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1. INTRODUÇÃO  

 
O setor de serviços vem apresentando um aumento crescente no conteúdo 

tecnológico. A mediação da tecnologia em serviços inclui não só os serviços 

modernos, como telecomunicações e informática, mas também serviços 

tradicionais, como educação e turismo (SCHUMAN et al, 2012). 

Conforme assinala Schumann et al. (2012), com o avanço na tecnologia da 

informação, cada vez mais a entrega de serviço tem sido mediada pela tecnologia. 

Os serviços mediados pela tecnologia são definidos como aqueles em que a 

interface entre prestadores e consumidores de serviço se dá por meio da 

tecnologia. Esta mediação elimina a necessidade da co-localização de 

consumidores e prestadores de serviço, proporcionando a entrega do serviço em 

longas distâncias. Incluem-se neste grupo os self-services em indústrias variadas, 

como bancos (ATMs e atendimento online) e turismo (reservas on line), os 

serviços de consultoria e educação à distância e os serviços remotos, realizados 

pela intermediação de um produto ou máquina, como é o caso dos serviços de 

reparação e serviços médicos. 

As vantagens da aplicação da tecnologia em serviços incluem não só a 

redução de custos (CAMPBELL; FREI, 2010; XUE; et al., 2007) mas também a 

flexibilidade, conveniência e disponibilidade (COLLIER; SHERRELL, 2010; 

MEUTER et al., 2000). Ao mesmo tempo, algumas destas tecnologias aumentam 

o potencial de exploração de economias de escala e reduzem barreiras de 

entrada. Nesse sentido, as empresas de serviço devem sofrer fortes impactos com 

a introdução destas tecnologias, principalmente aquelas de serviço puro, que 

tradicionalmente se protegeram da competição por meio de barreiras relacionais e 

geográficas (MEIRELLES, 2010). 

A principal preocupação deste estudo está em compreender a relação entre 

a adoção e uso das novas tecnologias mediadoras de prestação de serviço e o 

desenvolvimento das competências tecnológicas, tendo em vista que a difusão e o 

uso destas tecnologias nas práticas organizacionais requerem o desenvolvimento 

de novas competências. 
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Face ao exposto, pergunta-se: As empresas de serviço no Brasil, a partir do 

uso das novas tecnologias mediadoras de prestação dos serviços, têm 

desenvolvido competências tecnológicas? 

De acordo com Fransman (1984), as capacidades tecnológicas envolvem 

habilidades, conhecimento e experiência necessários para: i) busca e seleção de 

alternativas tecnológicas; ii) domínio de tecnologias selecionadas e uso eficiente 

desta na transformação de insumos em produtos; iii) adaptação de tecnologias 

para condições específicas de produção e demandas locais; iv) obtenção de 

melhoramentos tecnológicos a partir de inovações incrementais; v) instituição de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento; vi) desenvolvimento de pesquisa 

básica. 

De acordo com Lall (1992), a capacidade tecnológica envolve não só a 

habilidade técnica, mas também a habilidade de investimento e de coordenação. 

Nesse sentido, envolve três tipos de capacidades: i) investimento; ii) produção; iii) 

coordenação (linkage). 

As capacidades de investimento estão relacionadas às habilidades 

necessárias para identificar, preparar e obter tecnologia para design, construção, 

equipamentos, equipe, dentre outros. São habilidades fundamentais na definição 

da eficiência tecnológica. A capacidade de produção envolve desde habilidades 

básicas como controle de qualidade, operação e manutenção até pesquisa, design 

e inovação. As habilidades de produção determinam não só como as tecnologias 

são operadas e melhoradas, mas também os esforços internos à firma para 

absorver novas tecnologias ou imitar. As capacidades relacionais incluem as 

habilidades necessárias à transmissão e recebimento da informação, 

componentes ou matéria-prima, de fornecedores, consultores, firmas de serviços e 

instituições tecnológicas. Estas habilidades são importantes não só para a 

eficiência, mas também para a difusão tecnológica (LALL, 1992, p. 168). 

Estas três capacidades variam em grau de complexidade, sendo que as 

capacidades básicas são acumuladas a partir de rotinas de produção e as 

intermediárias ou avançadas a partir de esforços explícitos de capacitação, como 

a instituição de atividades de pesquisa e desenvolvimento. 
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O desenvolvimento de capacidades tecnológicas proporciona a expansão 

do limite de atuação da firma. Este limite pode se ampliar de várias formas, seja 

pela escolha deliberada da mudança, ou por processos não-escolhidos ou 

indesejados, pelos vários processos de aprendizado (“aprender fazendo”, 

“aprender com a observação e a leitura”) ou a própria pesquisa e desenvolvimento 

(NELSON; WINTER, 1982). 

A escolha, se deliberada ou não, e o grau de formalização dos processos 

de aprendizado definem a complexidade de uma capacidade tecnológica e 

revelam o grau de maturidade tecnológica de uma firma (FRANSMAN, 1984; 

LALL, 1992). 

Conforme define Lall (1992), a maturidade tecnológica está relacionada à 

habilidade da firma de identificar o escopo de atuação numa perspectiva de 

“especialização eficiente” nas atividades tecnológicas desenvolvidas. 

Em estudo realizado junto a empresas brasileiras, Costa (2001) constatou 

que as capacidades tecnológicas são de baixo grau de complexidade, o grau de 

formalização das atividades de P&D ainda é baixo, mesmo nas empresas 

multinacionais as atividades tecnológicas estão mais relacionadas a capacidades 

operacionais do que capacidades inovativas. Estes resultados apontam para 

deficiências relacionados ao próprio contexto de atuação das empresas. 

Todavia, vale observar que, as pesquisas sobre competência tecnológica 

têm se concentrado nos setores de manufatura, sobretudo os de alto conteúdo 

tecnológico(LALL, 1992; BELL; PAVITT, 1995; DANNEELS, 2002; TSAI, 2004; 

VEDOVELHO; FIGUEIREDO, 2006), e, por isso mesmo, fazem uso de indicadores 

que não se aplicam ao setor de serviços, como os gastos em P&D e patentes. 

Conforme apontado pela literatura de inovação em serviços, as empresas 

de serviços fazem pouco uso de P&D formal e confiam mais nas habilidades de 

engenheiros, gerentes e pessoal de marketing (GALLOUJ, 2002). O papel das 

atividades de P&D é o menos importante, já que a inovação em serviço é multi-

dimensional e em sua maioria é caracterizada por mudanças organizacionais, 

como novos conceitos de serviço, novas interfaces com o cliente e novos sistemas 

de entrega do serviço (HOWELLS; TETHER, 2004). 
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Desde meados da década de 90 do século passado, notam-se esforços, 

principalmente no âmbito da Comunidade Européia, no sentido de compreender 

melhor a dinâmica inovativa das atividades de serviço (GALLOUJ, 2002; MILES, 

2001; MULLER; ZENKER, 2001; ROPER et al., 2009; DEN HERTOG, 2010). 

Todavia, nota-se que o tratamento da dinâmica inovativa das atividades de serviço 

ainda fica aquém do esperado, principalmente no caso das economias 

emergentes (STARE, 2007). No Brasil especificamente, a Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (PINTEC) publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) contempla apenas atividades em que o conteúdo tecnológico é explícito e, 

que, portanto, se assemelha às inovações da indústria. São contemplados na 

PINTEC os seguintes setores: telecomunicações, serviços de informática, 

pesquisa e desenvolvimento, música e edição. Neste contexto, a identificação dos 

elementos componentes das competências tecnológicas em serviço darão 

subsídios tanto para as empresas quanto para os órgãos públicos de fomento à 

inovação em serviços. Conforme destacam Den Hertorg e Rubalcaba (2010), o 

estímulo ao desenvolvimento das competências necessárias para a inovação em 

serviço ainda não está presente nas políticas públicas de inovação em serviço.  

A principal contribuição deste projeto de pesquisa está na identificação das 

tecnologias e práticas organizacionais envolvidas no processo de desenvolvimento 

da competência tecnológica em serviço.  

Como apontado por Feldman e Orlikowski (2011), não é a tecnologia em si 

ou como ela é usada, em geral, o que importa, mas as estruturas tecnológicas 

emergentes, produzidas repetidamente na ação diária. Esta perspectiva dinâmica 

da tecnologia é bem adequada para atividades de serviço, já que o serviço é, por 

definição, um processo de realização do trabalho, que envolve a ação combinada 

do trabalho humano e trabalho mecânico realizado por máquinas e equipamentos 

(MEIRELLES, 2006). Sob esta perspectiva conceitual, a competência tecnológica 

em serviço pode ser identificada na ação, sendo cíclico o processo de 

desenvolvimento de tal competência, uma vez que as informações sempre 

transitam entre os agentes humanos e a própria tecnologia. 
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Por fim, vale observar que o setor de serviços é de fundamental importância 

para o bom funcionamento da atividade econômica, principalmente num contexto 

de baixa produtividade. Compreender as competências tecnológicas em serviços é 

fundamental para o desempenho interno e externo destas atividades, ou seja, 

tanto no que se refere ao aumento do valor agregado quanto no aumento das 

exportações de serviços. 

 

2. OBJETIVOS 

 Este trabalho teve como objetivo geral identificar as dimensões das 

competências tecnológicas em serviços por meio do estudo do uso da 

tecnologia e seus impactos nas práticas organizacionais. 

Na consecução deste objetivo serão explorados os seguintes objetivos 

específicos: 

(1) identificar as tecnologias utilizadas na prestação de serviço, presentes 

em distintos segmentos de serviço.  

 (2) identificar em quais atividades estas tecnologias são aplicadas e como 

elas são atualizadas. 

(3) identificar as competências necessárias ao uso da tecnologia em 

serviço. 

(4) identificar os impactos da competência tecnológica em serviço no que se 

refere ao desempenho econômico e operacional. 

(5) identificar as diferenças entre as dimensões das competências 

tecnológicas identificadas das empresas analisadas e propor indicadores de 

competência tecnológica em serviço. 

Para a consecução dos objetivos supramencionados foram desenvolvidas 

quatro etapas que constituem os itens a seguir: 

1) Levantamento da literatura de tecnologia e competência, de modo a dar 

subsídios para pensar competências tecnológicas em serviço. A partir da literatura 

são apresentadas as tecnologias em cada um dos segmentos analisados 

(educação a distância, logística, medicina diagnóstica e serviços financeiros). 
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2) Definição das categorias componentes do modelo conceitual de 

competência tecnológica e aplicação de questionário estruturado a partir de 

resultados de pesquisa qualitativa realizada anteriormente. 

3) Aplicação do questionário e análise fatorial dos dados. 

4) Proposição de um modelo estrutural de mensuração da competência 

tecnológica que servirá de base para medir a competência tecnológica das 

organizações de serviço. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O pressuposto fundamental que guia esta pesquisa é que a tecnologia no 

setor de serviços é produzida e utilizada de forma articulada com os recursos 

humanos, num processo dinâmico e interativo. Esta perspectiva teórica norteará a 

identificação dos aspectos de competência tecnológica. 

O referencial teórico aqui adotado consiste numa composição da literatura 

de tecnologia e competência, de modo a dar subsídios para pensar competências 

tecnológicas em serviço. Inicialmente são apresentadas as tecnologias em cada 

um dos segmentos analisados (educação a distância, logística, medicina 

diagnóstica e serviços financeiros). Em seguida, são apresentadas as principais 

definições de tecnologia e qual o recorte adotado nesta pesquisa. São 

apresentadas também as várias definições e indicadores de competência e, mais 

especificamente, de competência tecnológica. 

 

3.1 Tecnologia da Informação 

Lurindo (2001) salienta que alguns autores, como ALTER (1992), fazem 

distinção entre Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação, restringindo 

à primeira expressão apenas os aspectos técnicos, enquanto que à segunda 

corresponderiam as questões relativas ao fluxo de trabalho, pessoas e 

informações envolvidas. Outros autores, no entanto, usam o termo tecnologia da 

informação abrangendo ambos aspectos, como é a visão de HENDERSON & 

VENKATRAMAN (1993). 
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Nesta pesquisa adota-se o conceito mais amplo de Tecnologia da 

Informação (TI), incluindo os sistemas de informação, com seus recursos de 

hardware (maquinas e mídias), software (programas e procedimentos), dados 

(bancos de dados e bases de conhecimento), telecomunicações (meios de 

comunicação e suporte de rede), e recursos humanos (usuários finais e 

especialistas em SI), utilizados pelas organizações para fornecer dados, 

informações e conhecimento (LUFTMAN et al., 1993; WEIL, 1992; O’BRIEN, 

2008). 

 

 

Figura 1. Componentes dos sistemas de informação 

 

 

Fonte: O’Brien (2008). 

 

Conforme apresentado a seguir, em cada um dos quatro segmentos 

estudados nesta pesquisa a tecnologia da informação se faz presente, seja por 

meio dos ambientes de aprendizagem virtual na educação a distância, ou as 

tecnologias de supply chain management em logística e as tecnologias de 

automação bancária em serviços financeiros e de automação de laboratórios em 

medicina diagnóstica. 
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3.1.1 Tecnologia em Educação a Distância 

A legislação Brasileira, decreto 2.494/1998, define EAD da seguinte 

maneira: 

Art. 1o Educação a distância é a forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com 
a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados 
pelos diversos meios de comunicação. 

Para a Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED), existem muitas 

definições possíveis, mas há um consenso mínimo em torno da ideia de que EAD 

é a modalidade de educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são 

desenvolvidas majoritariamente ou exclusivamente sem que alunos e professores 

estejam presentes no mesmo lugar à mesma hora (ABED, 2012) 

A EAD não é uma tecnologia nova. Para Peters (1973), os primeiros traços 

da educação a distância, surgiram em meados do século XIX na Europa, contando 

com a ajuda do transporte e da comunicação, permitindo assim o ensino por 

correspondência.  

De acordo com Rumble (2000), o EAD apresenta quatro gerações: a 

primeira baseada em textos, impressos ou escritos à mão, por meio de 

correspondência; a segunda em recursos tecnológicos audiovisuais, como rádio e 

televisão; a terceira geração foi a junção das duas anteriores, tendo como base 

textos, áudio e vídeo; e, por fim, a quarta teve apoio do avanço tecnológico, a era 

digital, mediada por computadores, a comunicação pode ser feita por acessos 

virtuais a banco de informações e dados, videoconferências, bibliotecas 

eletrônicas, chats e e-mails.  

Esta última geração de EAD inclui o uso de bancos de dados inteligentes, 

que criam “aprendizagem flexível inteligente” (TAYLOR, 2000) e incorporam 

tecnologias da Web 2.0 ou Web semântica (ANDERSON; DRON, 2012).  

Conforme destacam Machado et al (2013), junto com a Web 2.0 temos o 

“cloud computing”, no qual não é mais necessário instalar softwares nos 

computadores ou qualquer outro dispositivo, pois o acesso aos programas 

acontece diretamente na Internet, sendo possível editar, acrescentar, compartilhar 

e salvar diferentes tipos de arquivos.  
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Um ponto importante, destacado por Anderson e Dron (2012), é que 

nenhuma geração, ao longo do tempo, eliminou a anterior e tanto o aluno, quanto 

o designer de EAD, portanto, tiveram suas opções aumentadas.  

As tecnologias de EAD podem ser utilizado em cursos presenciais, 

semipresenciais (blended learnig) e a distância (e-learning) (MACHADO et al., 

2013). O blended lerning combina atividades de aprendizagem presenciais com 

atividades desenvolvidas a distância, também conhecido como cursos híbridos 

(TORI, 2009).  

Os sistemas de informação educacionais compõem os dispositivos 

fundamentais para as redes de aprendizado no conceito híbrido de ensino, em que 

o uso das tecnologias de informação deve ocorrer simultaneamente ao ensino 

presencial (NETO; TAKAOKA, 2009).  

O início de um projeto de EAD implica na escolha do AVA (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem) ou LMS (Learning Management System) (FERNANDES et al, 

2010). Também é conhecido como plataforma de EAD, por empregar uma 

infraestrutura tecnológica com recursos que atendem a objetivos pedagógicos 

(MACHADO et al, 2013). 

O AVA é o espaço na internet que possibilita a criação de um ambiente 

educacional, quase sempre relacionado à organização de cursos e disciplinas, à 

administração de conteúdo e ao monitoramento dos alunos, suportando um 

universo virtual composto pelo aparato tecnológico, pelo gerenciamento das 

informações, pelos indivíduos e por suas interações (BEHAR et al., 2013a) 

desenvolvidos com base em pressupostos pedagógicos. Tem como objetivo 

implificar a administração dos cursos e auxiliar os alunos no planejamento 

individual do processo de aprendizagem, além de possibilitar a troca de 

informações e conhecimento (MAIA, 2012),  

O LMS é fator decisivo na implantação e sustentação do projeto que 

envolve gerenciamento administrativo, custos financeiros e recursos humanos e 

deve ser capaz de personalizar os perfis de administração, para facilitar o acesso 

de todos os usuários, e pode integrar-se a outros de gestão já existentes 

(FERNANDES  et al., 2010). 
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A escolha do LMS envolve o cálculo do número de usuários e a previsão de 

crescimento, que determinarão o tamanho da infraestrutura necessária, como, por 

exemplo, a quantidade de servidores ideal (FERNANDES et al., 2010).  

Várias são as plataformas AVA utilizadas. De acordo com estudo recente 

realizado por Clarenc et al (2013), são mais de 19 plataformas em uso. No Brasil, 

a plataforma mais utilizada é o Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Moodle).  

O Moodle é um sistema de código aberto que tem como vantagens sua 

disponibilização e adaptação conforme as necessidades de instituição sem custo 

envolvido (FERNANDES, R. R. et al., 2010; SANTOS, J. R., 2012).  

O Moodle foi criado em 1999 pelo Webmaster Martin Dougiamas da Curtin 

University of Technology na Austrália, responsável pela administração do LMS 

usado pela Universidade (FERNANDES  et al., 2010; SANTOS, 2012),. Martin 

tinha o objetivo de fazer um uso melhor da Internet e conhecia muitas pessoas, 

em escolas e instituições, pequenas e grandes, com o mesmo objetivo, 

proporcionar as pessoas uma alternativa gratuita e livre, que pudesse introduzi-los 

ao universo on-line. Após a produção de várias versões, a versão 1.0, lançada no 

ano de 2002, foi finalmente aceita e bastante utilizada a partir de então 

(FERNANDES et al., 2010). 

Além do AVA, cabe destacar o uso dos objetos de aprendizagem (OA), 

definidos como qualquer material digital (vídeo, sons, animações, etc.) que tem 

objetivo educativo, ou seja um embasamento pedagógico, divididos em 3 

categorias (MACHADO et al., 2013):  

 Simples: pouca interação do usuário com o objeto. Ex: texto. 

 Intermediário: interação limitada, uma fonte de informação. Ex: vídeo. 

 Complexo: possibilita uma interação e uma interatividade maior do 

usuário com o objeto. Ex: portais.  

A escolha do OA é feita pelo formador e pelo gestor que devem escolher 

aquele que trará mais significado para a aprendizagem do aluno (MACHADO et 

al., 2013). 
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Uma forma de ter uma maior interatividade é a aula via satélite, que 

apresenta a capacidade de atendimento de milhares de alunos simultaneamente, 

de diferentes regiões, com a possibilidade de atingir municípios que não tinha 

instituições de ensino tradicionais (ASSIS, 2012). Nesse modelo as aulas são ao 

vivo, com a presença do tutor presencial, que realiza atividades complementares 

em sala, e do tutor a distância, conectado via Internet, com alunos presentes em 

diversas salas de aula, separados por turmas de até 50 alunos (ASSIS, 2012). 

A transmissão é feita via satélite, a partir de uma sala de geração ou 

estúdio, com a possibilidade de comunicação por meio de imagem, vídeo, áudio e 

dados (ASSIS, 2012).  A autora afirma que esse método facilita a interação 

síncrona, por meio do envio de perguntas e participação via chat ou voz, 

garantindo a interatividade entre alunos e professores e trouxe importante 

desenvolvimento e expansão da oferta de cursos EAD, principalmente cursos 

superiores. 

Em suma, são três as principais tecnologias que dão suporte ao EAD: 

plataformas de ambiente virtual, objetos de aprendizagem e a infra-estrutura de 

suporte ao EAD, como os estúdios de gravação e transmissão via satélite, 

armazenamento e processamento de dados em nuvens, etc. 

Qualquer que seja a tecnologia empregada (TV educativa, 

videoconferência, teleconferência, áudio conferência, vídeos - aula, computador, 

redes de computadores e outras) e as mídias utilizadas como recursos de 

aprendizagem num programa de EAD (softwares educacionais, materiais 

impressos, rádio, televisão, Internet, CD-Rom.), requer-se uma atenção especial 

ao modelo pedagógico adotado, que deve estar bem explícito no planejamento do 

programa de EAD e nas estratégias da ação didática empregadas. 

Saraiva (1995) destaca o conjunto de funções intercomplementares que 

compõem um sistema de EAD, que são: a administração ou gerência, 

planejamento, produção, utilização, acompanhamento, controle e avaliação. Na 

função utilização, o autor destaca a importância do planejamento, recepção, 

orientação e controle da aprendizagem, utilização pedagógica, supervisão, 

treinamento de recursos humanos, equipamentos e material de apoio, apoio 
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logístico, acompanhamento e avaliação e a administração. Na interação com as 

demais funções residem os principais fatores para o alcance dos objetivos de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, Versuti (2004) ao discutir a qualidade em EAD, conclui que 

as questões fundamentais não residem apenas no nível das ferramentas, é 

preciso incluir e valorizar a preocupação com as pessoas, como os usuários que 

estão fazendo o curso, suas especificidades e interesses, e se possível utilizar o 

potencial das ferramentas disponíveis para atingir esses objetivos. 

 

 
3.1.2 Tecnologia em Logística 

A logística, termo que deriva da expressão francesa "Loger" significa 

abastecer. A logística não é um processo administrativo novo, na verdade, 

remonta a sua existência desde que o homem começou a produzir em excedente 

e a comercializar este excedente em outras regiões, surgindo atividades como a 

armazenagem e o transporte (REIS, 2000).  

Banzato (2003) salienta que podemos caracterizar a logística com 

diferentes definições utilizadas ao longo do tempo. As primeiras definições de 

logística são baseadas na visão tradicional da organização orientada para a 

produção. Um termo empregado na manufatura e comércio para descrever as 

atividades com movimentos eficientes de produtos acabados da produção para o 

cliente, sendo que em alguns casos inclui o movimento de matérias-primas do 

fornecedor para a produção. Em uma segunda fase, logística era considerada 

como Integração de duas ou mais atividades com o propósito de planejamento, 

implementação e controle eficiente do fluxo de matérias-primas, estoque em 

processo e produtos acabados do ponto de origem ao ponto de destino. 

Atualmente logística pode ser definida como processo eficaz de planejamento, 

implementação e controle integrado do fluxo de materiais, informações e dinheiro, 

do ponto de origem ao ponto de destino, com o propósito de atender as 

crescentes exigências de qualidade impostas pelos clientes. 

A logística sempre esteve presente nas empresas pela necessidade de 

estoque, armazenagem e transporte. Num primeiro momento a logística teve como 
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foco o transporte, a movimentação e a armazenagem de materiais, com ênfase 

mais na função do que no processo (BANZATO, 2003).  

A logística evoluiu quando as organizações, orientadas ao produto ou ao 

serviço, passaram a dar maior importância para o serviço ao cliente, o que foi 

determinante para que estas organizações revisassem o processo logístico, num 

enfoque mais estratégico e menos operacional (BANZATO, 2003). Desde então, a 

logística vem ocupando uma função importante nas organizações atuais, 

possibilitando a redução de tempo entre a produção e a demanda, e 

disponibilizando bens e serviços aonde e quando for necessário (RIBEIRO, et., al, 

2005). 

Nos anos de 1950 as atividades logísticas passaram a receber mais 

atenção, com a introdução da abordagem de custo total e a necessidade de 

melhorar e ampliar os canais de distribuição. Até então, os benefícios da melhoria 

das atividades logísticas não eram percebidos, pois essas atividades eram 

consideradas acessórias a produção e tratadas de forma fragmentada. Nos anos 

de 1980, os conceitos kanban e just-in-time (JIT), introduzidos pelo modelo 

Toyota, geraram maior integração das funções logísticas ao processo de 

produção. (GUIDOLIN; MONTEIRO FILHA, 2010). 

Nos anos 80, os custos de manutenção da tecnologia e os elevados 

investimentos, inviabilizavam sua aplicação em muitos processos logísticos. E, os 

estudos de retorno sobre o investimento normalmente não mostravam viabilidade 

econômica. As poucas soluções que existiam no mercado ficavam restritas a um 

pequeno número de empresas e profissionais especialistas que tinham acesso a 

conhecimentos específicos. 

A partir do momento em que a tecnologia da informação se tornou mais 

acessível, a mesma mostrou sua grande importância quando da aplicação efetiva 

dos conceitos de Logística Integrada. Em paralelo a essa acessibilidade da 

tecnologia, os processos de negócios das organizações começaram a ser 

redesenhados o que viabilizou economicamente muitas soluções de tecnologia. 

Neste contexto, os processos logísticos também tiveram que ser 

cuidadosamente projetados para assegurar um desempenho logístico superior. A 
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reengenharia ou redesenho dos processos logísticos-chave renderam benefícios 

impressionantes às organizações. 

Assim, a Tecnologia de Informação aplicada à Logística, aproveitando-se 

do redesenho dos processos de negócios nas organizações, teve uma grande 

evolução através do desenvolvimento de inúmeros aplicativos específicos que 

contribuíram com a otimização destes processos.  

A tecnologia de informação (TI) exerce um papel importante tanto no 

desenvolvimento das atividades de logística, quanto no crescimento de 

importância para a mesma (LAMBERT, 1998); na verdade, entre as áreas 

organizacionais, a logística foi a que vivenciou os maiores avanços em TI. Para 

Nazário (1999) o avanço da TI na área de logística permitiu as organizações 

desenvolverem e executarem operações que antes eram impensáveis. Ribeiro et. 

al (2005, p.9) conceitua a tecnologia como: 

A tecnologia custa caro, mas o potencial de redução de 
custo que ela tem para uma organização frequentemente 
proporciona um diferenciado retorno sobre o investimento. 
Assim, a TI é vista como um fator de viabilização e 
integração, bem como de criação de novas estratégias de 
negócio, de novas estruturas organizacionais e de novas 
formas de relacionamento entre empresas e seus 
consumidores. 

Assim, o atual modelo econômico tem como um de seus pilares a 

tecnologia; assim, “os modernos sistemas de comunicação e transferência de 

dados, associados à maior capacidade de processamento dos equipamentos de 

informática, tornaram o mundo menor e mais interligado” (ARIEIRA, 2012, p. 3). 

 

Soluções de TI para Logística 
Os sistemas de informação logísticos combinados com equipamentos e a 

estrutura organizacional tornam-se a tecnologia de informação aplicada na área 

logística (GUARNIERI, el., al. 2005). 

As tecnologias de informação têm contribuído para aumentar a sinergia 

entre as organizações por meio de um sistema interorganizacional. De acordo com 

Cash e Konsynki (1985) o sistema interorganizacional é um sistema de informação 

automatizado compartilhado entre os parceiros comerciais, na qual este sistema 

possibilita a criação, o armazenamento, a transformação e a transmissão de 
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informação. Chi e Holsapple (2005) definem o sistema interorganizacional com 

base em aspectos físicos, mais especificamente a infra-estrutura de comunicação. 

Esta infra-estrutura possibilita um melhor fluxo de informações, nos quais os 

parceiros comerciais possam ter a informação no momento oportuno.  

Banzato (2003) classifica as soluções de TI da 4ª camada, aplicadas à 

logística, em cinco categorias distintas, que incluem os grupos de produtos 

identificados a seguir: 

Planejamento 
As soluções automatizadas para Planejamento Logístico consideram 

(BANZATO, 2003): 

 Previsão de vendas (Forecast): asseguram, com maior acuracidade, a 

previsão da demanda da Cadeia de Abastecimento; 

 CRM (Customer Relationship Management): sistemas especializados no 

atendimento personalizado dos clientes; 

 SRM (Supplier Relationship Management): sistemas especializados no 

relacionamento personalizado dos fornecedores ('inverso" do CRM); 

 ERP (Enterprise Resources Planning) - Sistemas de Gestão 

Empresarial Integrada: soluções que contribuíram para a integração dos 

processos em todos os níveis da organização, assegurando que as 

informações sejam rápidas e precisas. Gerenciam informações das mais 

variadas funções administrativas da organização em um sistema integrado; 

 MRP (MRPI - Material Requirements Planning e MRPII - Manufacturing 

Resourses Planning): o planejamento das necessidades de materiais e 

recursos de manufatura é desenvolvido automaticamente por estas 

soluções. São softwares que desdobram as necessidades dos clientes, 

sejam pedidos ou previsões na programação da aquisição de materiais e 

produção; 

 DRP (Distribution Resourses Planning): softwares que apoiam cada vez 

mais o planejamento dos recursos necessários à distribuição de uma dada 

demanda num determinado período; 

 APS (Advanced Planning and Scheduling)/FCS (Finity Capacity 

Scheduling): soluções ainda mais especializadas, capazes de identificar 

limitações e restrições, buscando otimizar a programação da produção. A 

programação de capacidade finita contribui para uma rápida reprogramação 

a partir de variações na demanda através do conhecimento antecipado das 

capacidades dos recursos e de possibilidades de variar tais capacidades. 
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Execução 
O gerenciamento da execução das atividades logísticas pode ser apoiado 

por soluções automatizadas, tais como (BANZATO, 2003): 

 WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazéns): sistemas que agregam 

inteligência aos processos de armazenagem, que consideram as operações 

de recebimento, estocagem, controle, separação, expedição, 

transferências, inventário, entre outras; 

 TMS (Sistema de Gerenciamento de Transportes): através de soluções 

específicas voltadas ao Gerenciamento de Transporte, esta atividade é 

automatizada (Gerenciamento de Frotas, Gerenciamento de Fretes, 

Roteirização, Rastreamento de Veículos, etc.); 

 MES (Manufacturing Execution System): sistemas específicos que 

prenchem o espaço deixado entre o planejamento e a execução, 

monitorando e analisando a operação (produção), em tempo real, através 

de soluções automatizadas. 

 

Comunicação 
A transmissão de informações, integrando os sistemas, empresas e 

pessoas, pode ser feita através de várias tecnologias, a saber (BANZATO, 2003): 

 Terminais fixos e portáteis: possibilitam acesso dos usuários para a 

comunicação. 

 EDI – Electronic Data Interchange: a comunicação eletrônica propicia a 

informação em tempo real e integrada agilizando a tomada de decisão. 

 Códigos de barras:  método de dados codificados para leitura rápida e 

acurada. 

 Leitores a laser: sistema que utiliza laser para copiar, ler e interpretar 

códigos de barras. 

 Radiofrequência: assegura a transmissão de informação em tempo real da 

operação, através de sinais de rádio, para o sistema de gerenciamento. 

 Sistemas controlados pela voz: com o intuito de se eliminar papéis, a 

comunicação automática através da luz identifica visualmente as tarefas a 

serem realizadas pela operação. 

 Sistema paperless: eliminar  necessidade de papéis. 

 RFID: colocação de transponders nos produtos, como uma alternativa aos 

códigos de barras. 

 

Controle 
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A gestão logística através de indicadores de desempenho (KPI – Key 

Performance Indicators) pode ser apoiada através de soluções automatizadas que 

fazem o acompanhamento do negócio, através do monitoramento de seus 

principais sinais vitais (BANZATO, 2003): 

 EIS (Executive Information System): asseguram a visualização dos 

indicadores estratégicos do negócio para que a alta cúpula possa tomar 

decisões. 

 DSS (Decision Suport System): fornecem a informação em um nível de 

detalhe adequado à gerencia e supervisão para toma de decisão. 

 

Concepção 
O sucesso de uma boa logística começa a partir de uma boa concepção e 

implementação de um projeto, e para isso existem várias soluções automatizadas 

(BANZATO, 2003): 

 Concepção de recursos logísticos: softwares específicos para 

desenvolvimento (desenho) de equipamentos e layout, bem como análise 

de indicadores de desempenho de cada solução, auxiliam no 

posicionamento de áreas, equipamentos e recursos operacionais. 

 Ergonomia: baseado em normas internacionais de esforços e capacidade 

humana avaliam e auxiliam no projeto de um adequado ambiente de 

trabalho. 

 Simuladores de processos de negócio: soluções especificas para avaliar 

processos de negócios. 

 Simuladores de malha logística: analisar os diversos cenários e seus 

impactos na cadeia de abastecimento. 

 Simuladores operacionais gráficos: gera cenários gráficos para visualizar 

uma operação logística em realidade virtual antes de ser implementada e 

aprovada. 

 Análise de riscos e tomada de decisão: solução especifica para análise 

de riscos em projetos e apoio à tomada de decisão. 

 PMIS (Project Management Information System): software para automatizar 

todo o desenvolvimento do projeto.  

Dentre tantas tecnologias da informação no setor logístico, este relatório 

centra-se nas tecnologias de WMS (sigla em inglês - Warehouse Management 

System), que é uma das principais soluções de execução de supply chain para 

controle das movimentações e do estoque de mercadorias; e EDI (sigla em inglês 
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- Eletronic Data Interchange) que relaciona-se à comunicação, transmissão de 

informações, integrando os sistemas, empresas e pessoas.  

 

WMS – Warehouse Management System 

Dentro da área de logística há uma variedade de tecnologias que atuam em 

diversas atividades, dentre elas vale destacar o Sistema de Gerenciamento de 

Armazéns (Warehouse Management System – WMS). Esta tecnologia está 

atrelada às atividades especificas do processo de armazenagem.  

Uma definição geral de WMS assinala que o mesmo é um software de 

gestão que visa a administração dos armazéns, por meio do gerenciamento de 

informação (BANZATO, 2003).  

O papel do WMS é a automatização dos armazéns com a 

operacionalização das informações do estoque. O Sistema WMS disponibiliza a 

rotação dirigida dos estoques, diretrizes para o picking, consolidação automática, 

maximização do espaço de armazenagem e informações em tempo real sobre o 

uso das prateleiras (DONATH, 2002). 

O WMS surgiu com o objetivo de melhorar os fluxos de informação e de 

materiais dentro de um armazém, aumentar a acuracidade das informações de 

estoque, (SUCUPIRA, 2004), melhorar ou aumentar a velocidade e a qualidade 

das operações típicas de armazenagem (SUCUPIRA, 2004; RIBEIRO; SILVA; 

BENVENUTO, 2006) e aumentar a produtividade do pessoal e dos equipamentos 

dos depósitos (SUCUPIRA, 2004). Os objetivos relacionados a visão gerencial se 

baseiam na maximização do atendimento aos clientes (prazos e quantidades) e a 

minimização dos custos (CORRÊA; CAON, 2002). 

Assim, todas as atividades concernentes ao armazenamento passam a ser 

gerenciadas e controladas pelo WMS, possibilitando a redução de erros, aumento 

na velocidade operacional, acuracidade das informações (BANZATO, 2003), 

localização e controle dos insumos e produtos estocados (RIBEIRO; SILVA; 

BENVENUTO, 2006). 

O WMS é uma tecnologia bastante complexa pois envolve diversos atores 

da cadeia de suprimentos (SUCUPIRA, 2004). As informações gerenciadas advêm 
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das transportadoras, fabricantes, sistemas de informações de negócios, clientes e 

fornecedores (BANZATO, 2003). Assim, o WMS é uma tecnologia que visa a 

interface entre os elos da cadeia de suprimento por meio de fontes de dados, 

estabelecimento de rotas e endereçamento de forma integrada (CUNHA, 2001).  

O WMS possibilita maximizar o nível de serviço ao cliente, por meio da 

integração de informações geradas pelos sistemas de compras, vendas e 

transporte, tendo como foco a gestão de estoques (ARIEIRA, 2012). A 

maximização se dá por meio da otimização das atividades relativas ao processo 

de armazenagem tais como: recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem, 

separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e 

inventário, entre outras funções (BANZATO, 2003). 

Dentre as funcionalidades do WMS destacam-se: i) rastreabilidade das 

operações; ii) inventários físicos rotativos e gerais; iii) planejamento e controle de 

capacidades; iv) definição de características de uso de cada local de 

armazenagem; v) sistemas de classificação dos itens; vi) controle de lotes, datas 

de liberação e situações de controle de qualidade; vii) separação de pedidos 

(picking); viii) interface com os clientes e fornecedores; ix) cálculo de embalagens 

de despacho e listas de conteúdo; e x) controle de rotas e carregamento de 

veículos (SUCUPIRA, 2004).  

Funcionalidades relacionadas as atividades de agendamento de 

recebimento, endereçamento, armazenamento, separação, expedição, 

abastecimento de linhas de produção, conforme a Figura 1 a seguir: 
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Figura 2. Funcionalidades do WMS 

 

Fonte: Projeto T2Ti ERP 2.0  

 

O WMS, então, traz benefícios para a cadeia de suprimentos, por meio de 

um melhor controle dos níveis dos estoques, movimentação e expedição de 

mercadorias, viabilizando um aumento de competitividade na cadeia de 

suprimentos da organização (SUNHIGA; RIBEIRO, 2007). 

Segundo Sucupira (2004) o WMS possibilitou a vantagem de aumento da 

densidade de estoques, pois eliminou a atividade de reservar espaços para o 

estoque máximo de cada item. 

Entre outras vantagens destaca-se os sistemas de endereçamento, na qual 

permitiu que o trabalho de estocar e retirar mercadorias dos estoques pudesse ser 

feito por qualquer operador, não mais sendo necessário que tal operador tivesse 

conhecimento do material para saber onde ele estava armazenado.   

Assim, em um armazém que tenha o software WMS, os espaços são 

utilizados temporariamente, segundo as entradas e saídas dos materiais. O uso 

racional dos endereços evita improdutividade que pode acarretar em alta do custo 

operacional (GURGEL, 2000).     
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As principais vantagens de um sistema de WMS bem gerido são redução 

de custos e o aumento do nível de serviço prestado aos clientes (SUCUPIRA, 

2004).  

O Quadro 1 a seguir ilustra os principais benefícios do WMS para os 

respectivos processos de recebimento, armazenamento, picking, linha de 

produção, linha de expedição e gestão.  

 

Quadro 1: Atividades versus benefícios frente ao WMS 

Atividades de 
Armazenamento 

Benefícios 

Recebimento Agendamento de mercadorias que serão recebidas no armazém.  
Prioridade de desembarque das mercadorias. 
Automação do processo de portaria. 
Automação do processo de conferência com códigos de barras e RFID.  
Gerenciamento do pátio de veículos.  
Características como peso, cubagem e padrão de embalagem do produto 
são considerados na conferência.  
Redução do tempo perdido com esperas.  
Integração e captura das informações das notas fiscais dos fornecedores.  
Controle de qualidade dos produtos que estão sendo recebidos.  
Emissão de etiquetas de códigos de barras ou aproveitamento das 
etiquetas de códigos de barras do fornecedor para pallets, volumes, lotes, 
caixas, peças ou número de série.  
Cross-docking.  

Armazenamento Definição dos endereços dos produtos a serem armazenados, tais como: 
zona, rua, rotatividade, família, grupo ou categoria de produtos. 
Identificação da entrada no estoque em tempo real.  
Controle do armazenamento de um mesmo item em mais de um local do 
armazém.  
Controle de diferentes estruturas de armazenamento como: porta pallets, 
prateleiras, blocos, Box, etc.  
Automação do processo de armazenamento usando códigos de barras e 
RFID.  
Controle automático da necessidade de abastecimento das áreas de 
picking.    
 

Picking Integração e captura dos pedidos de clientes oriundos de sistemas ERP.  
Gerenciamento das atividades de separação pendentes.  
Automação do processo de separação usando códigos de barras e RFID. 
Integração com diferentes tipos de dispositivos periféricos como esteiras, 
balanças, sensores e equipamentos automáticos de movimentação.    

Produção Definição de linhas e postos de trabalho na linha de produção.  
Rastreamento de produtos utilizados no processo de fabricação.  
Controle do suprimento automático da linha de produção.  
Controle da impressão e da aplicação de etiquetas de códigos de barras na 
linha de produção.    

Expedição Controle da expedição por pallets, volumes, lotes, caixas, peças ou 
números de série.  
Emissão de listas de conteúdo por pallets, volumes, lotes, caixas.  
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Emissão de Notas Fiscais – caso seja necessário.  
Automação do processo de conferência utilizando códigos de barras e 
RFID.  
Gerenciamento do cancelamento de pedidos e o retorno de mercadorias 
para o estoque.  
Decomposição do pedido em grupos de itens que exijam tipos diferentes de 
separação e processamento.  
Eliminação de erros de expedição, como por exemplo, enviar um item 
errado em determinado pedido.  
Escolha simultânea de pedidos de clientes da mesma região de forma que 
cheguem no ponto de embarque e conseqüentemente no caminhão ao 
mesmo tempo.    

Gestão Apoio ao processo de inventário geral e rotativo.  
Monitoramento dos recursos operacionais (equipamentos, empilhadeiras, 
pessoas, coletores de dados, dentre outros).  
Apontamento da produtividade operacional.  
Redução dos custos de perda de mercadorias por vencimento da validade 
ou perda desconhecida.  
Redução dos lead times de processamento de pedidos.  
Possibilidade de gerar solicitações de reposição (ordens de compra) que 
serão disparadas automaticamente ao departamento de compras ou 
diretamente aos fornecedores.  
Possibilidade de criar rotas inteligentes de separação.  
Se integrado com um ERP evita redundância de cadastros.  
Melhoria no cumprimento dos prazos de entrega de pedidos estabelecidos 
com os clientes.  
Estimativas de cubagem e peso dos pedidos de múltiplos clientes que 
serão levados num mesmo caminhão, contêiner, etc.  
Sugestão de quantidades de reposição no momento certo, em 
conformidade com regras específicas estabelecidas na parametrização do 
WMS. 

Fonte: Adaptado a partir do  Projeto T2Ti ERP 2.0  

 
EDI (Intercambio Eletrônico de Dados) 

A tecnologia de EDI é uma solução de integração entre os agentes da 

cadeia de suprimentos por meio da troca de informações estruturadas entre os 

parceiros comerciais (PORTO; BRAZ; PLONSKI, 2000; COLCHER; VALLE, 2000).  

Para Albertin (2004) o EDI é definido das mais variadas formas, a saber: i) 

transmissão e sintaxe de informações padronizadas; ii) troca de dados padrões; e 

iii) transferência eletrônica de informações. O EDI possibilita agilizar o fluxo físico 

de produtos e serviços (DROGE; GERMAIN, 2000), sendo visto como uma 

ferramenta estratégica entre os parceiros comerciais (HANSEN; HILL, 1989). 

Para Turban et al (2007) EDI é a movimentação eletrônica de documentos 

padrão de negócios especialmente formatados, como pedidos, faturas e 

confirmações, intercambiados por parceiros de negócios. 

O EDI possui as seguintes características principais (TURBAN et al, 2007):  
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 Mensagens de transações de negócios – O EDI é usado principalmente para a 

transferência eletrônica de transações repetitivas, entre as quais figuram 

diversas modalidades essenciais do comércio eletrônico: ordens de venda, 

faturas, aprovação de crédito, avisos de embarque, confirmações, etc. 

 Padrões de formatação de dados – dado o caráter repetitivo das mensagens 

do EDI é bom utilizar alguns padrões de formatação (códigos) a fim de reduzie 

a extensão das mensagens e eliminar os erros na entrada de dados, que é 

feita uma única vez. 

 Tradutores EDI – convertem dados em código de formato padrão EDI. Estas 

podem ser linhas privativas (VAN) ou internet. 

Segundo Turban et all (2007) muitas empresas utilizam o EDI para 

desenvolver e aperfeiçoar a relação com seus fornecedores e/ou clientes. As 

principais vantagens do EDI são: 

 O EDI permite que as empresas enviem e recebam de todas as partes do 

mundo grande volume de informação sobre transações rotineiras. 

 Os erros nos dados transformados são poucos, por se tratar de transferência 

de computador para computador. 

 A informação pode fluir com consistência e sem obstáculos entre inúmeros 

parceiros de negócios. 

 As empresas podem acessar os bancos de dados dos parceiros para reunir e 

armazenar transações padronizadas. 

 O EDI estimula relações empresariais sólidas e estratégicas, uma vez que 

representa um compromisso de investimento de longo prazo e de 

aperfeiçoamento continuo do sistema. 

 O EDI cria um cenário que tende a eliminar a papelada, o que significa 

redução de despesas e aumento da eficiência. 

 A cobrança de contas pode ser feita em prazos bem menores. 

 Os dados podem ser armazenados off-line, em arquivos de lote, sem bloquear 

porta para o mainframe. 
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 Quando se recebe um documento EDI, os dados podem ser utilizados 

imediatamente. 

 As informações sobre vendas são remetidas aos destinatários quase que em 

tempo real. 

 O EDI acaba sendo uma arma eficiente na redução dos custos e no aumento 

da eficiência. 

 

A figura 3 a seguir mostra o ciclo de envio de pedido com e sem EDI: 
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Figura 3. Fluxo operacional EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) 

 

Fonte: TURBAN et al (2007) 

 

3.1.3 Tecnologia em Medicina Diagnóstica 

A medicina diagnóstica é um conglomerado de especialidades direcionadas 

à realização de exames complementares no auxílio ao diagnóstico, com impacto 

nos diferentes estágios da cadeia de saúde: prevenção, diagnóstico, prognóstico e 

acompanhamento terapêutico. Fazem parte deste mercado os laboratórios de 

patologia clínica/medicina laboratorial, de anatomia patológica, as clínicas de 

radiologia e imagem e de outras especialidades, conjuntamente denominados de 
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centro de diagnósticos e também as indústrias de diagnósticos, fornecedores de 

todas as instituições citadas anteriormente (CAMPANA; DE FARO; GONZALEZ, 

2009). 

Nos últimos vinte anos a medicina diagnóstica apresentou significativa 

evolução, que em grande parte está relacionada ao desenvolvimento de 

tecnologias de automação. O uso de tais tecnologias contribuiu para que as 

organizações que atuam na medicina diagnóstica se tornassem mais competitivas 

em suas áreas de produção, melhorando aspectos tais como qualidade, 

confiabilidade, flexibilidade, velocidade e custo. 

Um dos fatores cruciais para o bom desempenho dos serviços na medicina 

diagnóstica é a implementação das tecnologias de automação adequadas aos 

mesmos. Para que isso ocorra é fundamental que o projeto de tais tecnologias 

seja guiado pelas suas funcionalidades, ou seja, há necessidade de entender a 

filosofia do projeto dos sistemas de automação, o processo de implementação do 

software de controle, as relações entre as funções do hardware e do software, as 

interfaces com o usuário, a interface com o sistema de informação do laboratório 

(LIS), a interface entre o sistema de automação do laboratório (LAS) e outros 

componentes tecnológicos (MARKIN; WHALEN, 2000). 

No que diz respeito à filosofia de projeto de tecnologias de automação, 

houve uma evolução de uma abordagem fundamentada em hardware, com raízes 

em aspectos mecânicos, para uma abordagem baseada em software, voltada à 

sistemas de informação mais complexos, orientados pela tecnologia. 

Quanto às tendências futuras das tecnologias de automação, há um 

movimento no sentido de implementação de tecnologias modulares em detrimento 

às abordagens de automação completa de laboratórios, bem como uma mudança 

das tecnologias guiadas por hardwares para as dirigidas por sistemas de controle 

de processos; além disso, há também uma tendência de padronização da 

tecnologia. 

Há outros aspectos que devem ser considerados ao analisar as tendências 

do uso das tecnologias de automação na medicina diagnóstica, tais como a 

necessidade de conhecimento mais detalhado do custo-eficiência de tais 
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tecnologias, características sociais e demográficas como o envelhecimento da 

população, bem como alterações nos padrões de doenças que a acometem 

(MARKIN; WHALEN, 2000). 

Esses aspectos seguramente devem ser contemplados na elaboração de 

políticas públicas de saúde no Brasil, observando tanto a semelhança guardada 

com o sistema de saúde norte-americano como as propostas de regulação 

favoráveis à inovação realizadas no Reino Unido (PRICE; CHRISTENSON, 2008). 

 
3.1.4 Tecnologia em Serviços Financeiros 

 
O Brasil é referência nacional e internacional no que se refere à tecnologia 

da informação no segmento bancário. Em levantamento realizado por Fonseca, 

Meirelles e Diniz (2010), são mais de quatro décadas de investimento na 

informatização do setor. Ao longo deste período, notam-se fases distintas do ponto 

de vista tecnológico. Inicialmente há um intenso processo de automação bancária, 

em que os canais tradicionais de acesso aos serviços financeiros passam por um 

processo de automação bancária. 

A automação bancária tem início nos anos 1970, começo dos anos 1980, 

com a automação das agências. Mas gradativamente novos canais foram 

introduzidos, como o home banking e, mais recentemente o mobile banking. 

Como se pode observar na Figura 4 a seguir, o banco é um conjunto de 

serviços financeiros, denominados de plataformas, que inclui, por exemplo, conta 

corrente, poupança, investimentos de qualquer espécie e financiamento (veículos, 

imóveis, etc). Esses serviços variam conforme a estratégia do banco. Se é um 

banco de investimento, por exemplo, ele se concentra em serviços financeiros de 

investimento e financiamento. Já os grandes bancos comerciais atuam em todos 

esses serviços.  

A prestação desses serviços financeiros, por sua vez, se dá por meio de 

canais de atendimento, que incluem desde as redes de autoatendimento ATM 

(Automatic Tele Machine) até agências e postos de atendimento bancário (PAB), 

correspondentes bancários (instituições não bancárias que realizam operações 



 33 

bancárias sem carta patente, como as agências dos correios, por exemplo), home 

banking, que virou internet banking, mobile banking, call centers.  

 

Figura 4. Fluxo de serviços financeiros, canais de atendimento, e 
automação bancária  

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 
A automação bancária, portanto, é uma tecnologia que automatiza as 

transações no canal de atendimento e que interage com os sistemas de 

retaguarda que oferecem os serviços financeiros. Consiste essencialmente na 

integração de todos essas plataformas de serviços financeiros aos diversos canais 

de atendimento.  

A automação bancária é um barramento que permite isolar os N sistemas 

dos M canais, estabelecendo uma linguagem comum que se adapta para cada 

canal.  

Qualquer instituição, não só financeira, cada vez mais oferece N serviços, 

com N transações para o seu mercado. E o mercado consome essas transações. 

Nesse sentido, uma metodologia fundamental que também tem sido utilizada no 

setor é a Arquitetura Orientada a Serviços (OAS). 
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As transações financeiras tendem a ser cada vez mais geradas de forma 

automática (internet banking, autoatendimento e débitos autorizados), além de um 

aumento crescente de outras formas de atendimento não tradicionais, como 

correspondentes bancários. Hoje, com o avanço acentuado do uso da internet via 

celular, a tendência no setor bancário é o denominado m-payment, em que o meio 

de pagamento é o celular. Essas tendências aumentam a necessidade de 

processamento das informações. Nesse sentido, outra tendência marcante em 

serviços financeiros é o uso da internet para processo e armazenamento em 

nuvens (cloud computing). 

 

3.2 Controvérsias conceituais e a abordagem de tecnologia na prática 

O conceito de tecnologia ainda é algo controverso na literatura. Várias são 

as definições e visões acerca do escopo e do papel da tecnologia nas 

organizações (ORLIKOWSKI, 2009, 2000, 1992). 

Como se pode observar no Quadro 2 a seguir nas várias definições de 

tecnologia propostas, o conhecimento é um dos aspectos fundamentais da 

tecnologia. Outro aspecto importante é a funcionalidade, ou seja, a tecnologia 

consiste no uso do conhecimento para fins específicos, como a movimentação de 

pessoas e produtos, a transmissão de informações ou a cura de uma doença. Os 

meios utilizados para alcançar esses fins envolvem processos, artefatos técnicos e 

entradas físicas (DOSI; GRAZZI, 2010). 

 

Quadro 2 – Definições de tecnologia 

Autores Definições de tecnologia 

Dosi e Grazzi 
(2010) 

Tecnologia é uma construção humana para alcançar fins particulares por meio de 
conhecimentos específicos, artefatos e entradas físicas necessárias ao processo 

para atingir os resultados.   

Dusek (2009) ``é a aplicação de conhecimento científico ou de outro tipo a tarefas 

práticas por sistemas ordenados que envolvem pessoas e organizações, 
habilidades produtivas, coisas vivas e máquinas. ´´ 

Dvir et al 
(1993) 

Tecnologia são os tipos e os padrões de atividades, equipamentos, materiais, 
conhecimentos ou experiências para realizar tarefas. 

Peretto e 
Smulders, 

Tecnologia de uma firma é o conhecimento especifico que esta possui sobre 
produtos e processos que são acumulados por meio de atividades de pesquisa e 
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(2002) desenvolvimento. 

Pacey (1983) `` é a aplicação de conhecimento científico ou de outro tipo a tarefas práticas 

por sistemas ordenados que envolvem pessoas e organizações, coisas vivas e 
máquinas .´´ 

Gendron 
(1977) 

`` qualquer conhecimento prático sistematizado, com base na experimentação e/ou 
teoria científica, que eleve a capacidade de produzir bens e serviços da sociedade 
e que seja corporificada em habilidades produtivas, organização e maquinário. ´´ 

Galbraith 
(1967) 

`` é a aplicação sistemática de conhecimento científico ou de outro tipo a tarefas 
práticas. ´´ 

Fonte: Elaboração própria a partir dos autores  

 

O mundo dos artefatos técnicos, em geral, difere do mundo do natural 

(KROES, 2010). Em contraste com os objetos naturais, os artefatos técnicos são 

considerados coisas intencionalmente feitas pelo ser humano (HILPINEN, 2004).  

Conforme assinala Orlikoswki (1992), a tecnologia é criada e alterada pela 

ação humana, mas também é usada por seres humanos para realizar alguma 

ação. É a ação contínua do ser humano agindo habitualmente, que objetiva e 

institucionaliza tecnologia (ORLIKOWSKI, 1992).  

Inspirada na teoria da estruturação de Giddens (1984), que reconhece que 

as ações humanas estão habilitadas e condicionadas pelas estruturas, ainda que 

estas estruturas sejam resultado de ações anteriores, Orlikoswki (1992) propõe 

que a interação do homem com a tecnologia constitui a propriedade estrutural da 

organização.  

Propriedades estruturais, na definição de Giddens (1984), consistem nas 

regras e recursos que os agentes humanos utilizam na sua interação cotidiana. 

Estas regras e recursos mediam a ação humana, enquanto, ao mesmo tempo, 

eles são reafirmados por meio do uso de atores humanos.  

A interação entre tecnologia e organização é uma função dos diferentes 

atores e contextos sócio-históricos, implicados no seu desenvolvimento e uso. 

Tecnologia, portanto, é fisicamente construída por atores que trabalham em um 

determinado contexto social e é socialmente construída por atores por meio de 

diferentes significados e características que atribuem a ela. O modelo 

desenvolvido por Orlikowski é ilustrado pela figura 5.  
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Figura 5. Modelo estruturacionista de tecnologia de Orlikowski (1992) 

 
Fonte: Orlikowski, (1992) – pg.410 
 

a. Tecnologia como um produto da ação humana 

b. Tecnologia como mediadora da ação humana 

c. Condições institucionais da interação com a tecnologia 

d. Consequências institucionais da interação com a tecnologia 

 

A dualidade da tecnologia nos permite ver a tecnologia como adotada pela 

agência humana e como institucionalizada na estrutura. Diante disso, existe a 

flexibilidade na forma como as pessoas projetam, interpretam e usam a tecnologia, 

considerando os componentes materiais que compõem o artefato, o contexto 

institucional em que uma tecnologia é desenvolvida e utilizada e o poder, o 

conhecimento e o interesse dos agentes humanos (desenvolvedores, usuários e 

gestores) (ORLIKOWSKI, 1992). 

Revisitando o modelo inicial de tecnologia, Orlikowski (2000), inspirada na 

teoria estruturacionista de Giddens (1984), propõe a ênfase no processo de 

constituição (enactment) da tecnologia por meio da prática.  

Na perspectiva estruturacional da tecnologia, proposta inicialmente por 

Orlikowski (1992), a estruturação da tecnologia se inicia a partir da apropriação 

desta pelos agentes, de modo que a estrutura está embutida nos próprios 

artefatos. Por sua vez, na orientação pela prática, Orlikwoski (2000) aponta que a 

estruturação da tecnologia inicia-se com a ação humana e examina como ela 
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constitui estruturas emergentes por meio da interação recorrente entre pessoas, 

tecnologias e ação social (Quadro 3).  

 

Quadro 3 – Tecnologia: abordagem estruturacional e orientada pela 
prática 

Perspectiva Estruturacional 

(Orlikowski, 1992) 

Orientada pela prática 

(Orliskowski, 2000) 

- Apropriação: Inicia-se com a 
tecnologia e depois examina como os 
atores se apropriam desta 

- Constituição (Enactment): Inicia-se com a 
ação humana e examina como ela constitui estruturas 
emergentes por meio da interação recorrente entre 
pessoas, tecnologias e ação social 

- Estrutura embutida (embodied) nos 
Artefatos. - Estrutura emergente pelo uso: os homens constituem as 

estruturas por meio do uso recorrente da tecnologia 
(tecnologia na prática). Regras e recursos só existem nas e 
a partir das atividades dos agentes humanos. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos autores  

 

De acordo com Feldman e Orlikowski (2011), são três os princípios da 

teoria da prática (Practice Theory): 

1. Consequência das ações diárias na produção da vida social 

2. Rejeição dos dualismos, como: mente X corpo, cognição X ação, 
objetivo X subjetivo, estrutura X agência, individual X institucional. 

3. Constituição mútua dos fenômenos: diferente de feedback (presença 
de distintos elementos no sistema que agem um sobre o outro por 
meio de fluxos de informação). Os fenômenos existem em relação a 
outros fenômenos e estas relações nem sempre são simétricas, 
envolvem poder (assimetria de capacidades para ação, diferentes 
acessos aos recursos, interesses e normas conflitantes). 

Conforme destaca Orlikowski (2000), nesta perspectiva da prática os 

homens constituem as estruturas por meio do uso recorrente da tecnologia (Figura 

6). Regras e recursos só existem nas e a partir das atividades dos agentes 

humanos. O uso da tecnologia se torna estruturado pela agência humana, 

envolvendo uma composição de: experiência; conhecimento; significados; hábitos; 

relações de poder; normas e artefatos Tecnológicos  
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Figura 6. Uso da tecnologia e constituição de estruturas 

 

Fonte: Orlikowski (2000) 

A partir desta perspectiva orientada pela prática, Orlikowski (2000) aponta 

que há uma maleabilidade do uso da tecnologia, sendo que esta maleabilidade 

varia conforme a própria natureza do artefato. Os artefatos conceituais, como 

técnicas e metodologias expressas pela linguagem, situam-se no mais alto nível 

na hierarquia de intervenções possíveis. Num segundo nível de maleabilidade do 

uso, encontram-se os artefatos baseados em software. 

Esta perspectiva interativa e dinâmica da tecnologia é bastante adequada 

para as atividades de serviço, pois serviço é por definição um processo de 

realização de trabalho que envolve a ação combinada de trabalho humano e 

trabalho mecânico, realizado por máquinas e equipamentos (SILVA E 

MEIRELLES, 2006). Os artefatos que fundamentam as competências tecnológicas 

em serviço estão sujeitos a um alto nível de maleabilidade no uso. Em função 

disso, a definição adotada de tecnologia neste projeto é: a aplicação de 

conhecimentos específicos sistematizados, ao processo de desenvolvimento 

de bens e serviços, envolvendo dinâmica e interativamente, pessoas, 

habilidades, artefatos e organizações, para alcançar fins determinados. 

Conforme apresentado a seguir, a relação entre tecnologia e competência é 

algo intrínseco, tendo em vista que competência é mobilizar conhecimentos e 

experiências para atender as demandas e exigências de determinado contexto.  

TECNOLOGIAS EM PRÁTICA (regras e recursos instanciados no uso da 
tecnologia, só existem a partir das atividades dos agentes humanos) 

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 

A
G

Ê
N

C
IA

 

USO CORRENTE DA TECNOLOGIA 

Facilities 
(hardware 
software) 

Normas 
(protocolos, 
etiquetas) 

Esquemas Interpretativos 
(conhecimento, experiências, 

hipóteses) 



 39 

 

3.3 Capacidades e Competências Organizacionais  

De acordo com os autores ligados à visão baseada em recursos (RBV), 

competências referem-se às habilidades e conhecimentos que os gestores 

desenvolvem individual e coletivamente para melhorar, recombinar e mudar os 

serviços que os seus recursos oferecem (PENROSE, 2006). 

O conceito inicial de competência estava relacionado com a busca de uma 

abordagem mais efetiva para o processo de escolha de pessoas em organizações. 

Em seguida esse conceito foi ampliado para dar suporte a processos de avaliação 

de pessoas e para orientar ações de desenvolvimento profissional. O conceito de 

competência inclui também a caracterização de demandas para certos cargos ou 

para fixar ações ou comportamentos efetivos esperados. O conceito evoluiu e hoje 

inclui a idéia de agregação de valor e de entrega em um determinado contexto 

(FISCHER et al., 2010). 

De acordo com Ruas (2005) a noção de competência envolve os seguintes 

componentes: conhecimento, habilidades, atitudes, gerando a capacidade de 

entrega com certo desempenho. O autor argumenta que a noção de competência 

aproxima-se mais da capacidade de combinar e mobilizar adequadamente 

recursos já desenvolvidos do que de um estoque de conhecimentos e habilidades.  

Essa noção está relacionada com eventos, na qual novos problemas colocados 

pelo ambiente mobilizam a atividade de inovação (ZARIFIAN, 2008). Trata-se do 

conceito de competência como ação (SANDBERG, 2000; LE BOTERF, 2003). 

De acordo com Sandberg (2000), a competência é um conceito que requer 

uma visão do desempenho humano na realização do trabalho (human competence 

at work). Nesse sentido, a identificação das competências requer uma visão 

interpretativa, baseda no contexto e na experiência de cada indivíduo. 

Segundo Zarifian (2008) o evento faz com que a competência seja 

automobilizada pelo individuo que enfrenta determinada situação. Isso faz com 

que o mesmo faça uso de seus recursos cognitivos, motivação e comportamento 

social demandado pelo evento. Outro argumento importante desse mesmo autor é 

que a competência organizacional está relacionada com a intensa mobilização de 
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uma rede de atores. E essa rede de atores só se mobiliza se já existirem relações 

anteriores entre os mesmos. O trabalho é uma sequência de eventos e/ou 

situações singulares que se interligam, reagindo umas às outras em regime de 

modificação de forma a produzir algo. 

Oderich (2005) explicita que o conceito de competência é baseado em uma 

dialética de três dimensões: conhecimento (Know), conhecimento de saber como 

(Know how) e atitudes. Conhecimento está relacionado com informação, com 

saber o quê e com saber o porquê. O conhecimento de saber como (Know how) 

está relacionado com a questão da habilidade, domínio da técnica, capacidade de 

execução e saber como fazer. A atitude está relacionada com o querer fazer, com 

a identidade com aquilo que deve ser feito, com determinação em fazer aquilo que 

precisa ser feito. Todas essas dimensões segundo Oderich (2005) são 

interdependentes e necessárias para que determinado propósito seja executado. 

O quadro 4 apresenta um resumo das definições de competência. 



Quadro  4 –  Definições de competência, componentes e fatores condicionantes 

Autor Definições de competência Componentes 

Fischer et al. (2010) Ações e comportamentos efetivos esperados com capacidade 
de agregação de valor e de entrega em um determinado 
contexto. 

a) Capacidade de agregação de valor e; 
b) Capacidade de entrega. 

Le Boterf (2003) Mobilização de conhecimentos e experiências para atender as 
demandas e exigências que o contexto apresenta. 
Competência como ação. 

a) Capacidade de mobilização de conhecimento; 
b) Existência de experiência anterior e; 
c) Existência de ação. 
d) Influência das relações de trabalho, cultura 

organizacional, restrições de tempo e de recursos. 

Ruas (2005) Capacidade de entrega com certo desempenho.  a) Conhecimento; 
b) Habilidades; 
c) Atitudes; 

Oderich (2005) Conjunto formado por conhecimento, conhecimento de saber 
como fazer e atitudes.   
 

a) Conhecimento do assunto; 
b) Conhecimento de como fazer algo e; 
c) Atitudes 
É influenciado pela interdependência entre 
conhecimento do assunto, do conhecimento de como 
fazer e das atitudes. 

Rabechini Junior 
(2005) 
 

Competências são atitudes, habilidades e os conhecimentos 
necessários para alcançar resultados diferenciados. 
Três níveis de competência:  
a) Individual; 
b) Equipes; e 
c) Organização. 
 
 

Competência em gerenciar projetos envolve: 
a) Atitudes; 
b) Habilidades 
c) Comportamentos e; 
d) Conhecimentos necessários para alcançar 

resultados diferenciados; 
Fatores influenciadores:  

a) Características pessoas, 
b) Formação educacional e; 
c) Experiência profissional; 

Fonte: Elaborado a partir dos autores  
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Rabechini Junior e Carvalho (2003) citam três elementos a serem 

considerados na caracterização do conceito de competência: 

a) O valor percebido pelo cliente; 

b) A diferenciação perante os concorrentes e; 

c) A capacidade de expansão e de geração de uma gama de novos produtos 
como elemento de diferenciação. 

Nesta perspectiva proposta pelos autores a competência exerce efeitos 

diretos e indiretos sobre o desempenho da organização, principalmente do 

ponto de vista da inovação e atualização tecnológica. 

 

3.4 Capacidades e Competências Tecnológicas  

A capacidade tecnológica é considerada por vários autores como a 

principal capacidade de uma firma (NELSON; WINTER, 1982; TEECE et al, 

1994) ou mesmo de uma população de empresas (McKELVEY, 1982) e de um 

país (LALL, 1992). 

Novos produtos são criados a partir da articulação de competências 

relacionadas com as tecnologias e os consumidores (DANNEELS, 2002). É 

necessário desenvolver capacidade tecnológica não apenas para inovar, mas 

também para imitar e adquirir novas tecnologias, pois são processos que 

envolvem transferência de conhecimento tecnológico, de forte conteúdo tácito. 

O conceito de capacidade está fundamento nas habilidades individuais. 

Conforme definem Nelson e Winter (1982, p. 116), habilidade é a “capacidade 

de ter uma sequência regular de comportamento coordenado que em geral é 

eficiente em relação a seus objetivos, dado o contexto em que normalmente 

ocorre”. Entretanto, o que uma firma “sabe” fazer vai além do conhecimento 

individual, inclui o “sistema de relações coordenadas entre as tarefas – as 

relações que combinam as tarefas dentro de um desempenho produtivo”: 

“A posse de ‘conhecimento’ técnico constitui, portanto, um 
atributo da firma como um todo, como uma entidade 
organizada, e não é redutível ao que qualquer indivíduo sabe, 
ou mesmo a qualquer agregação simples de várias 
competências e habilidades de todos os diversos indivíduos, 
equipamentos e instalações da firma” (NELSON; WINTER, 
1982, p. 101). 

De acordo com Fransman (1984), as capacidades tecnológicas 

envolvem habilidades, conhecimento e experiência necessários para: i) busca e 
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seleção de alternativas tecnológicas; ii) domínio de tecnologias selecionadas e 

uso eficiente desta na transformação de insumos em produtos; iii) adaptação 

de tecnologias para condições específicas de produção e demandas locais; iv) 

obtenção de melhoramentos tecnológicos a partir de inovações incrementais; v) 

instituição de atividades de pesquisa e desenvolvimento; vi) desenvolvimento 

de pesquisa básica. 

De acordo com Lall (1992), a capacidade tecnológica envolve não só a 

habilidade técnica, mas também a habilidade de investimento e de 

coordenação. Nesse sentido, envolve três tipos de capacidades: i) 

investimento; ii) produção; iii) coordenação (linkage). 

As capacidades de investimento estão relacionadas às habilidades 

necessárias para identificar, preparar e obter tecnologia para design, 

construção, equipamentos, equipe, dentre outros. São habilidades 

fundamentais na definição da eficiência tecnológica. A capacidade de produção 

envolve desde habilidades básicas como controle de qualidade, operação e 

manutenção até pesquisa, design e inovação. As habilidades de produção 

determinam não só como as tecnologias são operadas e melhoradas, mas 

também os esforços internos à firma para absorver novas tecnologias ou imitar. 

As capacidades relacionais incluem as habilidades necessárias à transmissão 

e recebimento da informação, componentes ou matéria-prima, de fornecedores, 

consultores, firmas de serviços e instituições tecnológicas. Estas habilidades 

são importantes não só para a eficiência, mas também para a difusão 

tecnológica (LALL, 1992, p. 168). 

Estas três capacidades variam em grau de complexidade, sendo que as 

capacidades básicas são acumuladas a partir de rotinas de produção e as 

intermediárias ou avançadas a partir de esforços explícitos de capacitação, 

como a instituição de atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

O desenvolvimento de capacidades tecnológicas proporciona a 

expansão do limite de atuação da firma. Este limite pode se ampliar de várias 

formas, seja pela escolha deliberada da mudança, ou por processos não-

escolhidos ou indesejados, pelos vários processos de aprendizado (“aprender 

fazendo”, “aprender com a observação e a leitura”) ou a própria pesquisa e 

desenvolvimento (NELSON; WINTER, 1982). 
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A escolha, se deliberada ou não, e o grau de formalização dos 

processos de aprendizado definem a complexidade de uma capacidade 

tecnológica e revelam o grau de maturidade tecnológica de uma firma 

(FRANSMAN, 1984; LALL, 1992). 

Conforme define Lall (1992), a maturidade tecnológica está relacionada 

à habilidade da firma de identificar o escopo de atuação numa perspectiva de 

“especialização eficiente” nas atividades tecnológicas desenvolvidas. 

Em estudo realizado junto a empresas brasileiras, Costa (2001) 

constatou que as capacidades tecnológicas são de baixo grau de 

complexidade, o grau de formalização das atividades de P&D ainda é baixo, 

mesmo nas empresas multinacionais as atividades tecnológicas estão mais 

relacionadas a capacidades operacionais do que capacidades inovativas. Estes 

resultados apontam para deficiências relacionados ao próprio contexto de 

atuação das empresas. 

Conforme assinalam Nelson e Winter (1982), o conhecimento evolui não 

só internamente, mas também a partir de “fora”, de outras firmas e do ambiente 

de conhecimento em geral. O estado do conhecimento é imperfeitamente 

definido, evolui dinamicamente e muda em resposta ao comportamento dos 

atores na sociedade inteira. A aquisição e desenvolvimento tecnológico 

envolvem não só aspectos internos mas também aspectos relacionados ao 

ambiente em que a firma está inserida, seja em relação às condições de 

demanda ou de oferta de habilidades e informações técnicas.  

Segundo Lall (1992), no nível nacional, as capacidades tecnológicas 

podem ser agrupadas em três pontos principais: i) investimento físico; ii) capital 

humano; iii) esforço tecnológico. O investimento físico é considerado uma 

capacidade básica, incluindo plantas e equipamentos necessários ao 

funcionamento de uma firma ou indústria, e, o mais importante, habilidades 

capazes de garantir a eficiência na utilização desse capital. O capital humano 

inclui habilidades provenientes da educação formal, treinamento e da 

experiência de trabalho. O esforço tecnológico nacional inclui um amplo 

espectro de atividades de produção design e pesquisa, suportadas por uma 

infraestrutura tecnológica que provê informação, conhecimento científico 

básico, padrões e incentivos de uma forma geral, com destaque para patentes. 

A combinação destes três pontos é fundamental para o desenvolvimento das 
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capacidades tecnológicas em nível nacional. A atuação isolada de um destes 

pontos não é suficiente para garantir o desenvolvimento destas capacidades. 

 

Quadro  5 –  Definições de competência tecnológica 

Autores Definição 

Bell (1982); 
Scott-Kemis 

(1988) 

São os conhecimentos incorporados nos funcionários, nas instalações, nos 
sistemas organizacionais, visando mudanças, tanto na produção quanto 

nas técnicas utilizadas. 

Lall (1992) É o esforço tecnológico para dominar novas tecnologias adaptando-as as 
condições locais, aperfeiçoando-as  e até mesmo exportando-as. 

Bell; Pavitt 
(1993) 

São os conhecimentos e habilidades que a firma necessita para adquirir, 
usar, adaptar, melhorar e criar tecnologia. 

Kim (2005) A habilidade em fazer uso efetivo do conhecimento tecnológico em 
esforços para assimilar, usar, adaptar e mudar a tecnologia existente. 

Figueiredo 
(2002) 

São os recursos que permitem a firma gerar inovações em produtos, 
processos e projetos de engenharia e, além disto, discutir a trajetória de 

acumulação da capacidade tecnológica. 

Ianmarino; 
Padilla-Perez; 
Tunzelmann 

(2008) 

São os conhecimentos e habilidades inseridas nos indivíduos, 
organizações e instituições localizadas em uma área geograficamente 

limitada e pronta para produzir atividades inovadoras. 

Fillipetti; 
Peyrache 

(2011) 

É o conhecimento, as competências e as habilidades da firma para adquirir, 
adaptar e melhorar a fim de criar tecnologia. 

Fonte: Elaborado a partir dos autores  

 

No nível específico da firma, os estudos de competência tecnológica 

(Quadro 6) envolvem atributos técnicos ligados ao desenvolvimento de 

produtos e processos (DANEELS, 2002; OAKEY, 2003) como atributos 

comportamentais relacionados às habilidades de análise e uso da tecnologia 

(SANDBERG, 2000; KO; LU, 2010) e atributos de gestão, ligados à estratégia e 

o mercado (MIYAZAKIL, 1999; AFUAH, 2002). São estudos via de regra 

aplicados à indústria, em decorrência, os indicadores utilizados nem sempre se 

adequam às atividades de serviço, como é o caso de patentes e gastos de 

P&D. 

 

Quadro 6. Estudos de Competência Tecnológica: indicadores 
analisados 

Autores Indicadores 
Daneels 
(2002) 

- conhecimento de engenharia e projeto 
- conhecimento de manufatura 
- projeto de produtos 
- projeto de equipamentos para processos 
- procedimentos para controle da qualidade 

Oakey (2003) - habilidades de criar nichos e novos produtos 
- habilidade de desenvolver, utilizar e adaptar conhecimentos 
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- habilidade em liderar times de P&D 
- habilidades de negociação  

Sandberg 
(2000) 

- habilidade de analisar e interpretar 
- habilidade para otimizar com precisão 
- conhecimento do tema 
- conhecimento do sistema de monitoração 
- habilidade para auto-aprendizado 
- habilidade para cooperar com os outros 
- educação formal 
- tempo de experiência 

Afuah (2002) - patentes 
- habilidades 
- estratégias 

Dutta et al. 
(2005) 

-gastos de P&D 
- condições ambientais 

Ko; Lu (2010) - habilidade de uso de tecnologias fundamentais 
- capacidade progressiva de tecnologias inovativas 
- capacidade de integração tecnológica 
- alto número de patentes utilizadas por outros 
- tecnologia proprietária competitiva 

Miyazakil 
(1999) 

- estratégia dos gestores 
- mercado primário 
- base tecnológica acumulada 
- rotinas correntes 
- processo de P&D 
- processos organizacionais 
- negócio essencial e ligações com os usuários 
- estratégia de longo prazo dos gestores 
- evolução do P&D da organização 
- rotinas de sustentação das competências 
- integração dentro da firma 

Vedovello; 
Figueiredo 
(2006) 

Indicadores convencionais: 
- patentes 
- gastos de P&D- qualificações formais dos indivíduos 
- educação 
Indicadores do modelo alternativo: 
- capacidade de usar ou operar tecnologias e sistemas de produção 
- capacidade de desenvolver ou adaptar novos processos de produção; 
produtos; processos de produção; equipamentos 
- capacidade de gerar inovação tecnológica 

Souitaris 
(2002) 

- intensidade de P&D 
- intensidade de controle da qualidade 

Fonte: Elaborado a partir dos autores  

 

3.5 Recorte conceitual: tecnologia como prática e competência 
tecnológica em serviços  

O pressuposto fundamental a orientar esta pesquisa é que o 

desenvolvimento da competência tecnológica em serviços ocorre a partir do 

uso da tecnologia, em coordenação com recursos humanos, e seus impactos 

nas práticas organizacionais.  

A interação entre tecnologia e organização é função dos diferentes 

atores e do contexto sócio-histórico, o que implica em variações tanto do ponto 
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de vista do desenvolvimento e uso da tecnologia quanto da formação das 

competências tecnológicas.  

O modelo proposto, conforme exemplo da tecnologia em EAD 

apresentado na Figura 7, considera um processo cíclico de desenvolvimento da 

competência tecnológica da organização é constituído pelos três pilares: 

tecnologias utilizadas, agentes humanos (desenvolvedores, gestores e 

usuários finais), e práticas envolvidas no uso desta tecnologia. A tecnologia é 

projetada e desenvolvida pelos gestores e desenvolvedores e disponibilizadas 

para utilização dos gestores e ou usuários finais (1). A utilização da nova 

tecnologia leva ao desenvolvimento de novas práticas (2). As práticas 

vivenciadas pelo grupo (desenvolvedores, gestores e usuários), serão 

integradas ao conjunto de competências do grupo (3) e também influenciarão o 

desenvolvimento da própria tecnologia, que sofrem alterações recorrentes em 

relação ao projeto original (4). Essa interação recorrente entre a tecnologia, os 

agentes humanos e a prática influencia desenvolvimento da competência 

tecnológicas da organização, que é, portanto, o resultado desse processo 

cíclico. 

 

Figura 7. Modelo de desenvolvimento de competência tecnológica  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

  Fonte: elaborado pelos autores. 
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Estes pilares de desenvolvimento da competência tecnológica 

constituem as meta-categorias que serão analisadas nesta pesquisa. São elas: 

tecnologia, agentes, prática e competência tecnológica. Cada uma delas está 

relacionada aos objetivos específicos apresentados na introdução deste 

relatório: 

1. Tecnologia: identificar o perfil tecnológico das organizações de 
serviço por segmento estudado, em relação às tecnologias utilizadas 
e estrutura necessária para implantação (pessoas, hardware e 
software). 

2. Tecnologia e Agentes: identificar a forma como os agentes tiveram 
acesso às tecnologias por meio da articulação de conhecimento 
específico, habilidades, pessoas e artefatos. 

3. Prática: identificar o processo de adequação da organização a partir 
do uso da nova tecnologia; como a tecnologia foi incorporada na 
prática e a resultante desse processo.  

4. Competência Tecnológica – Impactos: identificar as mudanças nas 
práticas organizacionais, na qualificação dos usuários e no 
desempenho econômico e operacional da organizacional. 

 

 

4. METODOLOGIA 

O pressuposto fundamental a orientar este projeto é que o uso da 

tecnologia em serviços ocorre em coordenação com recursos humanos. Utiliza-

se aqui a visão da tecnologia como prática (ORLIKOWSKI, 2000, 2007), em 

que a tecnologia é criada e alterada pela ação humana. Conforme assinala 

Orlikowski (1992; 2000), a interação do homem com a tecnologia constitui a 

propriedade estrutural da organização. Há uma dualidade intrínseca no uso da 

tecnologia nas organizações, ou seja, a tecnologia evolui ao longo do tempo e 

do espaço na medida em que desenvolvedores e usuários se inter-relacionam. 

Esta perspectiva permite compreender as variações existentes no uso da 

tecnologia, tendo em vista que existe flexibilidade na forma como as pessoas 

projetam, interpretam e usam a tecnologia, em função dos componentes 

materiais que compõem o artefato, o contexto institucional em que uma 

tecnologia é desenvolvida e utilizada e o poder, conhecimento e interesse dos 

agentes humanos (desenvolvedores, usuários e gestores). 
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Estudos recentes sobre o uso de novas tecnologias e o seu impacto nas 

práticas organizacionais indicam que há uma variação no processo de 

implementação conforme o contexto (LABATUT et al., 2012). Este é o caso em 

especial das atividades de serviço, tendo em vista que são atividades 

essencialmente interativas.  

A interação entre tecnologia e organização é função dos diferentes 

atores e do contexto sócio-histórico, o que implica em variações tanto do ponto 

de vista do desenvolvimento e uso da tecnologia quanto da formação das 

competências tecnológicas. Considerando o caráter dual da tecnologia nas 

organizações, em que produção e uso se inter-relacionam de maneira dinâmica 

no tempo e no espaço, a coleta de dados foi realizada em cinco segmentos de 

serviço: educação (ensino à distância), serviços financeiros, serviços de 

tecnologia da informação (desenvolvimento de software), serviços médicos 

(medicina diagnóstica) e serviços logísticos. 

A abordagem de pesquisa foi quantitativa e consistiu em identificar os 

elementos componentes da competência tecnológica em serviços por meio do 

uso da técnica de análise fatorial, com base em um levantamento do tipo 

survey, a partir de um corte transversal com variáveis quantitativas. 

A técnica de análise fatorial consiste em identificar grupos de variáveis 

alternativas, denominadas de fatores ou variáveis latentes, que sumarizam as 

informações principais das variáveis originais1. No caso específico deste 

trabalho, o propósito da utilização da análise fatorial é a construção de índices 

e variáveis alternativas que sintetizam o perfil das firmas no setor de serviços 

de acordo com a capacitação tecnológica, condições de utilização da 

tecnologia e impactos sobre processos, pessoas e a organização em si. 

A população alvo da pesquisa foram os desenvolvedores, gestores e 

usuários das tecnologias nos quatro segmentos selecionados (educação a 

distância, serviços financeiros, medicina diagnóstica e logística), sendo que se 

obteve uma amostra maior nos segmentos de educação e logística. No 

                                                 
1 De acordo com Mingotti (2005), o modelo de análise fatorial construído via matriz de correlação teórica 
Ppxp é um modelo que relaciona linearmente as “p” variáveis padronizadas e os “m” fatores comuns que a 
princípio são desconhecidos. Portanto, o modelo de análise fatorial assume que as variáveis 
padronizadas Zi (i=1, 2,..p) estão relacionadas linearmente com as novas variáveis aleatórias F j 

(j=1,2,...m). O coeficiente lij, comumente chamado de loading, é o coeficiente da i-ésima variável 

padronizada Zi no j-ésimo fator Fj e representa o grau de relacionamento linear entre Zi e Fj. 
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segmento de educação a distância foram coletadas 39 respostas úteis e no 

segmento de logística 34 respostas úteis. 

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário 

estruturado baseado na categorização resultante da pesquisa qualitativa. 

Nesse sentido, foram abordados os seguintes aspectos: i) tecnologias 

utilizadas, áreas de aplicação e atualização tecnológica; ii) perfil dos usuários 

(formação profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes); iii) 

aprendizagem e troca de informações entre grupos usuários e 

desenvolvedores); iv) impactos das novas tecnologias nas práticas 

organizacionais e no desempenho organizacional (em termos de ganhos de 

eficiência, qualidade, novos produtos e processos). 

No Quadro 7 a seguir é apresentada a Matriz de categorias e 

iindicadores abordados em cada um dos segmentos pesquisados (vide o 

detalhamento por segmento nos apêndices F a I). Como se pode observar, o 

questionário está dividido em 4 blocos. No primeiro bloco são avaliados os 

dados gerais da empresa (setor de atuação, idade, número de clientes e 

funcionários) e do entrevistado (função, formação e tempo de empresa). No 

Bloco 2 são avaliadas as tecnologias utilizadas, como elas foram desenvolvidas 

(internamente ou em parceria com fornecedores), em que atividades são 

aplicadas (atividades operacionais ou de pesquisa e desenvolvimento) qual o 

nível de atualização (treinamento de funcionários, contratos de renovação e 

atualização de software, participação em feiras e projetos de demonstração, 

etc.). 

Conforme apresentado no referencial teórico, o nível de capacitação 

tecnológica apresenta seis níveis distintos (FRANSMAN, 1984). De um estágio 

inicial de busca e seleção de alternativas tecnológicas, a empresa pode evoluir 

para um segundo estágio de domínio de tecnologias selecionadas e uso 

eficiente destas na transformação de insumos em produtos. Num terceiro 

estágio, a empresa busca adaptação de tecnologias para condições 

específicas de produção e demandas locais. No quarto estágio, a empresa 

obtem melhoramentos tecnológicos a partir de inovações incrementais. E, por 

fim, nos dois últimos estágios a empresa institui atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, culminando com o desenvolvimento de pesquisa básica. 
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No Bloco 3 são avaliadas as competências necessárias para o uso da 

tecnologia, tendo como referência o CHA (conhecimento, habilidades e 

atitudes). Vale observar que este bloco de questões foi inspirado em LALL 

(1992) e Ko e Lu (2010), que tratam das habilidades para a análise e uso da 

tecnologia. 

E, por fim, no Bloco 4 são avaliados os impactos do uso das tecnologias 

sobre o desempenho econômico-operacional,  mudanças em práticas e 

processos organizacionais (redução de erro, velocidade, redução de pessoal e 

outros recursos, como papel, combustível, etc), e mudanças nos usuários (mais 

especialização; conhecimento para operar, buscar ou desenvolver novas 

tecnologias; conhecimento de ferramentas para transmitir e receber 

informação; e conhecimento das necessidades dos clientes).  
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Quadro 7. Pesquisa Quantitativa- Matriz de categorias e indicadores 

BLOCO CATEGORIAS INDICADORES 

UTILIZAÇÃO 
DA 
TECNOLOGIA 

- Tecnologias 
utilizadas  

- EAD: plataformas de aprendizagem virtual e objetos de aprendizagem. 
- Logística: tecnologias de supply chain management 
- Serviços Financeiros: tecnologias de automação bancária 

- Área de utilização Armazenagem de dados; Transações com clientes; Relacionamento com outras instituições ou parceiros 
Comunicação entre as diversas áreas da empresa; Relacionamento com órgãos de fiscalização e regulação; 
Atendimento ao cliente; Gestão da segurança; Desenvolvimento de novos produtos e serviços; Desenvolvimento de 
novos processos internos. 

- Atualização 
tecnológica  

- Detecção de falhas da tecnologia em uso (vigente). 
- Estudos realizados por área especializada em mudança/inovação 
- Contratação de novos funcionários com novos conhecimentos 
- Sugestões dos funcionários 
- Implantação de novos produtos, serviços e ou processos 
- Participação em feiras e congressos 
- Participação em projetos pilotos/de demonstração 
- Contratos de renovação e atualização de software. 
- Atividades internas de pesquisa e desenvolvimento 

CAPACITAÇÃO 
TECNOLÓGICA 

- Capacitação dos 
usuários 

- Treinamentos presenciais. 
- Treinamentos a distância (e-learning). 
- Prática no ambiente de trabalho. 
- Treinamentos ofertados pelos fornecedores de tecnologia. 
- Participação em feiras e congressos. 
- Participação em projetos piloto/demonstração 
- Cursos de extensão e especialização. 
- Estágio em outros laboratórios/empresas no exterior. 
- Empregados multiplicadores de conhecimento 
- Exigência de certificações ofertadas por instituições especializadas 

Conhecimento 
Necessário 

- Conhecimento básico de informática 
- Conhecimento de linguagem de programação (Java, Flash, etc)  
- Conhecimento das rotinas e procedimentos para utilização da plataforma virtual 
- Conhecimento de operação de software e equipamentos 
- Conhecimento das novidades do setor 

Habilidades 
Necessárias 

- Relacionamento com clientes, equipe e ou parceiros (fornecedores de tecnologia em geral) 
- Compartilhamento de conhecimento (disseminar informações) 
- Análise e solução de problemas 
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- Execução ordenada de tarefas 
- Liderança da equipe 

 Atitudes 
necessárias 

- Aceitação do novo 
- Colaboração com os colegas de trabalho 
- Interesse pelos problemas da empresa e sugestão de melhorias 
- Busca de novos conhecimentos 
- Interesse em aprender novas tecnologias 
- Rejeição à improvisação 

IMPACTOS Mudanças 
organizacionais 

- Redução de  custos. 
- Aumento da capacidade de armazenamento de informações. 
- Aumento da velocidade de acesso às informações. 
- Maior segurança/sigilo no fluxo de informações 
- Maior credibilidade das informações. 
- Diminuição de despesas com atualização de software 
- Diminuição de despesas com treinamento 
- Disponibilidade de novas formas de acesso dos clientes aos serviços ofertados pela empresa 
-Melhoria no atendimento das necessidades dos clientes 
-Oferta de novos serviços aos clientes 
-Aumento de participação de mercado 
-Aumento da visibilidade da marca 
- Redução de erros operacionais 

Mudanças 
processos 

-Criação de novas funções 
-Extinção de funções 
-Automação de tarefas manuais 
-Transparência de processos 
-Novos processos 
-Melhoria dos processos existentes 
-Decisões rápidas e eficientes 
-Eliminação de documentos em papel 
-Troca constante de conhecimento 
-Monitoração das transações 
-Novos processos de armazenagem de dados e gestão das informações 

Mudanças pessoas - Especialização 
- Conhecimento na operação das tecnologias  
- Conhecimento para desenvolver novas tecnologias  
- Conhecimento para buscar e selecionar novas tecnologias 
- Conhecimento para melhorar as tecnologias  
- Conhecimento de ferramentas para transmitir e receber informação 
- Conhecimento das necessidades dos clientes 
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As respostas às questões envolveram escalas de concordância ou 

discordância, intensidade e frequência do tipo Likert. Nas questões relativas às 

condições de utilização da tecnologia, foi adotada uma escala de frequência de 6 

pontos:  0. Desconheço; 1. Não possuímos; 2. Nunca utilizamos; 3.Raramente 

utilizamos; 4. Às vezes utilizamos;5. Frequentemente utilizamos; 6. Sempre 

utilizamos. Para a questão relativa à forma de desenvolvimento da tecnologia 

adotou-se uma escala de 0 a 5:  0. Desconheço; 1. Totalmente pela empresa; 2. 

Predominantemente pela empresa; 3.Em parceria empresa e fornecedores; 4. 

Predominantemente pelos fornecedores ;5. Totalmente pelos fornecedores. Na 

questão relativa à área de aplicação, foi adotada escala de frequência de 0 a 5: 0. 

Não se aplica; 1. Nunca utilizamos; 2.Raramente utilizamos; 3. Às vezes 

utilizamos; 4. Frequentemente utilizamos 5. Sempre utilizamos 

Nas questões relativas à atualização do parque tecnológico e capacitação 

dos usuários foi adotada escala de frequência de 5 pontos: 1.  Nunca; 2. 

Raramente; 3. Às vezes; .4. Frequentemente; 5. Sempre. Já nas questões 

relativas à competência dos usuários (conhecimentos, habilidades e atitudes) e 

impactos foram utilizadas as escalas de intensidade (1. Nenhum; 2. Pouco; 3. 

Moderado; 4. Bastante; 5. Muito). Especificamente na questão relativa às 

mudanças geradas nos empregados foi adotada uma escala de nível de 

concordância (1 - discordo totalmente, 2 - discordo parcialmente, 3 - nem 

concordo, nem discordo, 4 - concordo parcialmente, 5 - concordo totalmente) 

Por fim, na questão relativa à vantagem competitiva adotou-se uma escala 

de intensidade de importância de 5 pontos (1. Não é importante. 2. Pouco 

importante. 3. Moderadamente importante. 4. Importante. 5. Muito importante.) 

O instrumento de pesquisa desse estudo foi submetido à revisão de cinco 

especialistas, relativos a cada um dos segmentos de serviços, para avaliação da 

validade de conteúdo, itens consistentes com o domínio teórico e da validade 

semântica, sentido das palavras e da interpretação das sentenças e dos 

enunciados.  

Os dados foram coletados de forma transversal (cross-sectional) por meio 

de questionários na forma de formulários eletrônicos (SEKARAN; BOUGIE, 2010). 
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O instrumento de pesquisa na forma eletrônica foi elaborado utilizando a 

ferramenta para coleta eletrônica de dados Survey Monkey.  

Para obter a participação dos gestores e usuários envolvidos no uso da 

tecnologia foram enviados de um a quatro e-mails para cada um dos respondentes 

(convite, lembrete do convite, aviso do prazo máximo de participação e solicitação 

para completar repostas faltantes). Vale a pena ressaltar que tendo em vista o 

grande número de e-mails retornados e a necessidade de atender o tamanho ideal 

de amostra para análise fatorial (5 respondentes por indicador), foram 

selecionados para a análise fatorial apenas os segmentos de logística e educação 

a distância. 

Para a análise quantitativa dos dados foi utilizado o software Smart PLS. A 

técnica estatística adotada foi a análise fatorial. Para a realização dessa análise foi 

utilizado o método de extração denominado Análise dos Componentes Principais, 

com rotação Varimax e normalização do tipo Kaiser. O número de fatores foi 

definido com base no critério do eigenvalue, ou seja, somente fatores que 

apresentaram eigenvalues (quantidade de variância explicada por um fator) 

maiores que 1 foram considerados como significantes (HAIR et al., 1998). 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

A análise dos dados apresentada a seguir está dividida em duas seções: 

logística e educação à distância, contemplando os objetivos de específicos desta 

pesquisa que são: identificar os elementos de competência tecnológica que 

emergem do uso da tecnologia em cada segmento estudado; comparar as 

diferenças entre as dimensões das competências tecnológicas identificadas das 

empresas analisadas e propor indicadores de competência tecnológica em 

serviço. 

Conforme matriz de indicadores apresentada anteriormente, foram 

analisados na pesquisa quantitativa os seguintes aspectos que compõem o perfil 

tecnológico de uma organização: utilização da tecnologia; capacitação 

tecnológica; e mudanças proporcionadas pelo uso da tecnologia (organizacionais, 

processos e empregados).  
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A seguir são apresentados os fatores extraídos em cada uma destas 

dimensões para os segmentos de logística e educação a distância. 

 

5.1 Logística 

 

5.1.1 Perfil tecnológico das empresas no segmento de Logística 

No segmento de logística, participaram da pesquisa empresas de diversas 

atividades, sendo que em sua maioria são empresas ligadas à indústria 

manufatureira (Tabela 1). 

Tabela 1. Empresas participantes da pesquisa de acordo com o segmento. 

SEGMENTOS % 
TOTAL DE 
respostas 

Fornecimento de matéria-prima/insumos básicos 10,7% 6 

Agropecuária 3,6% 2 

Indústria/Manufatura 44,6% 25 

Transporte 7,1% 4 

Armazenamento 8,9% 5 

Transporte e Armazenamento 7,1% 4 

Distribuição 23,2% 13 

Operador logístico (Informação e gestão) 7,1% 4 

Operador logístico (Ativos próprios para o transporte 
e armazenagem) 

7,1% 4 

Operador logístico (Ativos próprios e de terceiros) 3,6% 2 

Integrador logístico (Gerenciamento da cadeia de 
abastecimento) 

3,6% 2 

Integrador logístico (Gerenciamento, integração e 
coordenação de vários operadores logísticos) 

3,6% 2 

Integrador logístico (Reengenharia dos processos de 
supply chain) 

0,0% 0 

Comércio (atacadista) 10,7% 6 

Comércio (varejista) 8,9% 5 

Serviço 12,5% 7 

Outros 5 
Fonte: dados da pesquisa 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa, incluindo a análise 

fatorial. Os parâmetros KMO e alpha de Cronbach se mostraram superiores ao 

mínimo exigido para tal análise em todos as dimensões analisadas2. 

 

                                                 
2 Tanto o KMO quanto o Alpha de Cronbach devem estar acima de 0,6. 
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5.1.2 Utilização da tecnologia 

A utilização tecnológica é composta por indicadores relativos à forma de 

desenvolvimento, nível de utilização e atividades em que as tecnologias são 

aplicadas. 

Como se pode observar na tabela 2 a seguir, a maior parte dos 

respondentes desconhece as formas de desenvolvimento das tecnologias de 

SCM. São poucas as tecnologias desenvolvidas predominantemente pelas 

empresas, com destaque para as tecnologias de planejamento de vendas e 

operação. Entretanto, há várias tecnologias que são desenvolvidas em parceria 

entre empresa e fornecedores, como é o caso do EDI, código de barras e WMS. 

A partir da análise fatorial, pelo critério de seleção da proporção da 
variância explicada3, foram extraídos oito fatores (Tabela 3).  

O primeiro fator, denominado Operação (DE1), agrupou as tecnologias 

relativas à operação logística, a saber: CCS - Supply Chain Collaboration, DRP – 

Distribution requirements planning, ECR-Efficient Consumer  Response, 

Geographic Information Systems, Robótica de picking, separação e paletização, 

SCF - Software de conferência de frete, Shuffle (esteiras com sensores para 

separação automática de pedidos), Sorter – Classificação de encomendas e WFM 

- Workforce Management Systems for Logistics.  

O segundo fator, denominado Inteligência (DE2), agrupou as tecnologias 

que dizem respeito à organização para as funções de inteligência de negócios, 

tais como BI – Business Intelligence, EDI – Electronic Data Interchange e SOP - 

Sales and Operations Planning. O terceiro fator, denominado Varejo (DE3), contou 

com apenas uma tecnologia, RI – Retail Intelligence. 

O quarto fator, denominado Localização (DE4), agrupou as tecnologias 

relativas ao gerenciamento e localização das encomendas, a saber: GPS – Global 

Positioning System e TMS – Transport Management System. 

                                                 
3 Na estimação do número de fatores m, basta extraírem-se os autovalores (eigen values) i da matriz de correlação 

amostral Rpxp e ordená-los em ordem decrescente. O critério de seleção fundamental está baseado na análise da proporção 

da variância total relacionada com cada autovalor i. Permanecem aqueles autovalores que representam maiores 
proporções da variância total, e, portanto, o valor de m será igual ao número de autovalores retidos (Mingoti, 2005). 
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O quinto fator, denominado Armazenagem (DE5), agrupou as tecnologias 

que se referem às facilidades de armazenamento: Bar code e WMS - Warehouse 

Management System. 

O sexto fator, denominado Identificador (DE6), é representado por apenas 

uma tecnologia, RFID – Identificação por Rádio Frequência. Este resultado pode 

indicar que o desenvolvimento desta tecnologia se dá de forma diferente das 

demais tecnologias de armazenamento e ou localização. 
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Tabela 2. Tecnologias de Supply Chain Management (SCM) - Formas de desenvolvimento 

Tecnologias de SCM Desconheço 
Totalmente 

pela empresa 
Predominantemente 

pela empresa 
Em parceria empresa 

e fornecedores 
Predominantemente 
pelos fornecedores 

Totalmente pelos 
fornecedores 

Total de 
Respostas 

WMS - Warehouse 
Management System. 

12 5 2 10 3 7 39 

BI – Business Intelligence 13 9 3 8 2 4 39 

RI – Retail Intelligence 28 4 2 3 1 1 39 

EDI – Electronic Data 
Interchange 

12 4 1 15 5 2 39 

TMS – Transport 
Management System 

15 5 4 7 4 4 39 

GPS – Global Positioning 
System 

14 6 0 5 6 8 39 

Bar code (Código de barra) 8 6 3 11 5 6 39 

RFID – Identificação por 
Rádio Frequência 

22 3 1 5 1 7 39 

GIS – Geographic Information 
Systems 

28 1 1 3 4 2 39 

CCS - Supply Chain 
Collaboration 

29 3 0 6 0 1 39 

WFM - Workforce 
Management Systems for 
Logistics 

35 1 2 1 0 0 39 

CRM – Customer 
Relationship Management 

14 6 3 7 5 4 39 

ECR – Efficient Consumer  
Response 

30 0 2 4 1 2 39 

S&OP - Sales and Operations 
Planning 

14 12 6 4 1 2 39 

VMI -  Vendor Management 
Inventory 

25 3 1 6 2 2 39 

SAP 17 2 5 6 2 7 39 
DRP – Distribution 
requirements planning 

26 3 3 5 1 1 39 

Robótica de picking, 
separação e paletização. 

26 2 0 5 3 3 39 

Software de conferência de 
frete 

22 4 4 4 3 2 39 

Software de simulação de 
fretes, cargas e 
roteirizadores. 

17 6 2 6 3 5 39 

Sorter 31 0 0 4 1 3 39 
Shuffle (esteiras com 
sensores para separação 
automática de pedidos) 

31 1 0 2 1 4 39 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 3 Desenvolvimento das tecnologias de Supply Chain Management (DESCM) - 
Análise Fatorial (método de extração componente principal*) 

  Operação 
Inteli-
gência Varejo 

Locali-
zação 

Armaze-
nagem 

Identi-
ficador Cliente Gestão 

Comunalidades 
finais 

estimadas ** 

DE-DRP 0,794 0,193 0,243 0,276 0,072 -0,037 0,030 0,069 0,815 
DE-
Shuffle 0,792 -0,003 -0,174 -0,069 0,094 0,076 0,165 -0,058 0,708 
DE-
Robotica 0,776 0,144 -0,168 0,198 0,236 0,121 0,109 0,069 0,776 
DE-
Sorter 0,728 0,025 -0,054 0,044 0,189 0,451 0,102 0,030 0,785 

DE-SCF 0,687 -0,036 0,450 0,010 0,164 -0,248 -0,208 0,136 0,827 
DE-
WFM 0,617 0,164 0,199 0,015 -0,241 0,194 0,135 0,292 0,647 

DE-GIS 0,616 0,249 0,522 0,114 -0,152 0,139 0,305 -0,140 0,883 

DE-CCS 0,604 0,099 0,162 0,160 -0,285 0,409 0,083 0,190 0,717 

DE-ECR 0,544 -0,122 0,353 0,156 0,190 0,538 -0,007 0,212 0,830 

DE-BI 0,219 0,861 0,194 0,029 0,065 0,004 0,015 -0,176 0,863 

DE-SOP 0,008 0,710 0,268 -0,208 0,037 0,208 0,185 0,276 0,774 

DE-EDI 0,195 0,527 -0,367 0,445 0,000 -0,096 0,118 0,459 0,882 

DE-RI 0,053 0,275 0,862 0,126 0,008 0,149 0,029 -0,057 0,863 

DE-GPS 0,247 -0,073 -0,055 0,793 0,067 -0,181 0,173 -0,011 0,765 

DE-TMS 0,086 0,015 0,246 0,784 0,233 0,140 -0,169 0,025 0,787 
DE-
WMS 0,160 -0,089 0,205 0,117 0,815 -0,042 0,013 0,284 0,837 
DE-Bar 
code 0,039 0,428 -0,214 0,204 0,714 0,031 0,097 -0,060 0,796 
DE-
RFID 0,169 0,114 0,066 -0,122 -0,064 0,839 0,017 -0,029 0,771 

DE-VMI 0,256 0,271 0,045 -0,154 -0,058 0,152 0,756 0,042 0,764 

DE-SSF 0,302 -0,113 -0,124 0,223 0,395 -0,109 0,611 0,024 0,711 
DE-
CRM -0,285 0,032 0,273 0,426 0,000 -0,083 0,519 0,327 0,722 

DE-SAP 0,153 -0,009 -0,051 0,011 0,166 0,039 0,062 0,880 0,833 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,545 

Alpha Cronbach 0,853 
* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da transformação 
ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande em somente um dos 
fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 13 iterações 
** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As comunalidades 
têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

O sétimo fator, denominado Cliente (DE7), agrupou as variáveis que mais 

diretamente permitem o gerenciamento e o bom atendimento do cliente, a saber: 

CRM – Customer Relationship Management, SSF - Software de simulação de 

fretes, cargas e roteirizadores e VMI -  Vendor Management Inventory. 
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 O oitavo e último fator, denominado Gestão (DE8), é representado por uma 

tecnologia, SAP, que se refere ao sistema utilizado para a gestão do negócio. 

Como se pode notar a seguir, há, quanto aos fatores extraídos, uma diferenciação 

entre utilização e desenvolvimento de tecnologias. 

 

Nível de utilização das tecnologias de SCM 

Como se pode observar na tabela 4 a seguir, as tecnologias de SCM mais 

utilizadas pelas empresas que participaram da pesquisa são: EDI, código de barra, 

WMS, SAP, TMS e CRM. É um grupo de tecnologias tida como fundamental para 

a operação logística, conforme aponta a pesquisa qualitativa. Por outro lado, as 

tecnologias que a maioria dos respondentes não possuem são tecnologias de 

ponta como a robótica de picking, separação e paletização e o Shuffle (esteiras 

com sensores para separação automática de pedidos). 

A partir da análise fatorial, foram extraídos oito fatores que sintetizam as 

áreas em que as tecnologias utilizadas são aplicadas (Tabela 5). 

O primeiro fator, denominado Operação (UT1), agrupou as variáveis que 

mais diretamente impactam o dia a dia da operação logística, a saber: Sorter, 

Shuffle (esteiras com sensores para separação automática de pedidos) e Robótica 

de picking, separação e paletização. 

O segundo fator, denominado Planejamento (UT2), envolveu as variáveis 

relativas ao planejamento e à gestão, da própria empresa e de distribuidores. São 

elas: SAP, SOP - Sales and Operations Planning, VMI -  Vendor Management 

Inventory e DRP – Distribution requirements planning. 

O terceiro fator, denominado Canal (UT3), inclui as variáveis relacionadas à 

distribuição: WFM - Workforce Management Systems for Logistics, GIS – 

Geographic Information Systems, CCS - Supply Chain Collaboration e RI – Retail 

Intelligence. 

O quarto fator, denominado Localização (UT4 ), agrupou as variáveis que 

contribuem para o gerenciamento e localização das encomendas, a saber: TMS – 

Transport Management System, GPS – Global Positioning System e EDI – 

Electronic Data Interchange. Chama atenção a inclusão de EDI neste fator, o que 
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pode mostrar a relevância da troca eletrônica de informação para as funções de 

logística. 

O quinto fator, denominado Clientes (UT5), apresenta as variáveis BI – 

Business Intelligence,  CRM – Customer Relationship Management e SSF - 

Software de simulação de fretes, cargas e roteirizadores, mais diretamente 

relacionadas ao gerenciamento e atendimento do cliente.O sexto fator, 

denominado  Codificação (UT6), apresenta unicamente a variável Bar code 

(Código de barra).    

O sétimo fator, denominado Fluxo (UT7), é formado pelas variáveis ECR – 

Efficient Consumer  Response e RFID – Identificação por Rádio Frequência. E, por 

último, o oitavo fator, denominado Armazenagem (UT8), contém as variáveis SCF 

- Software de conferência de frete e WMS - Warehouse Management System, que 

se referem às facilidades de armazenamento. 
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Tabela 4. Nível de utilização das tecnologias de Supply Chain Management (SCM).  

Tecnologias Desconheço 
Não 

possuímos 
Nunca 

utilizamos 
Raramente 
utilizamos 

As vezes 
utilizamos 

Frequentemente 
utilizamos 

Sempre 
utilizamos 

Total de 
Respostas 

WMS - Warehouse Management 
System. 

3 6 0 1 5 5 19 39 

BI – Business Intelligence 3 7 1 0 4 10 14 39 

RI – Retail Intelligence 11 17 2 1 4 1 3 39 

EDI – Electronic Data Interchange 4 6 0 1 2 6 20 39 

TMS – Transport Management System 5 9 0 0 4 5 16 39 

GPS – Global Positioning System 4 6 4 3 3 4 15 39 

Bar code (Código de barra) 1 4 1 3 2 5 23 39 

RFID – Identificação por Rádio 
Frequência 

5 16 2 3 4 1 8 39 

GIS – Geographic Information Systems 13 15 1 1 5 4 0 39 

CCS - Supply Chain Collaboration 10 19 2 1 1 3 3 39 

WFM - Workforce Management 
Systems for Logistics 

18 16 1 4 0 0 0 39 

CRM – Customer Relationship 
Management 

7 5 0 6 2 4 15 39 

ECR – Efficient Consumer  Response 12 16 4 1 0 2 4 39 

S&OP - Sales and Operations 
Planning 

5 8 0 0 6 7 13 39 

VMI -  Vendor Management Inventory 8 14 3 4 0 6 4 39 

SAP 1 17 0 1 1 2 17 39 

DRP – Distribution requirements 
planning 

10 17 0 2 1 2 7 39 

Robótica de picking, separação e 
paletização. 

2 24 2 1 0 3 7 39 

Software de conferência de frete 4 19 1 1 2 1 11 39 

Software de simulação de fretes, 
cargas e roteirizadores. 

2 11 2 0 5 5 14 39 

Sorter 11 20 2 2 1 0 3 39 

Shuffle (esteiras com sensores para 
separação automática de pedidos) 

4 27 2 2 0 1 3 39 

Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 5. Utilização de tecnologias de SCM– análise fatorial (método de extração 
componente principal*) 

  Operação 
Planeja-
mento Canal 

Locali-
zação Cliente 

Codi-
ficação Fluxo 

Armaze-
nagem 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

UT-Sorter 0,841 -0,096 0,010 0,034 -0,182 0,165 0,307 -0,057 0,875 

UT-
Shuffle 0,794 0,118 0,199 0,055 0,140 -0,033 -0,199 0,126 

0,763 

UT-
Robotica 0,755 0,226 -0,279 0,179 0,194 0,162 0,119 -0,093 

0,818 

UT-SAP -0,170 0,726 -0,269 -0,052 0,107 -0,155 0,140 0,318 0,787 

UT-SOP 0,130 0,671 0,134 -0,061 -0,091 0,428 0,203 0,212 0,766 

UT-VMI 0,412 0,648 0,240 -0,153 0,124 0,192 -0,073 -0,113 0,741 

UT-DRP 0,163 0,646 0,210 0,386 0,160 0,168 0,009 -0,056 0,694 

UT-WFM -0,195 0,027 0,811 0,067 0,210 0,219 0,119 0,086 0,814 

UT-GIS 0,388 0,076 0,726 0,112 -0,227 -0,109 -0,002 0,008 0,760 

UT-CCS 0,055 0,038 0,568 0,125 -0,168 -0,178 0,504 -0,054 0,660 

UT-RI -0,173 0,364 0,494 0,174 -0,362 0,089 0,134 -0,183 0,627 

UT-TMS 0,068 0,009 0,068 0,822 -0,011 0,149 0,300 0,127 0,814 

UT-GPS 0,096 -0,224 0,395 0,695 0,194 -0,145 -0,143 0,142 0,797 

UT-EDI 0,116 0,380 -0,010 0,633 -0,109 0,356 -0,134 -0,178 0,746 

UT-BI -0,114 0,030 0,035 0,286 -0,729 0,264 -0,103 0,171 0,737 

UT-CRM -0,185 0,271 -0,044 0,211 0,684 0,116 0,081 0,001 0,643 

UT-SSF 0,335 -0,008 -0,052 0,227 0,660 0,275 -0,007 0,266 0,749 

UT-Bar 
code 0,133 0,149 0,022 0,145 0,059 0,833 -0,004 -0,101 

0,769 

UT-ECR 0,103 0,284 0,059 0,235 0,006 -0,122 0,753 0,117 0,746 

UT-RFID 0,003 -0,106 0,147 -0,208 0,336 0,251 0,715 0,118 0,778 

UT-SCF -0,066 0,029 0,026 0,026 0,021 -0,163 0,139 0,908 0,878 

UT-WMS 0,153 0,262 -0,011 0,166 -0,027 0,488 0,003 0,615 0,737 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,331 

Alpha Cronbach 0,895 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da transformação 

ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande em somente um dos fatores e 
valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 11 iterações 
** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As comunalidades 
têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

 

Áreas de aplicação das tecnologias 

As tecnologias de SCM são mais utilizadas nas seguintes atividades: 

emissão de nota fiscal; controle de armazenamento e de estocagem; recebimento, 

transporte e entrega de insumos e ou mercadorias (Tabela 6) 
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Tabela 6. Áreas e ou funções de aplicação das tecnologias de SCM 

 
Não 

possuímos 
Nunca 

utilizamos 
Raramente 
utilizamos 

Às vezes 
utilizamos 

Frequentemente 
utilizamos 

Sempre 
utilizamos 

Total de 
respostas 

Compras de insumos e\ou 
mercadorias 

5 2 2 2 11 17 39 

Recebimento de insumos e\ou 
mercadorias 

2 2 0 2 10 23 39 

Controle de armazenamento e 
de estocagem de insumos e\ou 
mercadorias 

2 2 0 2 9 24 39 

Separação e expedição de 
insumos e\ou mercadorias 

3 2 0 4 9 21 39 

Emissão de nota fiscal 2 3 0 1 7 26 39 

Transporte de insumos e\ou 
mercadorias 

2 3 0 6 6 22 39 

Roteirização e monitoração dos 
ativos móveis 

6 3 4 5 6 15 39 

Entrega de insumos e\ou 
mercadorias 

2 2 3 5 7 20 39 

Planejamento 1 2 2 3 12 19 39 

Relacionamento com os 
fornecedores e\ou parceiros 

3 3 2 4 11 16 39 

Análise das informações 1 0 4 2 13 19 39 

Atendimento das demandas da 
cadeia de suprimentos 

2 1 2 2 13 19 39 

Relacionamento com órgãos de 
fiscalização e regulamentação 

2 3 5 5 8 16 39 

Gestão dos sinistros 6 3 4 8 5 13 39 

Desenvolvimento de novos 
produtos e serviços 

4 4 4 5 11 11 39 

Desenvolvimento de novos 
processos 

5 3 6 2 9 14 39 

Fonte: dados da pesquisa 
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A análise fatorial permitiu identificar três fatores de aplicação destas 

tecnologias (Tabela 7). O primeiro fator, denominado Atividades Primárias, 

envolve as variáveis Transporte de insumos e\ou mercadorias, Controle de 

armazenamento e de estocagem de insumos e\ou mercadorias, Separação e 

expedição de insumos e\ou mercadorias, Recebimento de insumos e\ou 

mercadorias, Entrega de insumos e\ou mercadorias, Análise das informações, 

Atendimento das demandas da cadeia de suprimentos, Relacionamento com os 

fornecedores e\ou parceiros e Planejamento. Essas tecnologias dão suporte às 

atividades primárias, como transporte e expedição, orientadas por funções 

orientadas à cadeia, como planejamento e relacionamento com fornecedores e 

parceiros. 

O segundo fator, denominado Processos Internos, contém aquelas tarefas 

desenvolvidas internamente e não envolvidas diretamente com a operação, quais 

sejam: Gestão dos sinistros, Relacionamento com órgãos de fiscalização e 

regulamentação, Desenvolvimento de novos processos, Desenvolvimento de 

novos produtos e serviços e Roteirização e monitoração dos ativos móveis. 

E, por fim, o terceiro fator, denominado Atividades Auxiliares, contém as 

atividades de Compras de insumos e\ou mercadorias e Emissão de nota fiscal. 

 

Tabela 7. Atividades de utilização de Tecnologias de Supply Chain Management 
(TSCM) –análise fatorial (método de extração componente principal*) 

  
Atividades 
Primárias 

Processos 
Internos 

Atividades 
Auxiliares 

Comunalidades 
Finais estimadas** 

TSCM-Transporte 0,838 0,178 0,218 0,782 

TSCM-Controle 0,835 0,203 0,376 0,880 

TSCM-Separacao 0,813 0,276 0,366 0,870 

TSCM-Recebimento 0,812 0,138 0,332 0,789 

TSCM-Entrega 0,722 0,226 0,293 0,658 

TSCM-Analise 0,655 0,584 0,049 0,773 

TSCM-Atendimento 0,628 0,462 0,225 0,659 

TSCM-Relacionamento 0,574 0,554 -0,194 0,675 

TSCM-Planejamento 0,574 0,511 -0,121 0,605 

TSCM-Gestaosinistros -0,004 0,858 0,165 0,763 

TSCM-Relacfiscal 0,418 0,814 -0,058 0,841 

TSCM-Desenvprocessos 0,074 0,796 0,446 0,838 
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TSCM-Desenvprodutos 0,286 0,728 0,175 0,642 

TSCM-Roteirizacao 0,423 0,611 0,015 0,553 

TSCM-Compras 0,243 0,133 0,836 0,776 

TSCM-Emissao 0,492 0,063 0,734 0,785 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,827 

Alpha Cronbach 0,936 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir 

da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor 
numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 15 
iterações 
** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. 
As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

 

5.1.3 Capacitação tecnológica 

A capacitação tecnológica é composta por indicadores relativos à política de 

atualização tecnológica da empresa; fontes de capacitação dos usuários e 

competências (conhecimento, habilidades e atitudes) necessárias para utilizar a 

tecnologia.  

 

Atualização tecnológica 

A atualização tecnológica, como se pode observar na tabela 8 a seguir, 

frequentemente se dá pela implantação de novos produtos, serviços e ou 

processos. 

A atualização do parque tecnológico, relativamente às tecnologias de 

Supply Chain Management utilizadas, apresenta dois fatores (Tabela 9). O 

primeiro fator, denominado Implementação, congrega as variáveis Implantação de 

novos produtos, serviços e ou processos, Estudos realizados por área 

especializada em mudança/inovação, Contratos de renovação e atualização de 

software e Contratação de novos funcionários com novos conhecimentos. 

Tabela 8. Formas de atualização tecnológica no segmento de logística 

 Nunca Raramente 
Às 

vezes 
Frequentemente Sempre 

Total de 
Respostas 

Detecção de falhas da tecnologia em uso 
(vigente) 

5 4 15 11 4 39 

Estudos realizados por área especializada 
em mudança/inovação 

6 9 6 13 5 39 

Contratação de novos funcionários com 
novos conhecimentos 

5 13 8 8 5 39 

Sugestões dos funcionários 6 10 11 8 4 39 
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Implantação de novos produtos, serviços e 
ou processos 

2 5 7 18 7 39 

Participação em feiras e congressos 8 12 9 8 2 39 

Participação em projetos piloto/de 
demonstração 

6 13 8 8 4 39 

Contratos de renovação e atualização de 
software 

4 6 13 10 6 39 

Atividades internas de pesquisa e 
desenvolvimento 

6 10 6 13 4 39 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 9. Atualização do Parque Tecnológico (APT) – análise fatorial (método de 
extração componente principal*) 

  Implementação Prospecção 
Comunalidades 

Finais estimadas** 

APT-Implantacao 0,798 0,325 0,742 

APT-Estudos 0,787 0,076 0,625 

APT-Contratos 0,767 0,181 0,620 

APT-Contratacao 0,724 0,274 0,599 

APT-Projetos 0,376 0,803 0,786 

APT-Pdinterno 0,245 0,761 0,639 

APT-Feiras 0,459 0,743 0,762 

APT-Detecfalhas -0,055 0,701 0,495 

APT-Sugestoes 0,485 0,663 0,674 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,768 

Alpha Cronbach 0,882 
* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a 
partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um 
valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu 
em 3 iterações. 
** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 
fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

O segundo fator, denominado Prospecção, diz respeito às variáveis 

relativas às atividades de prospecção de novas tecnologias, incluindo a 

participação dos colaboradores na geração de idéias: Participação em projetos 

piloto/de demonstração, Participação em projetos piloto/de demonstração, 

Atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, Participação em feiras e 

congressos, Detecção de falhas da tecnologia em uso e Sugestões dos 

funcionários. 

 

Capacitação dos usuários da tecnologia 

Em relação às fontes de capacitação dos usuários, observa-se que 

predomina o aprendizado a partir da prática no ambiente de trabalho e 
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treinamentos presenciais, às vezes há treinamentos ofertados pelos fornecedores 

de tecnologia e em grande parte das respostas os cursos de extensão e estágios 

no exterior nunca são realizados pelas empresas (Tabela 10). 

Tabela 10. Capacitação dos usuários das tecnologias de SCM 

 Nunca Raramente 
As 

vezes 
Frequentemente Sempre 

Total de 
Respostas 

Treinamentos presenciais 1 2 9 21 5 38 

Treinamentos a distância (e-
learning) 

6 5 11 14 2 38 

Prática no ambiente de trabalho 0 0 4 21 13 38 

Treinamentos ofertados pelos 
fornecedores de tecnologia. 

2 7 16 12 1 38 

Participação em feiras e 
congressos 

8 16 10 4 0 38 

Participação em projetos de 
demonstração 

5 14 13 6 0 38 

Cursos de extensão e 
especialização. 

14 6 16 2 0 38 

Estágio em outras empresas no 
exterior. 

17 10 4 6 1 38 

Empregados multiplicadores de 
conhecimento. 

5 6 12 10 5 38 

Exigência de certificações 
ofertadas por instituições 
especializadas. 

11 7 9 10 1 38 

Fonte: dados da pesquisa 

Foram extraídos quatro fatores relativos à capacitação dos usuários (Tabela 

11). O primeiro fator, denominado Fontes Externas, contém as variáveis que se 

referem à busca de novos conhecimentos m fontes externas, tais como 

Participação em feiras e congressos e Participação em projetos de demonstração. 

O segundo fator, denominado Práticas Internas, é formado pelas variáveis 

que dizem respeito ao desenvolvimento interno de novas tecnologias, a saber: 

Prática no ambiente de trabalho e Treinamentos presenciais. 

O terceiro fator, denominado Práticas Externas, é composto pelas variáveis 

relativas à busca de novas capacidades tecnológicas em fornecedores externos, 

tais como Estágio em outras empresas no exterior, Treinamentos a distância (e-

learning) e Exigência de certificações ofertadas por instituições especializadas. 

 

Tabela 11. Fontes de capacitação dos usuários das tecnologias (CAPUSU) – análise 
fatorial (método de extração componente principal*) 

  
Fontes 

Externas 
Práticas 
Internas 

Práticas 
Externas 

Multipli-
cadores 

Comunalidades 
Finais 
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estimadas** 

CAP-Feiras 0,824 -0,265 0,102 0,194 0,798 

CAP-Cursos 0,764 0,323 -0,014 0,158 0,712 

CAP-Projetos 0,699 0,064 0,221 0,053 0,544 

CAP-Pratica -0,302 0,827 -0,029 0,130 0,793 

CAP-Treinapresenciais 0,344 0,728 0,053 -0,075 0,657 

CAP-Estagio 0,177 -0,010 0,882 -0,130 0,826 

CAP-Treinaead -0,020 -0,033 0,731 0,471 0,758 

CAP-Certificacao 0,257 0,535 0,595 0,126 0,722 

CAP-Multipllicadores 0,049 0,248 0,053 0,817 0,735 

CAP-Treinafornec 0,335 -0,177 0,062 0,769 0,739 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,584 

Alpha Cronbach 0,729 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a 

partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor 
numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 6 
iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

O quarto e último fator, denominado Multiplicadores, exibe as variáveis 

relativas ao fornecimento de capacitação via multiplicadores, internos ou externos, 

como Empregados multiplicadores de conhecimento e Treinamentos ofertados 

pelos fornecedores de tecnologia. 

 

Competências necessárias para a utilização das tecnologias 

Conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA) são elementos componentes 

da competência individual que impõem condições si ne qua non para o sucesso 

das organizações. No tocante às necessidades de conhecimento para uso da 

tecnologia, todas as opções listadas na pesquisa foram apontadas como 

importantes, notadamente o conhecimento básico de informática (Tabela 12). 

Tabela 12. Conhecimentos necessários para utilização das tecnologias de SCM 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

Respostas 

Conhecimento básico de informática 0 2 7 21 8 38 

Conhecimento das rotinas e 
procedimentos administrativos da 
empresa 

0 4 5 18 11 38 

Conhecimento de operação de software 
e equipamentos 

1 5 8 18 6 38 
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Conhecimento das novidades do setor 3 8 17 8 2 38 

Conhecimento em Sistemas de Gestão 
Empresarial 

3 7 12 11 5 38 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Todos os conhecimentos listados foram agrupados num único fator (Tabela 

13). As variáveis que o compõem são: Conhecimento de operação de software e 

equipamentos, Conhecimento das rotinas e procedimentos administrativos da 

empresa, Conhecimento das novidades do setor, Conhecimento em Sistemas de 

Gestão Empresarial e Conhecimento básico de informática. 

 

Tabela 13. Necessidades de Conhecimento  (NC) – análise fatorial (método 
componente principal) 

  Conhecimento 

Comunalidades 
Finais estimadas 

NC-Opsoftware 0,817 0,667 

NC-Rotinas 0,815 0,665 

NC-Novidades 0,749 0,561 

NC-SGE 0,688 0,474 

NC-Basicoinfo 0,593 0,352 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,647 

Alpha Cronbach 0,784 

 

As habilidades necessárias listadas também foram todas consideradas 

importantes, principalmente relacionamento com clientes, equipe e parceiros, e 

também habilidade na execução ordenada de tarefas (Tabela 14). 

Do mesmo modo que necessidades de conhecimentos, um único fator foi 

extraído para habilidades necessárias (Tabela 15). O fator é composto por 

Compartilhamento de conhecimento (disseminar informações), Relacionamento 

com clientes, equipe e parceiros (fornecedores de tecnologia em geral), Análise e 

solução de problemas, Execução ordenada de tarefas e Liderança da equipe. 

 

Tabela 14. Habilidades necessárias para utilização das tecnologias de SCM 

Answer Options Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

Respostas 

Relacionamento com clientes, equipe e 
parceiros (fornecedores de tecnologia em 
geral) 

1 3 4 19 11 38 
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Compartilhamento de conhecimento 
(disseminar informações) 

0 3 8 18 9 38 

Análise e solução de problemas 0 4 6 16 12 38 

Execução ordenada de tarefas 0 1 6 19 12 38 

Liderança da equipe 0 1 10 13 14 38 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 15. Habilidades necessárias aos usuários das tecnologias (NH) – análise 
fatorial(método de extração componente principal*) 

  Habilidades 
Comunalidades 
Finais estimadas 

NH-Compartilhamento 0,884 0,781 

NH-Relacionamento 0,841 0,707 

NH-Analsolproblemas 0,829 0,687 

NH-Exectarefas 0,722 0,521 

NH-Lideranca 0,338 0,114 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) 

0,762 

Alpha Cronbach 0,781 

 

Todas as atitudes listadas para o uso da tecnologia também foram 

apontadas como importantes, sendo que a aceitação do novo e a colaboração 

com os colegas de trabalho ganharam destaque (Tabela 16).  

Tabela 16. Atitudes desejáveis necessárias para utilização das tecnologias de SCM 

Answer Options Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

respostats 

Aceitação do novo 0 0 6 18 14 38 

Colaboração com os colegas de 
trabalho 

0 0 5 13 20 38 

Interesse pelos problemas da empresa 
e sugestão de melhorias 

0 1 4 15 18 38 

Busca de novos conhecimentos 0 3 6 15 14 38 

Interesse em aprender novas 
tecnologias 

0 4 9 12 13 38 

Rejeição à improvisação 3 4 11 13 7 38 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dois fatores foram extraídos na dimensão atitude. O primeiro, denominado 

Interesse, é composto pelas variáveis busca de novos conhecimentos, interesse 

em aprender novas tecnologias e interesse pelos problemas da empresa e 

sugestão de melhorias. O segundo fator, denominado Aceitação, tem como 
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variáveis a aceitação do novo, rejeição à improvisação e colaboração com os 

colegas de trabalho (Tabela 17) 

 

Tabela 17. Atitudes desejáveis dos usuários das tecnologias NA) de SCM– análise 
fatorial(método de extração componente principal*) 

  Intreresse Aceitação 
Comunalidades Finais 

estimadas** 

NA-Busca 0,914 0,241 0,894 

NA-Interesseaprender 0,905 0,121 0,834 

NA-Interesse 0,835 0,232 0,751 

NA-Aceitanovo 0,145 0,854 0,751 

NA-Rejeicaoimprovisacao 0,134 0,702 0,511 

NA-Colaboracao 0,553 0,633 0,707 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) 0,763 

Alpha Cronbach 0,823 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a 

partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um 
valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu 
em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

5.1.4 Mudanças causadas pela utilização das tecnologias de Supply Chain 
Management 

Várias são as consequências da utilização de tecnologias de Supply Chain 

Management (SCM). No modelo estrutural aqui proposto, as mudanças 

proporcionadas pelo uso da tecnologia incluem indicadores relativos às mudanças 

organizacionais, mudanças em processos e mudanças nos usuários. Além destes, 

a utilização da tecnologia também se traduz em uma base de vantagem 

competitiva da empresa. 

 

Mudanças organizacionais 

Predominaram, entre as mudanças organizacionais decorrentes do uso das 

tecnologias de SCM apontadas pelos respondentes, a integração dos dados da 

cadeia de supriementos, aumento da velocidade de acesso às informações, maior 

segurança/sigilo no fluxo de informações e maior credibilidade das informações. 

Por outro lado, o impacto foi reduzido em termos de disponibilização de novos 
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canais de acesso aos clientes e oferta de produtos e serviços customizados 

(Tabela 18) 
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Tabela 18. Mudanças organizacionais resultantes da utilização de tecnologias de 
SCM  

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

respostas 

Redução de custos 1 3 7 16 10 37 

Integração dos dados da cadeia de 
suprimentos 

1 1 6 19 10 37 

Aumento da velocidade de acesso às 
informações 

0 1 4 19 13 37 

Maior segurança/sigilo no fluxo de 
informações. 

0 2 3 19 13 37 

Maior credibilidade das informações. 1 0 1 19 16 37 

Aumento de despesas com atualização de 
software. 

1 5 15 12 4 37 

Aumento de despesas com treinamento. 1 6 19 8 3 37 

Disponibilização de novos canais de 
acesso para os clientes. 

3 11 11 8 4 37 

Agilidade nos processos de recepção e 
expedição 

3 2 7 15 10 37 

Oferta de produtos e serviços 
customizados aos clientes. 

2 11 9 10 5 37 

Aumento de participação de mercado 4 7 10 11 5 37 

Aumento da visibilidade da marca 3 8 7 14 5 37 

Aumento do investimento em 
infraestrutura tecnológica 

0 3 13 15 6 37 

Aumento da produtividade da frota 4 5 11 15 2 37 

Redução dos erros de coleta, 
processamento e entrega de pedidos 

2 1 7 18 9 37 

Redução de sinistros (perda ou roubo de 
cargas em movimentação) 

6 8 8 11 4 37 

Redução nas horas extras e melhor 
utilização das horas trabalhadas 

4 3 14 9 7 37 

Redução da exposição dos clientes ao 
risco. 

3 7 4 16 7 37 

Aumento das taxas de entrega dentro dos 
prazos estabelecidos 

4 5 5 18 5 37 

Redução dos erros operacionais quanto 
ao endereçamento para a armazenagem 

3 2 7 16 9 37 

Melhor aproveitamento da área útil para a 
armazenagem 

5 5 4 12 11 37 

Melhoria no atendimento das 
necessidades dos clientes. 

4 2 5 17 9 37 

Melhoria da comunicação com os clientes. 2 5 9 11 10 37 

Melhoria na negociação com os clientes. 3 8 5 12 9 37 

Melhoria da comunicação interna. 1 3 7 16 10 37 

Rapidez para detectar, analisar e corrigir 
os erros operacionais 

2 1 8 16 10 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A análise fatorial dos impactos do uso das tecnologias de SCM em termos 

de mudanças organizacionais resultou em seis fatores (Tabela 19). O primeiro, 

denominado no Atendimento Eficaz, é composto pelas variáveis Melhoria da 

comunicação com os clientes, Melhoria da comunicação interna, Melhoria na 
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negociação com os clientes, Melhoria no atendimento das necessidades dos 

clientes, Redução dos erros de coleta, processamento e entrega de pedidos, 

Rapidez para detectar, analisar e corrigir os erros operacionais, Redução da 

exposição dos clientes ao risco e Aumento das taxas de entrega dentro dos 

prazos estabelecidos. 

O segundo fator, denominado Otimização de Recursos, aglutina variáveis 

que mostram haver otimização na utilização dos recursos, proporcionados pelo 

emprego da tecnologia, a saber: Aumento da produtividade da frota, Agilidade nos 

processos de recepção e expedição, Melhor aproveitamento da área útil para a 

armazenagem, Redução nas horas extras e melhor utilização das horas 

trabalhadas, Redução dos erros operacionais quanto ao endereçamento para a 

armazenagem, Redução de custos e Redução de sinistros (perda ou roubo de 

cargas em movimentação). 

Tabela 19. Mudanças organizacionais resultantes da utilização de tecnologias de 
SCM - análise fatorial(método de extração componente principal*) 

  

Atendi-
mento 
Eficaz 

Otimização 
de 

Recursos 

Informa-
ções 
Ágeis 

Otimi-
zação da 

Marca 
Despesas 

Novos 
Canais 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

IMP-Melhorcomunicacao 0,839 0,182 0,076 0,257 0,206 0,157 0,877 

IMP-Melhorcomuninterna 0,837 0,220 0,201 0,114 -0,210 -0,032 0,847 

IMP-Melhornegociacao 0,796 0,221 0,042 0,129 0,202 0,357 0,869 

IMP-Melhoratendimento 0,758 0,139 0,099 0,430 0,184 0,061 0,826 

IMP-Reducaoerros 0,751 0,248 0,301 0,091 -0,192 -0,136 0,779 

IMP-Detecterros 0,667 0,298 0,435 0,169 -0,038 -0,079 0,759 

IMP-Reducaorisco 0,658 0,270 0,048 0,286 0,118 0,164 0,632 

IMP-Melhoresprazos 0,646 0,263 0,263 0,102 -0,014 0,226 0,618 

IMP-Produtividadefrota 0,214 0,798 -0,037 0,123 -0,075 0,043 0,706 

IMP-Agilidadeprocessos -0,073 0,777 0,236 0,062 -0,148 0,195 0,729 

IMP-Aprovarea 0,343 0,767 0,018 0,110 0,035 0,014 0,720 

IMP-ReducaoHE 0,316 0,719 0,141 -0,024 0,261 -0,093 0,714 

IMP-Reducaoerrosoper 0,350 0,715 0,233 0,235 -0,057 -0,239 0,803 

IMP-Reducaocustos 0,365 0,621 0,234 0,324 0,265 0,224 0,798 

IMP-Reducaosinistros 0,365 0,558 0,039 0,114 0,146 0,382 0,626 

IMP-Aumentovelocidade 0,109 0,001 0,831 0,249 -0,040 0,226 0,817 

IMP-Seguranca 0,172 0,122 0,819 0,106 0,250 0,251 0,852 

IMP-Credibilidade 0,359 0,203 0,777 0,049 0,202 0,007 0,817 

IMP-Integracao 0,251 0,535 0,600 0,094 0,125 -0,159 0,760 
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IMP-Particmercado 0,377 0,196 0,162 0,807 0,029 0,216 0,905 

IMP-Visibilidade 0,375 0,154 0,263 0,779 0,060 0,169 0,873 

IMP-Ofertaprodutos 0,163 0,186 0,271 0,607 -0,067 0,517 0,775 

IMP-Investinfraestrutura 0,184 0,122 -0,039 0,597 0,514 -0,279 0,749 

IMP-Aumentodespesassw 0,079 -0,114 0,066 0,058 0,836 -0,102 0,737 

IMP-Aumentodespesastreina -0,106 0,188 0,293 0,035 0,768 0,219 0,771 

IMP-Novoscanais 0,201 -0,009 0,210 0,183 -0,017 0,789 0,741 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,645 

Alpha Cronbach 0,941 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da 

transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande em 
somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 7 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As 

comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

O terceiro fator, denominado Informações Ágeis, reúne as variáveis 

relacionadas às informações, tais como Aumento da velocidade de acesso às 

informações, Maior segurança/sigilo no fluxo de informações, Maior credibilidade 

das informações e Integração dos dados da cadeia de suprimentos. 

O quarto fator, denominado Otimização da Marca, exibe variáveis 

associadas ao desempenho e a uma melhor exploração da marca, incluindo 

Aumento de participação de mercado, Aumento da visibilidade da marca, Oferta 

de produtos e serviços customizados aos clientes e Aumento do investimento em 

infraestrutura tecnológica. 

O quinto fator, denominado Despesas, é formado pelas variáveis 

diretamente associadas à manutenção dos sistemas operacionais, quais sejam 

Aumento de despesas com atualização de software e Aumento de despesas com 

treinamento. 

O sexto e último fator, denominado Novos Canais, é representado por uma 

única variável: Disponibilização de novos canais de acesso para os clientes. 

 

Mudanças de processo 

A utilização das tecnologias pode promover mudanças em vários processos 

das empresas. De acordo com os respondentes, as mudanças de processo 

predominantes decorrentes do uso das tecnologias de SCM foram a transparência 

de processos, monitoração das transações e decisões rápidas e eficientes. O uso 
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dessas tecnologias exerceu pouco impacto no sentido da criação de novas 

funções e, ao mesmo tempo, influenciou moderadamente na extinção de funções. 

(Tabela 20) 

Tabela 20. Mudanças de processo resultantes da utilização de tecnologias de SCM 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante 
Muit

o 
Total de 

respostas 

Criação de novas funções 4 12 8 11 2 37 

Extinção de funções 7 7 15 6 2 37 

Automação de tarefas manuais 2 2 7 18 8 37 

Transparência de processos 1 1 4 23 8 37 

Novos processos 2 3 8 17 7 37 

Melhoria dos processos existentes 1 2 2 20 12 37 

Decisões rápidas e eficientes 0 3 7 22 5 37 

Eliminação de documentos em 
papel 

0 6 7 17 7 37 

Troca constante de conhecimento 0 3 10 18 6 37 

Monitoração das transações 1 1 6 23 6 37 

Novos processos de armazenagem 
de dados e gestão das informações. 

0 3 6 20 8 37 

Fonte: dados da pesquisa 

A exploração da análise fatorial levou à formação de três fatores (Tabela 

21). O primeiro, denominado Burocracia, agrupou as variáveis Eliminação de 

documentos em papel, Melhoria dos processos existentes, Transparência de 

processos, Automação de tarefas manuais, Novos processos e Decisões rápidas e 

eficientes. 

Tabela 21. Mudanças de processo promovidas pelo uso das tecnologias de SCM – 
análise fatorial(método de extração componente principal*) 

  Burocracia Conhecimento Funções 
Comunalidades 

Finais estimadas** 

MUD-Eliminacaopapel 0,778 -0,099 0,204 0,656 

MUD-Melhoriaprocessos 0,750 0,500 0,036 0,813 

MUD-Transparencia 0,731 0,539 0,108 0,837 

MUD-Automacao 0,684 0,220 0,439 0,709 

MUD-Novosprocessos 0,677 0,256 0,375 0,665 

MUD-Decisoes 0,673 0,525 -0,065 0,734 

MUD-Trocaconhecimento 0,086 0,901 0,080 0,826 

MUD-ProcessosGI 0,193 0,788 0,245 0,718 

MUD-Monitoracao 0,286 0,692 0,209 0,605 

MUD-Criacaofuncoes 0,162 0,076 0,811 0,690 

MUD-Extincaofuncoes 0,146 0,213 0,788 0,688 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,814 

Alpha Cronbach 0,886 
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* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir 

da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor 
numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 6 
iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. 

As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

O segundo fator, denominado Processos, reúne variáveis relacionadas ao 

conhecimento organizacional, a saber: Troca constante de conhecimento, Novos 

processos de armazenagem de dados e gestão das informações e Monitoração 

das transações. 

O terceiro fator, denominado Funções, diz respeito à Criação de novas 

funções e Extinção de funções, variáveis que mostram a evolução na organização 

do trabalho. 

 

Mudanças nos empregados geradas pelo uso das tecnologias de SCM 

(MUDE) 

Assim como a utilização das tecnologias podem promover mudanças na 

organização operacional das empresas, ela traz à reboque mudanças também nas 

capacidades do quadro de colaboradores. De acordo com os respondentes, as 

mudanças predominantes foram empregados com mais conhecimento das 

necessidades dos clientes e conhecimento de ferramentas para transmitir e 

receber informações (Tabela 22) 

Tabela 22. Mudanças nos usuários de tecnologias de SCM 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Total de 
respostas 

Empregados mais 
especializados 

2 1 3 22 9 37 

Empregados com mais 
conhecimento na operação 
das tecnologias de SCM 

1 1 5 19 11 37 

Empregados com mais 
conhecimento para 
desenvolver novas 
tecnologias de SCM 

4 4 7 16 6 37 

Empregados com mais 
conhecimento para buscar 
e selecionar novas 
tecnologias 

2 4 7 19 5 37 

Empregados com mais 
conhecimento para 
melhorar as tecnologias de 

3 3 5 21 5 37 
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SCM 

Empregados com mais 
conhecimento de 
ferramentas para transmitir 
e receber informação 

1 2 1 21 12 37 

Empregados com mais 
conhecimento das 
necessidades dos clientes. 

2 2 3 17 13 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Um único fator foi extraído na análise fatorial das variáveis representativas 

das mudanças nos empregados geradas pelo uso das tecnologias de SCM 

(MUDE), como pode ser visto na Tabela 23. Esse fator contempla as variáveis 

Empregados com mais conhecimento para melhorar as tecnologias de SCM, 

Empregados com mais conhecimento de ferramentas para transmitir e receber 

informação, Empregados com mais conhecimento para buscar e selecionar novas 

tecnologias, Empregados com mais conhecimento para desenvolver novas 

tecnologias de SCM,  e Empregados com mais conhecimento na operação das 

tecnologias de SCM, Empregados com mais conhecimento das necessidades dos 

clientes e Empregados mais especializados. 

 

Tabela 23. Mudanças nos empregados geradas pelo uso das tecnologias – análise 
fatorial(método de extração componente principal*) 

  Evolução Empregados 
Comunalidades 

Finais estimadas** 

MUDE-Conhecemelhorartec 0,918 0,844 

MUDE-Conhecetransminfo 0,906 0,821 

MUDE-Conhecebuscartec 0,871 0,759 

MUDE-Conhecedesenvtec 0,861 0,741 

MUDE-Conheceoperacao 0,847 0,717 

MUDE-Conhececlientes 0,789 0,623 

MUDE-Especializacao 0,741 0,548 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,846 

Alpha Cronbach 0,933 

 

5.1.5 Aspectos básicos da vantagem competitiva no segmento de logística 

As fontes de vantagem competitiva mais importantes apontadas pelas 

empresas respondentes foram a confiança e a qualidade da entrega, sendo que a 
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localização de fácil acesso foi considerada pouco importante para uma parte dos 

respondentes (Tabela 24). 

Tabela 24. Fontes da vantagem competitiva - segmento logística 

 
Não é 

importante 
Pouco 

importante 
Moderadamente 

importante 
Importante 

Muito 
importante 

Total de 
Respostas 

Agilidade no 
lançamento de 
novos 
produtos/serviços 

1 6 11 7 6 31 

Preço 1 3 6 12 15 37 

Atendimento de 
nichos de clientes 
específicos 

0 5 11 9 12 37 

Atendimento de 
vários clientes de 
perfis variados 

2 2 10 11 12 37 

Localização de fácil 
acesso 

3 11 8 11 4 37 

Atendimento rápido 0 1 8 18 10 37 

Confiança 0 1 0 8 22 31 

Atendimento cordial 0 1 5 19 12 37 

Rapidez nos 
resultados 

0 2 1 17 14 34 

Fidelização de 
clientes 

1 2 4 14 16 37 

Inovação 2 5 5 16 9 37 

Infra-estrutura e 
instalações 

1 4 10 13 9 37 

Uso de tecnologias 
avançadas 

2 5 10 14 6 37 

Qualificação da 
equipe 

0 2 3 18 10 33 

Qualidade da 
entrega 

0 2 0 14 21 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As variáveis deste estudo tidas como fontes de vantagem competitiva foram 

agrupadas em quatro fatores (Tabela 25). O primeiro, denominado Serviço, é 

composto por Rapidez nos resultados, Qualidade da entrega, Confiança, 

Qualificação da equipe, Atendimento cordial e Preço. 

O segundo fator, denominado Mercado, é formado por Atendimento de 

nichos de clientes específicos, Localização de fácil acesso, Atendimento rápido e 

Atendimento de vários clientes de perfis variados. O terceiro fator, denominado 

Inovação, é representado pelas variáveis Inovação e Agilidade no lançamento de 

novos produtos/serviços. O Quarto e último fator, denominado Recursos, 
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apresenta as variáveis Infra-estrutura e instalações e Uso de tecnologias 

avançadas. 

 

Tabela 25. Aspectos básicos da vantagem competitiva (BVC) – análise 
fatorial(método de extração componente principal*) 

  Serviço Mercado Inovação Recursos 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

BVC-Rapidez 0,904 0,022 0,151 0,066 0,630 

BVC-Qualidadeentrega 0,894 -0,118 0,174 0,169 0,534 

BVC-Confianca 0,815 0,300 0,016 0,076 0,668 

BVC-Qualificacaoequipe 0,737 0,165 0,203 0,306 0,642 

BVC-Fidelizacao 0,690 0,077 0,401 0,223 0,598 

BVC-Atendcordial 0,653 0,507 -0,109 0,064 0,542 

BVC-Preco 0,614 0,183 0,213 -0,457 0,273 

BVC-Atendnichos 0,072 0,799 0,220 -0,022 0,305 

BVC-Localizacao -0,030 0,683 0,200 0,262 0,226 

BVC-Atendrapido 0,584 0,611 -0,063 0,032 0,537 

BVC-Atendperfis 0,155 0,603 0,138 0,189 0,228 

BVC-Inovacao 0,235 0,113 0,864 0,187 0,348 

BVC-Agilidadelancaprod 0,113 0,431 0,770 0,054 0,348 

BVC-Infraestrutura 0,265 0,315 0,070 0,795 0,353 

BVC-tecnologiasavancadas 0,199 0,184 0,436 0,735 0,423 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,705 

Alpha Cronbach 0,895 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da 

transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande em 
somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 8 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As 

comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

5.2 Educação a Distância 

 

5.2.1 Perfil tecnológico das empresas no segmento de EAD 

Seguindo o mesmo padrão da análise efetuada para o segmento de 

logística, esta análise quantitativa tem caráter descritivo correlacional, também 

tendo sido realizada uma análise fatorial exploratória, método dos componentes 
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principais. Os parâmetros KMO e alpha de Cronbach se mostraram superiores ao 

mínimo exigido para tal análise em todos as dimensões analisadas4. 

Participaram da pesquisa instituições de diversos níveis, sendo que em sua 

maioria são instituições ligadas à graduação e pós graduação lato sensu (Tabela 

26). Em sua maioria, instituições privadas (Tabela 27) 

Tabela 26. Instituições de educação a distância participantes da pesquisa de acordo 
com o segmento. 

Segmentos % 
Total de 

Respostas 

Ensino Fundamental 8,3% 4 

Ensino Médio 10,4% 5 

Graduação 64,6% 31 

Pós-graduação –Strictu Sensu 8,3% 4 

Pós-graduação – Lato Sensu (Especialização e MBA) 27,1% 13 

Técnico profissionalizante 14,6% 7 

Extensão universitária 16,7% 8 

Curso Corporativo (empresas em geral) 20,8% 10 

Treinamento (inicialização, atualização e aperfeiçoamento 
profissional) 

20,8% 10 

Preparatórios (ENEM, vestibular, concursos públicos, etc) 6,3% 3 

Idiomas e informática 4,2% 2 

Outro (especifique) 2 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 27. Natureza jurídica das instituições participantes da pesquisa. 

Natureza jurídica % 
Total de 

respostas 

Pública 27,1% 13 

Privada 60,4% 29 

Mista 2,1% 1 

Fundação 8,3% 4 

Instituição de educação sem fins lucrativos de 
caráter confessional 

2,1% 1 

Outro (especifique) 1 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

                                                 
4 Tanto o KMO quanto o Alpha de Cronbach devem estar acima de 0,6. 
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5.2.2 Utilização da tecnologia 

A utilização tecnológica é composta por indicadores relativos à forma de 

desenvolvimento, nível de utilização e atividades em que as tecnologias são 

aplicadas. No caso de educação a distância, as tecnologias incluem as 

plataformas de ambiente virtual, ferramentas de suporte e também os objetos de 

aprendizagem. 

 

Desenvolvimento de tecnologias 

Em relação à forma de desenvolvimento da tecnologia, predomina o uso da 

plataforma Moodle, desenvolvida totalmente pela empresa. Em contrapartida, o 

Blackboard, outra plataforma também utilizada, é desenvolvido totalmente pelos 

fornecedores (Tabela 28). 

Tabela 28. Forma de desenvolvimento das plataformas de ambiente virtual em EAD. 

 
Desconheç

o 

Totalment
e pela 

empresa 

Predominantement
e pela empresa 

Em parceria 
empresa e 

fornecedore
s 

Predominantement
e pelos 

fornecedores 

Totalmente 
pelos 

fornecedore
s 

Total de 
Resposta

s 

AulaNet 32 3 2 0 1 1 39 

Amadeus 36 1 0 0 1 1 39 

Eureka 36 1 0 0 1 1 39 

Moodle 12 16 5 3 3 0 39 

e-Proinfo 34 3 0 0 1 1 39 

Learning 
Space 

36 1 0 0 1 1 39 

WebCT 35 1 0 1 1 1 39 

TelEduc 35 1 0 1 1 1 39 

Sakai 34 2 1 0 1 1 39 

Blackboard 31 1 0 1 1 5 39 

Tecfad 35 1 0 0 1 2 39 

Conviva 36 1 0 0 1 1 39 

Edu2.0 36 1 0 0 1 1 39 

E-ducativa 36 1 0 0 1 1 39 

FirstClass 36 1 0 0 1 1 39 

Nixty 36 1 0 0 1 1 39 

Saba 34 2 0 1 1 1 39 

WizIQ 35 1 1 0 1 1 39 

Ecaths 36 1 0 0 1 1 39 

Edmodo 35 2 0 0 1 1 39 

Schoology 36 1 0 0 1 1 39 

Udemy 35 2 0 0 1 1 39 

Alamagest
o 

36 1 0 0 1 1 39 

ATutor 36 1 0 0 1 1 39 

Dokeos 36 1 0 0 1 1 39 
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LRN 36 1 0 0 1 1 39 

Fonte: dados da pesquisa 

Pela análise fatorial, dois fatores foram extraídos (Tabela 29). O primeiro 

fator, denominado Desconhecidos (DE1), agrupou as plataformas de EAD que não 

são conhecidas pelos usuários, ou que são desenvolvidos predominantemente 

pelos fornecedores, a saber: E-ducativa, LRN, Dokeos, FirstClass, Schoology, 

Learning Space, Alamagesto, ATutor, Eureka, Edu2.0, Nixty, Ecaths, Amadeus, 

Conviva, WizIQ, Edmodo, Udemy, e-Proinfo, Sakai, AulaNet, TelEduc, WebCT, 

Saba, Tecfad. O segundo fator, denominado Difundidos, agrupou as plataformas 

que são desenvolvidos pelas empresas usuárias. São eles Moodle e Blackboard.  

 

Tabela 29 Desenvolvimento de tecnologias de educação a distância– análise fatorial 
(método componente principal)* 

  Desconhecidos Difundidos 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

DE-LRN 0,979 0,195 0,997 

DE-Dokeos 0,979 0,195 0,997 

DE-FirstClass 0,979 0,195 0,997 

DE-Schoology 0,979 0,195 0,997 

DE-LearningSpace 0,979 0,195 0,997 

DE-Alamagesto 0,979 0,195 0,997 

DE-Atutor 0,979 0,195 0,997 

DE-Eureka 0,979 0,195 0,997 

DE-Edu2 0,979 0,195 0,997 

DE-Educativa 0,979 0,195 0,997 

DE-Nixty 0,979 0,195 0,997 

DE-Ecaths 0,979 0,195 0,997 

DE-Amadeus 0,979 0,195 0,997 

DE-Conviva 0,979 0,195 0,997 

DE-WizIQ 0,965 0,207 0,973 

DE-Edmodo 0,946 0,163 0,921 

DE-Udemy 0,910 0,333 0,938 

DE-eProinfo 0,906 0,175 0,851 

DE-Sakai 0,905 0,319 0,921 

DE-AulaNet 0,892 0,161 0,822 

DE-TelEduc 0,867 0,340 0,867 

DE-WebCT 0,867 0,340 0,867 

DE-Saba 0,810 0,466 0,873 

DE-Tecfad 0,735 0,344 0,659 
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DE-Moodle -0,002 0,852 0,726 

DE-Blackboard 0,353 0,761 0,704 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)  

Alpha Cronbach 0,991 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores 

a partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham 
um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação 
convergiu em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

Utilização de tecnologias 

 

O Moodle é a plataforma mais conhecida e mais utilizada pelos 

respondentes da pesquisa. Além do Moodle destaca-se as plataformas Blackboard 

e Aula Net (Tabela 30). 

Tabela 30. Condições de utilização das plataformas de ambiente virtual em EAD. 

 Desconheço 
Não 

possuímos 
Nunca 

utilizamos 
Raramente 
utilizamos 

Às vezes 
utilizamos 

Frequentemente 
utilizamos 

Sempre 
utilizamos 

Total de 
Respostas 

AulaNet 18 11 5 0 2 1 2 39 

Amadeus 25 9 5 0 0 0 0 39 

Eureka 21 12 5 1 0 0 0 39 

Moodle 4 7 1 2 1 0 24 39 

e-Proinfo 21 10 5 3 0 0 0 39 

Learning 
Space 

21 11 7 0 0 0 0 39 

WebCT 22 12 4 0 1 0 0 39 

TelEduc 20 14 3 2 0 0 0 39 

Sakai 24 9 4 2 0 0 0 39 

Blackboard 18 11 3 2 1 0 4 39 

Tecfad 26 8 5 0 0 0 0 39 

Conviva 27 8 4 0 0 0 0 39 

Edu2.0 26 8 4 1 0 0 0 39 

E-ducativa 24 11 4 0 0 0 0 39 

FirstClass 25 9 5 0 0 0 0 39 

Nixty 26 9 4 0 0 0 0 39 

Saba 25 9 3 1 1 0 0 39 

WizIQ 27 7 4 0 0 1 0 39 

Ecaths 27 8 4 0 0 0 0 39 

Edmodo 26 8 4 0 1 0 0 39 

Schoology 26 9 4 0 0 0 0 39 

Udemy 24 10 4 1 0 0 0 39 

Alamagesto 27 8 4 0 0 0 0 39 

ATutor 25 10 4 0 0 0 0 39 

Dokeos 25 9 5 0 0 0 0 39 

LRN 25 10 4 0 0 0 0 39 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à utilização de tecnologias, quatro fatores foram extraídos, 

como se pode observar na Tabela 31. 

O primeiro fator, denominado Não Utilizados (UT1), agrupou as plataformas 

não utilizadas e/ou desconhecidos, a saber: Ecaths, Alamagesto, Conviva, Nixty, 

ATutor, Schoology, E-ducativa, Tecfad, LRN, WizIQ, Edu2.0 e Edmodo. O 

segundo fator, denominado Raramente Utilizados, agrega os softwares Saba, 

Sakai, Udemy, FirstClass, Dokeos, WebCT e Amadeus. O terceiro fator, 

denominado Pouco Utilizados, são e-Proinfo, Eureka, TelEduc e Learning Space. 

Já o quarto fator, denominado Muito Utilizados, é composto por AulaNet, Moodle e 

Blackboard. 

 

Tabela 31 Utilização de tecnologias de EAD – análise fatorial (método componente 
principal)* 

  Não utilizados 
Raramente 
utilizados 

Pouco 
Utilizado

s 

Muito 
Utilizado

s 

Comunalidade
s Finais 

estimadas** 

UT-Ecaths 0,886 0,406 0,192 -0,039 0,988 

UT-Alamagesto 0,886 0,406 0,192 -0,039 0,988 

UT-Conviva 0,886 0,406 0,192 -0,039 0,988 

UT-Nixty 0,874 0,378 0,174 -0,023 0,937 

UT-Atutor 0,865 0,357 0,152 0,016 0,898 

UT-Schoology 0,862 0,335 0,366 -0,011 0,990 

UT-Educativa 0,845 0,305 0,311 0,058 0,907 

UT-Tecfad 0,830 0,382 0,066 0,118 0,854 

UT-LRN 0,830 0,335 0,390 0,006 0,953 

UT-WizIQ 0,746 0,259 0,126 -0,012 0,639 

UT-Edu2 0,709 0,169 0,617 0,039 0,913 

UT-Edmodo 0,512 0,424 0,293 0,046 0,530 

UT-Saba 0,353 0,867 0,194 -0,076 0,919 

UT-Sakai 0,280 0,818 0,319 -0,007 0,849 

UT-Udemy 0,451 0,811 0,168 -0,019 0,890 

UT-FirstClass 0,575 0,758 0,259 -0,052 0,976 

UT-Dokeos 0,598 0,724 0,237 -0,059 0,942 

UT-WebCT 0,508 0,712 0,287 0,006 0,848 

UT-Amadeus 0,606 0,712 0,211 -0,123 0,934 

UT-eProinfo 0,219 0,338 0,737 -0,094 0,715 
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UT-Eureka 0,397 0,467 0,694 0,028 0,858 

UT-TelEduc 0,620 0,179 0,624 0,179 0,838 

UT-LearningSpace 0,395 0,565 0,589 0,047 0,824 

UT-AulaNet 0,028 0,121 0,080 -0,742 0,573 

UT-Moodle -0,049 -0,085 0,368 0,612 0,519 

UT-Blackboard 0,218 0,463 -0,250 0,578 0,658 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)  

Alpha Cronbach 0,939 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da 

transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande 
em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 8 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As 

comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

 

Utilização de ferramentas de Suporte ao EAD (SUP) 

As ferramentas de Suporte ao EAD (SUP) mais utilizadas são: 

armazenamento de dados em servidor, materiais impressos complementares 

(apostilas, livros, etc), infra-estrutura de telecomunicações, armazenamento de 

dados em nuvem (cloud computing) e o pólo presencial (Tabela 32).  

Tabela 32 Utilização de ferramentas de suporte ao EAD 

 
Desconheç

o 

Não 
possuímo

s 

Nunca 
utilizamo

s 

Rarament
e 

utilizamos 

Às vezes 
utilizamo

s 

Frequentement
e utilizamos 

Sempre 
utilizamo

s 

Total de 
Resposta

s 

Lector 22 11 4 1 1 0 0 39 

Wbex 23 10 4 1 0 1 0 39 

Skype 5 5 5 2 6 6 10 39 

Hangout 9 9 7 3 4 3 4 39 

Facebook 4 6 7 2 7 4 9 39 

Nefsis 22 10 3 2 1 0 1 39 

Software/Plataform
as c/ base de 
dados (Tooldo) 

19 10 3 3 1 2 1 39 

Software/Dispositiv
os de Realidade 
Aumentada 

14 14 5 2 3 0 1 39 

Infraestrutura de 
telecomunicações 

8 6 2 1 1 6 15 39 

Armazenamento de 
dados em nuvem 
(Cloud computing) 

5 5 5 1 1 7 15 39 

Processamento em 
Nuvem 

6 7 5 4 3 5 9 39 

Armazenamento de 
dados em servidor 

3 5 1 0 3 9 18 39 

Estúdio de 
Gravação 

3 9 2 2 5 9 9 39 

Dispositivos móveis 
(tabletes e 

4 4 4 1 6 9 11 39 
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celulares) 

Materiais 
impressos 
complementares 
(apostilas, livros 
etc) 

3 3 2 0 10 5 16 39 

Webconferência 2 7 2 3 3 10 12 39 

Transmissão via 
satélite 

5 14 3 8 4 4 1 39 

Polo Presencial 2 8 3 0 4 8 14 39 

Outro (especifique) 3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na tabela a Tabela 33 podemos visualizar os seis fatores extraídos da 

análise fatorial. O primeiro fator, denominado Dados, envolve as variáveis 

Processamento em Nuvem, Armazenamento de dados em nuvem (Cloud 

computing), Armazenamento de dados em servidor e Infraestrutura de 

telecomunicações. Aparentemente, as empresas se preocupam em garantir o 

acesso aos dados e seu processamento. 

O segundo fator, denominado Acesso do Usuário, inclui Estúdio de 

Gravação, Webconferência e Polo Presencial. O terceiro fator, denominado 

Interação, aglutina Facebook, Hangout e Skype, ferramentas que possibilitam a 

interação entre os participantes dos grupos e os instrutores. O quarto fator, 

denominado Colaboração, envolve o Lector e o Wbex. O quinto fator, denominado 

Produção, concentra as ferramentas voltadas à geração de conteúdo, a saber: 

Software/Plataformas c/ base de dados (Tooldo), Nefsis e Software/Dispositivos 

de Realidade Aumentada. Já o sexto fator, denominado Mobilidade, congrega 

Dispositivos móveis (tabletes e celulares), Materiais impressos complementares 

(apostilas, livros etc) e Transmissão via satélite. 

 

Tabela 33. Utilização de ferramentas de Suporte ao EAD –análise fatorial – análise 
fatorial (método componente principal)* 

  Dados  

Acesso 
do 

Usuário Interação 
Colabo-
ração Produção 

Mobi-
lidade 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

SUP-ProcNuvem 0,804 0,060 0,183 0,114 0,336 0,092 0,817 

SUP-Clou 0,716 -0,009 0,460 0,097 0,232 0,177 0,820 

SUP-
Armazenamentoservidor 0,671 0,556 -0,070 0,013 -0,078 0,121 

0,785 
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SUP-Infratelecom 0,665 0,310 0,207 0,043 0,290 -0,030 0,669 

SUP-Estudio 0,183 0,844 0,015 0,199 0,136 0,084 0,812 

SUP-Webconferencia 0,300 0,706 0,228 0,103 -0,007 0,237 0,707 

SUP-PoloPresencial -0,107 0,613 0,275 -0,360 0,120 0,172 0,636 

SUP-Facebook 0,169 -0,038 0,868 0,116 0,104 0,258 0,875 

SUP-Hangout 0,292 0,287 0,809 0,000 0,004 -0,128 0,839 

SUP-Skype 0,085 0,303 0,697 0,217 0,099 0,410 0,809 

SUP-Lector 0,061 0,021 0,134 0,964 0,090 0,029 0,960 

SUP-Wbex 0,096 0,078 0,096 0,962 0,086 0,001 0,958 

SUP-Tooldo 0,098 0,220 0,251 -0,118 0,837 -0,054 0,838 

SUP-Nefsis 0,222 -0,064 -0,034 0,179 0,725 0,235 0,667 

SUP-RealidadeAumentada 0,303 0,098 -0,045 0,281 0,569 0,298 0,594 

SUP-Transmsatelite 0,100 0,295 0,088 -0,076 0,263 0,716 0,693 

SUP-mobile 0,533 -0,091 0,303 0,182 -0,064 0,678 0,881 

SUP-Matcomplement -0,054 0,443 0,153 -0,037 0,158 0,575 0,579 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,672 

Alpha Cronbach 0,885 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da transformação 

ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande em somente um dos 
fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 14 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As comunalidades 

têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

Formato em que são oferecidos os objetos de aprendizagem (FORM)  

Os formatos predominantes dos objetos de aprendizagem são: arquivo 

PDF, vídeos, power point e HTML. Às vezes são utilizados CD/DVD e jogos 

(Tabela 34). 

Tabela 34. Formatos em que são oferecidos os objetos de aprendizagem em EAD 

 Desconheço 
Não 

possuímos 
Nunca 

utilizamos 
Raramente 
utilizamos 

Às vezes 
utilizamos 

Frequentemente 
utilizamos 

Sempre 
utilizamos 

Total de 
respostas 

Flash 5 4 4 6 6 4 10 39 

Power 
point 

1 1 3 2 6 5 21 39 

Arquivo 
PDF 
(Adobe) 

0 0 0 2 2 9 26 39 

CD/DVD 3 7 7 4 12 4 2 39 

Jogos 3 8 4 7 11 6 0 39 

HTML 3 2 2 3 7 7 15 39 

Vídeos 1 0 0 1 5 9 23 39 

Podcast 6 5 4 7 8 4 5 39 

Fonte: dados da pesquisa 

 



 91 

A partir da análise fatorial, os formatos dos objetos de aprendizagem foram 

subdivididos em quatro fatores, conforme pode ser visto na Tabela 34. O primeiro 

fator, denominado Tradicionais, concentra CD/DVD, Jogos e Flash. O segundo 

fator, denominado Animados, envolve Podcast, Vídeos e Power point. O terceiro e 

quarto fator agruparam apenas um formato, PDF e HTML, respectivamente. 

 

Tabela 35. Formatos dos objetos de aprendizagem (FORM) – análise fatorial 
(método componente principal)* 

  
Tradi-
cionais 

Ani-
mados PDF HTML 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

FORM-CDDVD 0,848 0,120 -0,129 -0,093 0,759 

FORM-Jogos 0,804 -0,134 0,068 0,139 0,689 

FORM-Flash 0,495 0,284 -0,372 0,448 0,664 

FORM-Podcast -0,285 0,769 0,087 0,179 0,711 

FORM-Videos 0,159 0,731 -0,171 -0,079 0,595 

FORM-Ppoint 0,407 0,561 0,391 -0,235 0,688 

FORM-ArqPDF -0,063 -0,011 0,932 0,077 0,879 

FORM-HTML 0,018 -0,040 0,082 0,930 0,879 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,430 

Alpha Cronbach 0,490 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da 

transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico 
grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 6 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As 

comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

Atividades em que são utilizadas as tecnologias de EAD (ATIV) 

A principal atividade em que se utiliza a tecnologia de EAD é no próprio 

ensino, porém há também um alto nível de utilização para comunicação com 

alunos, consulta de dados do aluno (notas, faltas, financeiro) e também avaliação 

do aluno (Tabela 36). 

 

Tabela 36. Atividades em que são as utilizadas as tecnologias de EAD 

 
Não 
se 

aplica 

Não 
possuímos 

Nunca 
utilizamos 

Raramente 
utilizamos 

Às vezes 
utilizamos 

Frequentemente 
utilizamos 

Sempre 
utilizamos 

Total de 
Respostas 

Desenvolvimento 
de novos 
produtos e 
serviços. 

8 6 5 2 7 5 6 39 
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Desenvolvimento 
de novos 
processos 
internos. 

7 6 3 2 6 7 8 39 

Consulta de 
dados do aluno 
(notas, faltas, 
financeiro) 

5 2 2 1 1 5 23 39 

Atividades de 
ensino 

1 0 1 0 1 4 32 39 

Atividades de 
pesquisa. 

4 3 3 1 4 7 17 39 

Atividades de 
extensão. 

4 4 2 3 4 4 18 39 

Atividades 
administrativas 

5 2 3 3 3 5 18 39 

Comunicação 
com os alunos 

2 1 0 2 2 6 26 39 

Avaliação dos 
alunos. 

1 1 1 2 6 6 22 39 

Treinamento de 
funcionários 

2 3 2 4 6 5 17 39 

Serviços 
prestados por 
terceiros 
(outsourcing) 

8 5 5 7 5 4 5 39 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Quatro fatores foram extraídos das variáveis representativas das atividades 

onde são empregadas as tecnologias de EAD (Tabela 37). O primeiro fator, 

denominado Atividades Internas, é formado por Atividades administrativas, 

Atividades de extensão, Atividades de pesquisa e Treinamento de funcionários. O 

segundo fator, denominado Orientadas  aos Alunos, concentra Comunicação com 

os alunos, Avaliação dos alunos e Consulta de dados do aluno (notas, faltas, 

financeiro). O terceiro fator, denominado Desenvolvimento, agrega 

Desenvolvimento de novos produtos e serviços, Desenvolvimento de novos 

processos internos e Serviços prestados por terceiros (outsourcing), Por último, o 

quarto fator, Ensino, concentra as Atividades de ensino. 

 

Tabela 37. Atividades onde são empregadas as tecnologias de EAD  – análise 
fatorial (método componente principal)* 

  
Atividade
s Internas 

Orientada
s  aos 
Alunos 

Desenvol
-vimento Ensino 

Comunalidade
s Finais 

estimadas** 

ATIV-administrativas 0,870 0,182 0,166 0,019 0,818 

ATIV-extensão 0,814 -0,002 0,238 0,270 0,792 

ATIV-pesquisa 0,813 0,304 0,315 -0,047 0,854 
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ATIV-Treinafuncionarios 0,473 0,220 0,012 0,334 0,384 

ATIV-Comunicalunos 0,213 0,914 0,105 -0,005 0,892 

ATIV-Avalalunos -0,002 0,874 0,118 0,305 0,872 

ATIV-Consultadadosaluno 0,356 0,831 0,180 -0,089 0,856 

ATIV-Desnovosprod 0,101 0,123 0,945 0,000 0,918 

ATIV-Desenvnovosproc 0,286 0,108 0,859 -0,115 0,845 

ATIV-outsourcing 0,234 0,169 0,624 0,371 0,611 

ATIV-Ensino 0,135 0,048 0,009 0,898 0,827 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,724 

Alpha Cronbach 0,854 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da 

transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande 
em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 5 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As 

comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

5.2.3 Capacitação tecnológica 

A capacitação tecnológica é composta por indicadores relativos à política de 

atualização tecnológica da instituição/empresa; fontes de capacitação dos usuários e 

competências (conhecimento, habilidades e atitudes) necessárias para utilizar a 

tecnologia.  

 

Atualização do parque tecnológico de EAD 

Como se pode observar na Tabela 38 a seguir, a forma mais frequente de 

atualização do parque tecnológico de EAD é por meio de atividades internas de 

pesquisa e desenvolvimento e implantação de novos produtos, serviços e ou 

processos. Esse resultado pode ser reflexo do fato de que a principal plataforma de 

EAD utilizada é o Moodle, a qual é adaptada internamente pelas instituições. 

 

Tabela 38. Formas de atualização do parque tecnológico de EAD 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

Respostas 

Detecção de falhas da tecnologia em uso 
(vigente) 

10 6 10 5 8 39 

Estudos realizados por área especializada 
em mudança/inovação 

8 3 12 11 5 39 

Contratação de novos funcionários com 
novos conhecimentos 

10 7 17 3 2 39 

Sugestões dos funcionários 8 6 13 9 3 39 

Implantação de novos produtos, serviços e 
ou processos 

8 2 9 10 10 39 

Participação em feiras e congressos 10 10 8 8 3 39 
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Participação em projetos piloto/de 
demonstração 

13 5 12 7 2 39 

Contratos de renovação e atualização de 
software 

7 5 12 9 6 39 

Atividades internas de pesquisa e 
desenvolvimento 

4 4 7 12 12 39 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como se pode observar na Tabela 39 a seguir, foram extraídos dois fatores 

em relação à atualização do parque tecnológico, compreendendo as tecnologias 

de EAD. O primeiro, denominado Implementação, reúne estudos realizados por 

área especializada em mudança/inovação, implantação de novos produtos, 

serviços e ou processos, contratação de novos funcionários com novos 

conhecimentos, detecção de falhas da tecnologia em uso (vigente) e contratos de 

renovação e atualização de software. O segundo fator, denominado Prospecção, 

agrega participação em projetos piloto/de demonstração, participação em feiras e 

congressos, atividades internas de pesquisa e desenvolvimento e Sugestões dos 

funcionários. 

 

Tabela 39. Atualização do parque tecnológico  (APT) de suporte ao EAD – análise 
fatorial (método componente principal)* 

  Implementação Prospecção 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

APT-Estudosinovacao 0,847 0,033 0,718 

APT-Implantnovosprod 0,723 0,326 0,629 

APT-novosfunc 0,676 0,430 0,642 

APT-Detecfalhas 0,653 0,094 0,435 

APT-Contratosrenovsoftware 0,476 0,335 0,339 

APT-rojetospiloto 0,292 0,823 0,762 

APT-feiras 0,415 0,805 0,820 

APT-PeD -0,054 0,773 0,339 

APT-Sugestfunc 0,442 0,642 0,608 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,784 

Alpha Cronbach 0,857 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores 

a partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham 
um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação 
convergiu em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 



 95 

 

Fontes de capacitação dos usuários das tecnologias (CAPUSU) 

As principais fontes de capacitação dos usuários das tecnologias de EAD 

são o treinamento à distância e a prática no ambiente de trabalho, sendo que às 

vezes são aplicados treinamentos presenciais. Treinamento oferecido pelos 

fornecedores é raro ou inexistente, ou esmo participação em outros laboratórios 

no exterior (Tabela 40) 

 

Tabela 40. Fontes de capacitação dos usuários das tecnologias de EAD 

 Nunca Raramente 
As 

vezes 
Frequentemente Sempre 

Total de 
Respostas 

Treinamentos presenciais 1 4 11 12 9 37 

Treinamentos a distância (e-learning) 0 2 7 10 18 37 

Prática no ambiente de trabalho 2 2 3 12 18 37 

Treinamentos ofertados pelos 
fornecedores de tecnologia. 

11 6 8 9 3 37 

Participação em feiras e congressos 14 6 9 6 2 37 

Participação em projetos piloto/de 
demonstração 

11 6 12 6 2 37 

Cursos de extensão e especialização. 9 7 8 9 4 37 

Estágio em outros laboratórios no 
exterior. 

28 5 3 1 0 37 

Empregados multiplicadores de 
conhecimento. 

9 3 7 10 8 37 

Exigência de certificações ofertadas por 
instituições especializadas. 

16 6 8 4 3 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Dois fatores foram extraídos das variáveis representativas das fontes de 

capacitação dos usuários das diversas tecnologias de EAD, como visto na Tabela 

41. O primeiro fator, denominado Fontes Externas, agrupa as variáveis 

Participação em feiras e congressos, Cursos de extensão e especialização, 

Treinamentos ofertados pelos fornecedores de tecnologia, Participação em 

projetos piloto/de demonstração, Exigência de certificações ofertadas por 

instituições especializadas e Estágio em outros laboratórios no exterior. Já o 

segundo fator, denominado Práticas Internas, reúne Prática no ambiente de 

trabalho, Treinamentos a distância (e-learning), Treinamentos presenciais e 

Empregados multiplicadores de conhecimento. 
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Tabela 41. Fontes de capacitação dos usuários das tecnologias de EAD – análise 
fatorial (método componente principal) * 

  
Fontes 

Externas 
Práticas 
Internas 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

CAP-feiras 0,823 0,171 0,707 

CAP-Cursos 0,791 0,161 0,651 

CAP-Treinfornec 0,773 -0,029 0,599 

CAP-projetospiloto 0,737 0,128 0,599 

CAP-Exigenciacertificacoes 0,705 0,257 0,563 

CAP-Estagio 0,643 0,030 0,414 

CAP-Praticatrab -0,081 0,831 0,698 

CAP-elearning 0,058 0,811 0,660 

CAP-Treinamentos 0,254 0,626 0,456 

CAP-multiplicadores 0,478 0,588 0,574 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,705 

Alpha Cronbach 0,835 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os 

fatores a partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador 
tenham um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. 
Rotação convergiu em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

Competências necessárias aos usuários das tecnologias 

O conhecimento básico de informática e o conhecimento das rotinas e 

procedimentos para utilização da plataforma virtual são os mais importantes para 

utilização das tecnologias de EAD na avaliação dos respondentes. Em 

contrapartida, o conhecimento de linguagem de programação (Java, Flash, etc) 

não é necessário para grande parte dos respondentes (Tabela 42) 

Tabela 42. Conhecimentos necessários para utilização das tecnologias de EAD 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

Respostas 

Conhecimento básico de informática 2 5 8 7 15 37 

Conhecimento de linguagem de 
programação (Java, Flash, etc) 

18 7 5 2 5 37 

Conhecimento das rotinas e procedimentos 
para utilização da plataforma virtual 

2 6 7 10 12 37 

Conhecimento de operação de software e 
equipamentos 

3 8 11 8 7 37 

Conhecimento das novidades do setor 10 7 7 6 7 37 

Fonte: dados da pesquisa 
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No tocante às necessidades de conhecimento, dois fatores foram extraídos 

(Tabela 43). As variáveis que o compõem o primeiro fator, denominado 

Específicos, são: Conhecimento das novidades do setor, Conhecimento de 

linguagem de programação (Java, Flash, etc), Conhecimento de operação de 

software e equipamentos e Conhecimento das rotinas e procedimentos para 

utilização da plataforma virtual. Já o segundo fator, denominado Geral, contém um 

item necessário a qualquer usuário: Conhecimento básico de informática.  

 

Tabela 43. Necessidades de Conhecimento  (NC) – análise fatorial (método 
componente principal)* 

  
Espe 
cíficos Geral 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

NC-novidades 0,833 -0,182 0,727 

NC-lingprogramacao 0,789 -0,078 0,628 

NC-opsoftware 0,747 0,442 0,754 

NC-rotinasplatvirtual 0,650 0,600 0,783 

NC- informatica -0,164 0,867 0,779 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,658 

Alpha Cronbach 0,683 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os 

fatores a partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador 
tenham um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. 
Rotação convergiu em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50.* 

 

Em relação às habilidades necessárias para utilização das tecnologias de 

EAD, os respondentes destacaram o compartilhamento de conhecimento, análise e 

solução de problemas e execução ordenada de tarefas (Tabela 44). 

Tabela 44. Habilidades necessárias para utilização das tecnologias de EAD 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

Respostas 

Relacionamento com 
clientes, equipe e parceiros 
(fornecedores de tecnologia 
em geral) 

6 6 8 6 11 37 

Compartilhamento de 
conhecimento (disseminar 
informações) 

0 2 5 14 16 37 

Análise e solução de 
problemas 

1 2 6 16 12 37 
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Execução ordenada de 
tarefas 

0 4 8 13 12 37 

Liderança da equipe 2 8 12 9 6 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na dimensão de habilidades todos os indicadores se agruparam num só 

fator (Tabela 45), que inclui: Relacionamento com clientes, equipe e parceiros 

(fornecedores de tecnologia em geral); Análise e solução de problemas; Execução 

ordenada de tarefas, Liderança da equipe e Compartilhamento de conhecimento 

(disseminar informações). 

 

Tabela 45. Habilidades necessárias aos usuários das tecnologias (NH) – análise 
fatorial 

  Habilidades 

Comunalidades 
Finais estimadas 

NH-Relacfornecedores 0,841 0,707 

NH-Analsolproblemas 0,835 0,697 

NH-Execucaotarefas 0,808 0,653 

NH-Lideranca 0,767 0,588 

NH-Compartconhecimento 0,742 0,550 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,742 

Alpha Cronbach 0,850 

 

Do ponto de vista das atitudes desejáveis para utilização das tecnologias de 

EAD, os respondentes apontaram como muito importante a aceitação do novo, a 

busca de novos conhecimentos, a colaboração com os colegas de trabalho e o 

interesse em aprender novas tecnologias (Tabela 46).  

 

Tabela 46. Atitudes desejáveis para utilização das tecnologias de EAD 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

Respostas 

Aceitação do novo 0 1 6 10 20 37 

Colaboração com os colegas de trabalho 1 1 3 14 18 37 

Interesse pelos problemas da empresa e 
sugestão de melhorias 

1 1 5 15 15 37 

Busca de novos conhecimentos 0 1 0 15 21 37 

Interesse em aprender novas tecnologias 0 1 3 15 18 37 

Rejeição à improvisação 6 5 11 9 6 37 

Fonte: dados da pesquisa 
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Dois fatores foram extraídos em relação às atitudes desejáveis dos usuários 

das tecnologias (Tabela 47). O primeiro, denominado Interesse, é composto pelas 

variáveis  Busca de novos conhecimentos, Colaboração com os colegas de 

trabalho, Aceitação do novo, Interesse pelos problemas da empresa e sugestão de  

melhorias e Interesse em aprender novas tecnologias. O segundo fator, 

denominado Rejeição, apresenta a variável  Rejeição à improvisação. 

 

Tabela 47. Atitudes desejáveis (NA) dos usuários das tecnologias de EAD– análise 
fatorial (método componente principal)* 

  Interesse Rejeição 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

NA-Buscaconhecimentos 0,878 -0,024 0,772 

NA-Colaboracolegas 0,869 -0,073 0,761 

NA-Aceita novo 0,857 -0,135 0,752 

NA-Interesseproblemas 0,804 0,007 0,647 

NA-Interesseaprender 0,728 0,395 0,685 

NA-Rejeicaoimprovisacao -0,070 0,962 0,930 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,724 

Alpha Cronbach 0,726 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os 

fatores a partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador 
tenham um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. 
Rotação convergiu em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

5.2.4 Mudanças causadas pela utilização das tecnologias de EAD 

Várias são as consequências da utilização de tecnologias de educação a 

distância (EAD). No modelo estrutural aqui proposto, as mudanças proporcionadas 

pelo uso da tecnologia incluem indicadores relativos às mudanças em práticas 

organizacionais, mudanças em processos e mudanças nos usuários. Além destes, 

a utilização da tecnologia também se traduz em uma base de vantagem 

competitiva da instituição/empresa. 

 

Mudanças organizacionais causadas pela utilização de tecnologias de EAD 
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Várias são as consequências da utilização de tecnologias de EAD, sendo as 

mais relevantes apontadas pelos respondentes a oferta de novos cursos para os 

alunos e a melhoria no atendimento das necessidades dos alunos (Tabela 48). 

Mas o uso destas tecnologias para alguns respondentes não tem gerado impacto 

em termos de aberturas de novos pólos e contratação de novos tutores, o que 

sinaliza um estágio ainda inicial no processo de expansão do EAD para estes 

respondentes. 

Tabela 48. Mudanças organizacionais causadas pela utilização das tecnologias de 
EAD. 

 Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

respostas 

Redução de  custos. 3 6 6 7 15 37 

Aumento da capacidade de armazenamento 
de informações. 

4 1 8 9 15 37 

Aumento da velocidade de acesso às 
informações. 

4 0 6 12 15 37 

Maior segurança/sigilo no fluxo de 
informações. 

5 4 7 11 10 37 

Maior credibilidade das informações. 5 3 9 9 11 37 

Diminuição de despesas com atualização de 
software. 

7 8 12 4 6 37 

Diminuição de despesas com treinamento. 5 2 10 10 10 37 

Disponibilidade de novas formas de acesso 
dos alunos aos cursos 

2 1 8 10 16 37 

Melhoria no atendimento das necessidades 
dos alunos 

3 1 4 9 20 37 

Oferta de novos cursos para os alunos. 2 1 4 7 23 37 

Aumento de participação de mercado 4 4 7 6 16 37 

Aumento da visibilidade da marca 3 2 10 6 16 37 

Aumento do investimento em infraestrutura 
tecnológica 

4 5 6 9 13 37 

Contratação de novos colaboradores com 
competências especificas em EAD. 

5 4 9 9 10 37 

Contratação de novos tutores 10 1 5 10 11 37 

Contratação de novos professores 9 3 5 11 9 37 

Contratação de novos coordenadores 12 3 6 9 7 37 

Contratação de novos desenvolvedores de 
conteúdo 

8 5 7 7 10 37 

Contratação de novo desenvolvedores de 
objetos de aprendizagem 

9 5 5 8 10 37 

Abertura de novos polos 14 1 5 9 8 37 

Acesso a novos mercados 8 0 8 8 13 37 

Substituição de cursos presenciais por cursos 
EAD 

10 5 9 7 6 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A análise fatorial dos impactos das tecnologias de EAD em termos de 

mudanças organizacionais resultou em cinco fatores (Tabela 49).  
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O primeiro, denominado Atendimento, é composto pelas variáveis Maior 

credibilidade das informações, Maior segurança/sigilo no fluxo de informações, 

Aumento da velocidade de acesso às informações, Aumento da capacidade de 

armazenamento de informações, Melhoria no atendimento das necessidades dos 

alunos e Disponibilidade de novas formas de acesso dos alunos aos cursos. 

 

Tabela 49. Mudanças organizacionais decorrentes da utilização de tecnologias de 
EAD – análise fatorial (método componente principal)* 

  Atendimento 
Recursos 
Humanos 

Otimização 
da Marca Despesas Expansão 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

IMP-credibilidade 0,843 0,287 0,204 0,159 0,019 0,861 

IMP-segurança 0,840 0,245 0,117 0,266 -0,030 0,851 

IMP-Aumentovelocacesso 0,827 0,063 0,335 0,287 0,096 0,892 

IMP-Aumentocapacarmazen 0,818 -0,049 0,298 0,334 0,066 0,877 

IMP-Melhoriaatendimentoalunos 0,723 0,094 0,405 0,205 0,301 0,829 

IMP-novasformasacesso 0,693 0,136 0,347 0,286 0,284 0,781 

IMP-Contratanovosprofessores 0,184 0,916 0,035 -0,059 0,235 0,933 

IMP-
Contratanovosdesenvolvobjetos 0,077 0,878 0,264 0,220 0,098 

0,904 

IMP-Contratanovoscoord -0,050 0,819 0,282 -0,089 0,360 0,890 

IMP-
Contratanovosdesenvconteudo 0,077 0,811 0,349 0,290 0,011 

0,869 

IMP-Contratanovostutores 0,344 0,757 -0,078 -0,041 0,497 0,946 

IMP-Contratacolaboradores 0,492 0,674 0,354 0,015 -0,051 0,825 

IMP-Aumentovisibilidade 0,303 0,191 0,875 0,104 0,208 0,948 

IMP-Aumentoparticmercado 0,257 0,254 0,839 0,118 0,255 0,914 

IMP-Aumentoinvestinfratec 0,336 0,273 0,837 0,058 0,146 0,912 

IMP-Ofertanovoscurso 0,486 0,264 0,674 0,156 -0,083 0,791 

IMP-Substituicursospresenc 0,249 0,086 0,143 0,858 -0,072 0,830 

IMP-Diminuidespesastreina 0,371 0,084 -0,065 0,774 0,264 0,817 

IMP-Reducaocustos 0,426 -0,117 0,330 0,672 -0,003 0,755 

IMP-Diminuidespesassw 0,531 0,474 0,040 0,557 0,008 0,820 

IMP-Acessonovosmercados 0,081 0,377 0,316 0,220 0,743 0,850 

IMP-Aberturapolos 0,129 0,506 0,284 -0,080 0,684 0,828 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,744 

Alpha Cronbach 0,950 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da transformação ortogonal 

dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores 
nos fatores restantes. Rotação convergiu em 9 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As comunalidades têm que 

apresentar valores superiores a 0,50. 
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O segundo fator, denominado Recursos Humanos, aglutina os efeitos 

retroalimentadores em termos de contração de novos recursos proporcionados 

pelo emprego da tecnologia, a saber: Contratação de novos professores, 

Contratação de novo desenvolvedores de objetos de aprendizagem, Contratação 

de novos coordenadores, Contratação de novos desenvolvedores de conteúdo, 

Contratação de novos tutores e Contratação de novos colaboradores com 

competências especificas em EAD. 

O terceiro fator, denominado Otimização da Marca, reúne as variáveis 

relacionadas à melhoria do desempenho e a uma melhor exploração da marca, 

tais como Aumento da visibilidade da marca, Aumento de participação de 

mercado, Aumento do investimento em infraestrutura tecnológica e Oferta de 

novos cursos para os alunos. 

O quarto fator, denominado Despesas, exibe as Diminuição de despesas 

com treinamento, Substituição de cursos presenciais por cursos EAD, Redução de  

custos e Diminuição de despesas com atualização de software. 

O quinto fator, denominado Expansão, é formado pelas variáveis que 

mostram abertura para o mercado, quais sejam Acesso a novos mercados e  

Abertura de novos polos. 

 

Mudanças de processos promovidas pelo uso das tecnologias de EAD 

A utilização das tecnologias podem promover mudanças em vários 

processos. No caso das tecnologias de EAD, os respondentes apontaram 

mudanças significativas nas aulas (mais elaboradas e planejadas), no controle do 

conteúdo das disciplinas e na comunicação com os alunos (Tabela 50). Em 

contrapartida, o uso destas tecnologias para a maior parte dos respondentes não 

impactou no sentido da extinção de funções, o que pode refletir o fato de que o 

EAD está sendo utilizado como mais uma ferramenta na prática do ensino e não a 

substituição do ensino presencial. 

Tabela 50. Mudanças de processo causadas pela utilização das tecnologias de EAD. 

 

 

Nenhum Pouco Moderado Bastante Muito 
Total de 

respostas 

Criação de novas funções  5 5 12 8 7 37 
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Extinção de funções  17 5 12 2 1 37 

Automação de tarefas manuais  8 2 13 8 6 37 

Transparência de processos  6 2 16 8 5 37 

Novos processos  3 2 9 16 7 37 

Melhoria dos processos existentes  4 4 7 14 8 37 

Decisões rápidas e eficientes  7 5 8 12 5 37 

Eliminação de documentos em papel  4 4 11 7 11 37 

Troca constante de conhecimento  3 2 7 13 12 37 

Coordenação das atividades de ensino em várias 
unidades espalhadas pelo país. 

 
8 5 5 9 10 37 

Novos processos de armazenagem de dados e 
gestão das informações. 

 
3 2 9 11 12 37 

Aulas mais elaboradas e planejadas.  4 0 6 13 14 37 

Conteúdo sempre atualizado.  3 0 11 14 9 37 

Padronização das estratégias de ensino do 
docente 

 
5 1 9 11 11 37 

Maior controle do conteúdo das disciplinas.  4 0 8 11 14 37 

Melhora no processo de avaliação dos alunos  5 0 9 12 11 37 

Melhora na comunicação com os alunos  4 0 9 10 14 37 

Melhora na comunicação interna (professores e 
demais funcionários) 

 
4 4 13 7 9 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A análise fatorial das mudanças de processo resultou em quatro fatores 

(Tabela 51). O primeiro, denominado Dinamismo, agrupou Melhoria dos processos 

existentes, Novos processos, Troca constante de conhecimento, Novos processos 

de armazenagem de dados e gestão das informações, Decisões rápidas e 

eficientes e Eliminação de documentos em papel. 

O segundo fator, denominado Processos, reúne variáveis relacionadas a 

mudanças nos processos internos, a saber: Melhora no processo de avaliação dos 

alunos, Melhora na comunicação com os alunos, Conteúdo sempre atualizado, 

Aulas mais elaboradas e planejadas, Aulas mais elaboradas e planejadas, 

Melhora na comunicação interna (professores e demais funcionários) e 

Transparência de processos. 

O terceiro fator, denominado Funções, diz respeito à Extinção de funções, 

Automação de tarefas manuais e Coordenação das atividades de ensino em várias 

unidades espalhadas pelo país, variáveis que mostram aa evolução na 

organização do trabalho. 

O quarto fator, denominado Controle, agrega Criação de novas funções, 

Maior controle do conteúdo das disciplinas e Padronização das estratégias de 

ensino do docente. Criação de novas funções mereceria um estudo mais 
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aprofundado, pois, à primeira vista, esperava-se que compusesse o fator três 

(Funções). 

 

Tabela 51. Mudanças em processos promovidas pelo uso das tecnologias de EAD – 
análise fatorial (método componente principal)* 

   
Comunicaçã

o 
Funçõe

s 
Control

e 

Comunalidade
s Finais 

estimadas** 

MUD-Melhoriaprocessos 0,864 0,386 0,024 0,148 0,919 

MUD-Novosprocessos 0,733 0,393 -0,034 0,412 0,863 

MUD-Trocaconhecimento 0,725 0,424 0,119 0,386 0,868 

MUD-processosarmazendados 0,689 0,296 0,319 0,390 0,815 

MUD-Decisoesrapidas 0,661 0,361 0,519 0,020 0,837 

MUD-Eliminapapel 0,524 0,235 0,418 0,438 0,697 

MUD-processoavaliacao 0,237 0,845 0,090 0,346 0,898 

MUD-comunicalunos 0,233 0,795 0,166 0,429 0,898 

MUD-Conteudoatualizado 0,465 0,751 0,066 0,074 0,790 

MUD-Aulaselaboradas 0,478 0,629 0,095 0,468 0,852 

MUD-comunicinterna 0,453 0,600 0,473 0,010 0,790 

MUD-Transparprocessos 0,483 0,518 0,513 0,009 0,765 

MUD-Extincaofuncoes -0,080 -0,007 0,859 0,172 0,774 

MUD-Automacaotarefas 0,187 0,284 0,766 0,163 0,730 

MUD-Coordenaativensino 0,528 -0,105 0,559 0,203 0,644 

MUD-novasfuncoes 0,239 0,109 0,138 0,830 0,777 

MUD-controleconteudo 0,165 0,463 0,344 0,725 0,885 

MUD-Padronizaestrategiasensino 0,194 0,568 0,147 0,589 0,730 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,760 

Alpha Cronbach 0,953 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os fatores a partir da 

transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador tenham um valor numérico grande 
em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. Rotação convergiu em 10 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de fatores. As 

comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

Mudanças nos empregados geradas pelo uso das tecnologias de EAD 

(MUDE) 

O uso das tecnologias de EAD proporcionou algumas mudanças nos 

empregados, sobretudo do ponto de vista da especialização nestas tecnologias e 

no aumento do conhecimento de ferramentas midiáticas (Tabela 52).  
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Tabela 52. Mudanças nos empregados geradas pela utilização das tecnologias de 
EAD. 

Answer Options 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 

Nem 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Total de 
respostas 

Empregados mais 
especializados nas 
tecnologias de EAD 

1 2 5 17 12 37 

Empregados com mais 
conhecimento na 
construção e design de 
novos cursos a 
distância 

3 4 7 16 7 37 

Empregados com mais 
conhecimento na 
seleção de novas 
tecnologias de EAD 

4 4 3 19 7 37 

Empregados com mais 
conhecimento para 
melhorar as tecnologias 
de EAD 

2 4 6 17 8 37 

Empregados com mais 
conhecimento de 
ferramentas para 
transmitir e receber 
informação 

2 1 5 16 13 37 

Professores com mais 
conhecimento das 
necessidades dos 
alunos. 

2 1 5 17 12 37 

Professores com mais 
conhecimento de 
ferramentas midiáticas. 

2 1 6 14 14 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Um único fator foi extraído na análise fatorial das variáveis representativas 

das mudanças nos empregados geradas pelo uso das tecnologias de EAD 

(MUDE), como pode ser visto na Tabela 53. Esse fator, denominado Evolução dos 

Empregados, contempla as variáveis Empregados com mais conhecimento para 

melhorar as tecnologias de EAD, Empregados mais especializados nas 

tecnologias de EAD, Empregados com mais conhecimento na seleção de novas 

tecnologias de EAD, Professores com mais conhecimento das necessidades dos 

alunos, Empregados com mais conhecimento de ferramentas para transmitir e 

receber informação, Professores com mais conhecimento de ferramentas 

midiáticas e Empregados com mais conhecimento na construção e design de 

novos cursos a distância. 
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Tabela 53. Mudanças nos empregados geradas pelo uso das tecnologias – análise 
fatorial 

  
Evolução dos 
empregados 

Comunalidades 
Finais estimadas** 

MUDE-conhecmelhorartecnol 0,906 0,820 

MUDE-especializadosEAD 0,871 0,759 

MUDE-conhecselecaotecnol 0,854 0,729 

MUDE-Profconhecneces 0,844 0,712 

MUDE-conhecferramentas 0,840 0,705 

MUDE-Profconhecferramentas 0,838 0,703 

MUDE-conhecconstrcursos 0,834 0,695 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,841 

Alpha Cronbach 0,937 

 

Aspectos básicos da vantagem competitiva (VC) 

A utilização das tecnologias de EAD deve se traduzir em vantagens 

competitivas para as empresas. No caso das instituições que participaram da 

pesquisa a principal fonte da vantagem competitiva foi a qualidade do conteúdo, a 

infra-estrutura e instalações e o uso de tecnologias avançadas (Tabela 54). 

 

Tabela 54. Aspectos da vantagem competitiva das instituições que utilizam o EAD. 

 
Não é 

importante 
Pouco 

importante 
Moderadamente 

importante 
Importante 

Muito 
importante 

Total de 
respostas 

Preço 8 5 7 10 7 37 

Atendimento de alunos 
selecionados com perfil 
socioeconomico 
semelhante 

8 9 7 10 3 37 

Atendimento de alunos 
variados com perfil 
socioeconomico variado 

6 5 10 10 6 37 

Localização de fácil 
acesso 

2 3 7 13 12 37 

Qualidade do conteúdo 2 0 2 14 19 37 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

2 4 4 14 13 37 

Uso de tecnologias 
avançadas 

2 0 7 14 14 37 

Infra-estrutura e 
instalações 

1 1 5 15 15 37 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As variáveis deste estudo tidas como fontes de vantagem competitiva foram 

agrupadas em dois fatores (Tabela 55). O primeiro, denominado Fontes Básicas, é 
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composto por Uso de tecnologias avançadas, Qualidade do conteúdo, Infra-

estrutura e instalações e Pesquisa e Desenvolvimento. 

O segundo fator, denominado Estratégia, é formado por Preço, Atendimento 

de alunos selecionados com perfil socioeconômico semelhante, Localização de 

fácil acesso e nicho de mercado (atendimento de alunos variados com perfil 

socioeconômico variado ou semelhante). 

 

Tabela 55. Aspectos básicos da vantagem competitiva (VC) – análise fatorial 
(método componente principal)* 

  
Fontes 
Básicas Estratégia 

Comunalidades 
Finais 

estimadas** 

VC-Usotecnolavancadas 0,917 0,219 0,889 

VC-Qualidconteudo 0,897 -0,124 0,820 

VC-Infraestrutura 0,849 0,262 0,790 

VC-PeD 0,837 0,094 0,709 

VC-Preço -0,072 0,759 0,582 

VC-Nicho de mercado 0,220 0,720  

VC-Localizacao 0,066 0,607 0,373 

VC-Atendperfilsocioeconomico 0,467 0,509 0,477 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 0,744 

Alpha Cronbach 0,782 

* Aplicou-se o critério de rotação varimax, onde se busca encontrar uma maior discriminância entre os 

fatores a partir da transformação ortogonal dos fatores originais de modo que os loadings de cada indicador 
tenham um valor numérico grande em somente um dos fatores e valores menores nos fatores restantes. 
Rotação convergiu em 3 iterações. 

** Corresponde à soma dos quadrados dos coeficientes (loadings) de uma variável numa matriz ortogonal de 

fatores. As comunalidades têm que apresentar valores superiores a 0,50. 

 

 

 

6 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS DO PROJETO  

O principal resultado da pesquisa, do ponto de vista teórico, é a proposição 

de um modelo estrutural de mensuração da competência tecnológica que servirá 

de base para medir a competência tecnológica das organizações de serviço.  

Como se pode observar na Figura 8 a seguir, o modelo estrutural e de 

mensuração do perfil tecnológico das empresas envolve três variáveis latentes: 
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capacitação tecnológica (CAPTEC), utilização da tecnologia (UTILTEC) e 

mudanças proporcionadas pelo uso da tecnologia (MUDANÇA). 

 

Figura 8. Modelo estrutural e de mensuração do perfil tecnológico das 
empresas 

 

 

Um modelo  estrutural e de mensuração especifica o relacionamento entre 

as variáveis latentes e o relacionamento entre as variáveis latentes e suas 

variáveis manifestas (HENSELER et al., 2009).  

Em primeiro lugar, o construto capacitação tecnológica (CAPTEC) é 

proposto como sendo uma variável latente de 2ª ordem composta pelas 

dimensões: conhecimento necessário (CN), habilidades necessárias (HN) e 

atitudes necessárias (AN) para utilizar a tecnologia; atualização da tecnologia 

(ATUALTEC); e fontes de capacitação dos usuários (CAPUSU).  

Em segundo lugar, o construto utilização tecnológica (UTILTEC) é proposto 

como uma variável latente de 2ª ordem, composto pelas dimensões: forma de 

desenvolvimento (DESENV), nível de utilização (UTILIZ) e atividades em que as 

tecnologias são aplicadas (ATIV). 

NA 

ATUALTEC 

NH 

NC 

CAPUSU DESENV UTILIZ 

ATIV 

ORG 

PROCESS 

BVC PESSOAS 

CAPTEC UTILTEC 

MUDANÇA 
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Em terceiro, o construto de mudança (MUDANÇA) é proposto como uma 

variável de 2a. ordem composto pelas dimensões: mudanças em práticas 

organizacionais (ORG), mudanças em processos (PROCESS) e mudanças nos 

usuários (PESSOAS). Além destas três variáveis latentes, a utilização da 

tecnologia se traduz em uma base de vantagem competitiva da empresa (BVC).  

Estes três construtos estão relacionados de forma positiva, sendo que a 

variável capacitação tecnológica influencia a variável utilização da tecnologia que, 

por sua vez, exerce impacto sobre a variável latente mudança e sobre a vantagem 

competitiva. 

Do ponto de vista prático, a pesquisa permitiu compreender as tecnologias 

mais utilizadas e a forma como as empresas, nos segmentos analisados (logística 

e educação a distância) promovem a atualização e capacitação tecnológica. 

Identificou-se que no segmento logístico as tecnologias de SCM mais utilizadas 

são: EDI, código de barra, WMS, SAP, TMS e CRM. Nesse sentido, as tecnologias 

de SCM são mais utilizadas em atividades de emissão de nota fiscal; controle de 

armazenamento e de estocagem; recebimento, transporte e entrega de insumos e 

ou mercadorias. A maior parte dos respondentes desconhece as formas de 

desenvolvimento das tecnologias de SCM. São poucas as tecnologias 

desenvolvidas predominantemente pelas empresas, com destaque para as 

tecnologias de planejamento de vendas e operação. Entretanto, há várias 

tecnologias que são desenvolvidas em parceria entre empresa e fornecedores, 

como é o caso do EDI, código de barras e WMS. A atualização tecnológica 

frequentemente se dá pela implantação de novos produtos, serviços e ou 

processos. 

No segmento de educação a distância (EAD), O Moodle é a plataforma 

mais conhecida e mais utilizada pelos respondentes da pesquisa. Além do Moodle 

destaca-se as plataformas Blackboard e Aula Net. As ferramentas de Suporte ao 

EAD (SUP) mais utilizadas são: armazenamento de dados em servidor, materiais 

impressos complementares (apostilas, livros, etc), infra-estrutura de 

telecomunicações, armazenamento de dados em nuvem (cloud computing) e o 

pólo presencial. Os formatos predominantes dos objetos de aprendizagem são: 
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arquivo PDF, vídeos, power point e HTML. Às vezes são utilizados CD/DVD e 

jogos. A principal atividade em que se utiliza a tecnologia de EAD é no próprio 

ensino, porém há também um alto nível de utilização para comunicação com 

alunos, consulta de dados do aluno (notas, faltas, financeiro) e também avaliação 

do aluno. 

Em conjunto, a articulação de conhecimento, habilidades, pessoas e 

artefatos, definem competências tecnológicas distintas.  

No tocante às necessidades de conhecimento para uso da tecnologia, todas 

as opções listadas na pesquisa foram apontadas como importantes, notadamente 

o conhecimento básico de informática. As habilidades necessárias listadas 

também foram todas consideradas importantes, principalmente relacionamento 

com clientes, equipe e parceiros, e também habilidade na execução ordenada de 

tarefas. Todas as atitudes listadas para o uso da tecnologia também foram 

apontadas como importantes, sendo que a aceitação do novo e a colaboração 

com os colegas de trabalho ganharam destaque  

No segmento logístico, observa-se que a principal fonte de capacitação dos 

usuários se dá a partir da prática no ambiente de trabalho e treinamentos 

presenciais, às vezes há treinamentos ofertados pelos fornecedores de tecnologia 

e em grande parte das respostas os cursos de extensão e estágios no exterior 

nunca são realizados pelas empresas. 

As principais fontes de capacitação dos usuários das tecnologias de EAD 

são o treinamento à distância e a prática no ambiente de trabalho, sendo que às 

vezes são aplicados treinamentos presenciais O conhecimento básico de 

informática e o conhecimento das rotinas e procedimentos para utilização da 

plataforma virtual são os mais importantes para utilização das tecnologias de EAD 

na avaliação dos respondentes. Em contrapartida, o conhecimento de linguagem 

de programação (Java, Flash, etc) não é necessário para grande parte dos 

respondentes. Em relação às habilidades necessárias para utilização das 

tecnologias de EAD, os respondentes destacaram o compartilhamento de 

conhecimento, análise e solução de problemas e execução ordenada de tarefas. 

Do ponto de vista das atitudes desejáveis para utilização das tecnologias de EAD, 
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os respondentes apontaram como muito importante a aceitação do novo, a busca 

de novos conhecimentos, a colaboração com os colegas de trabalho e o interesse 

em aprender novas tecnologias. 

Em todos os segmentos, a percepção das empresas selecionadas a 

respeito da influência das competências tecnológicas sobre o seu desempenho é 

bastante parecida, girando em torno sempre de aspectos como rapidez, eficiência, 

qualidade no atendimento, gestão e planejamento, ganhos de escala e expansão 

de mercado.  

Os resultados da pesquisa quantitativa no segmento de EAD indicam que 

as mudanças organizacionais mais relevantes são a oferta de novos cursos para 

os alunos e a melhoria no atendimento das necessidades dos alunos. Em termos 

de processos, os respondentes apontaram mudanças significativas nas aulas (mais 

elaboradas e planejadas), maior controle do conteúdo das disciplinas e melhor 

comunicação com os alunos . Em relação às mudanças nos empregados, o uso 

das tecnologias de EAD proporcionou  mudanças sobretudo do ponto de vista da 

especialização nestas tecnologias e no aumento do conhecimento de ferramentas 

midiáticas.  

No segmento logístico, entre as mudanças organizacionais decorrentes do 

uso das tecnologias de SCM apontadas pelos respondentes, a integração dos 

dados da cadeia de suprimentos, aumento da velocidade de acesso às 

informações, maior segurança/sigilo no fluxo de informações e maior credibilidade 

das informações. Por outro lado, o impacto foi reduzido em termos de 

disponibilização de novos canais de acesso aos clientes e oferta de produtos e 

serviços customizados.  

As mudanças de processo predominantes decorrentes do uso das 

tecnologias de SCM foram a transparência de processos, monitoração das 

transações e decisões rápidas e eficientes. Em relação aos empregados, as 

mudanças predominantes foram empregados com mais conhecimento das 

necessidades dos clientes e conhecimento de ferramentas para transmitir e 

receber informações. 
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Diante dos vários benefícios apresentados, a principal dificuldade para a 

expansão no uso da tecnologia é, na visão dos vários entrevistados, a 

disseminação de uma cultura. Conforme destacam alguns entrevistados, a 

questão não é o treinamento em si que possibilite o sucesso de uma nova 

tecnologia, mas trabalhar com a resistência e a capacidade cultural dos 

funcionários relacionados à nova tecnologia. Nota-se que em alguns setores essa 

resistência é mais forte, como ensino a distância e logística. 

 

Limitações do estudo e sugestões de pesquisa futuras 

Este é um estudo inicial sobre o uso de tecnologias nas atividades de 

serviço em segmentos selecionados. Em função das restrições do tamanho da 

amostra, há restrições de generalização.  

Apesar de apresentar uma fundamentação teórica e estar apoiado nos 

resultados da pesquisa qualitativa, o modelo ora apresentado não foi testado numa 

análise fatorial confirmatória, em função da limitação do tamanho da amostra. 

Espera-se em pesquisas futuras avançar na pesquisa quantitativa 

ampliando a base de respondentes. 

Espera-se que com a ampliação do escopo, por meio de uma ampliação da 

pesquisa quantitativa, se possa avançar na identificação dos fatores componentes 

da competência tecnológica em serviços. 

Estes fatores poderão dar subsídios tanto para as empresas quanto para os 

órgãos públicos de fomento. Conforme destacam Den Hertorg e Rubalcaba 

(2010), o estímulo ao desenvolvimento das competências necessárias para a 

inovação em serviço ainda não está presente nas políticas públicas de inovação 

em serviço. 

Por fim, vale observar que o setor de serviços é de fundamental importância 

para o bom funcionamento da atividade econômica, principalmente num contexto 

de baixa produtividade. Compreender as competências tecnológicas em serviços é 

fundamental para o desempenho interno e externo destas atividades, ou seja, 

tanto no que se refere ao aumento do valor agregado quanto no aumento das 

exportações de serviços. 



 113 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. Disponível em: 
<http://www2.abed.org.br/>. Acesso em: 4/9/2012 

ALBERTIN, Alberto Luiz Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições de 
suas aplicações. São Paulo, Editora Atlas, 2004. 

ANDERSON, T.; DRON, J. Três gerações de pedagogia de Educação a Distância. 
Revista Científica em Educação a Distância, v. 2, p. 119–134, 2012. 

ARIEIRA, J. de O. Sistema WMS (Warehouse Management System): relato de um 
estudo de caso sobre o desenvolvimento e implantação em uma indústria 
alimentícia no noroeste do Paraná. Rev. Ciênc. Empres. UNIPAR, Umuarama, v. 
13, n. 1, p. 7-28, jan./jun. 2012. 
ARIFFIN; N.; FIGUEIREDO, P.N. Internacionalização de competências 
tecnológicas: Implicações para estratégias governamentais e empresariais de 
inovação e competitividade da indústria eletrônica no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 
2003. 

ASSIS, E. M. DE. Satélites artificiais e a EAD. Educação a distância: o estado 
da arte (volume 2). p.18–25, 2012. São Paulo: Pearson. 
BANZATO, E. Sistemas de Controle e Gerenciamento do Armazém (WMS). 
Disponível em:< http://www.guiadelogistica.com.br/ARTIGO261.htm>. Acesso em 
24 set. 2014.  
BAUMOL, W. J. Macroeconomics  of unbalanced growth: the anatomy of urban 
crisis.  American Economic Review, v. 57, n. 3, p. 415-426,jun. 1967. 

BAUMOL, W.J. (1985) “Productivity policy and the service sector”. In: Inman R. P. 
(ed) Managing the service economy. Cambridge University Press: Cambridge, 
301-17 

BEHAR, P. A.; RIBEIRO, A. C. R.; SCHNEIDER, D. et al. Educação a distância e 
competências: uma articulação necessária. Competências em Educação a 
Distância. p.42–55, 2013a. Porto Alegre: Penso 

BELL, M. Technical change in infant industries: a review of the empirical evidence. 
Brighton: SPRU, University of Sussex, 1982. 

BELL, M.; PAVITT, K. Technological accumulation and industrial growth: contrast 
between developed and developing countries. Industrial and Corporate Change, 
v.2, n.2, p.157- 210, 1993,  

BELL, M.; PAVITT, K. The development of technological capabilities. In: HAQUE, I. 
U. Trade, technology and international competitiveness. Washington: The 
World Bank, 1995. 

CAMPANA, G. A; DE FARO, L.B.; GONZALEZ, C. P. O. Fatores competitivos de 
produção em medicina diagnóstica: da área técnica ao mercado. Bras Patol Med 
Lab, v. 45, n. 4, p. 295-303. 2009. 



 114 

CAMPBELL, D.; FREI, F.X. Cost structure, customer profitability, and retention 
implications of self-service distribution channels: evidence from customer behavior 
in an online banking channel. Management Science, v. 56, n. 1, p. 4–24, 2010 

CASH, J. L. Jr.; KONSYNSKI, B. R. IS Redraws Competitive Boundaries. Harvard 
Business Review, March-April, 1985. 

CHI, L.; HOLSAPPLE, C. W. Understanding computer-mediated interorganizational 
collaboration: a model and framework. Journal of KnowledgeManagement, 
Kempton, Vol. 9, Num. 1. 2005. 

CLARENC, C. A.; CASTRO S. M., LÓPEZ DE LENZ C.; MORENO M. E.; TOSCO, 
N. B. Analizamos 19 plataformas de e- Learning: Investigación colaborativa 
sobre LMS. Grupo GEIPITE, Congreso Virtual Mundial de e-Learning. Dezembro, 
2013. Disponível em: www.congresoelearning.org 

COHEN, M.D.; LEVINTHAL, D.A. Absortive capacity: A new perspective on 
learning and innovation. Administrative Science Quarterly, v. 35, 1990. 

COLCHER, R.; VALLE, A. Guia de EDI e Comércio Eletrônico. Rio de Janeiro, 
SIMPRO-BRASIL, 2000. 

COLLIER, J.E.; SHERRELL, D.L. Examining the influence of control and conve- 
nience in a self-service setting. Journal of the Academy of Marketing Science, 
v. 38, n. 4, p.490–509, 2010. 

CORRÊA, H.; CAON, M. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações 
e de satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2002. 
COSTA, I. Ownership and Technological Capabilities in Brazil, DRUID Working 
Papers 01-06, DRUID, Copenhagen Business School, Aalborg University, 2001. 

DANNEELS, E. The dynamics of product innovation and firm competences. 
Strategic Management Journal, v. 23, p. 1095–1121, 2002. 

DEN HERTOG, Pim. Managing Service Innovation: Firm-level Dynamic 
Capabilities and  Policy Options'. Dialogic Innovatie & Interactie, Utrecht, 2010. 

DEN HERTOG, P., RUBALCABA, L. Policy frameworks for service innovation. In: 
F. GALLOUJ, F. DJELLAL (eds.) The Handbook of Innovation and Services, E. 
Elgar, 2010, p. 621-652. 

DOSI, Giovanni. Technological Paradigms and Technological Trajectories: A 
Suggested Interpretation of the Determinants and Direction of Technical Change. 
Research Policy. v11, p. 147-162, 1982. 

DOSI, Giovanni; TEECE, David J. Organizational competencies and the 
boundaries of the firm. CCC Working Paper nº 93- 11, Feb. 1993. 

DOSI, G.; CORIAT, B.; PAVITT, K. Competences, capabilities, and corporate 
performance. Final report, Dynacom Project, LEM, Sant´ Ana School of 
Advanced Studies, Pisa, 2000. 

DOSI, Giovanni; GRAZZI, Marco. On the nature of technologies: Knowledge, 
procedures, artifacts and production inputs. Cambridge Journal of Economics, 
v.34, p.173- 184, 2010.  



 115 

DROGE, C.; G., Richard The relationship of electronic data interchange with 
inventory and financial. Journal of Business Logistic, Oak Brook, USA, 2000. 

DUSEK, Val. Filosofia da tecnologia. São Paulo: Loyola, 2009. 

DVIR, Dov; SEGEV, Eli; SHENHAR, Aaron. Technology´s varying impact on the 
success of strategic business units within the Miles and Snow typology. Strategic 
Management Journal, v.14, n.2, 1993, pp.155-161. 

FERNANDES, R. R.; FERNANDES, A. P. L. M.; CARLOS, A. M. DA S.; ARAÚJO, 
M. O.; CRISTINA, M. T. C. Moodle : uma ferramenta on-line para potencializar um 
ambiente de apoio à aprendizagem no curso Java Fundamentos ( JSE ). VII 
Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Anais... p.1–13, 2010. 
FERREIRA, P. C. P. Técnicas de armazenagem. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
1998.  
FERRIGOLO, R. M. In: Modelos de Gestão de Tecnologia de Informação para o 
Setor Público. Disponível em: 
<http://www.cepromat.com.br/artigossecop/MODELOS%20%20DE%20GEST%C3
O%20DE%20TECNOLOGIA%20DE%20INFORMA%C7%C3O%20PARA%20O%2
0SETOR%20P %DABLICO.pdf >. Acesso em: 25 set. 2014.  
 
FIGUEIREDO, Paulo N. Technological learning and competitive performance. 
USA: Edward Elgar, 2001. 

____________.Does technological learning pay off? Implications for inter-firm 
differences in operational performance improvement. Research Policy, v.31, n.1, 
2002.   

____________. Learning, capability accumulation and firms differences: evidence 
from latecomer steel. Industrial and Corporate Change, v.12, n.3, p.607-643, 
2003.  

FISCHER, A. L. et al. Absorção do conceito de competência em gestão de 
pessoas: a percepção dos profissionais e as orientações adotadas pela empresas. 
In: DUTRA, J. S.; FLEURY, M. T. L.; RUAS, R. Competências: conceitos, 
métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2010. Cap. 2, p. 31-50. 

FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 
2004. 

FONSECA, C.E.C; MEIRELLES, F. S; DINIZ, E.H. Tecnologia Bancária no 
Brasil: uma história de conquistas, uma visão de futuro. São Paulo: FGVRAE, 
2010, 420p. 

FRANSMAN, M. Technological capability in the Third World: an overview and 
introduction to some of the issues raised in this book. In: FRANSMAN, Martin and 
KING, Kenneth (Eds.). Technological capacity in the Third Word. London : 
Macmillan, p. 3-30, 1984. 

GALBRAITH, J.K. The new industrial state. NY: New American Library, 1967 

GALLOUJ, F. Innovations in the Service Economy-The New Wealth of 
Nations, Cheltenham: Edward Ellgar Publishing, 2002. 



 116 

GENDRON, B. Technology and the human condition. NY: St. Martin`s Press, 
1977. 

GUANIERE, P.; OLIVEIRA, I.L.; CHRUSCIAK, D.; SCANDELARI, L. WMS - 
Warehouse Management System (Sistema de Gerenciamento de Armazéns): uma 
proposta de adaptação para o gerenciamento da logística reversa em armazéns. 
XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 
de nov de 2005. 
GUIDOLIN, Silvia Maria; MONTEIRO FILHA, Dulce Corrêa. Cadeia de 
suprimentos: o papel dos provedores de serviços logísticos. BNDES Setorial, Rio 
de Janeiro, n. 32, p. 433-484, set. 2010 
GURGEL, F. Logística industrial. São Paulo: Atlas, 2000 
HAIR, J.F. Jr.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Multivariate 
data analysis. 5. ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1998 

HENDERSON, J.C. & VENKATRAMAN, N.: “Strategic Alignment: Leveraging 
Information Technology For Transforming Organizations”. IBM Systems Journal. 
v.32, n.1, p.4-16, 1993. 
HILPINEN, R. Artifact. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, USA, Fall 
2004. Disponível em: http://plato.stanford.edu/archives/fall2004/entries/artifact. 
Acesso em: 07 abr. 2009. 

HOWELLS, J.; TETHER, B. Innovations in Services: Issues at Stake and Trends, 
Final report, INNO-Studies 2001: Lot 3 (ENTRC/2001), 2004. 

IANMARINO, Simona; PADILLA-PEREZ, Ramon; VON TUNZELMANN. 
Technological capabilities and global-local interactions: The electronics industry in 
two Mexican regions. World Development, v.36, n.10, p.1980- 2003, 2008. 

KIM, Philip H.;  ALDRICH, Howard E. Social capital and entrepreneurship. 
Foundations and Trends in Entrepreneurship, v. 1, n. 2, p. 55- 104, 2005. 

KO, Hsien-Tang; LU, Hsi-Peng. Measuring innovation competencies for integrated 
services in the communications industry. Journal of Service Management, v. 21, 
n.2, p. 162-190, 2010. 

KROES, Peter. Engineering and the dual nature of technical artefacts. Cambridge 
Journal of Economics, v.34, pp.51- 62, 2010. 

LACERDA, L. Armazenagem e localização das instalações. In: Fleury et al (orgs.) 
Log Empresarial - a perspectiva brasileira. cap.5 (Coleção COPPEAD de 
Administração). São Paulo: Atlas, 2000.  
LALL, S. Technological capabilities and industrialization. World Development, v. 
20, n. 2. p. 165-186, 1992. 

LAMBERT, D. M. Administração Estratégica da Logística. São Paulo: Vantine 
Consultoria, 1998.  
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P., Sistemas de Informação Gerenciais. 
São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 7.ed., 2007 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2004/entries/artifact


 117 

LAURINDO, F.J.B.; SHIMIZU, T.; CARVALHO, M.M..; RABECHINI, R. O papel da 
tecnologia da informação na estratégia das organizações. São Paulo: Revista 
Gestão & Produção, V-8, N-2, P.160-179, Ago 2001 

LE BOTERF, G. Desenvolvendo competência dos profissionais. São Paulo: 
Artmed e Bookman, 2003. 

LUFTMAN, J.N.; LEWIS, P.R. & OLDACH, S.H.: “Transforming The Enterprise: 
The Alignment Of Business And Information Technology Strategies”. IBM Systems 
Journal, v.32, n.1, p.198-221, 1993. 

MACHADO, L. R.; LONGHI, M. T.; BEHAR, P. A. Domínio Tecnológico: saberes e 
fazeres na educação a distância. Competências em Educação a Distância. 
p.56–80, 2013. Porto Alegre: Penso. 

MACHADO, A.; SELLITO, M. A. Benefícios Da Implantação E Utilização De Um 
Sistema De Gerenciamento De Armazéns Em Um Centro De Distribuição. Revista 
Produção Online. Florianópolis, SC, v.12, n. 1, p. 46-72, jan./mar.  2012. 

MAIA, M. DE C. Ferramentas da Web 2.0 associadas aos LMS no ensino 
presencial. Educação a distância: o estado da arte (volume 2). p.93–102, 2012. 
São Paulo: Pearson. 

MALERBA, F. Learning by firms and incremental technical change. The Economic 
Journal, v.102, p. 845- 859, 1992. 

MARKIN, R. S.; WHALEN, S. A. Laboratory Automation: Trajectory, Technology, 
and Tactics. Clinical Chemistry, v. 46, n. 5, p. 764–771. 2000. 
McKELVEY, B. Organizational Systematics, Berkeley: University of California 
Press, 1982. 

MELO, I. H. B. S.; OLIVEIRA, M. V. S. S. Automação da armazenagem: o caso da 
Multi Distribuidora. XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 
MEUTER, M.L.; OSTROM, A.L.; ROUNDTREE, R.I.; BITNER, M.J. Self-service 
technol- ogies: understanding customer satisfaction with technology-based service 
encounters. Journal of Marketing, v. 64, n.3, p. 50–64, 2000.  

MILES, I. Services Innovation: A Reconfiguration of Innovation Studies. 
Discussion Paper Series, PREST, University of Manchester, 2001. 

MINGOTTI, S.A. Análise de dados a través de métodos de estatística multivariada: 
uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

MIYAZAKIL, Kumiko. Building technology competencies in Japanese firms. 
Research Technology Management; Sep/Oct 1999; 42, 5; pg. 39 

MOORE, MICHAEL G.; KEARSLEY, G. Educação a distância - uma visão 
integrada. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

MOREIRA, M. DA G. A composição e o funcionamento da equipe de produção. 
Educação a distância: o estado da arte. p.370–378, 2009. São Paulo: Pearson. 



 118 

MULLER, E., ZENKER, A. Business services as actors of knowledge 
transformation: the role of KIBS in regional and national innovation systems, 
Research Policy, No. 30, pp.1501-1516, 2001. 

NAZÁRIO, P. R. Importância de sistemas de informação para a competitividade 
logística. Revista Tecnologística, São Paulo, v. 44, p. 28-40, jul. 1999 
NELSON, R., WINTER, S. An Evolutionary Theory of Economic Change. 
Cambridge : Harvard University Press, 1982. 

NETO, S. C.; TAKAOKA, H. Ambientes virtuais de aprendizagem de código livre 
como apoio ao ensino presencial na área de ciências sociais aplicadas: um estudo 
de caso em uma instituição de ensino superior. EnANPAD 2009. Anais... p.1–16, 
2009. 

OAKEY. Technical entreprenenurship in high technology small firms: some 
observations on the implications for management. Technovation, v. 23, p. 679–
688, 2003 

O’BRIEN, James A., Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era 
da internet. São Paulo, Saraiva, 2ª ed. 2008 
ODERICH, C. Gestão de competências gerenciais: noções e processos de 
desenvolvimento. In: RUAS, R.; ANTONELLO, C. S.; BOFF, L. H. Os novos 
horizontes da gestão: aprendizagem organizacional e competências. Porto 
Alegre: Bookman, 2005. 

ORLIKOWSKI, Wanda J. The duality of technology: Rethinking the concept of 
technology in organizations. Organization Science, v.3, n.3, 1992, pp.398- 427. 

____________ Using technology and constituting structures: A practice lens for 
studying technology in organizations. Organization Science, v.11, n.4, 2000. 

_____________Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributed 
Organizing. Organization Science, v. 13, p. 249-273, May-June, 2002. 

PACEY, A. The culture of technology. MA: MIT Press, 1983 

PATTON, Michael Q. Qualitative research & Evaluation methods. Thousand 
Oaks: Sage Publications, 2002. 

PAVITT, K. Sectorial patterns of technical change: towards a taxonomy and a 
theory. Research Policy, n.13, p.343- 373, 1984.   

PENROSE, Edith. A teoria do crescimento da firma. Campinas: Editora 
Unicamp, 2006. 

PERETTO, Pietro; SMULDERS, Sjak. Technological distance, growth and scale 
effects. The Economic Journal, v.112, n.481, 2002, pp.603- 624. 

PETERS, O. A estrutura didática da educação a distância. São Paulo: Olho 
d’Água, 1973. 
PIERCE, J. Lamar; BOERNER, Christopher S.; TEECE, David J. Dynamic 
capabilities, competence and the behavioral theory of the firm. In: TEECE, David 
S. Technological know- how, organizational capabilities, and strategic 
management. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2008. 



 119 

PORTO, G. S.; BRAZ, R. N.;  PLONSKIG. A. O INTERCÂMBIO ELETRÔNICO DE 
DADOS – EDI E SEUS IMPACTOS ORGANIZACIONAIS, 2000. 

PRICE, C. P.; CHRISTENSON, R. H. Evaluating New Diagnostic Technologies: 
Perspectives in the UK and US. Clinical Chemistry, v. 54, n. 9, p. 1421–1423. 
2008. 
RABECHINI JUNIOR, R.; CARVALHO, M. M. D. Perfil das Competências em 
Equipes de Projeto. RAE - Eletrônica, São Paulo, 2, p. 1-17, 2003. 

RABECHINI JUNIOR, R. Competências e Maturidade em Gestão de Projetos: 
uma prespectiva estruturada. 1a edição. ed. São Paulo: Anna Blume, 2005. 

REIS, M. A. S. O Conceito e a Evolução da Logística. Disponível em: 
<http://www.sanegas.com.br/Logistica/logistica%20dados%20gerais.doc>. Acesso 
em: 27 set. 2014. 
RIBEIRO, P. C. C.; SILVA, L. A. F.; BENVENUTO, S.R.S. O uso do WMS como 
Ferramenta de amparo a Operações de Armazenagem: um estudo de caso. XLIII 
CONGRESSO DA SOBER, 2005. 
RIBEIRO, P. C. C.; SILVA, L. A. F.; BENVENUTO, S. R. dos S. O uso de 
tecnologia da informação em serviços de armazenagem. Produção, São Paulo, v. 
16, n. 3, p. 526-537, set./dez. 2006 
ROPER, S., HALES, C., BRYSON, J.R. and LOVE, J. Measuring Innovation 
Capability in Nine Areas of the UK Economy', Report for NESTA Innovation Index 
Project, 2009. Available at http://www.nesta.org.uk/library/documents/measuring-
sectoral-innovation.pdf 

ROSENBLOOM, R.S.; CHRISTENSEN, Clayton M. Technological discontinuities, 
organizational capabilities, and strategic commitments. In: DOSI, G.; TEECE, D.; 
CHYTRY, J. Technology, organization and competitiveness. Oxford: Oxford 
University Press, 2005. 

RUAS, R. Gestão por competências: uma contribuição à estratégia das 
organizações. In: RUAS, R.; ANTONELLO, C. S.; BOFF, L. H. Os novos 
horizontes da gestão: aprendizagem oprganizacional e competências. Porto 
Alegre: [s.n.], 2005. p. 34-54. 

RUMBLE, G. A tecnologia da educação a distância em cenários do terceiro 
mundo. In: PRETI, Oreste (org). Educação a distância: construindo significados. 
Cuiabá: NEAD/IE-UFMT, 2000, p.43-63. 
SANDBERG, J. Understanding human competence at work: an interpretative 
approach. Academy of Management Journal, v. 43, n. 1, p. 9-25, 2000. 

SARAIVA, T. Avaliação da educação a distância: sucessos, dificuldades e 
exemplos. Boletim Técnico do Senac - v. 21, n. 3, set./dez., 1995 

SANTOS, J. R. A Moodle nas práticas pedagógicas de uma escola básica : 
realidade ou ficção na inserção das TIC em sala de aula. Educação, Formação & 
Tecnologias, v. 5, n. 1, p. 72–83, 2012 



 120 

SCHUMANN, J; WUNDERLICH, N.V.; WANGENHEIM, F.Technology mediation in 
service delivery: A new typology and an agenda for managers and academics. 
Technovation, 32, p. 133-143, 2012. 

SILVA E MEIRELLES, D. O conceito de serviço. Revista de Economia Política, 
v. 26, n. 1, p. 119-136, 2006 

SOUITARIS (2002) Firm-specific competencies determining technological 
innovation: a survey in Greece. R&D Management, 32, p. 61-77, 2002. 

STARE, M. Service Development in Transition Economies: Achievements and 
Missing Links. In: J. BRYSON, P. Daniels (eds.), The Handbook of Service 
Industries, Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, 2007, p. 168-185. 

SUCUPIRA, C. Gestão de Depósitos e Centros de Distribuição através dos 
Softwares WMS. Disponível em: 
<http://www.cezarsucupira.com.br/artigos111.htm>. Acesso em: 29 set. 2014.  
SUNHIGA, R. F.; RIBEIRO, J. R. S. Avaliação do resultado da implantação de um 
software de gerenciamento de armazém (WMS) na empresa Delphi. In: 
SIMPOSIO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIMEP, 5. 2007, Piracicaba. 
Anais... Piracicaba: UNIMEP, 2007. 
TAYLOR, J. C. Automating e-learning : the higher education revolution. 32nd 
Annual Conference of the German Informatics Society. Anais... , 2000. Dortmund 

TEECE, David J. Technological change and the nature of the firm. In: DOSI, g.; 
FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVERBERG, G.; SOETE, L.(eds.) . Technical 
change and economic theory. New York: Pinter Publishers, 1988.     

TEECE, D.J.; RUMELT, R.;  DOSI, G.; WINTER, S.G. Understanding corporate 
coherence: Theory and evidence. Journal of Economic Behavior and 
Organization, v.23, 1994. 

TSAI, K. The impact of technological capability on firm performance in Taiwan´s 
electronics industry. Journal of High Technology Management, v.15, 2004. 

TURBAN, E.; McLEAN, E.; WETHERBE, J., Tecnologia da Informação para 
Gestão - Transformando os Negócios na Economia Digital., Porto Alegre, 
Bookman, 3ª ed. 2007 
 

VEDOVELLO, Conceição; FIGUEIREDO, Paulo N. Capacidade tecnológica 
industrial e sistema de inovação. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

VERSUTI, A. Avaliação Formativa e Qualidade em Ead. In:Anais do XI Congresso 
Internacional de Educação à Distância. Salvador; Bahia, 2004. 

WEIL, P. The relationship between investment in information technology and firm 
performance: a study of the valve manufacturing sector. Information Systems 
Research, V-3, N-4, P.307-333, Dez/1992. 
 

XUE, M., HITT, L.M., HARKER, P.T.,. Customer efficiency, channel usage, and 
firm performance in retail banking. Manufacturing & Service Operations 
Management, v. 9, n.4, p. 535–558, 2007.  



 121 

ZARIFIAN, P. Objetivo competência: por uma nova lógica. 1a. edição. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 



 

 

122 

Apêndice A – Questionário – Ensino a Distância 

 

Convido-o a participar do projeto de pesquisa “Tecnologia e Competências Tecnológicas 
em Serviço”, que tem como objetivo compreender o desenvolvimento da competência 
tecnológica das empresas de serviço por meio da identificação e análise: i) tecnologias 
utilizadas; ii) perfil dos usuários (formação profissional, conhecimentos, experiências e 
habilidades); iii) processo de desenvolvimento, implantação e uso das novas tecnologias 
(aprendizagem e troca de informações entre grupos usuários e desenvolvedores); iv) 
impactos das novas tecnologias nas práticas organizacionais e no desempenho 
organizacional (em termos de ganhos de eficiência, qualidade, novos produtos e 
processos). 

A pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica e é parte integrante dos projetos 
desenvolvidos no âmbito de grupo de pesquisa Gestão, Tecnologia e Competência em 
Serviços (GETCOS), registrado no Conselho Nacional de Pesquisa Científica e 
Tecnológica. 

Os dados para o estudo serão coletados por meio do preenchimento do questionário 
disponível em (link), não oferecendo riscos aos participantes. 

O anonimato será garantido uma vez que em nenhum momento você será identificado na 
pesquisa. As informações serão analisadas em conjunto com as de outros participantes, 
sendo garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das informações coletadas e 
resguardada a identificação do local da coleta de dados. 

Em qualquer etapa do preenchimento do questionário você terá acesso ao pesquisador 
responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas e terá o direito de interromper o 
preenchimento do questionário sem qualquer ônus. 

INSTRUÇÕES: 

- No projeto adota-se uma escala de 1 a 5 para descrever o nível de utilização da 
tecnologia ou o nível de concordância em relação à assertiva (1 é menos, 5 é mais). 

- Não há respostas certas ou erradas, então, responda de acordo com a sua realidade. 

- Por favor, preencha todas as questões, sem deixar nenhuma em branco. Assim, a 
análise dos dados não ficará prejudicada. 

Muito obrigada! 

________________________ 

Profa. Dimária Silva e Meirelles 

Pesquisadora Responsável 

Email: dmeirelles@gmail.com 

 

1. Concordo em responder o questionário e declaro que li e entendi os objetivos deste estudo. 
Estou ciente que a minha participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito 
de obter esclarecimentos sobre a pesquisa 

(   )   Sim 

(   )   Não 
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BLOCO I: DADOS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

2. Qual (is) o (s) principal (is) segmento (s) de atuação em EAD (Educação a Distância) da empresa 
onde você trabalha? 

(   )   Ensino Fundamental 

(   )   Ensino Médio 

(   )  Graduação 

(   )   Pós-graduação –Strictu Sensu 

(   )   Pós-graduação – Lato Sensu (Especialização e MBA) 

(   )  Técnico profissionalizante 

(   )  Extensão universitária 

(   )  Curso Corporativo (empresas em geral) 

(   )  Treinamento (inicialização, atualização e aperfeiçoamento profissional) 

(   )  Preparatórios (ENEM, vestibular, concursos públicos, etc) 

(   )  Idiomas e informática 

Outro (especifique)____________________________________________________________. 

3. Dentro do setor de atuação em EAD, qual é o segmento específico que a empresa atua? 

__________________________________________________________________________. 

4. Indique a localização da instituição (ou matriz da empresa) 

Estado:________________________________UF:____. 

5. Indique a natureza jurídica da instituição/empresa 

(   )   Pública 

(   )   Privada 

(   )  Mista 

(   )   Fundação 

(   )   Instituto de educação sem fins lucrativos de caráter confessional 

Outro (especifique)____________________________________________________________. 

6. Há quantos anos essa instituição/empresa já existe? 

_______anos. 

7. Quantos empregados ela possui? 

Brasil: _______empregados. 
Unidade/Filial: _______empregados. 
 

8. Qual a quantidade (aproximada) de clientes/alunos atendidos por essa empresa/instituição? 

Brasil: _________________. 
Unidade/Filial: _________________ 
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BLOCO II - TECNOLOGIA: 

13. Em relação às plataformas de ambiente virtual abaixo listadas indique as respectivas 
condições de utilização e forma de desenvolvimento adotadas pela sua empresa: 

 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

 
Condições de utilização: 0. Desconheço; 1. Não possuímos; 2. Nunca utilizamos; 3.Raramente utilizamos; 4. 

Às vezes utilizamos;5. Frequentemente utilizamos; 6. Sempre utilizamos 
 

Forma de desenvolvimento: 0. Desconheço; 1. Totalmente pela empresa; 2. Predominantemente pela 

empresa; 3.Em parceria empresa e fornecedores; 4. Predominantemente pelos fornecedores ;5. Totalmente 
pelos fornecedores 

Plataformas Condições de Utilização 
Forma de 

Desenvolvimento 

AulaNet 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Amadeus 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Eureka 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Moodle 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

e-Proinfo 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Learning Space 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

WebCT 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

TelEduc 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Sakai 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Blackboard 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Tecfad 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Conviva 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Edu2.0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

E-ducativa 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

9. Qual o seu cargo/função na instituição/empresa? 

___________________________________________ 

10. Há quantos anos você trabalha nessa instituição/empresa? Menos de um ano 

(   ) Sim 

(   ) Não 

11. Se mais de um ano, indique quantos 

______________anos 

12. Qual o seu nível de escolaridade? 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior. 

(   )  Pós-graduação – Lato Sensu (Especialização e MBA). 

(   )  Mestrado. 

(   )  Doutorado. 
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FirstClass 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Nixty 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Saba 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

WizIQ 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Ecaths 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Edmodo 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Schoology 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Udemy 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Alamagesto 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

ATutor 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Dokeos 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

LRN 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Outro (especifique)________ 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

 

14. Nessa instituição/empresa são utilizadas as seguintes ferramentas de suporte ao EAD: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir.               

0. Desconheço; 1. Não possuímos; 2. Nunca utilizamos; 3.Raramente utilizamos; 4. Às vezes utilizamos;       

5. Frequentemente utilizamos. 6. Sempre utilizamos 

Lector 0 1 2 3 4 5 

Wbex 0 1 2 3 4 5 

Skype 0 1 2 3 4 5 

Hangout 0 1 2 3 4 5 

Facebook 0 1 2 3 4 5 

Nefsis 0 1 2 3 4 5 

Infraestrutura de telecomunicações 0 1 2 3 4 5 

Software/Plataforma com base de dados (Tooldo) 0 1 2 3 4 5 

Software/Dispositivos de realidade aumentada (ex. google glass) 0 1 2 3 4 5 

Infraestrutura de telecomunicações 0 1 2 3 4 5 

Armazenamento de dados em nuvem (Cloud computing) 0 1 2 3 4 5 

Processamento em nuvem 0 1 2 3 4 5 

Armazenamento de dados em servidor 0 1 2 3 4 5 

Estúdio de Gravação 0 1 2 3 4 5 

Dispositivos móveis (tabletes e celulares) 0 1 2 3 4 5 

Materiais impressos complementares (apostilas, livros etc) 0 1 2 3 4 5 

Webconferência 0 1 2 3 4 5 

Transmissão via satélite 0 1 2 3 4 5 

Polo Presencial 0 1 2 3 4 5 

Outro(especififque)_____________________________________________. 0 1 2 3 4 5 

 

15. Nessa instituição/empresa os objetos de aprendizagem no EAD são oferecidos nos seguintes 
formatos: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

0. Desconheço; 1. Não possuímos; 2. Nunca utilizamos; 3.Raramente utilizamos; 4. Às vezes utilizamos;5. 

Frequentemente utilizamos. 5. Sempre utilizamos 
Flash 1 2 3 4 5 

Power point 1 2 3 4 5 

Arquivo PDF (Adobe) 1 2 3 4 5 

CD/DVD 1 2 3 4 5 

Jogos 1 2 3 4 5 

HTML 1 2 3 4 5 

Vídeos 1 2 3 4 5 
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Podcast      

Outro (especifique)______________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

16. Nessa instituição/empresa as tecnologias de EAD são utilizadas nas atividades de:  

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 

0. Não se aplica; 1. Não possuímos. 2. Nunca utilizamos; 3.Raramente utilizamos; 4. Às vezes utilizamos; 5. 

Frequentemente utilziamos; 6. Sempre utilizamos 

Desenvolvimento de novos produtos e serviços. 1 2 3 4 5 

Desenvolvimento de novos processos internos. 1 2 3 4 5 

Consulta de dados do aluno (notas, faltas, financeiro) 1 2 3 4 5 

Atividades de ensino  1 2 3 4 5 

Atividades de pesquisa. 1 2 3 4 5 

Atividades de extensão. 1 2 3 4 5 

Atividades administrativas      

Comunicação com os alunos 1 2 3 4 5 

Avaliação dos alunos. 1 2 3 4 5 

Treinamento de funcionários      

Serviços prestados por terceiros (outsourcing) 1 2 3 4 5 

Outros (Especifique)_______________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

17. Nessa instituição/empresa a atualização do parque tecnológico se dá a partir de:  
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir:   

1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

Detecção de falhas da tecnologia em uso (vigente) 1 2 3 4 5 

Estudos realizados por área especializada em mudança/inovação 1 2 3 4 5 

Contratação de novos funcionários com novos conhecimentos. 1 2 3 4 5 

Sugestões dos funcionários 1 2 3 4 5 

Implantação de novos produtos, serviços e ou processos 1 2 3 4 5 

Participação em feiras e congressos 1 2 3 4 5 

Participação em projetos piloto/de demonstração 1 2 3 4 5 

Contratos de renovação e ou atualização de software. 1 2 3 4 5 

Atividades internas de pesquisa e desenvolvimento. 1 2 3 4 5 

Outro (especifique)_________________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

BLOCO III: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

18. Nessa instituição/empresa a capacitação dos usuários das tecnologias de EAD se dá a partir de: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

1.  Nunca; 2. Raramente; 3. Às vezes; .4. Frequentemente; 5. Sempre. 

Treinamentos presenciais 1 2 3 4 5 

Treinamentos a distância (e-learning) 1 2 3 4 5 

Prática no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 

Treinamentos ofertados pelos fornecedores de tecnologia. 1 2 3 4 5 
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Participação em feiras e congressos 1 2 3 4 5 

Participação em projetos piloto/de demonstração 1 2 3 4 5 

Cursos de extensão e especialização. 1 2 3 4 5 

Estágio em outros laboratórios no exterior 1 2 3 4 5 

Empregados multiplicadores de conhecimento. 1 2 3 4 5 

Exigência de certificações ofertadas por instituições especializadas. 1 2 3 4 5 

Outros?____________________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

19. Nessa instituição/empresa os usuários das tecnologias de EAD necessitam de conhecimentos 
de: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 

1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

Conhecimento básico de informática 1 2 3 4 5 

Conhecimento de linguagem de programação (Java, Flash, etc) 1 2 3 4 5 

Conhecimento das rotinas e procedimentos para utilização da plataforma virtual 1 2 3 4 5 

Conhecimento de operação de software e equipamentos 1 2 3 4 5 

Conhecimento das novidades do setor 1 2 3 4 5 

Outro (espefique)___________________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

20. Nessa instituição/empresa os usuários das tecnologias de EAD necessitam ter habilidades de: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 

1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

Relacionamento com alunos, equipe desenvolvedora e ou parceiros (fornecedores de 
tecnologia) 

1 2 3 4 5 

Compartilhamento de conhecimento (disseminar informações) 1 2 3 4 5 

Análise e solução de problemas 1 2 3 4 5 

Execução ordenada de tarefas 1 2 3 4 5 

Liderança da equipe 1 2 3 4 5 

Outros?____________________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

21. Nessa instituição/empresa os usuários das tecnologias de EAD necessitam apresentar 
atitudes de: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 

1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

Aceitação do novo 1 2 3 4 5 

Colaboração com os colegas de trabalho 1 2 3 4 5 

Interesse pelos problemas da empresa e sugestão de melhorias 1 2 3 4 5 

Busca de novos conhecimentos 1 2 3 4 5 

Interesse em aprender novas tecnologias 1 2 3 4 5 

Rejeição à improvisação 1 2 3 4 5 

Outros 
(especifique)_____________________________________________________. 

1 2 3 4 5 
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BLOCO IV: IMPACTO: DESEMPENHO ECONÔMICO E OPERACIONAL 

 

22. Nessa instituição/empresa a utilização das tecnologias de EAD gerou impactos em 
termos de: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

1. Nenhum. 2. Pouco. 3. Moderado. 4. Bastante. 5. Muito   

Redução de  custos. 1 2 3 4 5 

Aumento da capacidade de armazenamento de informações. 1 2 3 4 5 

Aumento da velocidade de acesso às informações. 1 2 3 4 5 

Maior segurança/sigilo no fluxo de informações. 1 2 3 4 5 

Maior credibilidade das informações. 1 2 3 4 5 

Diminuição de despesas com atualização de software. 1 2 3 4 5 

Diminuição de despesas com treinamento. 1 2 3 4 5 

Disponibilidade de novas formas de acesso dos alunos aos cursos 1 2 3 4 5 

Melhoria no atendimento das necessidades dos alunos 1 2 3 4 5 

Oferta de novos cursos para os alunos. 1 2 3 4 5 

Aumento de participação de mercado 1 2 3 4 5 

Aumento da visibilidade da marca 1 2 3 4 5 

Aumento do investimento em infraestrutura tecnológica 1 2 3 4 5 

Contratação de novos colaboradores com competências especificas em EAD. 1 2 3 4 5 

Contratação de novos tutores 1 2 3 4 5 

Contratação de novos professores 1 2 3 4 5 

Contratação de novos coordenadores 1 2 3 4 5 

Contratação de novos desenvolvedores de conteúdo 1 2 3 4 5 

Contratação de novo desenvolvedores de objetos de aprendizagem 1 2 3 4 5 

Abertura de novos polos 1 2 3 4 5 

Acesso a novos mercados 1 2 3 4 5 

Substituição de cursos presenciais por cursos EAD 1 2 3 4 5 

Outros?_______________________________________________________ 1 2 3 4 5 

 
23. Nessa instituição/empresa o uso das tecnologias de EAD promoveu as seguintes 

mudanças: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 

1. Nenhum;  2. Pouco; 3. Moderado 4.Bastante  5. Muito 

Criação de novas funções 1 2 3 4 5 

Extinção de funções  1 2 3 4 5 

Automação de tarefas manuais 1 2 3 4 5 

Transparência de processos 1 2 3 4 5 

Novos processos 1 2 3 4 5 

Melhoria dos processos existentes 1 2 3 4 5 

Decisões rápidas e eficientes 1 2 3 4 5 

Eliminação de documentos em papel 1 2 3 4 5 

Troca constante de conhecimento 1 2 3 4 5 

Coordenação das atividades de ensino em várias unidades espalhadas pelo 
país. 

1 2 3 4 5 

Novos processos de armazenagem de dados e gestão das informações. 1 2 3 4 5 

Aulas mais elaboradas e planejadas.  1 2 3 4 5 
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Conteúdo sempre atualizado. 1 2 3 4 5 

Padronização das estratégias de ensino do docente 1 2 3 4 5 

Maior controle do conteúdo das disciplinas. 1 2 3 4 5 

Melhora no processo de avaliação dos alunos 1 2 3 4 5 

Melhora na comunicação com os alunos 1 2 3 4 5 

Melhora na comunicação interna (professores e demais funcionários) 1 2 3 4 5 

Outros?_______________________________________________________ 1 2 3 4 5 

 
24. Nessa instituição/empresa o uso das tecnologias de EAD gerou as seguintes 

mudanças nos empregados e ou professores:: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

1. Discordo totalmente; 2. Discordo Parcialmente; 3. Nem concordo, nem discordo; 4. Concordo 
parcialmente; 5. Concordo totalmente.  

Empregados mais especializados nas tecnologias de EAD 1 2 3 4 5 

Empregados com mais conhecimento na construção e design de novos cursos 
a distância 

1 2 3 4 5 

Empregados com mais conhecimento na seleção de novas tecnologias de 
EAD 

1 2 3 4 5 

Empregados com mais conhecimento para melhorar as tecnologias de EAD 1 2 3 4 5 

Empregados com mais conhecimento de ferramentas para transmitir e receber 
informação 

1 2 3 4 5 

Professores com mais conhecimento das necessidades dos alunos. 1 2 3 4 5 

Professores com mais conhecimento de ferramentas midiáticas. 1 2 3 4 5 

 

25. Nessa instituição/empresa, a vantagem competitiva é baseada nos seguintes aspectos  

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

1. Não é importante. 2. Pouco importante 3. Moderadamente importante. 4. Importante. 5. 

Muito importante 

Preço 1 2 3 4 5 

Atendimento de alunos selecionados com perfil sócio-econômico semelhante  1 2 3 4 5 

Atendimento de alunos variados com perfil sócio-econômico variado 1 2 3 4 5 

Localização de fácil acesso 1 2 3 4 5 

Qualidade do conteúdo 1 2 3 4 5 

Pesquisa e Desenvolvimento 1 2 3 4 5 

Uso de tecnologias avançadas 1 2 3 4 5 

Infra-estrutura e instalações 1 2 3 4 5 

Outro (Especifique) 1 2 3 4 5 
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Apêndice B – Questionário – Logística 

Convido-o a participar do projeto de pesquisa “Tecnologia e Competências Tecnológicas 
em Serviço”, que tem como objetivo compreender o desenvolvimento da competência 
tecnológica das empresas de serviço por meio da identificação e análise: i) tecnologias 
utilizadas; ii) perfil dos usuários (formação profissional, conhecimentos, experiências e 
habilidades); iii) processo de desenvolvimento, implantação e uso das novas tecnologias 
(aprendizagem e troca de informações entre grupos usuários e desenvolvedores); iv) 
impactos das novas tecnologias nas práticas organizacionais e no desempenho 
organizacional (em termos de ganhos de eficiência, qualidade, novos produtos e 
processos). 

A pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica e é parte integrante dos projetos 
desenvolvidos no âmbito de grupo de pesquisa Gestão, Tecnologia e Competência em 
Serviços (GETCOS), registrado no Conselho Nacional de Pesquisa Científica e 
Tecnológica. 

Os dados para o estudo serão coletados por meio do preenchimento do questionário 
disponível em (link), não oferecendo riscos aos participantes. 

O anonimato será garantido uma vez que em nenhum momento você será identificado na 
pesquisa. As informações serão analisadas em conjunto com as de outros participantes, 
sendo garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das informações coletadas e 
resguardada a identificação do local da coleta de dados. 

Em qualquer etapa do preenchimento do questionário você terá acesso ao pesquisador 
responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas e terá o direito de interromper o 
preenchimento do questionário sem qualquer ônus. 

INSTRUÇÕES: 

- No projeto adota-se uma escala de 1 a 5 para descrever o nível de utilização da 
tecnologia ou o nível de concordância em relação à assertiva (1 é menos, 5 é mais). 

- Não há respostas certas ou erradas, então, responda de acordo com a sua realidade. 

- Por favor, preencha todas as questões, sem deixar nenhuma em branco. Assim, a 
análise dos dados não ficará prejudicada. 

Muito obrigada! 

________________________ 

Profa. Dimária Silva e Meirelles 

Pesquisadora Responsável 

Email: dmeirelles@gmail.com 

 

 

1. Concordo em responder o questionário e declaro que li e entendi os objetivos deste estudo. 
Estou ciente que a minha participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito 
de obter esclarecimentos sobre a pesquisa 

(   )   Sim 

(   )   Não 
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BLOCO I: DADOS GERAIS 

2. Qual(is) o(s) principal (is) segmento(s) de atuação da empresa onde você trabalha? 

(   ) Fornecimento de matéria-prima/insumos básicos 
(   ) Agropecuária 
(   ) Indústria/Manufatura 
(   ) Transporte 
(   ) Armazenamento 
(   ) Distribuição 
(   ) Operador logístico (Informação e gestão) 
(   ) Operador logístico (Ativos próprios para o transporte e a armazenagem). 
(   ) Operador logístico (Ativos próprios e de terceiros) 
(   ) Integrador logístico (Gerenciamento da cadeia de abastecimento) 
(   ) Integrador logístico (Gerenciamento, integração e coordenação de vários operadores 
logísticos) 
(   ) Comércio (atacadista) 
(   ) Comércio (varejista) 
(   ) Serviço 

(   ) Outro (especifique)______________________________________ 
 

3. Dentro do setor de atuação, qual é o segmento específico que a empresa atua? 

_____________________. 

 

4. Qual é o Estado (UF) onde a empresa está localizada? 

_____________________ 

 

5. Há quantos anos essa empresa já existe? 

_______anos. 

 

6. Qul a quantidade (aproximada) de empregados na empresa? 

Total (Matriz) __________________empregados 

Unidade/Filial (Brasil) ____________empregados 

 

7. Qual a quantidade (aproximada) de clientes atendidos por essa empresa? 

Total (Matriz) __________________clientes 

Unidade/Filial (Brasil) ____________clientes 

 

8. Qual é o seu cargo/função na empresa? 

_______. 

 

 

9. Há quantos anos você trabalha nessa instituição/empresa? Menos de um ano 

(   ) Sim 

(   ) Não 

10. Se mais de um ano, indique quantos 

______________anos 
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BLOCO II: TECNOLOGIA 

12. Em relação tecnologias de Supply Chain Management (SCM) abaixo listadas indique as 
respectivas condições de utilização e forma de desenvolvimento adotadas pela sua empresa: 

Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 
 
Condições de utilização: 0. Desconheço; 1. Não possuímos; 2. Nunca utilizamos; 3.Raramente utilizamos; 

4. Às vezes utilizamos;5. Frequentemente utilizamos; 6. Sempre utilizamos 
 
Forma de desenvolvimento: 0. Desconheço; 1. Totalmente pela empresa; 2. Predominantemente pela 

empresa; 3.Em parceria empresa e fornecedores; 4. Predominantemente pelos fornecedores ;5. 
Totalmente pelos fornecedores 

Plataformas Condições de 
Utilização 

Forma de 
Desenvolvimento 

WMS - Warehouse Management System 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

BI – Business Intelligence 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

RI – Retail Intelligence 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

EDI – Electronic Data Interchange 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

TMS – Transport Management System 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

GPS – Global Positioning System 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Bar code (Código de barra) 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

RFID – Identificação por Rádio Frequência 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

GIS – Geographic Information Systems 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

CCS - Supply Chain Collaboration 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

WFM - Workforce Management Systems for 
Logistics 

0 1 
2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

CRM – Customer Relationship Management 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

ECR – Efficient Custumer  Response 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

S&OP - Sales and Operations Planning 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

VMI -  Vendor Management Inventory 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

SAP 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

DRP – Distribution requirements planning 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Robótica de picking, separação e paletização. 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Software conferência de frete 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Software de simulação de fretes, cargas e 
roteirizadores. 

0 1 
2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Sorter 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Shuffle (esteiras com sensores para separação 

automática de pedidos) 
0 1 

2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

Outro (especifique)________ 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 

 
 

11. Qual o seu nível de escolaridade? 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio 

(   ) Ensino Superior. 

(   )  Pós-graduação – Lato Sensu (Especialização e MBA). 

(   )  Mestrado. 

(   )  Doutorado. 
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13. Nessa empresa as tecnologias de Supply Chain Management (SCM) são utilizadas nas 
atividades de: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 
0. Não se aplica; 1. Nunca utilizamos; 2.Raramente utilizamos; 3. Às vezes utilizamos; 4. 

Frequentemente utilziamos 5. Sempre utilizamos.  
Compras de insumos e\ou mercadorias 1 2 3 4 5 

Recebimento de insumos e\ou mercadorias 1 2 3 4 5 

Controle de armazenamento e de estocagem de insumos e\ou mercadorias 1 2 3 4 5 
Separação e expedição de insumos e\ou mercadorias 1 2 3 4 5 
Emissão de nota fiscal 1 2 3 4 5 
Transporte de insumos e\ou mercadorias 1 2 3 4 5 
Roteirização e monitoração dos ativos móveis 1 2 3 4 5 
Entrega de insumos e\ou mercadorias 1 2 3 4 5 
Planejamento 1 2 3 4 5 
Relacionamento com os fornecedores e\ou parceiros 1 2 3 4 5 
Análise das informações 1 2 3 4 5 
Atendimento das demandas da cadeia de suprimentos 1 2 3 4 5 
Relacionamento com órgãos de fiscalização e regulamentação 1 2 3 4 5 
Gestão dos sinistros 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento de novos produtos e serviços 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento de novos processos 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)____________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

14. Nessa empresa a atualização do parque tecnológico se dá a partir de:  
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir:   
1.  Nunca; 2. Raramente; 3. Às vezes; .4. Frequentemente; 5. Sempre 

Detecção de falhas na tecnologia 1 2 3 4 5 
Estudos realizados por áreas especializadas em mudanças 1 2 3 4 5 
Contratação de novos funcionários com novos conhecimentos 1 2 3 4 5 
Sugestões dos funcionários  1 2 3 4 5 

Implantação de novos produtos, serviços e ou processos 1 2 3 4 5 

Participação em feiras e congressos 1 2 3 4 5 
Participação em projetos piloto/de demonstração 1 2 3 4 5 
Contratos de renovação e\ou atualização de software 1 2 3 4 5 
Atividades internas de pesquisa e desenvolvimento 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)___________________________________________ 1 2 3 4 5 
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BLOCO III: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

15. Nessa empresa a capacitação dos usuários das tecnologias se dá a partir de: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 
1.  Nunca; 2. Raramente; 3. Às vezes; .4. Frequentemente; 5. Sempre. 

Treinamentos presenciais 1 2 3 4 5 

Treinamentos a distância (e-learning) 1 2 3 4 5 
Prática no ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 
Treinamentos ofertados pelos fornecedores de tecnologia 1 2 3 4 5 
Participação em feiras e congressos 1 2 3 4 5 
Participação em projetos de demonstração 1 2 3 4 5 
Cursos de extensão e especialização 1 2 3 4 5 
Estágio em outras empresas no exterior 1 2 3 4 5 
Empregados multiplicadores do conhecimento 1 2 3 4 5 
Exigência de certificações ofertadas por instituições especializadas 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)________________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

16. Nessa empresa os usuários das tecnologias necessitam de conhecimentos de: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 
1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

 

Conhecimento básico de informática 1 2 3 4 5 
Conhecimento das rotinas e procedimentos administrativos da empresa 1 2 3 4 5 
Conhecimento de operação de software e equipamentos 1 2 3 4 5 
Conhecimento das novidades do setor 1 2 3 4 5 
Conhecimento de Sistemas de Gestão Empresarial 1 2 3 4 5 

Outro (especifique)___________________________________. 1 2 3 4 5 
 

17. Nessa empresa os usuários das tecnologias necessitam ter habilidades de: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir:  
1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

Relacionamento com clientes, equipe e parceiros (fornecedores de tecnologia em 
geral) 

1 2 3 4 5 

Compartilhamento de conhecimento (disseminar informações) 1 2 3 4 5 
Análise e solução de problemas 1 2 3 4 5 
Execução ordenada de tarefas 1 2 3 4 5 
Liderança da equipe 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)______________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

18. Nessa empresa os usuários tecnologias necessitam apresentar atitudes de: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 
1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito. 

Aceitação do novo 1 2 3 4 5 
Colaboração com os colegas de trabalho 1 2 3 4 5 
Interesse pelos problemas da empresa e sugestão de melhorias 1 2 3 4 5 
Busca de novos conhecimentos 1 2 3 4 5 
Interesse em aprender novas tecnologias 1 2 3 4 5 
Rejeição à improvisação 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)____________________________________________. 1 2 3 4 5 
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BLOCO IV: IMPACTO: DESEMPENHO ECONÔMICO E OPERACIONAL 

 
19. Nessa empresa a utilização de tecnologias de Supply Chain Management (SCM) 

gerou impactos em termos de: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 

1. Nenhum. 2. Pouco. 3. Moderado. 4. Bastante. 5. Muito   
Redução de custos  1 2 3 4 5 
Integração dos dados da cadeia de suprimentos  1 2 3 4 5 
Aumento da velocidade de acesso às informações 1 2 3 4 5 
Maior segurança/sigilo no fluxo de informações. 1 2 3 4 5 
Maior credibilidade das informações. 1 2 3 4 5 
Aumento de despesas com atualização de software. 1 2 3 4 5 
Aumento de despesas com treinamento. 1 2 3 4 5 
Disponibilização de novos canais de acesso para os clientes. 1 2 3 4 5 
Agilidade nos processos de recepção e expedição 1 2 3 4 5 
Oferta de produtos e serviços customizados aos clientes. 1 2 3 4 5 
Aumento de participação de mercado 1 2 3 4 5 
 Aumento da visibilidade da marca 1 2 3 4 5 
Aumento do investimento em infraestrutura tecnológica 1 2 3 4 5 
Aumento da produtividade da frota    1 2 3 4 5 
Redução dos erros de coleta, processamento e entrega de pedidos 1 2 3 4 5 
Redução de sinistros (perda ou roubo de cargas em movimentação) 1 2 3 4 5 
Redução nas horas extras e melhor utilização das horas trabalhadas  1 2 3 4 5 
Redução da exposição dos clientes ao risco. 1 2 3 4 5 
Aumento das taxas de entrega dentro dos prazos estabelecidos 1 2 3 4 5 
Redução dos erros operacionais quanto ao endereçamento para a 
armazenagem 

1 2 3 4 5 

Melhor aproveitamento da área útil para a armazenagem 1 2 3 4 5 
Melhoria no atendimento das necessidades dos clientes. 1 2 3 4 5 
Melhoria da comunicação com os clientes. 1 2 3 4 5 
Melhoria na negociação com os clientes. 1 2 3 4 5 
Melhoria da comunicação interna. 1 2 3 4 5 
Rapidez para detectar, analisar e corrigir os erros operacionais  1 2 3 4 5 
Outro (especifique)_____________________________________________. 1 2 3 4 5 

 

20. Nessa empresa o uso das tecnologias de Supply Chain Management (SCM) 
promoveu as seguintes mudanças: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir: 
1. Nenhum; 2. Pouco; 3. Moderado; 4. Bastante; 5. Muito 

Criação de novas funções 1 2 3 4 5 
Extinção de funções 1 2 3 4 5 
Automação de tarefas manuais 1 2 3 4 5 
Transparência de processos 1 2 3 4 5 
Novos processos 1 2 3 4 5 

Melhoria dos processos existentes 1 2 3 4 5 

Decisões rápidas e eficientes 1 2 3 4 5 
Eliminação de documentos em papel 1 2 3 4 5 
Troca constante de conhecimento 1 2 3 4 5 
Monitoração das transações 1 2 3 4 5 
Novos processos de armazenagem de dados e gestão das informações. 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)___________________________________________. 1 2 3 4 5 
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21. Nessa empresa o uso das tecnologias de Supply Chain Management (SCM) gerou as 
seguintes mudanças nos empregados: 
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 
1. Discordo totalmente; 2. Discordo Parcialmente; 3. Nem concordo, nem discordo; 4. 
Concordo parcialmente; 5. Concordo totalmente. 

Empregados mais especializados  1 2 3 4 5 
Empregados com mais conhecimento na operação das tecnologias de SCM 1 2 3 4 5 
Empregados com mais conhecimento para desenvolver novas tecnologias de 
SCM 

1 2 3 4 5 

Empregados com mais conhecimento para buscar e selecionar novas tecnologias  1 2 3 4 5 
Empregados com mais conhecimento para melhorar as tecnologias de SCM 1 2 3 4 5 
Empregados com mais conhecimento de ferramentas para transmitir e receber 
informação. 

1 2 3 4 5 

Empregados com mais conhecimento das necessidades dos clientes. 1 2 3 4 5 
 
 

22. Nessa empresa, a vantagem competitiva é baseada nos seguintes aspectos:  
Anote um X na coluna correspondente à sua avaliação de acordo com a escala a seguir. 
1. Nâo é importante. 2. Pouco importante. 3. Moderadamente importante. 4. Importante. 5. Muito 
importante. 

Agilidade no lançamento de novos serviços/produtos 1 2 3 4 5 

Preço 1 2 3 4 5 
Atendimento de nichos de clientes específicos 1 2 3 4 5 
Atender de vários clientes de perfis variados 1 2 3 4 5 
Localização de fácil acesso 1 2 3 4 5 
Atendimento rápido 1 2 3 4 5 
Confiança 1 2 3 4 5 

Atendimento cordial 1 2 3 4 5 
Rapidez nos resultados 1 2 3 4 5 
Inovação 1 2 3 4 5 
Infra-estrutura e instalações 1 2 3 4 5 
Uso de tecnologias avançadas 1 2 3 4 5 
Qualificação da equipe 1 2 3 4 5 
Qualidade da entrega 1 2 3 4 5 
Outro (especifique)________________________________________________. 1 2 3 4 5 
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