidos na avaliação dos outros indicadores (FN_2 e 

FN_3) sugerem que, para os gestores de inovação das empresas pesquisadas, é 

fundamental construir um conjunto de competências e capacidades estratégicas não 

transferíveis, além de reforçar e ampliar essas competências. A importância desses 

aspectos igualmente é apontada na literatura como componentes do modelo de 

negócio e características das empresas de base tecnológica (Bovet & Martha, 2001; 

Zott & Amit, 2010; Timmers, 1998). 

 

c) Parâmetro “Desenho Organizacional” 

Nesse parâmetro houve a necessidade de exclusão dos indicadores DO_3 

(Possuir recursos humanos capacitados a lidar com a nova tecnologia) e DO_5 

(Dispor de recursos suficientes de apoio ao desenvolvimento tecnológico), em 

virtude de apresentarem cargas fatoriais inferiores ao padrão estatístico mínimo 

utilizado, ou seja, de 0,6. 

Os índices estatísticos dos demais indicadores desse parâmetro revelam a 

importância do desenho organizacional para a seleção de novas tecnologias, como a 

maturidade e experiência em conteúdo tecnológico da empresa e a capacidade de 

absorver inovações, o que já foi apontado também em outros estudos (Frambach & 

Schilleawert, 2002; Shehabuddeen et al., 2006),. 

Adicionalmente, os resultados mostram também que outros indicadores já 

apontados na literatura especializada, como a importância da empresa possuir uma 

estrutura organizacional que suporte a absorção da nova tecnologia (Tidd, Bessant, 

& Pavit, 2008) e possuir uma cultura voltada para a adoção de novos processos 

(Tornatzky & Fleischer, 1990; Frambach & Schilleawert, 2002; Iacovou et al., 1995) 

se mostraram relevantes pelos gestores de inovação das empresas pesquisadas 

para a decisão de adquirir uma nova tecnologia. 

 

III. DIMENSÃO “ENTORNO COMPETITIVO” 

 

a) Parâmetro “Características do Mercado” 

O parâmetro Características do Mercado, composto por três indicadores, 

comportou-se estatisticamente de maneira distinta de todos os demais, porque não 

se obteve o ajuste aos critérios de qualidade estatística durante a avaliação. Os 
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indicadores CM_1 (Competição no mercado) e CM_2 (Barreiras protetoras à entrada 

no ramo do negócio) apresentaram cargas fatoriais iniciais inferiores a 0,6, sendo 

excluídos por essa razão. A eliminação desses dois indicadores reduziu a carga 

fatorial do terceiro indicador CM_3 (Estratégia de inovação predominante no ramo), 

justificando também a sua eliminação do parâmetro. 

Além de cargas fatoriais individuais baixas nos seus três indicadores, esse 

parâmetro já mostrava valores baixos em outros critérios na mensuração inicial do 

modelo, como a AVE (0,433) e alfa de Cronbach (0,3351), conforme pode ser visto 

na Tabela 25. Esses valores, por não apresentarem minimamente índices 

estatísticos satisfatórios para a validade de suas presenças, diminuíram também os 

índices estatísticos do parâmetro Características do Mercado, o que motivou a sua 

exclusão. Assim, a dimensão “Entorno Competitivo” resumiu-se em apenas um 

parâmetro (Fatores de Competição). Isso estatisticamente não faz sentido. Dessa 

forma, a dimensão “Entorno Competitivo” foi compactada como “Fatores de 

Competição” somente. 

De acordo com os dados desses indicadores, para os gestores de inovação 

das empresas pesquisadas, aparentemente a competição existente no mercado, as 

barreiras protetoras à entrada de novas empresas no ramo e as estratégias de 

inovação, comparadas a outras estratégias de competição das empresas 

concorrentes, não exercem influência significativa na sua tomada de decisão para a 

aquisição de novas tecnologias. 

Isso parece indicar que as empresas pesquisadas, por serem empresas de 

base tecnológica, estão focadas no seu próprio domínio tecnológico, provavelmente 

visando competir por tecnology push (Ameka & Dhewanto, 2013). Essas empresas 

buscam constantemente manter ou ampliar o seu domínio tecnológico e, dessa 

forma, a competição existente no mercado e as estratégias de inovação das outras 

empresas do ramo se mostraram menos relevantes. 

O parâmetro Características do Mercado e seus indicadores foram 

utilizados nesta pesquisa apenas para a caracterização do contexto em que as 

empresas pesquisadas atuam. Isso parece explicar o comportamento dos resultados 

da menor importância atribuída a esse parâmetro, considerando que o foco das 

empresas de base tecnológica está voltado para o domínio tecnológico na sua área 

de atuação. Assim, as características do mercado foram consideradas irrelevantes 

pelos respondentes que compuseram esta pesquisa. 
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b) Parâmetro “Fatores de Competição” 

O parâmetro Fatores de Competição foi composto inicialmente por sete 

indicadores. Porém, estatisticamente as cargas fatoriais de três indicadores 

mostraram valores abaixo de 0,6. Por essa razão, foram eliminados os indicadores 

FC_3 (Permitir à empresa competir em preços baixos), FC_4 (Melhorar a eficácia 

operacional da empresa) e FC_7 (A nova tecnologia se constituir numa nova forma 

de manufatura/novo fator de produção).  

O que se pôde observar é que os indicadores considerados mais 

expressivos estatisticamente nesse parâmetro foram a manutenção e a ampliação 

do domínio tecnológico da empresa em seu segmento de mercado. Adicionalmente, 

a possibilidade de ocupar novos nichos de mercado e de diferenciar seus produtos 

também se mostraram indicadores estatisticamente significativos nesse parâmetro. 

Os fatores de competição reforçam a capacidade de competir da empresa 

e a sua importância é destacada na literatura especializada (Shen et al., 2010;  

Rahal & Rabelo, 2006; Shehabuddeen et al., 2006; Iacovou et al., 2005; Tornatzky & 

Fleischer, 1990) sobre a seleção de novas tecnologias. 

De modo geral, os parâmetros e os indicadores do modelo teórico testado 

comportaram-se de maneira coerente com a utilização da modelagem de equações 

estruturais. Ou seja, os ajustes nos parâmetros e indicadores que se mostraram 

necessários, foram feitos para manter a coerência com o rigor estatístico exigido 

pela metodologia da modelagem de equações estruturais.  

A análise dos parâmetros e indicadores do sistema de seleção permite 

apontar um modelo de seleção resultante, apresentado na Figura 23. Esse modelo 

empírico resultante valida cerca de 90% do modelo teórico. Dos elementos do 

modelo teórico que não são validados pela análise estatística desta pesquiisa, 

apenas dois indicadores apresentaram índices de cargas fatoriais abaixo de 0,5 : (a) 

NCT-7 Compatibilidade da nova tecnologia com a experiência tecnológica da 

empresa; e (b) IC-1 O potencial de retorno econômico da tecnologia e por isso, 

foram eliminados automaticamente do modelo empírico. 
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Figura 23 - Modelo operacional do sistema de seleção de tecnologias 

 

Há, porém, outros elementos presentes no modelo teórico que não foram 

validados estatisticamente no modelo empírico, por causa da trave de qualidade 

estabelecida pelo sistema estatístico.  Assim, alguns indicadores, embora presentes 

em grau significativo de carga fatorial - entre 0.5 e 0.6 - não foram considerados com 

a carga fatorial em grau de importância estatística suficiente, exigida pelo sistema, 

sendo, portanto, eliminados. Se fosse usado um grau de confiabilidade menor, 

como, por exemplo, cargas fatoriais mínimas de 0,5, (isto é, confiabilidade mínima 

de 50%) apenas os dois indicadores apontados anteriormente, seriam eliminados.  

Todos os demais indicadores do modelo teórico seriam validados, elevando para 

95% o grau de confiabilidade do modelo teórico testado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

5 CONCLUSOES 

 

Esta pesquisa teve como objeto principal o estudo dos parâmetros e 

critérios para tomada de decisão no processo de aquisição de novas tecnologias. Na 

literatura especializada esse é um dos principais estágios no processo da Inovação 

Aberta para criar vantagens competitivas para as empresas no contexto da gestão 

de negócios dentro das premissas da Inovação Aberta. Dentro desse problema 

explorou-se a validação de um modelo teórico dos critérios para tomada de decisão 

no processo de seleção de novas tecnologias. O referencial teórico que fundamenta 

o trabalho explora a gestão da inovação tecnológica, tipologias de inovação, 

modelos de avaliação e seleção tecnológica e modelo de negócio. 

Com base na literatura especializada, definiu-se um conjunto de 

parâmetros e indicadores de avaliação/seleção de inovações tecnológicas. Também 

foram definidas métricas para os indicadores, que permitissem a seleção de 

inovações compatíveis com as características da inovação demandada. Gerou-se 

assim, um modelo teórico de seleção de tecnologias, que foi testado na pesquisa 

realizada nas empresas, visando validá-lo, com base nas práticas de gestão 

tecnológica nessas empresas. 

A metodologia empregada na pesquisa foi de natureza quantitativa. O 

levantamento dos dados foi realizado através da aplicação de um questionário a 

uma amostra de 1624 empresas de base tecnológica. O retorno foi de 145 

respostas, de gestores de inovação das empresas selecionadas. A análise dos 

dados foi feita por meio da técnica estatística de modelagem de equações 

estruturais com mínimos quadrados parciais e modelo de caminhos (PLS-PM). Para 

a análise dos dados utilizou-se o software SmartPLS 2.0 e planilhas do Excel. 

Os principais resultados indicam que, para os gestores de inovação das 

empresas pesquisadas, a nova tecnologia selecionada deve atender a diversos 

critérios, de natureza tecnológica, econômica e organizacional. A nova tecnologia 

precisa igualmente ser compatível com o modelo de negócio vigente na empresa, 

sustentar a política de domínio tecnológico da organização e ampliar seu domínio 

tecnológico, o que nos leva às seguintes conclusões. 

Com relação aos 41 indicadores definidos inicialmente no modelo teórico 

observou-se que os mesmos se mostraram coerentes com um modelo de seleção de 

tecnologias. A eliminação de alguns indicadores e de um parâmetro do modelo de 
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seleção inicial, durante a estimação do modelo, não ocorreu em função dos 

indicadores não serem significativos para o modelo testado. A exclusão de alguns 

indicadores relaciona-se essencialmente ao rigor estatístico do método utilizado.  

A inclusão da dimensão “Modelo de Negócio”, inédita na literatura 

especializada, em substituição à dimensão “Organização” do modelo de Tornatzky e 

Fleischer (1990) mostrou-se compatível com a visão dos respondentes, gestores de 

tecnologia. Ademais, os principais índices de qualidade estatística indicam que, 

entre as três dimensões, a dimensão “Modelo de Negócio” é a que mais 

significativamente reflete a decisão de adotar uma nova tecnologia, o que demonstra 

a maior relevância, não da organização, mas do modelo de negócio, para uma dada 

tecnologia ou inovação a adotar.  

O primeiro índice que mostra a importância do modelo de negócio é o nível 

de significância dos coeficientes de caminhos (teste t de Student), cujo valor foi de 

23,211 para a dimensão “Modelo de Negócio”, enquanto para “Fatores de 

Competição” foi de 16,760 e de 8,076 para “Tecnologia”. A conclusão é de que 

parece ser visível que o modelo de negócio assume maior centralidade, na visão dos 

respondentes, na decisão da serventia de um determinado tipo de inovação para a 

empresa, do que as considerações acerca dos fatores de competição ou acerca da 

natureza da própria tecnologia. Isso é, de fato, racional se se considerar que o 

esforço empresarial orienta-se para aumentar a eficácia do modelo de negócio, no 

meio em que compete, independentemente do tipo de tecnologia/inovação que a 

empresa esteja usando. 

Essa conclusão é confirmada também pelo segundo índice, o que retrata 

os coeficientes finais entre as três dimensões com a decisão de adotar a tecnologia. 

Também esse índice foi superior na dimensão “Modelo de Negócio” (0,8474), se 

comparado com “Tecnologia” (0,8140) e “Fatores de Competição” (0,7902). Isso 

indica maior alinhamento das respostas com a dimensão Modelo de Negócio, isto é, 

maior concordância com a centralidade ou importância do Modelo de Negócio 

considerado como fator de convergência para a tecnologia a ser adotada.  Em 

outras palavras, na decisão de aquisição de uma tecnologia/inovação, é a coerência 

dessa tecnologia e seu apoio aos propósitos do modelo de negócios mais importante 

do que a natureza da própria tecnologia e os fatores de competição que envolvem o 

negócio.  
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A centralidade do modelo de negócio, no entanto, não é excludente das 

outras duas dimensões. A pesquisa mostra, conclusivamente, que, se considerados 

os padrões mínimos de qualidade exigidos estatisticamente, as três dimensões 

tiveram índices altos. Esses índices mostram, não apenas a existência das relações 

das dimensões com a decisão de adotar a tecnologia, mas que, dado aos altos 

índices, todas as dimensões (ou constructos) são consideradas de forma importante 

no processo decisório de adoção de uma tecnologia/inovação.  

No que tange à dimensão Entorno Competitivo do modelo teórico proposto 

inicialmente, a pesquisa revela que, na prática, a análise do entorno competitivo não 

é significativa para as empresas pesquisadas. Ao contrário, os tomadores de 

decisão de aquisição de novas tecnologias preferem simplificar essa análise apenas 

para: Fatores de Competição.  

Na dimensão Tecnologia em Aquisição, a pesquisa confirmou os quatro 

parâmetros propostos no modelo teórico inicial. Isso significa que, para os gestores 

de inovação das empresas pesquisadas, todos os parâmetros dessa dimensão são 

relevantes na decisão de adotar uma nova tecnologia. Considerando os quatro 

parâmetros que compõem essa dimensão, na análise estatística dos dados 

sobressaiu-se, em termos de importância, o parâmetro Risco. 

Com relação à Tecnologia em Aquisição propriamente dita, como dimensão 

ou constructo para o processo decisório, os resultados indicam que as empresas 

pesquisadas utilizam a tecnologia como fator de competição, quer para manter e 

reforçar o seu domínio tecnológico, quer para ampliar a sua capacidade para 

competir. Isso parece explicar a menor importância atribuída, pelos respondentes, 

ao parâmetro: características do mercado, que foi eliminado estatisticamente, por 

não apresentar carga fatorial mínima para justificar a manutenção de sua presença.  

Ainda acerca da Tecnologia em Aquisição, os fatores que receberam maior 

importância nesta pesquisa foram: disponibilidade e acessibilidade, fornecedor e 

risco, esse último com maior destaque, devido aos elevados coeficientes 

demonstrados na análise estatística. Isso parece racional, pois evidencia que o risco 

potencial de incerteza da viabilidade e de sucesso técnico, comercial e econômico 

de uma nova tecnologia representa um elemento crítico na decisão de sua 

aquisição.  

Ademais, os resultados das análises estatísticas indicam que o modelo de 

seleção proposto está validado nas dimensões ou constructos avaliados. Isso ficou 
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comprovado por meio do indicador Goodness of Fit - GoF (índice de adequação do 

modelo), que testa a qualidade e a validade global do modelo de seleção validado.  

Aqui se inclui também a adequação do modelo de mensuração e do modelo 

estrutural. Neste estudo obteve-se o índice de GoF de 0,587494. A solidez desse 

resultado pode ser comparada com o índice recomendado para as ciências sociais e 

do comportamento: 0,36, segundo Wetzel et al. (2005). Isso sustenta um elevado 

grau de confiança na validade do modelo de seleção proposto, em validação. 

Esses resultados também confirmam e mostram a coerência do modelo de 

seleção de tecnologia/inovações resultante, validado por essa pesquisa com outros 

modelos de seleção de tecnologia encontrados na literatura e que utilizam 

dimensões semelhantes (Tornatzky & Fleischer, 1990; Frambach & Schillewaert, 

2002; Shehabuddeen et al., 2006). Os resultados parecem indicar que no ambiente 

empresarial, os negócios, e tudo o que os sustenta, têm adquirido maior relevância 

do que a organização em si. 

Com relação às métricas definidas para os indicadores, com medidas na 

escala 1 a 5 de Likert, pode-se dizer que se mostraram adequadas para a realização 

das análises estatísticas dos dados. Possibilitou também que os gestores de 

inovação das empresas pesquisadas avaliassem os elementos a serem 

considerados no processo decisório para aquisicao de tecnologias externas. Essa 

escala permitiu mensurar, por meio da atribuição de pesos aos indicadores, a 

importância da sua compatibilidade com os objetivos e com a política de domínio 

tecnológico da organização. 

Assim, os resultados dessa pesquisa permitiram validar o perfil e a 

estrutura de um modelo prático e operacional de seleção de novas tecnologias da 

Figura 23. Esse modelo mostra os constructos e os elementos principais que são 

rotineiramente considerados no processo de tomada de decisão para aquisição de 

novas tecnologias/inovações. 

Na mesma linha de critérios para validação dos parâmetros e indicadores, 

na apuração dos resultados manteve-se apenas os indicadores com cargas fatoriais 

acima de 0,6.  Isso exigiu a exclusão de 14 indicadores e de um parâmetro. Porém, 

se fossem considerados também os indicadores com cargas fatoriais acima de 0,5, 

apenas dois indicadores seriam excluídos do modelo teórico inicial. Os demais 

indicadores seriam todos mantidos no modelo final, o que explicaria em cerca de 

95% o modelo teórico testado. 
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Por fim, a metodologia empregada para a análise dos dados, utilizando a 

modelagem de equações estruturais com mínimos quadrados parciais e modelo de 

caminhos (PLS-PM), por meio do software SmartPLS, mostrou-se uma técnica 

estatística de modelagem e análise de dados adequada neste estudo para validar 

um modelo de seleção de novas tecnologias. 

 

Limitações da pesquisa 

 

Uma das limitações deste trabalho está relacionada ao sujeito social 

respondente da pesquisa que, nesta pesquisa, sempre foi o mesmo. O gestor de 

inovações, respondente desta pesquisa, somente avalia a tecnologia tecnicamente. 

Dessa forma, não houve uma variabilidade dos sujeitos sociais, que na sua 

avaliação pudessem também considerar características estratégicas que a 

tecnologia avaliada possa representar para a estratégia da empresa. 

Outra limitação está relacionada ao fator tempo, pois um questionário mede 

a opinião dos respondentes num determinado momento e que pode ser diferente em 

outro período. Essa é uma limitação relacionada principalmente às áreas das 

ciências sociais e comportamentais. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de uma pesquisa que inclua 

outros sujeitos sociais, que levem em consideração também atributos estratégicos 

que a tecnologia possa oferecer para a organização, além das características 

técnicas. 

Além disso, sugere-se fazer um teste de consistência do questionário, 

através da sua reaplicação em novas pesquisas. 
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Apêndice 1 - Questionário da pesquisa 
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Prezado(a) Senhor(a): 

 

Esta é uma pesquisa acadêmica para a minha tese de Doutorado em Administração e se 

propõe a estudar a seleção de novas tecnologias/inovações nas empresas.  

 

Nenhuma informação confidencial da empresa é solicitada. Estuda somente os aspectos 

considerados mais relevantes pelo gestor no processo de decisão para a aquisição de uma 

nova tecnologia ou inovação. O respondente e a empresa não serão identificados. 

  

Por favor, responda todas as questões assinalando o grau de importância que, em sua 

percepção, cabe a cada elemento listado. Para completar o questionário é necessário que todas 

as questões sejam respondidas, sem deixar nenhuma questão sem resposta.  

 

O tempo para responder o questionário é de aproximadamente 10 minutos. A sua participação 

é muito importante para a minha pesquisa.  

 

Muito obrigado pela sua colaboração.  

 

Waldir Rechziegel 

Prof. da Unioeste e Doutorando em Administração na Universidade Nove de Julho - 

UNINOVE. Contato: rechziegel@uninove.edu.br        

Currículo lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705011E9  
 

 

 

Na sua tomada de decisão para aquisição de uma nova tecnologia, qual a importância de sua 

empresa: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

Possuir experiência em gestão da tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Possuir capacidade de absorver a nova 

tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Possuir recursos humanos capacitados a 

lidar com a nova tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Possuir uma estrutura organizacional que 

suporte o uso da nova tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Dispor de recursos suficientes de apoio ao 

desenvolvimento tecnológico interno ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Possuir uma cultura para a adoção de novos 

processos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Na sua tomada de decisão para a aquisição de uma nova tecnologia, qual a importância para a 

empresa: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

A criação de valor para os clientes. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Possuir uma competência/capacidade não 

transferível ou terceirizável (estratégica). 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ampliar a sua competência/capacidade não 

transferível (estratégica). 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

 

Na sua decisão de aquisição de uma nova tecnologia, qual a importância para a sua empresa: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

O potencial de retorno econômico da nova 

tecnologia 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O potencial de expansão do mercado atual 

que a nova tecnologia possa oferecer à sua 

empresa 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O potencial para abrir um novo mercado que 

a nova tecnologia possa proporcionar 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aumentar o domínio tecnológico de sua 

empresa 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Contribuir para a sustentação da política de 

domínio tecnológico 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

Como você considera ser o mercado onde sua empresa atua, em termos competitivos? 

1. Sem competição 

2. Pouco competitivo 

3. Mediamente competitivo 

4. Competitivo 

5. Extremamente competitivo 
 

 

Qual é o grau de dificuldade para a entrada de novas empresas em seu ramo de negócio: 

1. Nenhum 

2. Baixo 

3. Mediano 

4. Alto 

5. Extremamente alto 
 

 

No processo de decisão de aquisição de uma nova tecnologia, qual a importância da estratégia de 

inovação das empresas que atuam em seu ramo em relação a outras estratégias de competição? 

1. Nenhuma importância 

2. Pouca importância 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Extremamente importante 
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Na sua tomada de decisão para a aquisição de uma nova tecnologia, qual a importância: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

De manter o domínio tecnológico de sua 

empresa em seu segmento de mercado 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

De ampliar o domínio tecnológico em seu 

segmento de mercado 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Da nova tecnologia permitir à sua empresa 

competir em preços baixos 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Da nova tecnologia melhorar a eficácia 

operacional de sua empresa 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Da nova tecnologia possibilitar ocupar novos 

nichos de mercado 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Da nova tecnologia promover a diferenciação 

nos produtos 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Da nova tecnologia constituir-se em nova forma 

de manufatura (novo fator de produção) 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

No processo de decisão para a aquisição de uma nova tecnologia, quão importante você 

considera: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

O grau de inovação da tecnologia em aquisição ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
A nova tecnologia ser chave para o 

desenvolvimento dos produtos da sua empresa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O grau de sofisticação técnica da nova 

tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Poder fazer uso imediato da nova tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O grau de superioridade da nova tecnologia que 

possa resultar em vantagem competitiva ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Que a nova tecnologia apoie os objetivos 

estratégicos da empresa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Da nova tecnologia ser compatível com a 

experiência tecnológica da empresa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Da nova tecnologia apresentar potencial para o 

desenvolvimento de tecnologias 

complementares 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

No processo de decisão para a aquisição de uma nova tecnologia, qual é a importância dos 

seguintes fatores: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

Da raridade de especialistas disponíveis na 

nova tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Da facilidade de acesso à nova tecnologia (quão 

aberto é o pacote da tecnologia) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Da disponibilidade de suporte técnico para a 

nova tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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No processo de decisão para a aquisição de uma nova tecnologia, qual é a importância dos 

seguintes fatores: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

A credibilidade do fornecedor da nova 

tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
A assistência pós-venda do fornecedor ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Da empresa não se tornar dependente do 

fornecedor ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
 

 

 

No processo de decisão para a aquisição de uma nova tecnologia, qual é a importância dos 

seguintes fatores: 
 

 Nenhuma 

importância 

Pouca 

importância 

Indiferente Importante Extremamente 

importante 

O risco potencial de insucesso da nova 

tecnologia em sua empresa ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O risco potencial da impossibilidade de 

evolução da nova tecnologia para outros usos ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O risco potencial de insucesso dos produtos 

resultantes da nova tecnologia ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Apêndice 2 - Visualização do questionário no sistema QuestionPro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


