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RESUMO 

 

O ambiente competitivo global está forçando as organizações a se tornarem enxutas e eficazes. 

Como resultado, um número crescente de empresas está buscando a inovação para trazer 

eficiência em suas áreas de operação para se manterem competitivas. As Instituições de Ensino 

Superior - IES, enfrentando a competitividade no setor de educação, buscam formas de se 

diferenciar por meio do desenvolvimento de novos métodos de ensino e processos em serviços 

mais eficazes, com qualidade superior a custos suportáveis. Nesse sentido o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar se a Inovação é fator de Vantagem Competitiva nos Cursos Superiores 

a Distância no Brasil. Trata-se de um estudo do tipo seccional, utilizando-se de métodos mistos 

(Quali/Quant.). Os dados qualitativos foram levantados por meio de doze entrevistas 

estruturadas com gestores de cursos à distância e analisados por meio de análise de categorias 

com o uso de software NVivo. Os dados quantitativos foram levantados por meio de 117 

questionários, utilizando escala validada por Cravo (2008) e analisados com o uso de softwares 

SmartPLS e SPSS. Foram identificados quatro constructos na escala de mensuração da variável 

independente Inovação Tecnológica (Vanguarda tecnológica, Postura Inovadora, Vantagem em 

Custo e Riscos Associados à Inovação) e cinco constructos na escala de mensuração da variável 

dependente Vantagem Competitiva (Desenvolvimento de Produtos, Incentivos à Participação e 

Novas Ideias, Base de Conhecimento Interno, Mecanismos de Isolamento e Raridade de 

Recursos). Por meio da análise fatorial, analisou-se a correlação dos fatores de inovação 

tecnológica e da vantagem competitiva. Identificou-se a existência de correlação de 0,898 entre 

essas duas variáveis. 

 

Palavras-chave: Inovação. inovação tecnológica. vantagem competitiva. educação superior. 

ensino superior a distância. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The global competitive environment is forcing organizations to become lean and effective. As 

a result, a growing number of companies is looking for innovation to bring efficiency in their 

areas of operation to keep competitive. Higher Education Institutions - HEI, facing competition 

in the education sector, look for ways to differentiate themselves through the development of 

new teaching methods, more efficient processes and services with superior quality at affordable 

costs. In this sense, the present study aimed to assess whether the Innovation is a Competitive 

Advantage factor in Distance College in Brazil. It is a study of the sectional type, using mixed 

methods (Qual/Quant). Qualitative data were collected through structured interviews with 

twelve managers of distance learning courses and analyzed by categories of analysis using 

NVivo software. Quantitative data were collected through 117 questionnaires using scale 

adapted Cravo (2008) and analyzed using SPSS and SmartPLS software. Four constructs were 

identified on the scale of measurement of independent Technological Innovation variable 

(technological cutting edge, innovative posture, advantage in cost and risks associated with 

innovation) and five constructs in the variable measurement scale dependent Competitive 

Advantage (product development, incentives for participation and new ideas, internal base 

knowledge, isolation mechanisms and rarity of resources). Through factor analysis, we 

analyzed the correlation of technological innovation factors and competitive advantage, finding 

a correlation of 0.898 between these two variables. 

 

Keywords: Innovation. Technological Innovation. Competitive Advantage. College 

Education. Distance Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A existência de um elevado número de organizações e a diversidade das formas 

organizacionais deve-se ao fato destas buscarem atender às contingências ambientais por meio 

da diversificação, e não pela mudança adaptativa, conforme proposto pela teoria de 

contingências. Dessa forma, a complexidade das organizações demanda decisões que precisam 

ser tomadas cada vez mais rapidamente e sob condições de consideráveis incertezas (DIAS, 

2007). 

O ambiente competitivo global está forçando as organizações a se tornarem enxutas e 

eficazes. Como resultado, um número crescente de empresas à busca de inovação para trazer 

eficiência em todas as áreas de sua operação para se manterem competitivas (LEE; LEE; 

SCHNIEDERJANS, 2011). 

O manual de Oslo (OCDE, 1997) conceitua que as inovações ocorrem nas 

organizações por meio de mudanças capazes de criar melhorias de desempenho organizacional, 

podendo incidir sobre os processos, produtos/serviços, marketing ou ainda sobre a gestão 

organizacional. Subramanian e Nilakanta (1996) apontam que a adoção de inovações estimula 

a organização e leva a um melhor desempenho organizacional e, esse desempenho superior 

pode ser uma vantagem competitiva. As empresas que são capazes de acumular recursos e 

capacidades que são valiosos, não-substituíveis, difíceis de imitar irão conseguir uma vantagem 

competitiva sobre as empresas concorrentes (BARNEY, 1991; DIERICKX; COOL, 1989; 

DYER, 1996). 

Esses recursos segundo Bar-Eli; Galily e Israeli (2008) são utilizados para apoiar a 

busca da firma por vantagem competitiva. Vantagem competitiva é definida pelos autores como 

a capacidade de usar recursos internos da firma para a implementação de uma estratégia de 

criação de valor que não está sendo implementada pelos concorrentes e que a concorrência não 

pode copiar ou imitar. Moreira e Queiroz (2007) afirmam que a empresa pode conseguir a 

vantagem em virtude de seu tamanho ou do tamanho de seus ativos, mas sem dúvida, a 

habilidade para mobilizar conhecimento, tecnologia e experiência para criar produtos, 

processos ou serviços está contando cada vez mais. 

Na educação, especificamente, na superior, pode-se entender a inovação como o 

conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da organização do ensino 

universitário, provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre concepções 

intrínsecas à missão da educação superior (MASETTO, 2004). 
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As Instituições de Ensino Superior - IES, enfrentando a competitividade no setor de 

educação, buscam formas de se diferenciar por meio do desenvolvimento de novos métodos de 

ensino, processos e serviços mais eficazes, com qualidade superior a custos suportáveis. Neste 

contexto competitivo, a inovação de processos ganha importância significativa, pois processos 

melhorados ou inéditos contribuem para a atração e retenção de alunos (GUIMARÃES et al., 

2012). 

Gadotti (2000) aponta que a evolução das novas tecnologias, centrada na comunicação 

de massa e na difusão do conhecimento, presentes na aprendizagem à distância, sobretudo as 

baseadas na internet, parecem ser a novidade educacional neste início de novo milênio. A 

educação opera com a linguagem escrita e, a cultura atual dominante vive impregnada por uma 

nova linguagem, a da televisão e a da informática, particularmente a linguagem da internet. 

O número de estudantes no ensino superior brasileiro tem apresentado considerável 

crescimento, em 2013 o total de estudantes que ingressaram no ensino superior chegou a 

2.742.950, um número 76,4% maior do que o registrado há dez anos (1.554.664) 

(RODRIGUES; MORENO, 2015). Os autores apontam que o número de matrículas no ensino 

superior à distância saltou de 49.911 em 2003 para 1.153.572 em 2013. Schincariol (2014) 

aponta que o percentual de matrículas em curso superior na modalidade de ensino à distância 

possa alcançar 40 a 45% nos próximos anos. 

As redes de ensino surgiram no país há cerca de dez anos, mas agora ganham um novo 

impulso. Algumas redes de ensino têm investido na expansão por meio de compras de outras 

instituições e as que mais vem se destacando na aquisição de faculdades e universidades são os 

grupos Kroton e Anhanguera. Entre fevereiro do ano passado e maio deste ano, ocorreram 33 

operações de fusão e aquisição no setor, que movimentaram R$ 3 bilhões, 85% desse volume 

foram de operações comandadas por essas duas empresas (OSCAR, 2012). 

O grupo Kroton, dono das escolas e faculdades Pitágoras, entraram em bolsa com oito 

faculdades e hoje conta com 53 campi no ensino superior, localizados em 10 estados do Brasil 

e em 39 municípios, além de 447 polos ativos de graduação de EaD, com mais de 417 mil 

alunos de Ensino Superior (KROTON, 2012). A fusão dos grupos de educação Anhanguera e 

Kroton criou a 17ª maior empresa da Bovespa em termos de valor de mercado. A nova empresa 

passa a ter valor de mercado R$ 24,48 bilhões (GLOBO.COM, 2014). 

Segundo Kalena (2014) o momento é propício para empresários ligados à educação, a 

Bertelsmann, empresa multinacional de mídia e serviços, em parceria com a Bozano 

Investimentos, grupo brasileiro de gestão de recursos, anunciou a criação do BR Education 
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Ventures, fundo destinado a investir R$ 100 milhões em empresas inovadoras brasileiras que 

atuem no setor de tecnologias educacionais. 

Guimarães et al. (2012) aponta que o crescimento do setor de ensino passa 

necessariamente pela competividade entre as IES, que buscam formas de se diferenciar por 

meio do desenvolvimento de novos métodos de ensino, processos e serviços mais eficazes, com 

qualidade superior a custos suportáveis para as IES, pois processos melhorados ou inéditos 

contribuem para a atração de novos alunos e retenção dos estudantes. 

Considerando esses aspectos especialmente a importância que esse setor de estudo 

representa o presente estudo foi delimitado ao Setor de Educação a Distância, com o foco 

voltado às IES. Trata-se de uma parcela das instituições de ensino superior que têm atenções 

constantemente voltadas às inovações e que apresentam características de concorrência. 

Considerando-se a relevância de inovação no que diz respeito à manutenção e desenvolvimento 

no mercado das empresas no setor, o estudo pretende responder a seguinte questão: A Inovação 

é um fator de Vantagem Competitiva nos Cursos Superiores a Distância no Brasil?  

Buscando responder à pergunta de pesquisa, o presente estudo teve por objetivo geral: 

Verificar se a Inovação é fator de Vantagem Competitiva nos Cursos Superiores a 

Distância no Brasil. Sendo assim, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) 

identificar as inovações presentes nos cursos superiores a distância no Brasil; b) 

identificar as vantagens competitivas presentes nos cursos superiores a distância no 

Brasil; c) identificar um instrumento para avaliação de inovação e vantagens 

competitivas; d) adaptar o instrumento para avaliação de inovação e vantagens 

competitivas nos cursos superiores a distância no Brasil; e) avaliar o instrumento de 

avaliação de inovação e vantagens competitivas nos cursos superiores a distância no 

Brasil; f) verificar se as inovações levam a vantagens competitivas nos cursos superiores 

a distância no Brasil. 

Por meio de uma pesquisa de métodos mistos (qual+quan) com estratégia de 

triangulação concomitantemente recomendadas por Creswell (2010), e tomando como base as 

teorias da inovação tecnológica e da vantagem competitiva, pretende-se contribuir para a 

discussão da inovação e da vantagem competitiva em um novo contexto.  

Atualmente, a inovação é reconhecida como fator chave para sobrevivência da 

organização em um ambiente mercadológico cada vez mais globalizado e competitivo. A 

percepção de que é necessário inovar para se obter sucesso é tida como um fato a ser discutida. 

Parece que a garantia da sobrevivência está em diferenciar-se, seja em produzir um produto 

novo, um produto aperfeiçoado, um serviço com características diferenciais para agradar o 
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cliente, o fornecedor e a sociedade ao qual está inserido. Ser inovador é a meta, utilizar essa 

inovação como vantagem competitiva é o desafio.  

Longanezi (2008) citando o artigo Industry Gets Religion do The Economist (1999) 

aponta que a inovação se tornou a religião da indústria no final do século XX. Também Cooper 

(1998) afirma Inove ou Morra! em Mensagem à Liderança Sênior das Empresas 

(LONGANEZI, 2008). 

A importância da inovação para a competitividade é entendida e deve ser amplamente 

avaliada, tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial. Vários autores (CHEN; LAI; 

WEN, 2006a; OECD, 2005; PORTER, 1980; PRAHALAD; HAMEL, 1990; TEECE, 1986; 

VAN DE VEN; POOLE, 1990; WOLFE, 1994) já apontaram a necessidade de as organizações 

inovarem para obterem sucesso sustentável no ambiente em que atuam.  

Desse modo, o problema a ser analisado pela pesquisa é importante para as IES que 

ofertam cursos a distância, pois tratar de um trabalho útil na busca da avaliação, criação e/ou 

potencialização da inovação e de vantagem competitiva em tais organizações. Tornando-se 

mais competitivas pelo uso da inovação e da vantagem competitiva, estas IES estarão também 

fortalecendo a capacidade produtiva da cidade e da região onde estão instaladas, podendo 

melhorar o nível de conhecimento, aumentar a geração de empregos, arrecadações, melhorar a 

imagem da região no cenário nacional, em suma melhorar o desempenho. 

A presente tese está organizada da seguinte forma: além desta breve introdução, a 

sessão 2 apresenta a revisão literária que fundamentam a pesquisa, enquanto a sessão 3 

apresenta os detalhamentos metodológicos do estudo. Na sessão 4 são apresentadas as análises 

dos dados construídos durante a pesquisa: o item 4.1 se destina à etapa qualitativa, 4.2 se destina 

à etapa quantitativa. Por fim na seção 5 são realizadas as conclusões da pesquisa onde são 

apresentadas suas limitações e sugestões para novas investigações. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nessa seção serão discutidos os conceitos e constructos teóricos pertinentes ao tema 

deste estudo. Inicialmente será apresentado o referencial sobre Inovação, conceitos e 

características; tipos de inovação; gestão da inovação e inovação tecnológica. Na sequência 

apresenta-se a Vantagem Competitiva, conceitos e características; fontes de vantagem 

competitiva e, vantagem competitiva sustentável. A posteriori apresenta-se o Setor de 

Educação, algumas peculiaridades do ensino; características do ensino superior à distância e, 

por fim, inovação, vantagem competitiva e educação. 

 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

Segundo Tidd, Bessant e Pavitt (2008), o “pai” dos estudos sobre inovação foi Joseph 

Schumpeter, seu argumento era simples: os empresários procurarão fazer uso de inovação 

tecnológica - um novo produto/serviço ou um novo processo para produzi-lo - a fim de obter 

vantagem estratégica. 

O termo inovação vem sendo abordado com diferentes sentidos e aplicações pela 

literatura em geral. Barbosa e Cintra (2012) ilustram que, a inovação teria aplicações e sentidos 

distintos, sendo confundida, por exemplo, com invenção. A invenção está associada a 

descobertas, enquanto inovação é um termo mais amplo, que pode ocorrer no desenvolvimento 

de produtos, processos ou em gestão (ROBERT, 1995). O processo de inovação não pode ser 

separado do contexto estratégico e competitivo de uma empresa, seja ela qual for.  

Em sua essência, a palavra inovação significa introduzir novidades (JUGENT; SILVA, 

2013). Argumentam ainda que as atividades de inovação derivam da exploração de mudanças 

e das possibilidades de fazer as coisas de maneiras diferentes ou novas. Nesse sentido, Afuah 

(1998) afirma que a inovação é a utilização de novos conhecimentos para oferecer um novo 

produto ou serviço que os clientes querem. A inovação pode ser classificada como incremental 

ou radical, ou seja, em função de como os novos conhecimentos ou novos produtos impactam 

sobre uma empresa. Uma vez que conhecimento reforça a capacidade da empresa de oferecer 

produtos, uma mudança no conhecimento implica uma mudança na capacidade da empresa para 

oferecer um produto novo. 

Barbosa e Cintra (2012) afirmam que a inovação organizacional é o desenvolvimento 

de novo método organizacional ou uma nova forma de gerir as práticas de negócio da empresa, 
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a organização do trabalho ou as suas relações externas.  Para a Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico - OCDE, uma inovação é a implementação de um produto (bem 

ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005). 

Afuah (1998) propôs um modelo genérico, que denominou de “Cadeia do Lucro”, em 

que a inovação é um elemento fundamental para explicar a obtenção de lucro pelas empresas 

como exibido na figura 1. De acordo com esse modelo, a capacidade da firma obter produtos 

de baixo custo e diferenciados vai depender de suas competências e de seus atributos.  

Competências conforme Zilber, Lex e Moraes (2008) são as habilidades que a firma 

deve possuir para desenvolver atividades que permitam oferecer aos clientes produtos de baixo 

custo ou produtos diferenciados; estas habilidades podem se manifestar em atividades que vão 

desde o projeto de um produto até sua distribuição aos consumidores. 

Ainda segundo os autores, os atributos são características que a empresa deve possuir, 

exceto aquelas classificadas como competências, que permitem à empresa obter melhores 

resultados; os atributos podem ser marcas, patentes, reputação, localização geográfica, canais 

de distribuição, etc. As competências e os atributos se reforçam mutuamente e ambas dão 

sustentação ao conhecimento tecnológico e de mercado. Conforme figura 1 a seguir: 

Figura 1 - A Cadeia do Lucro 

 

Fonte: Adaptado de Afuah (1998) e Zilber, Lex e Moraes (2008). 

 

Drucker (1991) definiu conhecimento tecnológico como sendo o conhecimento dos 

componentes, de vínculos existentes entre eles, dos métodos, dos processos e das técnicas 

usadas para gerar um produto ou serviço, enquanto que conhecimento mercadológico é o 
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conhecimento dos canais de distribuição, dos usos do produto, das expectativas do consumidor, 

suas preferências, suas necessidades e seus desejos. Afuah (1998) mostra em seu modelo que o 

conhecimento tecnológico, o conhecimento de mercado, as competências e os atributos de uma 

empresa dependem da sua estratégia, da sua estrutura organizacional, dos sistemas, das pessoas 

do ambiente local e de eventos fortuitos originados no meio ambiente.  

O lucro pode ser aumentado se os custos puderem ser reduzidos e se o preço se 

mantiver inalterado, coeteris paribus; o lucro pode também ser aumentado se os novos atributos 

do produto justificar preço superior, e se o custo puder ser mantido inalterado, coeteris paribus. 

Por isso, as empresas oferecem produtos que apresentam atributos superiores, que justifiquem 

a prática de preços premium, ao mesmo tempo em que buscam formas de reduzir seus custos, 

mantendo assim afastados seus concorrentes. Segundo Afuah (1998), esses objetivos só podem 

ser atingidos por meio da inovação. 

 

2.1.1 Tipos de Inovação 

 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) fizeram um diagnóstico das tipologias de inovação 

quanto às seguintes perspectivas: inovação em produto: mudanças nas coisas 

(produtos/serviços); inovação de processos: mudanças na forma em que os produtos/serviços 

são criados e entregues; inovação da posição: mudanças no contexto em que produtos/serviços 

são introduzidos; inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. Assim essa abordagem de contingência assume que não há "uma 

melhor maneira "para estruturar ou criar estratégias, nem há um melhor tamanho de empresa; 

tudo depende sinergia entre uma série de fatores. 

Segundo Damanpour (1991) pesquisas anteriores já abordaram a distinção dos tipos 

de inovação, porém é necessário identificar os determinantes da inovação em si para a 

compreensão do comportamento das organizações ao adotar a inovação. Para Damanpour e 

Gopalakrishnan (2001), quando os fatores estão alinhados, as empresas experimentam 

desempenho acima da média do que quando eles não são. Fatores contingenciais como: natureza 

da inovação; inovação: geração e adoção; inovação: radical versus incremental; dinamismo 

ambiental, listados pelos autores, contribuem para o desempenho das empresas.  Abaixo, 

destaca-se os seguintes fatores contingenciais:  

a) natureza da inovação: estudiosos geralmente definem a inovação como o 

desenvolvimento e a utilização de novas ideias ou comportamentos nas 

organizações manifestado em termos de um novo produto, serviço ou método de 



21 

 

produção ou um novo mercado, estrutura organizacional, ou sistema 

administrativo (ACHILLADELIS; ANTONAKIS, 2001; DAMANPOUR; 

GOPALAKRISHNAN, 1998; DAMANPOUR; OECD, 2005; WISCHNEVSKY, 

2006).  

b) inovação: geração e adoção: a geração de inovação refere-se às situações em que 

uma empresa internamente gera um produto, processo ou tecnologia que antes era 

desconhecido para o mercado em que a empresa opera (DAMANPOUR; 

WISCHNEVSKY, 2006). Se uma empresa adota a inovação, por outro lado, 

assimila conhecimentos e tecnologias que foram desenvolvidas em outros lugares 

e que são novos para a organização. Distinguir entre a exploração e 

aproveitamento, entre inovação e imitação (BROZEN, 1951; DAMANPOUR; 

GOPALAKRISHNAN, 2001; DAMANPOUR; WISCHNEVSKY, 2006; 

GOPALAKRISHNAN; DAMANPOUR, 2000; LIEBERMAN; 

MONTGOMERY, 1998; MARCH, 1991; SCHUMPETER, 1961; SIRÉN; 

KOHTAMÄKI; KUCKERTZ, 2012; TEECE, 1986). 

c) inovação: radical versus incremental: as inovações radicais são caracterizadas 

por serem novas e totalmente diferente do "estado da arte" que já existe (inovação 

descontínua), enquanto inovações incrementais representam melhorias que não 

quebram com a tecnologia existente (DAMANPOUR, 1991; TUSHMAN; 

ANDERSON, 1986). Podem ainda ser: tecnologia emergente, inovação 

arquitetônica, tecnologia disruptiva (ABERNATHY; CLARK, 1985; DAY; 

SCHOEMAKER, 2000; GATIGNON et al., 2002). 

d) dinamismo ambiental:  Mintzberg (1979) aponta quatro dimensões para avaliar 

o ambiente: o dinamismo, a complexidade, diversidade e hostilidade. Dess e Beard 

(1984) reforçam algumas das dimensões tais como: dinamismo, complexidade e 

hostilidade. As condições ambientais variam por causa da natureza da 

concorrência em uma indústria (hostilidade), o estágio do ciclo de vida da 

indústria (hostilidade, dinamismo), o ritmo de mudança das tecnologias que a 

indústria domina (dinamismo), a extensão da interconexão entre constituintes no 

ambiente (complexidade), o número de interessados que as organizações 

enfrentam (diversidade) e, finalmente, na medida dos recursos disponíveis para a 

empresa (hostilidade).  

Schroeder (1990) identifica na literatura três padrões que orientam a evolução do 

impacto das inovações: 
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I. As inovações não surgem na sua forma final, mas continuam a desenvolver e 

melhorar;  

II. As inovações tendem a desenvolver em grupos que dependem uns dos outros para 

sinergias para alcançar pleno potencial;  

III. As inovações não são adotadas por todas as empresas simultaneamente. 

 

Perez-Luno, Gopalakrishnan e Cabrera (2014) apontam que o dinamismo tem um 

impacto mais significativo na inovação. Segundo eles, isso faz sentido porque uma rápida 

mudança e incerteza exigem uma resposta rápida e adaptação organizacional por meio da 

inovação (DAMANPOUR; GOPALAKRISHNAN, 1998; D’AVENI, 1996; MCARTHUR; 

NYSTROM, 1991; SUAREZ; LANZOLLA, 2007; SAVIOTTI; PYKA, 2008; ZMUD, 1984). 

Os estudos de Freeman (1987) revelam que a inovação pode ocorrer de forma 

incremental, radical, mudanças do sistema tecnológico e revolução tecnológica. Como inovação 

radical tem-se o desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou forma de 

organização da produção inteiramente nova, representando uma ruptura estrutural com o padrão 

tecnológico anterior, originando novas indústrias, setores e mercados. As inovações 

incrementais referem-se à introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou 

organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração na estrutura industrial 

(LASTRES; ALBAGLI, 1999). 

Para a OECD (2005) existem quatro tipos de inovação: de produto, de processo, de 

marketing e organizacional. 

 Inovação de produto - refere-se a um novo bem/serviço ou com melhoramento 

inquestionável em termos de especificação técnica, componente, material, 

software agregado, facilidade de utilização ou outras características funcionais. 

Essa inovação pode advir do desenvolvimento de um novo uso para um produto 

já existente; assim como mudanças em materiais, componentes e outras 

características que aprimorem o desempenho. 

 Inovação de processo - introdução de um novo ou melhorado método de 

produção ou distribuição, em técnicas, equipamentos e software, objetivando 

reduzir custos de produção e distribuição. Novas ou otimizadas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) incluem-se no conceito de inovação de processo 

quando se busca tornar mais eficiente e elevar a qualidade de uma atividade 

auxiliar. 
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 Inovação de marketing - traz mudanças significativas na concepção de um 

produto, embalagem, posicionamento, promoção ou fixação de preço, com o 

objetivo de atender as necessidades do consumidor, ou reposicionando um 

produto no mercado para vender mais. Inovação em marketing relaciona-se ao 

método que ainda não tenha sido utilizado pela empresa e envolve mudanças de 

design, como forma e aparência, desde que não haja alteração nas características 

funcionais. Veicular a marca em filmes ou programas de televisão, com o endosso 

de celebridades, ou associar a marca a um time de futebol, por exemplo, são 

também incluídas neste tópico. 

 Inovação organizacional - introdução de métodos organizacionais na empresa, 

local de trabalho ou relações externas que resultem em redução de custos 

administrativos ou de suprimentos ou que estimulem a satisfação (e a 

produtividade) no local de trabalho, com o ganho de ativos não negociáveis, como 

conhecimento externo não codificado. Novas práticas para melhorar o 

compartilhamento do aprendizado e do conhecimento internamente na empresa, 

como sistemas de educação e treinamento, assim como gerenciamento da cadeia 

de fornecedores, reengenharia de negócios e sistemas de controle de qualidade. 

Igualmente os novos métodos de distribuição de responsabilidades e poder de 

decisão, com o encorajamento de contribuição de ideias. 

Ainda nesse sentido o Manual de Oslo (OECD, 2005), postula que uma inovação de 

produto e processo pode envolver uma série de atividades científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais, ou seja, as inovações tecnológicas de produto e 

processo são as implantações de produtos e processos tecnologicamente novos ou com 

substanciais melhorias. 

Olhando sob um outro prisma, a taxa e velocidade são duas formas comuns de medição 

da inovação organizacional (GOPALAKRISHNAN; DAMANPOUR, 2000). Alguns 

pesquisadores têm avaliado inovação organizacional com base no número de inovações que 

uma organização adota a partir de um conjunto disponível de inovações dentro de um 

determinado período de tempo. Organizações com uma alta taxa de adoção de inovações, 

adotam com mais frequência e de forma mais consistente. A velocidade de adoção está 

relacionada à velocidade com que a organização adota uma inovação após a sua primeira 

apresentação em outro lugar, muitas vezes, na indústria. Ela reflete a disposição e propensão 

para inovar de uma organização (SUBRAMANIAN; NILAKANTA, 1996).  
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Na proposição de Rogers (1995), no tocante aos atributos percebidos, fica nítido que 

algumas características como: vantagem relativa, compatibilidade, testagem e observabilidade 

podem facilitar a adoção de uma inovação, pois estão associados positivamente com a sua taxa 

de adoção; outras, como por exemplo a complexidade, pode dificultar, pois está negativamente 

relacionada com a taxa de adoção 

Por meio de um esforço consciente para categorizar os atributos de inovações em 

dimensões que parecem relevantes a uma pesquisa, Wolfe (1994) confere maior generalidade 

ao estudo da inovação. O quadro 1 a seguir, define os atributos identificados pelo autor, a partir 

dos estudos de inúmeros pesquisadores da inovação. 

Quadro 1 - Definição de atributos para a inovação 

Atributos de 

inovações 
Definição 

Adaptabilidade 
Flexível vs. Inflexível. A habilidade de refinar, elaborar e modificar uma inovação 

de acordo com as necessidades e os objetivos de quem a implementa. 

Centralidade 
Central vs. Periférica. O grau em que a inovação se refere às tarefas diárias da 

organização, envolvendo atividades críticas à performance organizacional. 

Compatibilidade 

O grau em que uma inovação é consistente com valores existentes, com 

experiências passadas e com necessidades para um novo adotante. 

Complexidade 

Complexidade 
Baixa vs. Alta. A extensão em que a inovação é percebida como relativamente 

difícil para ser entendida e utilizada 

Custo Extensão dos investimentos financeiros iniciais e despesas de implementação. 

Divisibilidade 

O grau em que a inovação é um conjunto coeso de partes interligadas em oposição 

a ser um constructo maleável de partes independentes que podem ser adotadas 

separadamente. 

Duração O período de tempo em que a mudança é aplicável e em que deve persistir 

Finalidade 
A extensão em que uma inovação é adotada na busca por prestígio, lucro ou 

efetividade organizacional. 

Foco organizacional 
Técnico vs. Administrativo. O aspecto da organização em que a inovação é mais 

relevante 

Forma 
Material vs. Social. Esta classificação diferencia a inovação em objetos materiais 

ou físicos de inovações sociais, programáticas ou de procedimentos. 

Grau de novidade 

Radical vs. Incremental. A extensão em que uma inovação representa mudanças 

tecnológicas e, portanto, implica em novos comportamentos para os membros e 

subsistemas organizacionais 

Incerteza 
Baixa vs. Alta. Conhecimento acerca da ligação exequível entre os insumos, os 

processos e os resultados da inovação. 

Magnitude 

O grau de desajuste no status organizacional que a inovação implica. Áreas 

organizacionais que podem ser afetadas por uma inovação incluem arranjos 

estruturais, recursos humanos e finanças. 

Penetração 

Baixa vs. Alta. A proporção em relação ao conjunto de comportamentos que 

ocorrem na organização que devem ser afetados pela inovação, de modo que 

corresponde a uma função de quantos membros da organização devem alterar seus 

comportamentos 

Risco 
Baixo vs. Alto. Nível de risco em termos de confiabilidade ao qual a organização é 

submetida devido à inovação. 

Vantagem relativa 
A extensão com que uma inovação é percebida como melhor do que a ideia que ela 

substitui. 

Visibilidade 
Baixa vs. Alta. A extensão em que os resultados da inovação são visíveis aos 

outros. 

Fonte: Adaptado de Wolfe (1994, p. 419). 
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Conforme observa-se no quadro 01 as categorias definidas por Wolfe (1994) para os 

atributos da inovação representam importante contribuição para os esforços de caracterização 

do fenômeno, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada acerca das formas pelas 

quais a inovação pode ocorrer no âmbito das organizações, conforme explica Sousa (2006). 

Nesse sentido, Cravo (2008, p. 69) aponta que para inovar a organização necessita: 

a) postura inovadora: capacidade de implementar inovações tecnológicas de modo 

sistemático para responder às exigências do mercado; 

b) vanguarda tecnológica - first movers: a organização entende a transformação 

tecnológica como um dos fatores impulsionadores para obtenção de vantagem 

competitiva, sendo precursora das inovações em seu mercado; 

c) vantagem em custos: melhoria no processo produtivo ou a alteração de um 

processo existente, introduzidas com o objetivo de reduzir custos, melhorar a 

qualidade ou aumentar a capacidade produtiva; 

d) riscos associados à inovação: realizar melhorias constantes em seus processos 

internos é menos arriscado do que promover inovações em sua linha de produtos 

e) seguidores de mercado: a empresa entra em novos mercados ou lança novos 

produtos somente após o teste de viabilidade realizado pelos inovadores. 

 

2.1.2 Gestão da Inovação no âmbito das organizações 

 

No contexto organizacional, a inovação, “parece ser um requisito para aprimorar a 

produtividade e os impactos de estudos sobre gestão nas organizações” (BIRKINSHAW;  

HAMEL; MOL, 2008 p.831). Nesse sentido, corresponde às atividades gerenciais, técnicas e 

comerciais voltadas à implementação bem-sucedida de novas ideias e práticas, sob a forma de 

novos produtos e processos, cuja utilização pode acarretar vantagens competitivas por meio das 

quais as organizações podem perdurar e crescer (BESSANT, 2003). Por essa razão, a 

identificação de fatores que facilitem ou que dificultem o processo de inovação, pode contribuir 

para a adoção de ações voltadas à sua gestão (SOUITARIS, 2003), pois segundo o autor, não 

existe um melhor meio em termos absolutos para gerir a inovação, uma vez que depende de 

circunstâncias específicas a cada organização. 

Dessa forma a habilidade em gerenciar a inovação no âmbito organizacional, segundo 

Sousa (2006), pode ser considerada como uma das mais requeridas tarefas de administradores 

nas organizações contemporâneas. Dada a globalização dos mercados, torna-se essencial que 
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haja melhor compreensão acerca da dinâmica que alimenta o fenômeno da inovação, bem como 

de suas inter-relações com os efeitos de fatores do ambiente organizacional. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) argumentam que há um reconhecimento cada vez maior 

do mercado em favor das organizações que podem mobilizar conhecimento, experiência e 

capacidade tecnológica para criar e implementar novos produtos, processos e serviços. Para os 

autores, a gestão da inovação consiste em aprender a encontrar a solução mais apropriada para 

o problema de gerenciar de maneira eficaz, e fazê-lo pelos meios indicados dadas às 

circunstancias em que a empresa se encontra. 

Para uma empresa desempenhar uma posição competitiva é importante incorporar a 

inovação na sua estrutura fisiológica, definido em três princípios básicos (SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2009): 

I. A inovação deve ser um processo continuado e não episódico;  

II. A inovação deve ser um processo gerenciado, ela pode começar tanto na 

criatividade como no caos, e em seguida deriva para um processo estruturado com 

definições estratégicas e monitoramento de resultados, aproximando-se até de 

outros conceitos já consolidados no meio da gestão empresarial, como política de 

recursos humanos e gestão da qualidade; 

III. A inovação deve ser feita por métodos e ferramentas específicas. 

 

É importante que o empresário tenha os devidos cuidados com a gestão da inovação, 

procurando envolver todos os setores, comprometendo os funcionários ou até formando núcleos 

de inovação (QUEIROZ, 2012). 

As empresas podem utilizar o ambiente interno e externo da empresa como fonte de 

ideias, bem como utilizar os caminhos internos e externos da empresa para inovar 

(CHRISTENSEN; OLESEN; KJÆR, 2005; SCHERER; LUIS; RIBEIRO, 2011; SCHERER; 

CARLOMAGNO, 2009), se referindo ao termo open innovation – inovação aberta iniciando 

por Chesbrough (2003). 

Mattos, Stoffel e Teixeira (2010) apontam que existem métodos e ferramentas para se 

implantar a gestão da inovação dentro de uma empresa. Segundo os autores uma destas 

ferramentas é a gestão estratégica da inovação (GEI), que pode ser entendida como um processo 

estruturado apoiado em seis dimensões, sendo 5 ligadas aos processos estruturantes e uma 

voltada para avaliar os resultados obtidos. São elas: Método, Ambiente, Pessoas, Estratégia, 

Liderança e Resultados (MATTOS et al., 2010, p. 30). 
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 Método: visa o entendimento de como utilizar sistemas, métodos e ferramentas, 

a fim de sistematizar a inovação dentro da organização; 

 Ambiente: visa o entendimento de como criar um ambiente propício para o 

surgimento de ideias inovadoras; 

 Pessoas: voltada ao entendimento de como estruturar um processo para atrair 

pessoas talentosas, responsáveis pela geração de inovação na empresa; 

 Estratégia: visa o entendimento de como definir um posicionamento estratégico 

capaz de levar a empresa a um estágio de competitividade sustentada pela 

inovação; 

 Liderança: visa o entendimento de como garantir o engajamento da alta 

administração da empresa para promover a gestão estratégica da inovação como 

fator determinante da competitividade dos negócios; 

 Resultados: visa facilitar o entendimento de como mensurar os resultados obtidos 

com a implantação da gestão da inovação na empresa. 

O modelo de gestão da inovação proposto por Tidd, Bessant e Pavitt (2008) divide-se 

em três fases principais: 

 Procura: analisar o cenário (interno e externo) à procura de sinais, e processa os 

sinais relevantes sobre – ameaças e oportunidades para mudança; 

 Seleção: decidir – levando em consideração uma visão estratégica de como uma 

empresa pode se desenvolver melhor – sobre as quais desses sinais deve 

responder; 

 Implementação: traduzir o potencial da ideia inicial em algo novo e a lançar em 

um mercado interno ou externo. 

 

A figura 2 a seguir é uma representação simplificada do processo de inovação proposto 

por Tidd, Bessant e Pavitt (2008). O modelo é muito abrangente e pode envolver praticamente 

qualquer tipo de empresa e mercado. 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) o grande desafio encontrado pelas empresas é testar 

e procurar formas de gerenciar o processo que se constituam uma boa solução para o problema 

da renovação, pois diferentes circunstâncias levam a várias soluções. A empresa deve encontrar 

a sua própria solução e desenvolvê-la em seu próprio contexto. 
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Figura 2 - Representação do processo de inovação 

 

Fonte: Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 88). 

 

Por depender de pessoas, as inovações devem ser geridas por meio do esforço coletivo, 

ou como afirma Bautzer (2009, p. 34), com a colaboração de trabalhadores que possuem como 

diferencial o capital intelectual. Segundo a autora “o conhecimento é o elemento básico da 

mudança e da inovação. É através dele que criamos e que somos ou não capazes de agregar 

pessoas ao redor de ideologias”.  

Portanto, para melhor gerir a inovação no contexto organizacional, as organizações 

precisam encontrar nas novas tecnologias a possibilidade de inovar no processo de gestão do 

conhecimento e tornar as empresas mais competitivas. A vantagem competitiva pode ocorrer 

por meio da inovação para promover a sustentabilidade do negócio. Porém, o desafio mesmo 

nem seria a inovação do produto ou do processo em si, mas a gestão da inovação nas 

organizações e a inovação da própria gestão (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008).  

Em um contexto de intensa inovação no qual também se busca vantagem competitiva 

sustentável, o que realmente importa é a forma como as inovações existentes em 

produto/serviço, ou em seus processos/organizacionais, são geridas no contexto da empresa 

(BARBOSA; CINTRA, 2012). 

Enfim, a gestão da inovação consiste em criar condições melhores de inovações nas 

empresas. A inovação, tem sido considerada um fator relevante capaz de possibilitar vantagem 

competitiva às organizações. 

 



29 

 

2.1.3 Inovação Tecnológica 

 

Rocha (2007) afirma que há mais de 70 anos da sua mais importante publicação, as 

ideias de Schumpeter (1934) constituem-se, ainda hoje, uma referência de grande relevância 

para a compreensão da inovação tecnológica e resgatam um aspecto importante a respeito do 

agente econômico central do processo de inovação tecnológica. A empresa e a rede de relações 

em que se encontra inserida são protagonistas essenciais do processo de inovação e de avanço 

tecnológico. 

As inovações tecnológicas podem ser entendidas como a introdução de 

produtos/serviços ou processos produtivos tecnologicamente novos ou produtos e processos 

existentes com melhorias significativas. Considera-se que uma inovação tecnológica de 

produto/serviço ou processo tenha sido implementada se a mesma tiver sido introduzida no 

mercado (inovação de produto), ou utilizada no processo de produção (inovação de processo) 

(OECD, 2005). 

Para Porter (1990), a mudança tecnológica funciona como um equalizador, 

interferindo positiva ou negativamente a vantagem competitiva das empresas. Nesse sentindo, 

Schumpeter (2003) afirma que as organizações buscam lucros e, portanto, um novo dispositivo 

tecnológico traz alguma vantagem para o inovador. Seja no caso de uma inovação tecnológica 

de processo que aumente a produtividade (conseguindo uma vantagem de custo sobre seus 

concorrentes). Seja no caso de inovação tecnológica de produto, a empresa obtém uma posição 

monopolista devido, ou a uma patente (monopólio legal), ou ao tempo que levam os 

concorrentes para imitá-la (permitindo que a empresa cobre um preço mais elevado do que seria 

possível em um mercado competitivo, obtendo lucro). 

Gerida como processo, a geração de inovação tecnológica pode ser caracterizada como 

um processo multifacetado que envolve a integração de várias funções da empresa e de atores 

externos (OECD, 2005). Ainda segundo a OECD (2005), a inovação tecnológica é alicerçada 

por atividades realizadas na empresa, cujas bases sejam: esforços de P&D, contratação de mão-

de-obra qualificada, aquisição/licenciamento de tecnologias, investimento produtivo e ações de 

marketing. Simultaneamente, a empresa interage e combina seus conhecimentos internos com 

fontes externas de informação e de cooperação tecnológica como: clientes, fornecedores, 

universidades, concorrentes e Institutos de Pesquisa (Públicos e Privados). 

Para Gomes (2009), os fatores condicionantes do mundo globalizado criam novas 

exigências e oportunidades em relação ao desenvolvimento de um modelo sustentável de 

indústria, o qual pressupõe investimentos substanciais em inovação tecnológica. Nesse sentido 
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o processo de inovação deve interagir com atores que buscam modificar ou desenvolver a 

regulação, no sentido de consolidar uma nova tecnologia. 

Além de toda influência externa que uma empresa sofre a partir de seu ambiente 

macroeconômico, exercem um papel fundamental na demanda puxada e, consequentemente, no 

processo de inovação tecnológica as determinações regulatórias empurradas (VEIGA et al, 

2012). 

Figueiredo (1993) afirma que a inovação tecnológica da estrutura produtiva de uma 

sociedade não é alcançada, apenas, com base numa vigorosa infraestrutura científico-

tecnológica, haja visto, que a inovação é um processo político que sofre a intervenção de 

diversos fatores, tais como: a estrutura econômico-financeira da sociedade e das empresas, a 

mobilidade social, a tradição, o perfil dos grupos dirigentes, o sistema de valores da sociedade 

e os mecanismos de comercialização, que se traduzem em forças que entravam ou impulsionam 

o processo de inovação tecnológica. 

Segundo o autor, não é conveniente lamentarmos o atraso tecnológico, típico das 

economias menos desenvolvidas, como a brasileira, mas buscarmos alternativas compatíveis 

com essa amarga realidade e valorizarmos as iniciativas que conduzam à inovação tecnológica, 

principalmente no setor produtivo. 

 

 

2.2 VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Schumpeter (2003) no início do Século XX, propôs a relação entre a inovação 

(produzida pelos empreendedores) e o crescimento econômico, inclusive chegou a influenciar 

linhas do pensamento econômico materializadas na corrente da Evolutionary Economics e na 

teoria endógena do crescimento econômico.  

O início da RBV (Resourse Based View) é atribuído a Penrose em 1959 em sua Teoria 

do Crescimento da Firma. Para Penrose (2006), as empresas com estruturas organizacionais e 

sistemas de coordenação de atividades superiores são lucrativas não por terem uma posição 

produto/mercado melhor, ou por estarem em um setor mais favorável, mas sim porque se 

apropriam de rendimentos extraordinários. Ela assume que são as diferenças em recursos que 

estão no coração do problema estratégico: recursos singulares são, portanto, a essência da 

vantagem competitiva sustentável. E, esses não são rapidamente imitados e então anuladas em 

sua eficácia. 
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A definição do conceito de recurso “produtivo”, que engloba tanto os recursos 

tangíveis como os intangíveis, abordada por Penrose, mostra que vários recursos produtivos 

podem ser intangíveis, como: conhecimento, competência, habilidades diferenciadas, cultura 

organizacional dentre inúmeros outros recursos que contribuem para o processo produtivo. 

Nesse sentido a importância da escassez e seu impacto na relação de oferta e demanda tem um 

efeito muito maior no resultado das organizações. 

O valor dos recursos pode ser definido pelo seu caráter único, mas muito dos seus 

serviços são únicos no sentido que o mesmo serviço não é repetível. Uma ideia produzida, uma 

decisão tomada, uma injustiça cometida contra o empregado, cada qual é uma operação de valor 

único na organização da produção (PENROSE, 2006). 

De acordo com Penrose (2006), a firma é mais do que unidade administrativa, é 

também coleção de recursos produtivos disponíveis de acordo com diferentes usos ao longo do 

tempo por meio de decisões gerenciais. A coleção de recursos é dividida pela autora em dois 

segmentos: os recursos físicos e os recursos humanos.  

 Recursos físicos: envolvem os bens tangíveis, como plantas, equipamentos, terra, 

recursos naturais, localização geográfica, matéria-prima etc.,  

 Recursos humanos: englobam os trabalhos realizados pelo homem, sejam eles 

especializados ou não, como questões de ordem administrativa, experiência, 

talentos, técnica, gerencial etc. 

Para Barney (1991), são recursos todos os ativos, as capacitações, os processos 

organizacionais, os atributos, as informações, o conhecimento, etc., que a empresa controla e 

que permitem que ela conceba e implante estratégias que melhorarem sua eficiência e sua 

efetividade. 

Barney (1991) ainda os classificou em três grandes grupos:  

I. Recursos de capital físico, que inclui tecnologia, equipamentos, instalações, 

localização e o acesso a matérias primas);  

II. Recursos de capital organizacional, compreende estrutura administrativa, 

planejamento formal e informal, sistemas de controle de coordenação, relações 

informais entre grupos internos e com outros grupos externos à empresa)  

III. Recursos de capital humano, abrange treinamento, experiência, inteligência, 

relações entre administradores e executores). 

A RBV tem seus fundamentos a partir de importantes publicações, afirmam Amit e 

Schoemaker (1993), Barney (1991), Dierickx e Cool (1989), Lippman e Rumelt (1982), Santos, 

Maldonado e Santos (2011),  Wernerfelt (1984). Na linha de pensamento da RBV, Wernerfelt 
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(1984) afirma que as organizações são vistas como um conjunto de recursos e capacidades que 

não podem ser livremente compradas e vendidas no mercado. Os recursos podem ser 

categorizados em: capital físico, humano e organizacional (BARNEY, 1991). Também podem 

ser tangíveis e intangíveis e, a melhor utilização desses recursos é o que leva a uma organização 

obter vantagem competitiva (SANTOS; MALDONADO; SANTOS, 2011; WERNERFELT, 

1984).  

As empresas que são capazes de acumular recursos e capacidades que são valiosos, 

não-substituíveis, difícil de imitar irão conseguir uma vantagem competitiva sobre as empresas 

concorrentes (BARNEY, 1991; DIERICKX; COOL, 1989; DYER, 1996). 

Seguindo essa linha de raciocínio Solow (1994) foi o primeiro a relacionar crescimento 

econômico com o progresso tecnológico, desta forma estruturando as bases da corrente da 

Neoclassical Economics e da teoria exógena do crescimento econômico. 

Para Brito e Vasconcelos (2004), o desempenho superior é sustentável quando uma 

firma tem recursos capazes de lhe render resultados extraordinários, e estes recursos são raros 

(não disponíveis com facilidade para outras firmas), difíceis ou custosos de serem imitados, e 

a firma possui condições organizacionais para explorar as rendas geradas por tais recursos.  

A capacitação de uma empresa, na visão de Penrose (2006), costumam ser atributos-

chave na determinação das vantagens competitivas das firmas. Essa perspectiva dinâmica 

sugere, que recursos valiosos ajudam a sustentar posições estratégicas consistentes; e as ações 

estratégicas enérgicas ajudam a desenvolver recursos valiosos. Neste sentido, a força 

competitiva de uma empresa revela-se menos centrada extrair dos recursos acumulados no 

passado, com seu valor sempre ameaçado, e focar mais na criação de novos produtos, serviços 

e capacitações (inovações). Essas capacitações da firma foram nomeadas de capacitações 

dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Para Teece, Pisano e Shuen (1997), pode-se compreender as Capacitações dinâmicas 

como as habilidades associadas à inovação dentro da firma. Incluem o desempenho da empresa 

ao criar e desenvolver novos produtos, processos e rotinas, e responder eficientemente e 

eficazmente a mudanças ambientais.  

Vasconcelos e Cyrino (2000) afirmam que a vantagem competitiva, isto é, a ocorrência 

de níveis de desempenho econômico acima da média do mercado em virtude das estratégias 

adotadas pelas empresas, ganhou ênfase a partir dos anos 1970.  A evidência que uma empresa 

possui vantagem competitiva sustentável é a presença de desempenho consistentemente acima 

da normalidade (BARNEY, 1991). A vantagem competitiva pode derivar tanto de recursos e 
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competências únicas da empresa específica, como da exploração de uma posição específica e 

protegida da estrutura do mercado (COOL; COSTA; DIERICKX, 2002). 

Várias correntes do pensamento econômico abordaram a questão da vantagem 

competitiva utilizando dois eixos principais: a vantagem competitiva segundo a concepção da 

origem e a vantagem competitiva segundo suas premissas sobre a concorrência.  

No primeiro caso, as teorias de vantagem competitiva podem ser agrupadas em dois 

casos (VASCONCELOS; CYRINO, 2000): 

a) como uma característica de posicionamento, fora da organização, proveniente da 

estrutura da indústria, da dinâmica do mercado e da concorrência; 

b) o desempenho superior como um acontecimento decorrente de características 

internas da organização. 

No segundo caso detalha as abordagens segundo seus preceitos sobre a concorrência. 

É possível perceber uma divisão entre os pesquisadores que possuem uma visão estrutural, 

principalmente estática da concorrência, encravada na noção de equilíbrio econômico, e os 

pesquisadores que enfocam os aspectos dinâmicos e mutáveis da concorrência, exacerbando 

fenômenos como inovação, descontinuidade e desequilíbrio.  

Para Porter (1980, 1990, 1991, 1996), o objetivo da estratégia é estabelecer para a 

empresa uma posição competitiva perante a concorrência, garantindo a preferência dos clientes 

e que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Nesse sentido a vantagem competitiva surge 

quando a empresa consegue criar para seus clientes produtos com menor custo, e melhores 

benefícios percebidos. Para o autor, há dois tipos gerais de vantagem competitiva: a liderança 

de custos e a diferenciação. Podendo ter uma terceira alternativa que ocorre quando a empresa 

em um segmento específico do mercado consegue combinar uma estratégia de custos e de 

diferenciação. 

Teece, Pisano e Shuen (1997) defendem o posicionamento de que as competências 

organizacionais são determinantes para garantir a performance superior dessas organizações, 

tendo como base o modelo de capacidades dinâmicas.  

Esse modelo procura estudar as relações entre os processos de decisão, as ações 

empreendidas e as suas consequências gerenciais, em termos da formação, conservação e 

destruição de recursos. Hogarth et al. (1991) identificaram quatro fontes diferentes da vantagem 

competitiva das firmas: 

a) o acesso a recursos únicos, em que as rendas são derivadas da propriedade ou do 

acesso a recursos raros e valiosos (concessões, patentes ou localizações 

geográficas privilegiadas);  
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b) a capacidade de transformação dos fatores de produção em produtos vendáveis no 

mercado; 

c) a alavancagem de recursos e capacidades; 

d) a regeneração de recursos e capacidades.  

O  termo “dinâmico”, apontam Teece, Pisano e Shuen (1997) refere-se à capacidade 

de renovar competências e alcançar uma harmonia com as mudanças no ambiente 

organizacional.  Por outro lado, Vasconcelos e Cyrino (2000) afirmam que o termo 

“capacidades” enfatiza o papel fundamental da administração estratégica na apropriação da 

adaptação, integração, reconfiguração organizacional, a partir das experiências interna e 

externa, recursos e competências funcionais, a fim de competir com as exigências das mudanças 

do ambiente.  

A RBV inclui as seguintes teorias (FREILING; GERSCH; GOEKE, 2008): 

a) teoria baseada em recursos - resource-based theory (GRANT, 1991),  

b) teoria da vantagem de recursos - resource-advantage theory (HUNT, 2000) e  

c) teoria resource endowment view (MAHONEY, 1995; WINKLER, 2004). 

Para Cavalcanti (2009), a Competence Based View – CBV (Visão Baseada na 

Competência), tem como origem a RBV, desenvolvida dentre outros por Freiling, Gersch e 

Goeke (2008), Prahalad e Hamel (1990), Prahalad e Hamel (2007), Teece, Pisano e Shuen 

(1997), Teece (2007). 

A CBV propõe um olhar que vai além dos recursos de uma organização, e afirma que 

as competências criadas por meio da coordenação, utilização e orientação estratégica de 

recursos é que são as fontes de vantagem competitiva. As ideias sobre competências essenciais 

e capacidades dinâmicas são amplamente utilizadas, explica Cavalcanti (2009).  A CBV coloca 

o conhecimento como o recurso mais valioso em uma organização, e focaliza 

predominantemente sobre o papel do conhecimento no desenvolvimento das capacidades 

organizacionais (FREILING; GERSCH; GOEKE, 2008). Segundo esta abordagem o 

conhecimento é o recurso organizacional que leva a uma organização obter vantagem 

competitiva e sobreviver ao longo do tempo. 

 

2.2.1 Fontes de Vantagem Competitiva 

 

Cheng, Lai e Wu (2010) apontam que a maioria dos estudiosos propuseram que a 

inovação de produtos/processos de uma empresa tem um efeito positivo sobre o seu 

desempenho e/ou posição competitiva (DOLOREUX; MELANÇON, 2008; HUA; 
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WEMMERLOV, 2006; KAMINSKI; OLIVEIRA; LOPES, 2008; MANSURY; LOVE, 2008; 

NERKAR; ROBERTS, 2004). A inovação de processos deverá aumentar a eficiência de entrega 

de produtos e, criando assim a vantagem de reduzir o custo de produção.  

Chen e Chang (2013) e Chen, Lai e Wen (2006) definem a vantagem competitiva das 

empresas como: benefícios sustentáveis que os concorrentes não conseguem copiar, a partir da 

implantação de uma estratégia bem-sucedida. Segundo os autores a vantagem competitiva das 

empresas podem ser medidas pelos seguintes itens: 

a) vantagem competitiva de baixo custo em relação a outros concorrentes; 

b) qualidade dos produtos ou serviços que a empresa oferece é melhor do que a de 

produtos ou serviços de outros concorrentes; 

c) é capaz de R&D e inovação que os outros concorrentes; 

d) tem melhor capacidade de gestão que os outros concorrentes; 

e) a rentabilidade da empresa é melhor; 

f) o crescimento da empresa excede o de outros concorrentes; 

g) a empresa é a pioneira em alguns campos importantes e ocupa a posição 

importante; 

h) a imagem corporativa da empresa é melhor do que a dos outros concorrentes. 

Para Viana et al. (2012, p. 22), as fontes de vantagens competitiva estão no: 

relacionamento com os fornecedores; na escala e na inovação, as quais detalha-se abaixo: 

 Relacionamento com os fornecedores: visão da empresa sobre o efeito do 

relacionamento com os fornecedores no alcance de vantagem competitiva; 

 Escala: percepção sobre o impacto da sua escala (de produção, de compra etc.) no 

alcance de vantagem competitiva; 

 Inovação: percepção do impacto das ações ligadas à inovação no alcance de 

vantagem competitiva 

Para Coyne (1986), existem três condições que devem ser satisfeitas para que as 

vantagens competitivas sejam significativas em uma estratégia:  

I. Os consumidores devem perceber uma diferença consistente no atributo inerente 

ao produto como sendo um critério para tomada de decisão de compra, de modo 

que o produto atraia a atenção e a lealdade de uma quantidade significativa de 

consumidores.  

II. Aquela diferença deve ser o resultado direto de uma diferença entre o produtor e 

seus concorrentes.  
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III. A diferença existente, tanto nos atributos quanto nas capacitações, deve ser 

duradoura. 

Zilber e Lazarini (2008) relacionam as fontes de vantagem competitiva como sendo: 

efeitos da experiência; economias de escala; economias de escopo; marca reconhecida; produto 

diferenciado; necessidade de capital; acesso privilegiado a canais de distribuição; vantagens de 

custos independentes do porte; política governamental; know-how; acesso a insumos; acesso a 

mercados; opção de defesa; competência essencial para inovação; competência essencial para 

criar novos produtos; ‘caráter’ da organização; compreensão da real necessidade do cliente; 

tecnologia de serviços; alianças logísticas; desenvolvimento da logística do empreendimento 

gerencial; capacidade geral de fabricação superior; capital intelectual; tempo; marketing virtual; 

integração vertical e flexibilidade 

Uma das condições necessárias para que recursos específicos sejam capazes de gerar 

rendas acima do nível médio de mercado é que sua transferência de uma firma a outra seja 

difícil ou até impossível (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Vasconcelos e Cyrino (2000) 

apontam os seguintes fatores como geradores de vantagem competitiva: recursos únicos/raros 

e imperfeitamente móveis; talentos pessoais dos administradores; recursos não disponíveis no 

mercado; competências fundamentais de difícil reprodução; combinações únicas de 

experiências; culturas organizacionais, conhecimentos tácitos; ativos de imitação difícil; 

heurísticas e processos não facilmente imitáveis; economias ligadas ao tempo; combinação de 

fatores de produção; capacidades gerenciais e de trabalho em equipe; dependência de trajeto 

(path dependency); ambiguidade causal e racionalidade limitada; ativos idiossincráticos; ativos 

co-especializados (interconexão elevada); informação assimétrica, conhecimentos específicos; 

irreversibilidade, engajamento de recursos; mercados imperfeitos de fatores; barreiras de saída 

e “switching costs”; ativos invisíveis de imitação difícil; heurísticas e processos não facilmente 

imitáveis  

Porter (1980) afirma que existem cinco formas de ameaças ambientais que uma 

empresa enfrenta nas suas estratégias visando à vantagem competitiva:  

I. Ameaça de novos entrantes; 

II. Ameaça de fornecedores;  

III. Ameaça de compradores;  

IV. Ameaça de substitutos; e  

V. Ameaça da rivalidade. 
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Segundo Barney, Ketchen e Wright (2011), ameaça de novos entrantes é qualquer ação 

de concorrentes ou indivíduos de fora da empresa com o objetivo de reduzir o desempenho 

desta. Para os autores os novos entrantes do mercado impulsionados pelos lucros superiores do 

setor, aumentam o nível de concorrência.  

A ameaça de fornecedores, são estes os responsáveis pela qualidade e variedade das 

matérias- prima, mão de obra e outros bens críticos. Nesse caso, a exclusividade gera um 

enorme poder de barganha do fornecedor perante a empresa que coloca o produto no mercado. 

Com isso, o fornecedor consegue extrair muito do lucro econômico obtido pela empresa 

fornecida (PORTER, MICHAEL, 1980) 

Para Wright, Kroll e Parnell (2000) os compradores dos insumos podem diminuir a 

lucratividade negociando uma qualidade mais alta ou mais serviços e colocando uma empresa 

contra a outra. Para os autores os produtos substitutos são alternativas satisfatórias as 

necessidades semelhantes dos consumidores, mas diferem-se em características específicas. 

Os autores ainda apontam que a intensidade da rivalidade aumenta quando uma ou 

mais empresas de um setor detectam a oportunidade para melhorar de posição, ou sentem uma 

pressão competitiva das outras. Essa competição pode ocorrer na forma de corte de preços, 

batalhas publicitárias, introdução de novos produtos, ou melhoria nos já existentes, bem como 

melhoria no atendimento aos clientes ou nas garantias. 

As formas acima descritas forçam a empresa a aumentar os investimentos, melhorar 

os processos/produtos, investir mais em publicidade e no relacionamento com o cliente, levando 

à perda da vantagem competitiva ou redução das margens de lucro. 

Cravo (2008, p. 71) sintetiza as principais fontes relativas à aquisição de vantagem 

competitiva como: 

a) desenvolvimento de produtos: a organização entende o papel preponderante que as 

inovações tecnológicas de produtos desempenham como fatores impulsionares do 

crescimento da produtividade; 

b) incentivo à participação e novas ídeias: a organização valoriza o conjunto de 

recursos internos para seu processo de crescimento, o que implica na valorização 

do processo de aprendizagem contínua, a troca de experiências entre funcionários 

e acumulação de conhecimento interno; 

c) forças do mercado: o comportamento de mercado é definido pelo número e 

tamanho dos concorrentes, compradores e vendedores e pela própria estrutura do 

setor; 
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d) base de conhecimento interno: a conquista de desempenho superior é resultante de 

um processo evolucionário, que considera de essencial importância os recursos 

internos como garantia da vantagem competitiva; 

e) mecanismos de isolamento: o desenvolvimento alternativo de insumos e recursos 

amplia a capacidade da organização em diferenciar-se dos demais competidores; 

f) raridade de recursos: a inelasticidade da oferta permite a obtenção de lucros acima 

da média do mercado, enquanto durar a relativa raridade dos recursos e não 

existirem outras combinações capazes de produzir os mesmos bens ou bens 

substitutos. 

 

2.2.2 Vantagem Competitiva Sustentável 

 

Para Bar-Eli, Galily e Israeli (2008), esses recursos são utilizados para apoiar a busca 

da firma de uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva é definida como a capacidade 

de usar recursos internos da firma para a implementação de uma estratégia de criação de valor 

que não está sendo implementado pelos concorrentes. Da mesma forma, a vantagem 

competitiva sustentada é uma vantagem competitiva que a concorrência não pode copiar ou 

imitar. 

De acordo com a RBV, os recursos das firmas que são capazes de gerar vantagem 

competitiva sustentada para a empresa devem cumprir quatro condições (BAR-ELI; GALILY; 

ISRAELI, 2008): 

I. Devem ser valiosos: os recursos são valiosos se permitirem à empresa conceber 

ou implementar uma estratégia de criação de valor. 

II. Os recursos devem ser raros: com uma chance relativamente baixa de que as 

empresas concorrentes possam possuí-los também. 

III. Os recursos devem ser imperfeitamente imitáveis: recursos da empresa pode ser 

imperfeitamente imitável se a capacidade de obtê-los depender de circunstâncias 

históricas, ou se a relação entre esses recursos e a vantagem competitiva da 

empresa é causalmente ambígua, ou se esses recursos são socialmente complexos. 

IV.  Os recursos não têm um substituto (ou uma estratégica) equivalente. 

 

A Vantagem Competitiva se refere à posição da empresa em relação aos clientes e 

concorrentes. Ela pode ou não ser sustentável, isto é, ser duradoura e resistir aos ataques da 

concorrência (ZILBER; LAZARINI, 2008). 
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A vantagem competitiva é sustentável quando nenhum de seus concorrentes, inclusive 

os potenciais, é capaz de duplicar os benefícios da estratégia (BARNEY, 1991). 

Para Dierickx e Cool (1989), os recursos organizacionais podem não ser perfeitamente 

imitáveis por uma ou pela combinação de três motivos: 

I. A capacidade da organização em obter um recurso é fruto de suas condições 

históricas únicas; 

II. A relação entre os recursos da empresa e sua vantagem competitiva sustentável 

pode ser ambígua e de difícil entendimento para seus concorrentes; 

III. O recurso que gera a vantagem competitiva para a empresa é socialmente 

complexo. 

Barney (1995) acrescenta a patente como quarto motivo que exemplifica por que a 

imitação de recursos valiosos e raros se torna difícil para os concorrentes. 

Ainda Barney (1995) aponta a existência de quatro critérios para julgar se os recursos 

e capacitações de uma empresa geram fontes de vantagem competitiva sustentável:  

a) valor: os recursos e capacitações agregam valores que permitem explorar as 

oportunidades e neutralizar as ameaças;  

b) raridade: os recursos e capacitações são exclusivos da empresa ou outros 

competidores também possuem. Para ser raro, é preciso ser exclusivo da empresa 

(ao menos por algum tempo);  

c) imitação: se o custo ou investimento com que o concorrente tiver que arcar para 

obter o recurso ou capacitação for alto ou desvantajoso;  

d) organização: a organização da empresa, formada pelos seus sistemas de controle, 

de informações e das suas políticas de compensação, permite que ela explore 

estrategicamente o potencial de seus recursos e capacitações.  

A figura 3 a seguir, mostra a relação entre heterogeneidade e imobilidade na busca da 

vantagem competitiva: 

Figura 3 - Relação entre heterogeneidade e imobilidade 

 
Fonte: Barney (2002 p. 102). 
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Peteraf (1993), com base nas ideias de Barney (1991); Prahalad e Hamel (1990); 

Wernerfelt, Wiley e Wernerfelt (1984) e outros, desenvolveu um modelo para explicar que a 

lucratividade da firma não pode ser atribuída às diferentes condições da indústria. A figura 4 a 

seguir apresenta quatro fatores essenciais que os recursos devem possuir para serem 

considerados como fontes de vantagem competitiva. 

 

Figura 4 - Os quatro fatores para a vantagem competitiva sustentável 

 

Fonte: Peteraf (1993, p. 186). 

 

Para Peteraf (1993), a heterogeneidade assegura posição de superioridade ou 

inferioridade de recursos e, portanto, dos ganhos. A mobilidade imperfeita dos recursos 

permite sustentar a vantagem competitiva dentro da organização, pois os recursos sendo 

comercializados ou não, tem mais valor na empresa que os utiliza do que teriam em outra 

empresa. Os limites ex-post preservam o recurso, criando mecanismos de isolamento, forças 

que protejam a empresa da imitação e lhe permitam preservar os ganhos. Os limites ex-ante 

reduzem a competição e os custos envolvidos na aquisição de recursos, pois a competição para 

a aquisição deste geraria perda dos possíveis lucros envolvidos com o recurso. 

Para que uma empresa crie vantagens competitivas sustentáveis vai depender da forma 

única que seus recursos e capacitações forem combinados. Recursos e capacitações incluem os 

recursos financeiros, físicos, humanos e os ativos da organização usados para desenvolver 

produtos e serviços para os clientes da empresa. 

Nesse sentido, Porter (1980) afirma que a sustentabilidade de uma vantagem 

competitiva dependerá da sua resistência ao comportamento da concorrência e à evolução da 

indústria (setor). Para isto, a empresa deve desenvolver barreiras que dificultem a imitação da 

sua estratégia, mediante investimentos permanentes na melhoria de sua posição, de forma que 

ela se torne um alvo móvel e difícil de ser copiado. 
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2.3 O SETOR DE EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO BRASIL 

 

Na educação, especificamente, na superior, pode-se entender a inovação como o 

conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da organização do ensino 

universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre concepções 

intrínsecas à missão da Educação Superior (MASETTO, 2004). 

A universidade “[...] é rica em espaços passíveis de inovação, abrangendo desde 

experiências de gestão administrativa, incluindo a avaliação institucional, até propostas 

alternativas de ensino, pesquisa e extensão, passando pelas relações e demandas da 

comunidade” (CUNHA et al., 2001, p. 44). No cenário educacional, “inovar é um processo 

complexo que introduz a superação da ideia da racionalidade conteudista vinculada ao 

paradigma dominante do ensino” (BORGES; TAUCHEN, 2011, p. 13). 

A compreensão do pensamento de Imbernón (2000) nos leva a concluir que, a 

sociedade atual exige que o campo da educação ofereça projetos inovadores fundamentados em 

meios tecnológicos baseado na informação e nas comunicações.  

Nessa mesma direção, Drucker (2000) destaca que as novas tecnologias de informação 

e comunicação, a informática e a telemática, a perspectiva da aprendizagem contínua, ou seja, 

da “life long learning”, têm criado novas demandas sociais, exigindo das organizações respostas 

inovadoras, uma vez que as soluções antigas já não se mostram suficientes e adequadas.  

Neste contexto, é inegável que a educação a distância, vem se tornando cada vez mais 

uma opção para as demandas da nova sociedade, pois a educação à distância é uma alternativa 

viável e capaz de proporcionar incontáveis possibilidades de expansão das ofertas educacionais 

em processo continuado, especialmente pelo fato de ela ser flexível e se utilizar de mediações 

tecnológicas que articulam o centro de formação, as inter-relações de circunstâncias e 

adequação da ação às mediações utilizadas para se aproximar dos contextos reais de inserção 

profissional (CORRÊA, 2007). 

No setor de educação, sobretudo depois da entrada das universidades na bolsa de 

valores a partir de março de 2007, quando foi realizada na bolsa de valores a primeira oferta 

pública oficial pela Anhanguera Educacional (ENSINO-SUPERIOR, 2012), os negócios de 

fusão e aquisição já envolveram 182 instituições, quatro grupos já abriram o seu capital e pelo 

menos mais três estão em processo. A maior prova que estes números continuarão com boas 

perspectivas, são os números do setor em termos de faturamento, que em 2008 foram de 20,5 

bilhões de reais e devem chegar em 2012 a 28 bilhões de reais (PEREIRA, 2008). 
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2.3.1 Algumas peculiaridades do ensino 

 

A história da Educação à Distância (EAD) não é recente, o início foi marcado pelo 

ensino por correspondência e o primeiro registro data 20 de março de 1728, quando Prof. Caleb 

Philipps, no jornal Gazeta de Boston ofereceu material para tutoria por meio de correspondência 

(KATZ, 1973).  O quadro 02 abaixo mostra a evolução do EAD nos anos seguintes: 

 

Quadro 2 - Evolução do Ensino a Distância - EAD 

1829 
Na Suécia é inaugurado o Instituto Líber Hermondes, que possibilitou a mais de 150.000 

pessoas realizarem cursos através da Educação a Distância; 

1840 
Na Faculdade Sir Isaac Pitman, no Reino Unido, é inaugurada a primeira escola por 

correspondência na Europa; 

1856 
Em Berlim, a Sociedade de Línguas Modernas patrocina os professores Charles Toussaine e 

Gustav Laugenschied para ensinarem francês por correspondência; 

1892 
No Departamento de Extensão da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, é 

criada a Divisão de Ensino por Correspondência para preparação de docentes; 

1922 Inicia-se cursos por correspondência na União Soviética; 

1935 
O Japanese National Public Broadcasting Service inicia seus programas escolares pelo rádio, 

como complemento e enriquecimento da escola oficial; 

1947 
Inicia-se a transmissão das aulas de quase todas as matérias literárias da Faculdade de Letras e 

Ciências Humanas de Paris, França, por meio da Rádio Sorbonne; 

1948 Na Noruega, é criada a primeira legislação para escolas por correspondência; 

1951 
Nasce a Universidade de Sudáfrica, atualmente a única universidade a distância da África, que 

se dedica exclusivamente a desenvolver cursos nesta modalidade; 

1956 

A Chicago TV College, Estados Unidos, inicia a transmissão de programas educativos pela 

televisão, cuja influência pode notar-se rapidamente em outras universidades do país que não 

tardaram em criar unidades de ensino a distância, baseadas fundamentalmente na televisão; 

1960 
Na Argentina, nasce a Tele Escola Primária do Ministério da Cultura e Educação, que integrava 

os materiais impressos à televisão e à tutoria; 

1968 
É criada a Universidade do Pacífico Sul, uma universidade regional que pertence a 12 países-

ilhas da Oceania; 

1969 No Reino Unido, é criada a Fundação da Universidade Aberta; 

1971 A Universidade Aberta Britânica é fundada; 

1972 Na Espanha, é fundada a Universidade Nacional de Educação a Distância; 

1977 Na Venezuela, é criada a Fundação da Universidade Nacional Aberta; 

1978 Na Costa Rica, é fundada a Universidade Estadual a Distância; 

1984 Na Holanda, é implantada a Universidade Aberta; 

1985 É criada a Fundação da Associação Europeia das Escolas por Correspondência; 

1985 Na Índia, é realizada a implantação da Universidade Nacional Aberta Indira Gandhi; 

1987 
É divulgada a resolução do Parlamento Europeu sobre Universidades Abertas na Comunidade 

Europeia; 

1987 É criada a Fundação da Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância; 

1988 Em Portugal, é criada a Fundação da Universidade Aberta; 

1990 
É implantada a rede Europeia de Educação a Distância, baseada na declaração de Budapeste e o 

relatório da Comissão sobre educação aberta e a distância na Comunidade Europeia. 

Fonte: Adaptado de Alves (2011) e Vasconcelos (2014). 
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Para Vasconcelos (2014) e Alves (2011) os primeiros experimentos em EAD no Brasil 

ficaram sem registro, devido a isso algumas informações acerca do histórico do EAD no Brasil 

datam do início do século XX (quadro 3 a seguir):  

 

Quadro 3 - Evolução do Ensino a Distância no Brasil 

1904 
O Jornal do Brasil registra, na primeira edição da seção de classificados, anúncio que oferece 

profissionalização por correspondência para datilógrafo; 

1923 

Um grupo liderado por Henrique Morize e Edgard Roquette-Pinto criou a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro que oferecia curso de Português, Francês, Silvicultura, Literatura Francesa, 

Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia. Tinha início assim a Educação a Distância pelo rádio 

brasileiro; 

1934 

Edgard Roquette-Pinto instalou a Rádio–Escola Municipal no Rio, projeto para a então 

Secretaria Municipal de Educação do Distrito Federal. Os estudantes tinham acesso prévio a 

folhetos e esquemas de aulas, e também era utilizada correspondência para contato com 

estudantes; 

1939 

Surgimento, em São Paulo, do Instituto Monitor, o primeiro instituto brasileiro a oferecer 

sistematicamente cursos profissionalizantes a distância por correspondência - Instituto Rádio 

Técnico Monitor; 

1941 
Surge o Instituto Universal Brasileiro, cursos por correspondência, formação profissional 

básica. Ainda no ano de 1941, surge a primeira Universidade do Ar, que durou até 1944. 

1947 

Surge a nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC) e emissoras associadas. O objetivo 

desta era oferecer cursos comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e 

corrigiam exercícios com o auxílio dos monitores. A experiência durou até 1961. 

1959 

A Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, cria algumas escolas radiofônicas, dando origem ao 

Movimento de Educação de Base (MEB), marco na Educação a Distância não formal no 

Brasil. O MEB, promoveu o letramento de jovens e adultos; 

1962 
É fundada, em São Paulo, a Ocidental School, de origem americana, focada no campo da 

eletrônica; 

1967 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, na área de educação pública, utilizando-se 

de metodologia de ensino por correspondência. Ainda neste ano, a Fundação Padre Landell de 

Moura criou seu núcleo de Educação a Distância, com metodologia de ensino por 

correspondência e via rádio; 

1970 

Surge o Projeto Minerva, um convênio entre o Ministério da Educação, a Fundação Padre 

Landell de Moura e Fundação Padre Anchieta, cursos transmitidos por rádio em cadeia 

nacional. O projeto foi mantido até o início da década de 1980; 

1974 
Surge o Instituto Padre Reus e na TV Ceará começam os cursos das antigas 5ª à 8ª séries 

(atuais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), com material televisivo, impresso e monitores; 

1976 É criado o Sistema Nacional de Telê educação, com cursos através de material instrucional; 

1979 

UnB – cursos veiculados por jornais e revistas; em 1989 transforma no Cead e lança o 

BrasilEAD. 

Colégio Anglo-Americano (RJ) – atua em 28 países, com cursos de correspondência para 

brasileiros residentes no exterior em nível de 1º e 2º graus. 

1983 
O SENAC desenvolveu uma série de programas radiofônicos sobre orientação profissional na 

área de comércio e serviços, denominada “Abrindo Caminhos”; 

1991 
Fundação Roquete Pinto – programa Um salto para o Futuro, para a formação continuada de 

professores do ensino fundamental 
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1992 
É criada a Universidade Aberta de Brasília, acontecimento importante na Educação a Distância 

do país; 

1995 

É criado o Centro Nacional de Educação a Distância e nesse mesmo ano também a Secretaria 

Municipal de Educação cria a MultiRio (RJ) que ministra cursos do 6º ao 9º ano, através de 

programas televisivos e material impresso. Ainda em 1995, foi criado o Programa TV Escola 

da Secretaria de Educação a Distância do MEC; 

1996 

É criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), pelo Ministério da Educação. É neste 

ano também que a Educação a Distância surge oficialmente no Brasil, sendo as bases legais 

para essa modalidade de educação, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, embora somente regulamentada em 20 de 

dezembro de 2005 pelo Decreto n° 5.622 (BRASIL, 2005) que revogou os Decretos n° 2.494 

de 10/02/98, e n° 2.561 de 27/04/98, com normatização definida na Portaria Ministerial n° 

4.361 de 2004. 

2000 

É formada a UniRede, Rede de Educação Superior a Distância, consórcio que reúne atualmente 

70 instituições públicas do Brasil, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão. 

Nesse ano, também nasce o Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ), parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria 

de Ciência e Tecnologia, as universidades públicas e as prefeituras do Estado do Rio de 

Janeiro. 

2002 
O CEDERJ é incorporado a Fundação Centro de Ciências de Educação Superior a Distância do 

Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ). 

2004 

Vários programas para a formação inicial e continuada de professores da rede pública, por 

meio da EAD, foram implantados pelo MEC. Entre eles o Proletramento e o Mídias na 

Educação. Estas ações conflagraram na criação do Sistema Universidade Aberta do Brasil. 

2005 
É criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o MEC, estados e municípios; 

integrando cursos, pesquisas e programas de educação superior a distância. 

2006 

Entra em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, incluindo os da 

modalidade a distância. 

2008 
Em São Paulo, uma Lei permite o ensino médio a distância, onde até 20% da carga horária 

poderá ser não presencial. 

2009 

Entra em vigor a Portaria nº 10, de 02 julho de 2009, que fixa critérios para a dispensa de 

avaliação in loco e deu outras providências para a Educação a Distância no Ensino Superior no 

Brasil. 

Fonte: Adaptado de Alves (2011) e Vasconcelos (2014). 

 

Alves (2011) destaca que entre as décadas de 1970 e 1980, fundações privadas e 

organizações não governamentais iniciaram a oferta de cursos supletivos a distância, no modelo 

de teleducação, com aulas via satélite, complementadas por kits de materiais impressos, 

demarcando a chegada da segunda geração de Educação à Distância no país. Somente na década 

de 1990, é que a maior parte das Instituições de Ensino Superior brasileiras mobilizou-se para 

a Educação à Distância com o uso de novas tecnologias de informação e comunicação.  

Mas afinal o que é o EAD? Novais e Fernandes (2011) afirmam que, em essência, a 

base da proposta está no requisito da acessibilidade, aliada ao fator de que muitos dos recursos 

e metodologias podem ser combinados em aplicações síncronas (dependentes do momento, pois 
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ocorrem em tempo real) e assíncronas (independentes do tempo e que podem ser acessadas 

quantas vezes forem necessárias), aumentando o potencial da metodologia. Pelo Parecer n. 

5.622/05, artigo 80, do MEC, que define o EaD como: 

 

[...] uma 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 (BRASIL, 2005).  

 

Cerca de 25% das matriculas em um curso superior são na modalidade de ensino a 

distância, a expectativa segundo Schincariol (2014) é que esse percentual possa alcançar 40 a 

45% nos próximos anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – INEP (2015) em se tratando de Ensino à Distância, o Brasil conta com 194 

Instituições de Ensino Superior, ofertando 152 cursos à distância em todo o território nacional. 

A figura 5 abaixo, mostra a distribuição das turmas ofertadas por estado da federação.  

Figura 5 - Distribuição das turmas ofertadas por estado da federação (2015) 

 

Fonte: Adaptado de INEP (2015). 

Pode-se perceber a grande disparidade na oferta do ensino a distância no Brasil. 

Enquanto, São Paulo (22.170), Minas Gerais (8.951), Paraná (8.260) e Rio Grande do Sul 

(7.276) concentram mais ofertas (46.657) do que os outros 22 estados e o Distrito Federal 

(45.334). Sem contar que somente São Paulo possui mais do dobro de ofertas em relação ao 

segundo colocado.  O quadro 4 a seguir mostra a relação das IES que oferecem curso superior 

a distância no Brasil.   
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Quadro 4 - Relação das IES que ofertam curso superior à distância 

AIEC / FAAB FMU PUC-RIO UFG USP UNINCOR 

AVANTIS FTC SALVADOR PUCSP UFGD UVA UNINORTE 

CBTA FTEC Caxias SENACSP UFJF UNA UNINOVE 

CEFET/RJ FTSA SLMANDIC UFLA UNAERP UNINTER 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TUPY UAM UFMA UNAMA UNIP 

CEUCLAR FUMEC UBC UFMG UNAR UNIPAR 

EBAPE FURG UCB UFMS UNB UNIR 

ENIAC IAVM UCDB UFMT UNC UNIRIO 

ESAB IESB UCS UFOP UNEB UNIRP 

FABAPAR IFAL UDC UFPA UNEMAT UNISA 

FACAM-MA IFCE UDESC UFPB UNESA UNISANTA 

FACBRASIL IFES UECE UFPE UNESC UNISC 

FACE IFMA UEG UFPEL UNIARARAS UNISEB 

FACEL IFMT UEM UFPI UNIASSELVI UNISINOS 

FACIC IFPA UEMA UFPR UNICASTELO UNIS-MG 

FACOS IFPB UEMS UFRB UNICESUMAR UNISUL 

FACREDENTOR IFPE UENF UFRGS UNICEUMA UNIT 

FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS EM VOTUPORANGA UNICID UNITAU 

FACULDADE INTERNACIONAL SIGNORELLI UFRJ UNICSUL UNITINS 

FACULDADES OPET UEPA UFRN UNIDERP UNIUBE 

FACVEST IFPR UEPB UFRPE UNIFACS UNIVALI 

FAEL IFRN UEPG UFRR UNIFAL-MG UNIVASF 

FAJOPA IFRR UERJ UFRRJ UNIFAP UNIVATES 

FANOR IFSC UESB UFS UNIFEI UNIVERSO 

FARES IFSUL UESC UFSC UNIFOR UNOESC 

FAT INFNET UESPI UFSCAR UNIFRAN UNOPAR 

FCSAC INSEP UFAL UFSJ UNIGRAN UNP 

FDB INTA UFAM UFSM UNIGRANRIO UP 

FEAD - MG NEWTON PAIVA UFBA UFT UNIJORGE UPE 

FECAP IF-TRIÂNGULO MINEIRO UFU UNIJUI UPF 

FEEVALE NOVAFAPI UFC UFV UNILAB USCS 

FFCL PUC GOIÁS UFERSA UFVJM UNIMES USF 

FGF PUC MINAS UFES ULBRA UNIMONTES 
194 

FINOM PUC-CAMPINAS UFF UMESP UNINASSAU 

Fonte: Adaptado de INEP (2015). 

Ainda em relação as IES que oferecem curso superior a distância, a figura 6 a seguir 

mostra as 20 IES que mais ofertam cursos superior a distância no Brasil. Vale observar que as 

03 IES que mais tem turmas, UNIP (16.239, UNINTER (15.808) e UNOPAR (12.599) possuem 

quase a metade das turmas ofertadas (44.646 de um total de 91.991) (INEP, 2015). 
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Figura 6 - Relação das 20 IES que mais ofertam curso superior a distância 

 

Fonte: Adaptado de INEP (2015). 

A figura 7 abaixo mostra a relação dos 20 cursos a distância mais ofertados pelas IES 

no Brasil.  

Figura 7 - Relação dos 20 cursos superiores a distância mais ofertados 

 

Fonte: Adaptado de INEP (2015). 

Percebe-se que os cursos na área de gestão são os mais ofertados, se somarmos 

Administração  (4.468), Gestão de Recursos Humanos (3.464), Gestão Financeira (3.409), 

Logística (3.144), Gestão Pública (3.010), Gestão Ambiental (2.936), Processos Gerenciais 

(2.921), Marketing (2.901), Gestão Hospitalar (2.370), Gestão da Tecnologia da Informação 

(2.066), tem-se 30.689, enquanto os demais cursos entre os 20 primeiros totalizam 26.606 

ofertas. 
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No tocante aos alunos do ensino superior, o total de estudantes que ingressaram no 

ensino superior somente em 2013 chegou a 2.742.950, um número 76,4% maior do que o 

registrado há dez anos (1.554.664) (RODRIGUES; MORENO, 2015).  O quadro 5 abaixo 

apresenta o detalhamento das matrículas em termos de ingressantes, concluintes, instituições 

públicas (federal, estadual e municipal) e instituição privada. 

Quadro 5 - Visão Geral do Censo da Educação Superior no Brasil em 2013/Inep/MEC 

 Total Geral 
INSTITUIÇÃO PÚBLICA Instituição 

Privada Total Federal Estadual Municipal 

Matrículas 7.305.977 1.932.527 1.137.851 604.517 190.159 5.373.450 

Ingressos 2.742.950 531.846 325.267 142.842 63.737 2.211.104 

Concluintes 991.010 299.278 115.336 82.892 31.050 761.732 

Instituição 2.391 301 106 119 76 2.090 

Cursos 32.049 10.850 5.968 3.656 1.226 21.199 

Fonte: adaptado de  Rodrigues e Moreno (2015). 

Rodrigues e Moreno (2015) apontam que um terço desse crescimento de 3,3 milhões 

de matrículas no ensino superior entre 2003 e 2013 foi registrado nos cursos de educação a 

distância, majoritariamente na rede privada. O número de matrículas no ensino superior a 

distância saltou de 49.911 em 2003 para 1.153.572 em 2013. Deste total, quase 1 milhão, ou 

86,6%, está matriculado em instituições particulares. O quadro 6 abaixo apresenta a evolução 

das matrículas no período de 2003 a 2013 no ensino presencial e a distância. 

Quadro 6 - Evolução da matrícula no Censo da Educação Superior no Brasil em 

2013/Inep/MEC 

EVOLUÇÃO DAS MATRICULAS (2003-2013) 

Ano Total Presencial A Distancia 

2003 3.936.933 3.887.022 49.911 

2004 4.223.344 4.163.733 59.611 

2005 4.567.798 4.453.156 114.642 

2006 4.883.852 4.676.646 207.206 

2007 5.250.147 4.880.381 369.766 

2008 5.808.017 5.080.056 727.961 

2009 5.954.021 5.115.896 838.125 

2010 6.379.299 5.449.120 930.179 

2011 6.739.689 5.746.762 992.927 

2012 7.037.688 5.923.838 1.113.850 

2013 7.305.977 6.152.405 1.153.572 

Fonte: adaptado de  Rodrigues e Moreno (2015). 
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2.3.2 Característica do ensino a distância 

 

Para Puntel (2003), a educação à distância é entendida como um ambiente que oferece 

recursos visando o ensino baseado em tecnologias de informação, sendo realizado de maneira 

interativa, à distância. Nesse sentido o autor destaca algumas características importantes da 

educação a distância: 

a) separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo (PERRATON, 1988);  

b) os alunos estudam, quer em grupos, quer individualmente em seus lares, locais de 

trabalho ou outros lugares (SILVA, 1990); 

c) controle do aprendizado, realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo 

professor distante (JONASSEN, 1993); 

d) comunicação em dois sentidos (two-way comunication) entre professor, alunos ou 

instituição de ensino e alunos (VERDUIN; CLARK, 1991); 

e) comunicação entre alunos e professores é mediada por documentos impressos ou 

alguma forma de tecnologia (GARRISON; SHALE, 1987; KEEGAN, 1986). 

Victorino e Haguenauer (2004) apontam que o ambiente colaborativo de aprendizagem 

é um espaço de interação que sustenta a construção, inserção e troca de informações pelos 

participantes, visando a construção social do conhecimento. 

 Peixoto (2008) aponta o ensino à distância como um dispositivo de formação que é 

constituído de um conjunto de atores (aprendizes, tutores, responsáveis pela formação) e de 

ferramentas técnicas organizadas no espaço e no tempo, de acordo com uma meta de 

aprendizagem. Dessa forma, o dispositivo de formação é em si mesmo mediação; por 

conseguinte, distribui papéis entre os atores, organiza a sua participação, suscita e define, pouco 

a pouco, a utilização real e ativa. 

Puntel (2003) e Brasil (2007) definem quem são os participantes e seu papel dentro do 

ensino à distância: coordenador do curso; docentes; tutores; infraestrutura tecnológica; corpo 

de técnicos-administrativos e instalações físicas. 

 

Coordenador do Curso 

 

Se responsabiliza pela “análise e avaliação do curso e da modalidade a distância”, por 

meio das seguintes funções (NEDER, 1999 apud PUNTEL, 2003): 

a) apontar as dificuldades no sistema de orientação acadêmica; 
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b) avaliar, com base nas dificuldades apontadas pelos acadêmicos, os materiais 

didáticos utilizados no curso; 

c) informar sobre a necessidade de apoios complementares não previstos pelo 

ambiente de EAD; 

d) mostrar problemas relativos à modalidade da EAD, a partir das observações e das 

críticas recebidas dos acadêmicos; 

e) participar do processo de avaliação do curso. 

 

Docentes  

 

Em primeiro lugar, é enganoso considerar que programas a distância minimizam o 

trabalho e a mediação do professor. Muito pelo contrário, nos cursos superiores a distância, os 

professores veem suas funções se expandirem, o que requer que sejam altamente qualificados. 

Em uma instituição de ensino superior que promova cursos a distância, os professores devem 

ser capazes de: 

a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto;  

b) selecionar e preparar todo o conteúdo curricular articulado a procedimentos e 

atividades pedagógicas; 

c) identificar os objetivos referentes a competências cognitivas, habilidades e 

atitudes; 

d) definir bibliografia, videografia, iconografia, audiografia, tanto básicas quanto 

complementares; 

e) elaborar o material didático para programas a distância;  

f) realizar a gestão acadêmica do processo de ensino-aprendizagem, em particular 

motivar, orientar, acompanhar e avaliar os estudantes; 

g) avaliar -se continuamente como profissional participante do coletivo de um 

projeto de ensino superior a distância. 

 

Tutores 

 

O tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da 

prática pedagógica. Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem 

contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e para o 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 
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 Tutor a distância:  atua a partir da instituição, mediando o processo pedagógico 

junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciados aos polos 

descentralizados de apoio presencial. Sua principal atribuição deste profissional é 

o esclarecimento de dúvidas por meio fóruns de discussão pela Internet, pelo 

telefone, participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 

pedagógico.  

 Tutor presencial: atende os estudantes nos polos, em horários pré-estabelecidos. 

Este profissional deve conhecer o projeto pedagógico do curso, o material didático 

e o conteúdo específico dos conteúdos sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar 

os estudantes no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, 

fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos 

específicos, bem como ao uso das tecnologias disponíveis. Participa de momentos 

presenciais obrigatórios, tais como avaliações, aulas práticas em laboratórios e 

estágios supervisionados, quando se aplicam. O tutor presencial deve manter-se 

em permanente comunicação tanto com os estudantes quanto com a equipe 

pedagógica do curso. 

 

Infraestrutura tecnológica  

 

A sustentação de uma infraestrutura de EAD que utilize a internet como meio principal 

de comunicação pressupõe que os alunos tenham acesso ao computador. Além de mobilizar 

recursos humanos e educacionais, um curso à distância exige a montagem de infraestrutura 

material proporcional ao número de alunos, aos recursos tecnológicos envolvidos e à extensão 

de território a ser alcançada, o que representa um significativo investimento para a instituição. 

a) estrutura de rede local: uma rede de computadores cuja tecnologia de 

informação possibilite a conectividade de diversos computadores através de 

serviços de rede; 

b) estrutura de servidores: um conjunto de computadores, com capacidade e 

estrutura física para armazenamento de massa destinado ao armazenamento dos 

programas, aplicações de internet e dados; 

c) acesso à internet: acesso à Web através de telas de navegação;  

d) sistemas aplicativos: software de EAD com recursos de iteratividade;  

e) sistema operacional: para suporte ás informações que trafegam na internet e na 

rede; 
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f) softwares utilitários: programas funcionais para suporte e segurança ao 

ambiente, tais como antivírus, firewall, backup de dados etc. 

 

Corpo de técnico-administrativo 

 

Espera-se que o corpo de técnico-administrativo seja integrado ao curso e que preste 

suporte adequado, tanto na sede como nos polos (BRASIL, 2007); 

 

Instalações físicas 

 

a) infraestrutura material que dá suporte tecnológico, científico e instrumental ao 

curso; 

b) infraestrutura material dos polos de apoio presencial;  

c) existência de biblioteca nos polos, com um acervo mínimo para possibilitar acesso 

aos estudantes a bibliografia, além do material didático utilizado no curso; 

d) sistema de empréstimo de livros e periódicos ligado à sede da IES para possibilitar 

acesso à bibliografia mais completa, além do disponibilizado no polo. 

Em se tratando do processo de gestão em educação a distância o Ministério da 

Educação – MEC (BRASIL, 2007) aponta em seu documento Referenciais de Qualidade para 

Cursos a Distância os critérios básicos que devem merecer a atenção das instituições que 

preparam seus cursos e programas a distância:  

1) Compromisso dos gestores;  

2) Desenho do projeto;  

3) Equipe profissional multidisciplinar;  

4) Comunicação/interação entre os agentes;  

5) Recursos educacionais;  

6) Infraestrutura de apoio;  

7) Avaliação contínua e abrangente;  

8) Convênios e parcerias;  

9) Transparência nas informações;  

10) Sustentabilidade financeira. 
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Os conceitos envolvidos simultaneamente no processo de inovação e no planejamento 

estratégico de cursos na modalidade EAD são descritos a seguir para suscitar reflexões sobre o 

tema (ARAUJO et al., 2013; MOORE; KEARSLEY, 2008).  

a) fontes de conteúdo: são de responsabilidade da organização que delega aos 

especialistas a constituição de um conteúdo que abarque teoria, prática, literatura 

e o uso da tecnologia. 

b) criação do programa/curso: o preparo de um curso em EAD requer as atividades 

do especialista no assunto e profissionais da área da instrução que organizem o 

conteúdo, de acordo com a teoria e a prática da gestão da informação e das teorias 

da aprendizagem.  

c) mídia, transmissão e disposição do material didático: a comunicação entre 

instituição educacional e o aluno deve ocorrer por intermédio de tecnologia, 

possibilitando que todo tipo de mensagem seja entregue a todos os alunos. A 

perspectiva dos autores sobre esse subsistema é que a utilização de várias 

tecnologias alternadas ou simultaneamente pode estabelecer maior qualidade na 

transmissão e disponibilização do material do curso. 

d) interação e o papel dos instrutores: a comunicação entre aluno e instituição, em 

especial com os tutores, depende da natureza e da extensão da interação que, por 

sua vez, varia também de acordo com a filosofia organizacional, da visão dos 

criadores de curso, da maturidade dos alunos, da localização e da tecnologia 

utilizada nos cursos. 

e) ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs): os ambientes de aprendizagem 

controlados pela instituição exercem impacto considerável sobre a eficácia dos 

sistemas e subsistemas. O ambiente deve ser acessível aos alunos em lugares e 

momentos diferentes para viabilizar a transmissão do conteúdo do curso e 

promover a interação entre alunos/alunos e alunos/tutores. 

f) perfil do aluno em EAD: os interesses dos alunos por cursos online também estão 

relacionados à liberdade de escolha do AVA para o estudo. Em sua maioria, esses 

alunos estudam durante o trajeto que perfazem para o trabalho ou para casa, nos 

horários livres em que estão sentados em meios de transporte coletivo, como 

ônibus. Esse tempo livre é precioso para os alunos da EAD que aproveitam esses 

momentos para o estudo e a interação nos cursos, pois, geralmente, desenvolvem 

muitas outras atividades paralelas, como trabalho, etc. 
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Para Cruz e Barcia (1999), o desenvolvimento do ensino a distância está relacionado 

com o desenvolvimento dos meios de comunicação para distribuição dos cursos, do material 

didático, influenciando o modo de produção e administração dos cursos e o grau de interação 

entre professores e alunos. 

Prado e Valente (2002) afirmam que as abordagens de EaD por meio das TIC podem 

ser de três tipos: broadcast, sala de aula virtual (presencial) ou estar junto virtual: 

 Na abordagem broadcast, a tecnologia computacional é empregada para “entregar 

a informação ao aluno” da mesma forma que ocorre com o uso das tecnologias 

tradicionais de comunicação (rádio e a televisão). 

 Quando os recursos das redes telemáticas são utilizados da mesma forma que a 

sala de aula presencial, acontece a virtualização da sala de aula, que procura 

transferir para o meio virtual o paradigma do espaço–tempo da aula e da 

comunicação bidirecional entre professor e alunos.  

 O estar junto virtual ou, aprendizagem assistida por computador (AAC), explora 

a potencialidade interativa das TIC propiciada pela comunicação 

multidimensional, que aproxima os emissores dos receptores dos cursos, 

permitindo criar condições de aprendizagem e colaboração.  

Ambientes digitais de aprendizagem são sistemas computacionais disponíveis na 

internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar 

informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de 

conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos. 

(ALMEIDA; PARISI; STAMATO, 2003) 

Almeida; Parisi e Stamato (2003) apontam que os recursos dos ambientes digitais de 

aprendizagem são basicamente os mesmos existentes na internet (correio, fórum, bate-papo, 

conferência, banco de recursos, etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da informação 

segundo critérios preestabelecidos de organização definidos de acordo com as características 

de cada software. 

Os ambientes digitais de aprendizagem, de acordo com Almeida (2003), podem ser 

empregados como suporte para sistemas de educação a distância realizados exclusivamente on-

line, para apoio às atividades presenciais de sala de aula, permitindo expandir as interações da 

aula para além do espaço–tempo, do encontro face a face ou para suporte a atividades de 

formação semipresencial nas quais o ambiente digital poderá ser utilizado tanto nas ações 

presenciais como nas atividades à distância. 
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Na EaD em meio digital: existe um foco central em determinado aspecto, diretamente 

relacionado com a abordagem educacional implícita, o qual pode ser (ALMEIDA, 2003): 

 O material instrucional disponibilizado, tem a abordagem centrada na informação 

fornecida por um tutorial ou livro eletrônico hipermediático; 

 O professor, é considerado o centro do processo educacional, o que indica 

abordagem centrada na instrução fornecida pelo professor e, recebe distintas 

denominações de acordo com a proposta do curso; 

 O aluno, aprende por si mesmo, em contato com os objetos disponibilizados no 

ambiente, realizando as atividades propostas a seu tempo e de seu espaço; 

 As relações que podem se estabelecer entre todos os participantes evidenciando 

um processo educacional colaborativo no qual todos se comunicam com todos e 

podem produzir conhecimento, como ocorre nas comunidades virtuais 

colaborativas;  

Em um mesmo curso à distância, conforme as características da atividade, pode existir 

alternância entre focos, sendo possível lançar mão de diferentes meios e recursos, tais como 

hipertextos veiculados em CD-Rom, distribuição de material impresso via correios, vídeos, 

teleconferências, etc. Porém, sempre há um foco que se sobressai entre os demais e uma 

concepção educacional subjacente.  

Para Shelley, Murphy e White (2013), o maior desenvolvimento do e-ensino está 

relacionado a evolução e aplicação de blended, ou aprendizagem distribuída. Normalmente 

associado com a introdução de mídia on-line em um curso ou programa. Ele também está 

associado ao uso de mídia assíncronas tais como e-mail ou conferência em conjunto com 

tecnologias síncronas, comumente chat de texto ou de áudio. Asynchronous educação a 

distância é um modelo alternativo de aprendizagem onde alunos e professores não estão 

localizados na mesma sala de aula, ao mesmo tempo (CARSWELL; VENKATESH, 2002).  

Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e mudança dos paradigmas 

de aprendizagem e ensinamentos, o ensino à distância também entrou em uma nova era. Novos 

ambientes de aprendizagem por meio da internet foram desenvolvidos principalmente para a 

aprendizagem assíncrona enquanto videoconferência e via satélite sistemas têm sido utilizados 

para atividades síncronas (BEYTH-MAROM et al., 2003). 

Albertin e Albertin (2013) apontam os componentes de educação como: objetivos e 

corpo discente, conteúdo, estratégia pedagógica e infraestrutura: 
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 O componente objetivo é composto pelo objetivo do curso e pelo objetivo 

pedagógico. 

 O componente conteúdo é o conhecimento que deve ser transferido, 

compartilhado adquirido e apropriado pelos alunos do curso. 

 O componente estratégia pedagógica se refere às estratégias de ensino que 

permitem que o conteúdo seja transferido, compartilhado, adquirido e apropriado 

pelos alunos. 

 O componente infraestrutura inclui a infraestrutura e as tecnologias de 

informação e comunicação necessárias para a prática das estratégias de ensino e o 

acesso ao conteúdo em suas formas e localizações diversas, bem como a interação 

entre os participantes do processo de ensino aprendizagem. 

Segundo os autores estes componentes mantem relação de exigência e restrição entre 

si, o conteúdo exige determinadas metodologias de ensino, bem como tecnologias para o seu 

tratamento e para a realização do curso, ao mesmo tempo podem ser restringidos pelas 

metodologias utilizadas e pelas tecnologias aplicadas. Por outro lado, a metodologia exige 

determinadas tecnologias para serem aplicadas, sob pena de estas a restringirem. 

 

 

2.4 INOVAÇÃO E VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Os vencedores no mercado global segundo Teece, Pisano e Shuen (1997), são as 

empresas que demonstram responsividade oportuna e inovação de produtos, rápida e flexível, 

juntamente com a capacidade de gestão para coordenar e reposicionar suas competências 

internas e externas.  

Para Moreira e Queiroz (2007), a inovação de produtos pode ser vista como a mais 

evidente e importante dos tipos de inovações organizacionais, porque sua ligação com o 

mercado e com a competitividade é imediata. Por outro lado, de forma menos evidente, mas 

não menos importante, a inovação nos processos é uma grande fonte de vantagem competitiva. 

A competividade de um país depende da capacidade da sua indústria de inovar e 

melhorar (CARNEIRO; CAVALCANTI; SILVA, 1997; PORTER, 1990; PORTER, 

MICHAEL, 1980). As fontes de vantagem competitiva estruturais podem ser encontradas em 

fatores ligados à inovação do produto, a processos de produção ou às capacidades de marketing 

das empresas.  
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Vasconcelos e Cyrino (2000) apontam que um importante grupo de contribuições às 

teorias sobre a vantagem competitiva concentra-se na dinâmica da empresa, dos mercados e da 

concorrência, enfatizando mais os processos de mudança e inovação do que as estruturas das 

indústrias (PORTER, MICHAEL, 1980) ou os arranjos estáveis de recursos. 

As empresas, por meio da descoberta de oportunidades e da mobilização pioneira de 

recursos, obtêm lucros. Os empreendedores destas empresas, motivados pela promessa de 

lucros além da média, procuram sempre inovar, gerando novos arranjos econômicos e, 

consequentemente, causando o desequilíbrio do mercado. Tendo em vista que os concorrentes 

procuram imitar e suplantar os inovadores introduzindo outras inovações, o desequilíbrio do 

mercado passa a ser um estado permanente, e não um fenômeno transitório (VASCONCELOS; 

CYRINO, 2000, p. 30). 

Annamalai, Krishnan e Dorairaj (2014) afirmam que para desenvolver e adquirir 

vantagem competitiva, a realização de inovações de sucesso é apenas uma condição necessária. 

Mas a condição suficiente é proteger os resultados de tais inovações, que é conhecido como 

proteger sua propriedade intelectual. 

Antes de uma empresa esperar rendas a partir de uma inovação, é preciso estabelecer 

uma vantagem competitiva distinta, senão as rendas serão apropriadas por empresas rivais. Para 

que um projeto de inovação crie vantagens competitivas, deve ser capaz de demonstrar a 

realização bem-sucedida e confiável de seus objetivos de negócios. Vantagem, em suma, pode 

ser visto como resultado de uma série de processos antecedentes definíveis e descritíveis 

(MCGRATH et al., 1996). 

McGrath et al. (1996) afirmam que a inovação é um mecanismo por meio do qual a 

empresa ganha uma visão superior e, acesso a recursos específicos da empresa com valor 

positivo futuro. Isso ajuda a criar e sustentar uma vantagem de duas maneiras:  

I. Uma visão superior e acesso superior permitem que a empresa faça investimentos 

superiores de recursos e alocações, porque outros jogadores estão menos 

informados sobre o valor futuro de tais investimentos (ALCHIAN; DEMSETZ, 

1972). 

II. Por meio de inovações de execução, as empresas podem estabelecer "fluxos" de 

recursos que podem levar a "estoques" de ativos específicos que outros irão achar 

impossível reproduzir rapidamente (DIERICKX; COOL, 1989). 

 

Teece, Pisano e Shuen (1997) definem competências como combinações particulares 

de recursos específicos das empresas que permitem que uma organização atinja seus objetivos. 
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Isto tem implicações importantes para a vantagem emergente (MCGRATH et al., 1993). Novas 

competências, então, podem ser concebidas como vantagens competitivas potenciais. Elas 

representam a capacidade da empresa para fazer algo que não podia fazer antes da tentativa de 

inovação. Para passar de competência para a vantagem competitiva, uma empresa deve 

incorporar as suas competências em produtos e serviços e criar transações de clientes. 

Fazendo uma relação entre inovação e vantagem competitiva, Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008) apontam que as empresas que se destacam têm em comum é que seu sucesso se deve em 

grande parte, à inovação. Enquanto a vantagem competitiva pode advir de tamanho ou 

patrimônio, entre outros fatores. O cenário tende a favorecer as organizações que possuem 

conhecimento e avanços tecnológicos, criam novidades em suas ofertas (produtos/serviços) e 

na forma como lançam essas ofertas. 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) apresentam os mecanismos de inovação e as vantagens 

estratégicas advindas desses mecanismos, conforme quadro 7 a seguir: 

 

Quadro 7 – Vantagens estratégicas pela inovação 

MECANISMO VANTAGEM ESTRATÉGICA EXEMPLOS 

Novidade na oferta de 

produto ou serviço 

Oferecer algo que ninguém mais 

consegue 

Introduzir o(a) primeiro(a)... Walkman, 

caneta esferográfica, câmera, lavadora de 

pratos, atendimento bancário por telefone, 

sistema de vendas online etc. no mercado 

mundial. 

Novidade no processo 

Oferecer algo de uma forma que os 

outros não conseguem imitar - 

mais rápido, mais barato, mais 

personalizado etc. 

O processo de vidro laminado da Pilkington, 

o processo de fabricação de aço da 

Bessemer, o serviço bancário pela internet, a 

venda de livros online etc. 

Complexidade 
Oferecer algo que os outros têm 

dificuldade em dominar 

Rolls-Royce e motores para aviação - apenas 

um restrito grupo de concorrentes domina o 

complexo processo de fabricação e 

metalurgia neles envolvido. 

Proteção legal de 

propriedade intelectual 

Oferecer algo que os outros não 

conseguem, a menos que paguem 

licença ou outra taxa 

Drogas populares como Zantac, Prozac, 

Viagra etc. 

Acréscimo/ampliação de 

alcance de fatores 

competitivos 

Alterar a base de concorrência – 

por exemplo, de preço do produto 

para preço e qualidade, ou preço, 

qualidade, variedade etc. 

A indústria automobilística japonesa, que 

sistematicamente alterou a agenda 

competitiva de preço para qualidade, 

flexibilidade e variedade, redução de tempo 

entre o lançamento de novos modelos, e 

assim por diante - a cada vez oferecendo-os 

juntos, e não separadamente. 
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MECANISMO VANTAGEM ESTRATÉGICA EXEMPLOS 

Tempo/oportunidade 

Vantagem de ser o primeiro a 

entrar – ser o primeiro pode valer a 

fatia de mercado para produtos 

novos 

 

Vantagem de seguidor rápido – 

algumas vezes, ser o primeiro 

significa encontrar muitas 

dificuldades iniciais inesperadas, o 

que torna mais sensata a postura de 

observar alguém que comete erros 

iniciais e se mover rapidamente 

para um produto mais avançado 

Amazon.com, Yahoo - outros podem surgir, 

mas a vantagem permanece com os 

primeiros a entrar 

 

Palm Pilot e outros fabricantes de 

computadores de mão (POAs) que detêm 

uma significativa fatia do mercado. Na 

realidade, seu conceito e design já haviam 

sido articulados pela Apple cerca de cinco a 

nos antes, mas problemas com a 

programação e principalmente com o 

reconhecimento da escrita levaram ao 

fracasso. 

Fonte: adaptado de Tidd et al. (2008 p.28). 

 

Os autores ainda pontuam que produtos novos permitem capturar e reter novas fatias 

de mercado, além de aumentar a lucratividade. Desenvolver novos produtos é uma capacidade 

importante, pois o meio está constantemente mudando e, as empresas necessitam estar 

preparadas para reagir por meio da inserção de novos produtos. Por outro lado, a inovação em 

processos também desempenha um papel estratégico também importante. Ser capaz de fazer 

algo que ninguém mais pode, ou fazê-lo melhor do que os outros é uma vantagem significativa. 

Da mesma forma, a capacidade de prestar melhores serviços, mais rápidos, mais baratos, de 

melhor qualidade, já é há muito considerada uma fonte de vantagem competitiva. 

Por fim a vantagem competitiva está relacionada à inovação, pois cria-se vantagem 

competitiva percebendo ou descobrindo novas formas de competir, ou seja, inovando 

(PORTER, 1990). Sohn et all (2014) apontam que a gestão do conhecimento é argamassa que 

fomenta a inovação, incrementando a competitividade das mesmas. 

A literatura mostra, portanto, que existem diversas interpretações indicando diferentes 

formas pelas quais as organizações podem buscar a inovação como fator de vantagens 

competitivas e preservá-las ao longo do tempo. Nesse sentido, cabe às empresas analisar o 

ambiente competitivo em que ela se encontra, para adotar as estratégias que ela julgue mais 

adequadas para buscar tais inovações e consequentemente vantagens competitivas.  

 

2.4.1 Inovação e Vantagem Competitiva na Educação 

 

No Setor Educacional, ao final da década de 1980, a competição foi introduzida por 

meio da constituição de 1988, que assegurou a participação da iniciativa privada no ensino 

superior (BRASIL, 1988). Em maior ou menor intensidade, representa um ambiente propício 
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para o estudo da aplicação de estratégias de inovação para a busca e de conquista de vantagens 

competitivas, pelas IES participantes do setor. 

Lagier (2003) afirma que um programa de ensino à distância bem-sucedido não só 

deve utilizar tecnologia de ponta, mas ele deve também incentivar o desenvolvimento de 

métodos inovadores para atender a demanda de seus alunos.  Nesse sentido, mudanças 

demográficas têm forçado as instituições educacionais de reexaminar os programas de ensino à 

distância existentes e, em muitos casos, o desenvolvimento de novos modelos para atender aos 

requisitos de aprendizagem em ambientes culturalmente diversos.  

Ao mesmo tempo, as instituições estão percebendo o potencial da internet e outras 

formas de ensino à distância para alcançar inteiramente novas populações. A capacidade para 

conduzir diversos indivíduos juntos em salas de aula virtuais proporciona oportunidades únicas 

para o ensino inovador, explorando o potencial de inovação relacionada com a prestação de 

educação a distância para populações multiculturais. 

Ainda segundo Lagier (2003), os estudantes não-ocidentais tendem a preferir 

atividades em grupo, projetos colaborativos, assim aumentando interação social. Aponta ainda 

que estudantes que estudam em grupos tendem a alcançar maiores pontuações do que aqueles 

que estudam de forma independente.   

A revolução digital já forneceu um meio para além de teleconferência para conectar 

os alunos uns com os outros e seus instrutores. Instrução usando material didático, com base na 

Web, multimídia, bate-papo, e e-mails eletrônicos deram origem a uma nova comunidade 

virtual de alunos sem barreiras geográficas ou físicas.  

Almeida, Parisi e Stamato (2003) afirmam que na educação a distância, conta-se com 

a presença do professor para elaborar os materiais instrucionais e planejar as estratégias de 

ensino e, segundo eles, na maioria das situações conta-se com um tutor encarregado de 

responder as dúvidas dos alunos.  

Para Carswell e Venkatesh (2002), a tecnologia da informação tem um papel 

fundamental na educação a distância como a interface entre o aluno, o conteúdo e o instrutor. 

E-learning, pode ser considerada uma inovação tecnológica da informação (TI)  para muitos 

alunos. Faculdades, universidades e empresas de formação privadas estão convertendo mais e 

mais cursos online. Com um PC conectado à Web, e-learning permite que os alunos frequentem 

cursos em qualquer lugar a qualquer momento (LIAO; LU, 2008).  Para Liao e Lu (2008), o e-

learning (ou aprendizagem baseada em Web) tem aumentado a interação no ensino à distância. 

Os alunos podem obter uma experiência de aprendizado íntimo sem frequentar uma academia 

de tijolo e argamassa. 
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Ainda segundo Liao e Lu (2008), muitas das pesquisas anteriores sobre e-learning estão 

preocupados com a eficácia da aprendizagem e desempenho. David e Glen descreveu os 

resultados de um experimento destinado a medir a eficácia de aprendizagem de fazer todas as 

perguntas de múltipla escolha do texto com as respostas.  James e Roger investigando 

experiências anteriores de aprendizagem on-line, a satisfação, a eficácia percebida dos usuários 

e a qualidade das unidades de aprendizagem on-line em um estudo independente cursos on-line 

de auto-estimulado. Huang e Cappel avaliou o uso, satisfação, e os benefícios percebidos de 

jogos de aprendizagem on-line. Robert, Kimberly, e Jean procurou examinar os efeitos da carga 

cognitiva sobre os resultados de desempenho dos alunos, usando instrução baseada em 

computador.  

Liao e Lu (2008) afirmam que pesquisas indicam que as percepções dos indivíduos 

sobre as características de uma inovação afetam significativamente o seu comportamento 

aceitação. Nesse sentido corroboraram com as características de inovação identificados por 

Rogers (1983), bem como Moore e Benbasat (1991). Eles explicaram o comportamento de 

adoção de tecnologia em contextos específicos de tecnologia, mas os resultados de fatores de 

percepção salientes eram inconsistentes. Por outro lado, Tornatzky e Klein (1982) investigaram 

em uma meta-análise de características de inovação, descobriram que apenas três características 

de inovação - vantagem relativa percebida, complexidade percebida, e compatibilidade 

percebida - estão consistentemente relacionados à adoção de inovação.  

Para Liao e Lu (2008) poucos estudos têm abordado a adoção do e-learning na 

perspectiva de inovação características percebidas. Como um método de aprendizagem 

inovador, a adoção de e-learning envolve a adoção de tecnologia da informação e mudança de 

abordagem de aprendizagem. Os alunos têm mais controle sobre a seleção de tópicos de 

aprendizagem em comparação com o aprendizado em salas de aula tradicionais.  

Aktan et al.  (1996) apontam as muitas aplicações de ensino à distância envolvendo salas 

de aula enfatizando o uso de áudio e vídeo para criar a sensação de estar presente (telepresença). 

Nesse sentido o instrutor, portanto, deve ser capaz de apresentar materiais de uma forma 

semelhante a uma sala de aula presencial, trazendo os alunos remotos em uma sala de aula 

através da distribuição de voz, dados e vídeo através de um serviço rede de comunicação. 

Entretanto, como observa-se na figura 08 a seguir, poucos estudos anteriores têm 

investigado como as inovações levam a vantagem competitiva na gestão dos cursos superiores 

de EAD.  
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Figura 8 – Número de artigos publicados na base de dados ProQuest 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

Nota: os dados foram levantados em 31/05/2016, usando-se os seguintes termos de pesquisa: “distance 

learning” and “higher education” and “innovation” and “competitive advantage”; Full text e Peer review. 

 

Na figura 08 acima, percebe-se que competitive advantage e innovation tiveram 33.745 

artigos listados na base ProQuest, enquanto distance learning/higler education e innovation 

tiveram 1.206, distance learning/higler education e competitive advantage tiveram 265 artigos 

listados, por outro lado, distance learning/higler education e competitive advantage e 

innovation, obtiveram 171 artigos listados nos seguintes anos e quantidades conforme figura 

09 a seguir: 

Figura 9 – Evolução do número de artigos publicados na base de dados ProQuest 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Observa-se na figura 09 acima, que o número de artigos publicados sobre inovação e 

vantagem competitiva no ensino superior a distancia apresenta uma leve ascendência, tendo 

como pico os anos de 2004 e 2012 com 14 artigos.  

Ao aprofundar a análise, não se encontrou estudos que tenham avaliado se a inovação é 

fator de vantagem competitiva no ensino a distância, mesmo após estender a pesquisa a outras 

bases como Jstor, Web of Science e Periódicos Capes. Assim sendo, a altenativa fora adaptar 

uma escala aplicada em outro seguimento/setor para o ensino superior a distancia. Nesse sentido 

identificou-se o estudo de Cravo (2008) que analisa a inovação tecnológica como fonte de 

vantagem competitiva na indústria de defensivos agrícolas.  

No estudo de Cravo (2008) a inovação tecnológica é composta pelos seguintes 

constructos: vanguarda tecnológica, postura inovadora, seguidores de mercado, vantagem em 

custo e riscos associados à inovação. A vantagem competitiva é composta pelos seguintes 

constructos: desenvolvimento de produtos, incentivos à participação, forças de mercado, base 

de conhecimento interno, mecanismos de isolamento e raridade de recursos. Nesse sentido o 

modelo conceitual da pesquisa é apresentado na figura 10 a seguir: 

Figura 10 – Evolução do número de artigos publicados na base de dados ProQuest 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Analisando a literatura sobre metodologia científica, constata-se que o pluralismo 

metodológico traduz-se em abertura acerca dos dados que os pesquisadores, no campo de 

estudos sociais e organizacionais, podem coletar e basear suas reflexões (PECI, 2003), ou seja, 

o leque de possibilidades para escolhas metodológicas vem aumentando (BURRELL, 1996). 

De acordo com Burrell (1996) em vez de explicar o fenômeno, busca-se compreendê-

lo, aderindo à reflexão pluralística, que vai além do uso de instrumentos tradicionais de coleta 

de dados como questionários, entrevistas, documentos, entre outros, podendo inovar em termos 

de fontes e instrumentos de dados. Para isso, é preciso esclarecer que para a realização desta 

pesquisa, o mais importante é a visão que será adotada para a construção de um novo olhar 

sobre o objeto que se pretende estudar. 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo do tipo seccional, método que permite 

estabelecer relações entre as categorias analíticas e verificar as condições em que tais relações 

se estabelecem (HUNT; OSBORN, 1999). É uma investigação empírica, um método que 

abrange tudo – planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos 

(RICHARDSON, 2009).  

Para atender ao objetivo de verificar se a inovação é fator de vantagem competitiva 

na gestão dos cursos superiores a distância no Brasil, foi desenvolvido o estudo por meio de 

pesquisa de campo tanto de caráter qualitativo quanto quantitativo.  Essa técnica de pesquisa, 

métodos mistos, é aquela em que o pesquisador tende a basear as alegações de conhecimento 

em elementos pragmáticos. A coleta de dados também envolve a obtenção tanto de informações 

numéricas, como de informações de texto, de forma que o banco de dados final represente tanto 

informações quantitativas como qualitativas (YIN, 2005). 

Para Creswell (2010), o objetivo do estudo que utiliza métodos mistos concomitante é 

entender melhor um problema de pesquisa ao convergir dados quantitativos (tendências 

numéricas) e qualitativos, conforme figura 11 a seguir: 
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Figura 11 – Estratégia de triangulação concomitante  

 
Fonte: adaptado de Creswell (2010). 

 

No estudo, foram utilizados (instrumentos quantitativos) para mensurar a relação entre 

(variável independente) e (variável dependente). Ao mesmo tempo, o (fenômeno central) foi 

explorado usando (entrevistas qualitativas) com gestores dos cursos Superiores à Distância  nas 

Instituições de ensino (CRESWELL, 2010).  

A pesquisa qualitativa envolveu a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 

e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 

compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos”, ou seja, dos participantes do 

estudo (GODOY, 1995). Segundo Merrian (2002), os pressupostos da pesquisa qualitativa, 

atendem às especificidades da pesquisa que pauta-se na compreensão de que as experiências 

dos docentes participantes se dão em meio às interações no contexto social ao qual estão 

inseridos.  

Esta pesquisa é qualitativa na medida em que trabalha com as percepções dos gestores 

dos Cursos Superiores a Distância, que foram utilizadas para explorar os resultados 

quantitativos com maior profundidade. Os dados da pesquisa foram coletados ao longo de um 

período determinado, por isso trata-se de um corte transversal com perspectiva longitudinal 

(CRESWELL, 2010). A estrutura da pesquisa teve como embasamento inicial algumas 

perguntas de pesquisa, ressaltando que para estudos qualitativos elas representam sua essência 

e o ponto de partida para seu desenvolvimento (TRIVIÑOS, 2006).  

A técnica quantitativa é aquela em que o investigador usa primariamente alegações 

para desenvolvimento de conhecimento (ou seja, raciocínio de causa e efeito, redução de 

variáveis específicas e hipóteses e questões, uso de mensuração e observação e teste de teorias), 

emprega estratégias de investigação (como experimentos, levantamentos e coleta de dados, 

instrumentos predeterminados que geram dados estatísticos) (CRESWELL, 2010). 
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A abordagem metodológica utilizada, pode ser classificada, quanto à sua natureza, 

como quantitativa. A seleção desse método se justifica porque ele faz uma escolha dos 

procedimentos utilizados para a descrição e explicação dos fenômenos, de modo que o 

pesquisador procura garantir a precisão dos resultados, evitando distorções e más 

interpretações, oferecendo, assim, segurança na repetição do fenômeno (RICHARDSON, 

2009).  

Por se tratar de uma pesquisa de métodos mistos, conforme direciona Creswell (2010), 

os dados serão apresentados em duas etapas, a etapa qualitativa da pesquisa e na sequência a 

etapa quantitativa da pesquisa. 

 

 

3.1 ETAPA QUALITATIVA 

 

Seguindo o modelo de pesquisa de métodos mistos, conforme direciona Creswell 

(2010), passa-se na sequência a apresentação dos dados da etapa qualitativa da pesquisa. 

 

3.1.1 Roteiro de pesquisa 

 

Para atender ao objetivo específico “A” – identificar as inovações presentes na Gestão 

dos cursos superiores a distância no Brasil e “B” - identificar as vantagens competitivas 

presentes na Gestão dos cursos superiores a distância no Brasil, os dados foram levantados por 

meio de entrevistas estruturadas (Apêndice I) aplicados aos gestores de cursos superiores à 

distância no Brasil.  

O instrumento era composto de uma primeira parte de caracterização do entrevistado: 

nome da instituição; estado; cargo; área; sexo e grau de instrução. Continha também uma 

segunda parte composta de 08 questões norteadoras com 18 itens a serem observados nas 

respostas. 

 

3.1.2 Amostra 

 

A técnica amostral foi uma amostra não probabilística por conveniência- que segundo 

Malhotra (2011) privilegia a conveniência do investigador ao procurar obter uma amostra de 

elementos convenientes, ou seja, a seleção das unidades de amostra é deixada em grande parte 

ao cargo do pesquisador. 
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Com base na caracterização das IES que oferecem os cursos EAD no item 2.3 - Setor 

de Educação, figuras 05 e 06, traçou-se um perfil das IES que iriam compor a amostra. Nesse 

sentido buscou-se instituições não públicas de porte variado (pequenas, médias e grandes). O 

critério de escolha foi a facilidade de contato/aceite. Por outro lado, nas IES públicas, como o 

a estrutura e características são muito similares, optou-se por entrevistar as IES do Estado do 

Mato Grosso devido a facilidade de acesso e proximidade. 

Foram entrevistados 11 professores coordenadores/gestores de cursos de ensino à 

distância no período de 19 de novembro de 2015 à 24 de março de 2016.  

 

3.1.3 Perfil da amostra 

 

O perfil dos respondentes da entrevista foram 05 coordenadores/gestores de curso do 

sexo masculino e 06 coordenadoras/gestoras de curso do sexo feminino.  

Quanto ao grau de instrução, 07 respondentes tinham doutorado e 04 eram mestres. Sete 

entrevistados eram professores coordenadores/gestores de cursos a distância de 03 

universidades públicas: Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT; Universidade do Estado 

de Mato Grosso-UNEMAT e Instituto Federal de Mato Grosso-IFMT. Foram entrevistados 

também 04 professores coordenadores/gestores de cursos a distância de 04 universidades 

privadas: Universidade Nove de Julho-UNINOVE; Universidade Metodista de São Paulo- 

UMESP; Universidade Vale dos Sinos-UNISINOS; e Universidade Norte do Paraná-

UNOPAR. Os quais passa-se a caracterizar:  

Entrevistado-01:  C. R. / Instituto de Física / Coordenador UAB/UFMT /Coordenador 

Adjunto Comfor/UFMT  

Nome da Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT 

 

Entrevistado-02:   C.S.S. / Coordenadora de curso / UNISINOS 

Nome da Instituição: Universidade Vale dos Sinos – UNISINOS 

 

Entrevistado-03: F.M.C.T. Coordenador de curso / Departamento de 

Administração/FACC/UFMT 

Nome da Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT 

 

Entrevistado-04:  J.R.I. / Coordenador de curso / Departamento Ciências Biológicas - 

UNEMAT 

Nome da Instituição: Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT 

 

Entrevistado-05:  L.C.O.J. / Coordenador de curso / UNOPAR 

Nome da Instituição: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 
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Entrevistado-06:  N.M.S. / Diretora de Gestão de Educação à Distância 

/NEAD/UNEMAT 

Nome da Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT 

 

Entrevistado-07:  M.J.D.A.C.P. / Coordenadora de curso / Departamento de 

Letras/IL/UFMT 

Nome da Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT 

 

Entrevistado-08:  S.R. Coordenadora de curso / UMESP 

Nome da Instituição: Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 

 

Entrevistado-09:  S.A.S. / M.O.C. Coordenadora de curso / Coordenadora de tutoria / 

IFMT  

Nome da Instituição: Instituto Federal, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT 

 

Entrevistado-10:  V.L.S.V. / Coordenadora de Curso / UNINOVE 

Nome da Instituição: Universidade Nove de Julho - UNINOVE 

 

Entrevistado-11:  V.P.S. / Coordenador de Curso / Departamento de 

Administração/FACC/UFMT 

Nome da Instituição: Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT 

 

A seguir caracteriza-se também as IES, as quais foram selecionadas para as entrevistas, 

conforme dados do e-MEC, do Ministério da Educação do Governo Federal (BRASIL, 2016): 

a) A Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT, situada à Av. Fernando Correa da Costa, 

Nº: 2367, Cidade Universitária, no bairro Boa Esperança em Cuiábá-MT. Possui segundo 

o cadastro do UAB (Universidade Aberta do Brasil) 04 cursos superiores a distância: 

Bacharelado em Administração Pública; Licenciatura em Ciências Naturais e 

Matemática; Licenciatura em Letras Lingua Portuguesa, Lingua Espanhola e Respectivas 

Literaturas e Licenciatura em Pedagogia. Ofertados nos seguintes polos: 

1) Água Boa - MT 

2) Alto Araguaia - MT 

3) Barra do Bugres - MT 

4) Colíder - MT 

5) Guarantã do Norte - MT 

6) Jauru - MT 

7) Lucas do Rio Verde - MT 

8) Nova Xavantina - MT 

9) Pontes e Lacerda - MT 

10) Primavera do Leste - MT 

11) Ribeirão Cascalheira - MT 

12) Sorriso - MT 

 

b) A Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, situada à Avenida Tancredo 

Neves. Nº: 1095, no bairro Cavalhada 2 em Cáceres-MT. Possui segundo o cadastro do 

UAB (Universidade Aberta do Brasil) 07 cursos superiores a distância: Bacharelado em 

Administração Pública; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências 

Humanas e Sociais, Licenciatura em Física, Licenciatura em Letras - Espanhol, 
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Licenciatura em Letras – Inglês e Licenciatura em Pedagogia. Ofertados nos seguintes 

polos: 

1) Água Boa - MT 

2) Alto Araguaia - MT 

3) Arenápolis - MT 

4) Aripuanã - MT 

5) Barra do Bugres - MT 

6) Cáceres - MT 

7) Campo Verde - MT 

8) Colíder - MT 

9) Comodoro - MT 

10) Diamantino - MT 

11) Guarantã do Norte - MT 

12) Jauru - MT 

13) Juara - MT 

14) Juína - MT 

15) Nova Xavantina - MT 

16) Pontes e Lacerda - MT 

17) Sapezal - MT 

18) Sorriso - MT 

 

c) O Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT, situado à Avenida Senador Filinto Miller. 

Nº: 953, no bairro Duque de Caxias em Cuiabá-MT. Possui segundo o cadastro do UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) 02 cursos superiores a distância: Licenciatura em 

Química e Tecnologia em Sistema para a Internet. Ofertados nos seguintes polos: 

1) Barra do Bugres - MT 

2) Cuiabá - MT 

3) Guarantã do Norte - MT 

4) Juara - MT 

5) Juína - MT 

6) Lucas do Rio Verde - MT 

7) Nova Xavantina - MT 

8) Pontes e Lacerda - MT 

9) Primavera do Leste - MT 

10) Ribeirão Cascalheira - MT 

11) São Félix do Araguaia - MT 

12) Sapezal - MT 

13) Sorriso - MT 

 

d) A Universidade Nove de Julho - UNINOVE, situado à Rua Vergueiro. Nº: 235, no bairro 

Liberdade em São Paulo-SP. Possui segundo o cadastro do e-MEC,  33 cursos superiores 

a distância: bacharelado em: Administração; Biomedicina; Ciências Contábeis; Farmácia; 

Fisioterapia; Nutrição; Serviço Social; Sistemas de Informação e Tradutor e Intérprete. 

Licenciatura em Ciências Sociais; História; Letras; Letras – Inglês; Matemática; 

Pedagogia; Química e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tecnológico em Banco 

de Dados; Comércio Exterior; Eventos; Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da 

Qualidade; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Gestão Pública; Logística; 

Marketing; Processos Gerenciais; Radiologia; Redes de Computadores; Segurança da 

Informação e Sistemas para Internet. Ofertados nos seguintes polos: 

1) Bauru-SP 

2) Botucatu-SP 

3) São Manuel-SP 

4) São Roque-SP 

5) São Paulo-SP 

 

e) A Universidade Metodista de São Paulo - UMESP, situado à Rua do Sacramento. Nº: 

230, no bairro Rudge Ramos em São Bernardo do Campo-SP. Possui segundo o cadastro 

do e-MEC, 20 cursos superiores a distância: bacharelado em: Administração e Teologia. 

Licenciatura em Ciências Sociais; Filosofia; Letras - Português e Espanhol e Pedagogia. 
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Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão Ambiental; Gestão 

Comercial; Gestão De Recursos Humanos; Gestão De Turismo; Gestão Financeira; 

Gestão Portuária; Gestão Pública; Jogos Digitais; Logística; Marketing; Negócios 

Imobiliários; Processos Gerenciais e Segurança Pública. Ofertados nos seguintes polos: 

1)   Altamira - PA 

2)   Bauru - SP 

3)   Belo Horizonte - MG 

4)   Bertioga - SP 

5)   Birigui - SP 

6)   Brasília - DF 

7)   Campina Grande - PB 

8)   Campinas -  SP 

9)   Campo Grande - MS 

10)   Ceres - GO 

11)   Eldorado - SP 

12)   Fortaleza - CE 

13)   Franca - SP 

14)   Guaratinguetá - SP 

15)   Guarulhos - SP 

16)   Imperatriz - MA 

17)   Itabuna - BA 

18)   Itanhaém - SP 

19)   Itapeva - SP 

20)   Lins - SP 

21)   Londrina - PR 

22)   Macaé - RJ 

23)   Mauá - SP 

24)   Petrópolis - RJ 

25)   Porto Velho - RO 

26)   Presidente Prudente - SP 

27)   Recife - PE 

28)   Ribeirão Preto - SP 

29)   Rondonópolis - MT 

30)   Salvador - BA 

31)   Santos - SP 

32)   São Bernardo do Campo - SP 

33)   São José do Rio Preto - SP 

34)   São José dos Campos - SP 

35)   São Paulo – SP (03) 

36)   Sorocaba - SP 

37)   Vitória - ES 

38)   Vitória da Conquista - BA 

39)   Volta Redonda - RJ 

f) A Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, situado à Avenida Paris, Nº: 675, no bairro 

Jardim Piza em Londrina-PR. Possui segundo o cadastro do e-MEC, 29 cursos superiores 

a distância, bacharelado em: Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; 

Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Produção e 

Serviço Social. Licenciatura em: Artes Visuais; Ciências Biológicas; Educação Física; 

Geografia; História; Letras – Português; Matemática; Pedagogia e Sociologia. 

Tecnológico em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Embelezamento e Imagem 

Pessoal; Estética e Imagem Pessoal; Gestão Ambiental; Gestão de Recursos Humanos; 

Gestão Financeira; Gestão Hospitalar; Gestão Pública; Logística; Marketing; Processos 

Gerenciais e Segurança no Trabalho.  Ofertados nos seguintes polos: 

1) Brasiléia -AC  

2) Cruzeiro do Sul -AC  

3) Feijó - AC  

4) Rio Branco - AC  

5) Tarauacá - AC  

6) Arapiraca - AL  

7) Maceió - AL  

8) Murici - AL  

9) Olho d´Água das Flores - 

AL  

10) Palmeira dos Índios - AL  

11) Coari – AM (2) 

12) Itacoatiara - AM  

13) Manaus - AM (3) 

14) Parintins - AM  

15) Macapá – AP (2) 

16) Alagoinhas - BA  

17) Baixa Grande - BA  

18) Barra - BA  

19) Barra do Mendes - BA  

20) Barreiras - BA  

21) Bom Jesus da Lapa - BA  

22) Boquira - BA  

23) Brotas de Macaúbas - BA  

24) Brumado - BA  

25) Campo Formoso - BA  

26) Cocos - BA  

27) Cruz das Almas - BA  

28) Encruzilhada - BA  

29) Esplanada - BA  

30) Euclides da Cunha - BA  

31) Eunápolis - BA  

32) Feira de Santana - BA  

33) Formosa do Rio Preto - BA 

34) Guanambi - BA  

35) Ibotirama - BA  

36) Ilhéus - BA  

37) Ipirá - BA  

38) Irecê - BA  

39) Itaberaba - BA  

40) Itabuna - BA  

41) Itamaraju - BA  

42) Itapetinga - BA  

43) Jacaraci - BA  

44) Jacobina - BA  

45) Jaguarari - BA  

46) Jequié - BA  

47) João Dourado - BA  

48) Juazeiro - BA  

49) Lauro de Freitas - BA  

50) Livramento de Nossa 

Senhora - BA  

51) Luís Eduardo Magalhães - 

BA  

52) Macaúbas - BA  

53) Miguel Calmon - BA  

54) Morro do Chapéu - BA  

55) Paulo Afonso - BA  

56) Poções - BA  

57) Remanso - BA  
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58) Riachão do Jacuípe - BA  

59) Ruy Barbosa - BA  

60) Salvador - BA  

61) Salvador – BA (3) 

62) Santaluz - BA  

63) São Félix do Coribe - BA  

64) Seabra - BA  

65) Senhor do Bonfim - BA  

66) Serrinha - BA  

67) Simões Filho - BA  

68) Simões Filho - BA  

69) Teixeira de Freitas - BA  

70) Tucano - BA  

71) Utinga - BA  

72) Vitória da Conquista - BA  

73) Xique-Xique - BA  

74) Barbalha - CE  

75) Crateús - CE  

76) Fortaleza - CE  

77) Limoeiro do Norte - CE  

78) Quixeramobim - CE  

79) Sobral - CE  

80) Tauá - CE  

81) Brasília – DF (7) 

82) Barra de São Francisco - ES 

83) Cachoeiro de Itapemirim - 

ES  

84) Colatina - ES  

85) Linhares – ES (2) 

86) São Mateus - ES  

87) Vila Velha - ES (2) 

88) Vitória - ES  

89) Alexânia - GO  

90) Anápolis – GO (2) 

91) Caiapônia - GO  

92) Caldas Novas - GO  

93) Cidade Ocidental - GO  

94) Formosa - GO  

95) Goianésia - GO  

96) Goiânia – GO (3) 

97) Iporá - GO  

98) Itapuranga - GO  

99) Itumbiara - GO  

100) Jataí - GO  

101) Luziânia - GO  

102) Mineiros - GO  

103) Morrinhos - GO  

104) Niquelândia – GO (2) 

105) Novo Gama - GO  

106) Piracanjuba - GO  

107) Planaltina - GO  

108) Rio Verde - GO  

109) Rubiataba - GO  

110) Santa Terezinha de Goiás - 

GO  

111) São Miguel do Araguaia -

GO  

112) Trindade - GO  

113) Uruaçu - GO  

114) Valparaíso de Goiás - GO  

115) São Luís - MA  

116) Além Paraíba – MG (2) 

117) Alfenas - MG  

118) Almenara - MG  

119) Andradas - MG  

120) Araçuaí - MG  

121) Araxá - MG  

122) Belo Horizonte – MG (2) 

123) Betim – MG (2) 

124) Bocaiúva - MG  

125) Brasília de Minas - MG  

126) Carlos Chagas - MG  

127) Cataguases - MG  

128) Congonhas - MG  

129) Contagem - MG  

130) Curvelo - MG  

131) Diamantina - MG  

132) Divinópolis - MG  

133) Espinosa - MG  

134) Governador Valadares - MG 

135) Ibirité - MG  

136) Ipatinga - MG  

137) Itabira - MG  

138) Itabirito - MG  

139) Itajubá - MG  

140) Ituiutaba - MG  

141) Jaíba - MG  

142) Janaúba - MG  

143) Januária - MG  

144) João Monlevade - MG  

145) Juiz de Fora - MG  

146) Lagoa da Prata - MG  

147) Lavras - MG  

148) Manga - MG  

149) Manhuaçu - MG  

150) Mantena - MG  

151) Mato Verde - MG  

152) Medina - MG  

153) Mercês - MG  

154) Montes Claros - MG  

155) Muriaé - MG  

156) Nova Lima - MG  

157) Paracatu - MG  

158) Passa Quatro - MG  

159) Pirapora - MG  

160) Piumhi - MG  

161) Poços de Caldas - MG  

162) Ribeirão das Neves - MG  

163) Rio Pardo de Minas - MG  

164) Sabará - MG  

165) Salinas - MG  

166) Santa Luzia - MG  

167) São Francisco - MG  

168) São João do Paraíso - MG  

169) Sete Lagoas - MG  

170) Taiobeiras - MG  

171) Teófilo Otoni - MG  

172) Ubá - MG  

173) Uberaba - MG  

174) Uberlândia - MG  

175) Vespasiano - MG  

176) Viçosa - MG  

177) Amambaí - MS  

178) Aquidauana – MS (2) 

179) Campo Grande - MS  

180) Chapadão do Sul - MS  

181) Corumbá – MS (2) 

182) Coxim - MS  

183) Dourados - MS  

184) Maracaju - MS  

185) Nova Andradina - MS  

186) Paranaíba - MS  

187) Ponta Porã - MS  

188) Três Lagoas – MS (2) 

189) Água Boa - MT  

190) Alta Floresta - MT  

191) Alto Araguaia - MT  

192) Barra do Garças - MT  

193) Cáceres - MT  

194) Campo Novo do Parecis - 

MT  

195) Canarana - MT  

196) Colíder - MT  

197) Cuiabá – MT (2) 

198) Guarantã do Norte - MT  

199) Pedra Preta - MT  

200) Pontes e Lacerda – MT (2) 

201) Porto Alegre do Norte - MT 

202) Primavera do Leste - MT  

203) Querência - MT  

204) Rondonópolis - MT  

205) Sapezal - MT  

206) Sinop - MT  

207) Tangará da Serra – MT (2) 

208) Várzea Grande - MT  

209) Almeirim - PA  

210) Altamira - PA  

211) Barcarena – PA (2) 

212) Belém – PA (3) 

213) Breves – PA (2) 

214) Cametá - PA  

215) Capanema – PA (2) 

216) Castanhal - PA  

217) Conceição do Araguaia - PA 

218) Itaituba – PA (2) 

219) Marabá - PA  

220) Oriximiná – PA (2) 

221) Paragominas - PA  

222) Parauapebas – PA (2) 

223) Redenção - PA  

224) Santarém – PA (2) 

225) São Félix do Xingu - PA  

226) Tailândia – PA (2) 

227) Tucuruí – PA (2) 

228) Xinguara - PA  

229) Cajazeiras - PB  

230) Campina Grande – PB (2) 

231) Guarabira - PB  

232) João Pessoa – PB (2) 

233) Patos - PB  
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234) Sousa - PB  

235) Araripina - PE  

236) Araripina - PE  

237) Arcoverde - PE  

238) Cabo de Santo Agostinho -

PE  

239) Carpina - PE  

240) Caruaru - PE  

241) Garanhuns - PE  

242) Gravatá – PE (2) 

243) Palmares - PE  

244) Paulista – PE (2) 

245) Pesqueira - PE  

246) Petrolina - PE  

247) Recife – PE (3) 

248) Salgueiro – PE (2) 

249) Santa Cruz do Capibaribe - 

PE (2) 

250) Bom Jesus - PI  

251) Campo Maior - PI  

252) Esperantina - PI  

253) Oeiras - PI  

254) Picos – PI (2) 

255) Piripiri - PI  

256) São Raimundo Nonato - PI 

257) Teresina - PI  

258) Arapongas - PR  

259) Assaí - PR  

260) Bandeirantes - PR  

261) Campo Mourão – PR (2) 

262) Cascavel - PR  

263) Corbélia - PR  

264) Cornélio Procópio – PR (2) 

265) Curitiba – PR (3) 

266) Foz do Iguaçu - PR  

267) Francisco Beltrão – PR (2) 

268) Guarapuava - PR  

269) Ibaiti - PR  

270) Ivaiporã - PR  

271) Loanda - PR  

272) Londrina – PR (4) 

273) Manoel Ribas - PR  

274) Maringá - PR  

275) Matinhos - PR  

276) Paranavaí - PR  

277) Rio Negro - PR  

278) Rosário do Ivaí - PR  

279) São José dos Pinhais - PR  

280) São Mateus do Sul - PR  

281) Toledo - PR  

282) Umuarama - PR (3) 

283) Wenceslau Braz - PR  

284) Cabo Frio - RJ  

285) Campos dos Goytacazes – 

RJ (2) 

286) Duque de Caxias – RJ (2) 

287) Itaperuna – RJ (2) 

288) Macaé - RJ  

289) Magé - RJ  

290) Nilópolis - RJ  

291) Niterói – RJ (2) 

292) Nova Friburgo - RJ  

293) Nova Iguaçu – RJ (2) 

294) Petrópolis - RJ  

295) Rio de Janeiro – RJ (4) 

296) São João de Meriti - RJ  

297) Teresópolis - RJ  

298) Caicó – RN (2) 

299) João Câmara - RN  

300) Mossoró – RN (2) 

301) Natal – RN (2) 

302) Nova Cruz - RN  

303) Santa Cruz - RN (2) 

304) Ariquemes - RO  

305) Cacoal - RO  

306) Cerejeiras - RO  

307) Jaru - RO  

308) Ji-Paraná - RO  

309) Machadinho D´Oeste – RO  

310) Pimenta Bueno - RO  

311) Porto Velho - RO  

312) Rolim de Moura - RO  

313) Vilhena - RO  

314) Boa Vista - RR  

315) Alegrete - RS  

316) Butiá - RS  

317) Cacequi - RS  

318) Camaquã - RS  

319) Canguçu - RS  

320) Canoas - RS  

321) Carazinho - RS  

322) Caxias do Sul - RS  

323) Crissiumal - RS  

324) Cruz Alta - RS  

325) Erechim - RS  

326) Frederico Westphalen – RS  

327) Gramado - RS  

328) Guaíba - RS  

329) Ibirubá - RS  

330) Ijuí - RS  

331) Lagoa Vermelha - RS  

332) Lajeado - RS  

333) Liberato Salzano - RS  

334) Morro Redondo - RS  

335) Passo Fundo - RS  

336) Pelotas - RS  

337) Portão - RS  

338) Portão - RS  

339) Rio Grande - RS  

340) Rosário do Sul - RS  

341) Santa Cruz do Sul - RS  

342) Santa Maria - RS  

343) Santa Rosa - RS  

344) Santa Vitória do Palmar- RS 

345) Santiago - RS  

346) São Lourenço do Sul - RS  

347) São Luiz Gonzaga - RS  

348) Três de Maio - RS  

349) Três Passos - RS  

350) Tupanciretã - RS  

351) Uruguaiana - RS  

352) Vacaria - RS  

353) Veranópolis - RS  

354) Araranguá - SC  

355) Caçador - SC  

356) Campos Novos - SC  

357) Chapecó - SC  

358) Concórdia - SC  

359) Florianópolis - SC  

360) Fraiburgo - SC  

361) Itajaí - SC  

362) Joinville - SC  

363) Maravilha - SC  

364) Palhoça - SC  

365) Quilombo - SC  

366) Rio do Sul - SC  

367) São Bento do Sul - SC  

368) São Carlos - SC  

369) São Lourenço do Oeste - SC 

370) Tubarão - SC  

371) Xaxim - SC  

372) Aracaju - SE  

373) Aracaju – SE (2) 

374) Apiaí - SP  

375) Araçatuba - SP  

376) Araraquara - SP  

377) Assis - SP  

378) Avaré - SP  

379) Barretos - SP  

380) Bebedouro - SP  

381) Botucatu - SP  

382) Bragança Paulista - SP  

383) Caieiras - SP  

384) Campinas - SP  

385) Catanduva - SP  

386) Cubatão - SP  

387) Diadema - SP  

388) Dracena - SP  

389) Guarulhos - SP  

390) Itapetininga - SP  

391) Itapeva - SP  

392) Itu - SP  

393) Jacareí - SP  

394) Jaú - SP  

395) Jundiaí – SP (2) 

396) Marília – SP (2) 

397) Mogi das Cruzes – SP (2) 

398) Mogi Guaçu - SP  

399) Ourinhos - SP  

400) Penápolis - SP  

401) Pindamonhangaba - SP  

402) Piracicaba - SP  

403) Ribeirão Preto – SP (2) 

404) Santa Bárbara d´Oeste - SP 

405) Santo André – SP (2) 

406) São Bernardo do Campo - 

SP  

407) São Carlos - SP  

408) São José do Rio Preto-SP (2) 

409) São José dos Campos - SP  
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410) São Paulo – SP (7) 

411) São Vicente - SP  

412) Sorocaba – SP  

413) Suzano - SP  

414) Taubaté - SP  

415) Votorantim- SP  

416) Votuporanga - SP  

417) Araguaína – TO (4) 

418) Colinas do Tocantins - TO 

419) Dianópolis- TO  

420) Gurupi - TO  

421) Palmas - TO  

422) Porto Nacional - TO

 

g) A Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, situado à Av. Unisinos. Nº: 950, 

no bairro Cristo Rei em São Leopoldo-RS. Possui segundo o cadastro do e-MEC, 13 

cursos superiores a distância, bacharelado em: Administração; Ciências Contábeis; 

Relações Públicas e Sistemas de Informação. Licenciatura em: Pedagogia. Tecnológico 

em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Comércio Exterior; Gestão Comercial; 

Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; 

Logística e Processos Gerenciais.  Ofertados nos seguintes polos: 

a)   Curitiba - PR 

b)   Canoas  - RS 

c)   Caxias do Sul - RS 

d)   Porto Alegre - RS 

e)   Santa Maria - RS 

f)   São Leopoldo - RS 

g)   Florianópolis - SC 

 

 

3.1.4 Tratamento dos dados 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas com autorização dos entrevistados. Depois 

de transcritas, foram inseridas no software NVivo (conforme figura 12 a seguir) para a 

categorização dos dados e posterior análise.- As transcrições das entrevistas encontram-se no 

Apêndice VI. 

Conforme Minayo et al. (2002), o uso de softwares no processo de análise de dados 

visa aumentar a proximidade do pesquisador com os dados, liberando tempo para inferências e 

demais etapas do processo de análise.  

Para análise dos dados foi utilizado o Método de Análise de Categorias com base em 

Lankshear e Knobel (2008). Para os autores, “análise de dados é o processo de organizar peças 

de informação, identificando sistematicamente suas características fundamentais (temas, 

conceitos, crenças etc.) e interpretá-los” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 223). Segundo 

Hinkin (1998), pelo modo dedutivo as respostas são então classificadas em uma série de 

categorias de análise de conteúdo com na revisão da literatura. Nesse sentido foram adotadas 

as categorias apontadas por Cravo (2008). 



 

Figura 12 – Tela- software NVivo – categorização de entrevistas 

 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Nessa etapa de análise procurou-se traços de inovação e vantagem competitiva nos 

discursos dos sujeitos e, posteriormente, as relações entre esses temas. A partir daí, foi possível 

ter uma visão mais contextualizada do sentido atribuído pelos sujeitos às suas experiências face 

inovação e a vantagem competitiva.  

 

 

 

3.2 ETAPA QUANTITATIVA 

Seguindo o modelo de pesquisa de métodos mistos, conforme direciona Creswell 

(2010), passa-se na sequência a apresentação dos dados da etapa quantitativa da pesquisa. 

 

 

3.2.1 Questionário 

 

Para o levantamento dos dados quantitativos foi utilizada uma adaptação da escala 

desenvolvida e validada por Cravo (2008), conforme quadro 08 a seguir. A escala de Cravo 

(2008) é composta pela variável independente – Inovação Tecnológica: composta por cinco 

constructos:  

a) postura inovadora: capacidade de implementar inovações tecnológicas de modo 

sistemático para responder às exigências do mercado; 
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b) vanguarda tecnológica - first movers: a organização entende a transformação 

tecnológica como um dos fatores impulsionadores para obtenção de vantagem 

competitiva, sendo precursora das inovações em seu mercado; 

c) vantagem em custos: melhoria no processo produtivo ou a alteração de um 

processo existente, introduzidas com o objetivo de reduzir custos, melhorar a 

qualidade ou aumentar a capacidade produtiva; 

d) riscos associados à inovação: realizar melhorias constantes em seus processos 

internos é menos arriscado do que promover inovações em sua linha de produtos 

e) seguidores de mercado vantagem: a empresa entra em novos mercados ou lança 

novos produtos somente após o teste de viabilidade realizado pelos inovadores.  

 

A Variável dependente – Vantagem Competitiva é composta 06 constructos:  

a) desenvolvimento de produtos: a organização entende o papel preponderante que as 

inovações tecnológicas de produtos desempenham como fatores impulsionares do 

crescimento da produtividade; 

b) incentivo à participação e novas ídeias: a organização valoriza o conjunto de 

recursos internos para seu processo de crescimento, o que implica na valorização 

do processo de aprendizagem contínua, a troca de experiências entre funcionários 

e acumulação de conhecimento interno; 

c) forças do mercado: o comportamento de mercado é definido pelo número e 

tamanho dos concorrentes, compradores e vendedores e pela própria estrutura do 

setor; 

d) base de conhecimento interno: a conquista de desempenho superior é resultante de 

um processo evolucionário, que considera de essencial importância os recursos 

internos como garantia da vantagem competitiva; 

e) mecanismos de isolamento: o desenvolvimento alternativo de insumos e recursos 

amplia a capacidade da organização em diferenciar-se dos demais competidores; 

f) raridade de recursos: a inelasticidade da oferta permite a obtenção de lucros acima 

da média do mercado, enquanto durar a relativa raridade dos recursos e não 

existirem outras combinações capazes de produzir os mesmos bens ou bens 

substitutos.  
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Quadro 8 – Estrutura da escala de inovação e vantagem competitiva de Cravo (2008) 
Inovação 

Tecnológica 

Referência Bibliográfica Vantagem 

Competitiva 

Referência Bibliográfica 

Vanguarda 

Tecnológica first 

movers 

Schumpeter (1975); Utterback 

(1971); Tushman e Nadler 

(1997); Tushinan e Anderson 

(1986); Drucker (1998); Porter 

(2003); Cooper (2004). 

Desenvolvimento 

de Produtos 

Schumpeter (1975); Kotler 

(1990); Freeman (1994); Afiiali 

(1998); Drucker (1998): Porter 

(2003). 

Postura 

Inovadora 

Schumpeter (1975); Utterback 

(1971); Tushman e Anderson 

(1986); Tushman e Nadler 

(1997); Barbieri (1997); 

Porter (2003). 

Incentivo à 

Participação e 

Novas Ideias 

Learned et al. (1969); 

Wemerfelt (1984); Barney (1991, 

1995); Peteraf (1993); Penrose 

(2006). 

Seguidores de 

Mercado 

Kotier (1990); Hamel (2000); 

Robbins (2002): Porter (2003). 
Forças do 

Mercado 

Bain (1956); Porter (1991, 2003). 

Vantagem em 

Custos 

Schumpeter (1975); Barbieri 

(1997); Afiiali (1998); Drucker 

(1998); Porter (2003); Manual 

de Oslo (2004); Besanko et. al. 

(2006). 

Base de 

Conhecimento 

Interno 

Barney (1991); Peteraf (1993); 

Rumelt et al. (1994); Penrose 

(2006). 

Riscos associados 

à inovação 

Dosi (1982); Barbieri (1997); 

Manual de Oslo (2004). 
Mecanismos de 

Isolamento 

Reed e Di Fillipi (1990); Bamey 

(1991); Peteraf (1993); Rumelt et 

al. (1994); Teece et al. (1997); 

Fleury e Fleiuy (2003). 

  Raridade de 

Recursos 

Dierickx e Cool (1989); Reed e 

Di Fillipi (1990); Barney (1986, 

1991,1995); Peteraf (1993); 

Rumelt et al. (1994); Vasconcelos 

e Cyrino (2000); Fleury e Fleury 

(2003). 

Fonte: adaptada de Cravo (2008). 

 

Em escalas adaptadas de um contexto de avaliação, para outro contexto, recomenda-

se-  a validação do processo de adaptação (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Buscou-se adaptar essa escala, originalmente destinada à Indústria de Defensivos Agrícolas, à 

realidade organizacional das Instituições de Ensino à Distância, considerando-se as diferenças 

significativas dessas últimas em relação às anteriores. 

O instrumento de pesquisa foi submetido ao processo de validação de assertivas 

(compreensão e formato textual), conforme apêndice III. Ele foi submetido à análise de oito 

juízes (estudantes de doutorado e doutores com experiência em EAD), que avaliaram o nível 

de clareza das assertivas entre as opções 1 – Menor Clareza até a opção 7 – Maior Clareza. 

Também ficou aberto sugestões de textos para aprimoramento das assertivas. 

Por opção o instrumento foi aplicado em sua totalidade, incluindo 03 questões que 

haviam sido rejeitadas originalmente na escala de Cravo (2008), por apresentarem baixa 

comunalidade. Não foram feitas alterações no conjunto de dimensões do constructo da escala, 

entretanto a partir da teoria e das características do caso estudado, as Instituições de Ensino 

Superior ofertantes de Cursos à Distância, o processo de adaptação sinalizou a necessidade da 
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inserção de indicadores, sem que esse comprometesse o conjunto de dimensões já existentes, 

conforme quadro 09: 

 

Escala de Inovação Tecnológica 

 

Quadro 9 – Vanguarda Tecnológica - first movers 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

1 

Os novos produtos comercializados pela 

empresa utilizam tecnologia avançada, que 

ainda é pouco conhecida no mercado 

1 

Os produtos ou serviços ofertados 

pela IES (Instituição de Ensino 

Superior) utilizam tecnologia 

avançada, ainda pouco conhecida 

no mercado/setor 

Adaptada 

11 

A empresa investe em pesquisa e 

desenvolvimento de seus processos visando 

à redução dos custos de produção e o 

aumento do seu lucro 

 
Contemplada nos indicadores 35 e 

43 
Excluída 

20 

Os produtos lançados pela empresa são 

tecnologicamente superiores aos de seus 

concorrentes 

19 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES são tecnologicamente 

superiores aos dos concorrentes 

Adaptada 

30 

A empresa procura sempre introduzir novas 

tecnologias em seus produtos, antes de seus 

concorrentes 

29 

A IES procura sempre introduzir 

novas tecnologias em produtos ou 

serviços, antes de seus 

concorrentes 

Adaptada 

32 

Sua empresa entende que o fluxo 

ininterrupto de Pesquisa e Desenvolvimento 

de novos produtos é necessário para seu 

crescimento 

31 

A IES entende que o fluxo 

ininterrupto de pesquisa e 

desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços é necessário 

para o seu crescimento 

Adaptada 

33 
A empresa compra tecnologias externas 

para aplicar em seus novos produtos 
32 

A IES compra tecnologias 

externas para desenvolver novos 

produtos ou serviços 

Adaptada 

37 

Os novos produtos lançados pela empresa 

requerem o desenvolvimento e/ou aplicação 

de tecnologias substancialmente novas 

36 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES requerem novas 

tecnologias 

Adaptada 

39 

A empresa desenvolve sua própria 

tecnologia para aplicar em seus novos 

produtos 

38 
A IES desenvolve tecnologia para 

aplicar nos produtos ou serviços 
Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 09 acima, na dimensão Vanguarda Tecnológica 

- first movers, continha originalmente 08 indicadores, ficando com 07 indicadores. Na 

adaptação o indicador número 11 fora excluído, após a adaptação ficar semelhante a outros 

indicadores (35 e 43). 
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Quadro 10 – Postura Inovadora 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

28 
Nos últimos 3 anos a empresa fez, ao 

menos, três novos lançamentos de produtos 
27 

A IES tem lançado novos 

produtos ou serviços 
Adaptada 

31 

Os novos produtos lançados pela empresa 

acompanham as recentes evoluções 

tecnológicas do mercado 

30 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES acompanham as recentes 

evoluções tecnológicas do 

mercado 

Adaptada 

35 

Os novos produtos lançados pela sua 

empresa possuem melhorias significativas, 

utilizando tecnologias já existentes na 

organização 

34 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES utilizam tecnologias 

existentes na organização 

Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 10 acima, na dimensão Postura Inovadora, 

todos os 03 indicadores foram adaptados. 

 Quadro 11 – Seguidores de Mercado 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

3 
Os novos produtos lançados por sua 

empresa possuem similares no mercado 
3 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES possuem similares no 

mercado 

Adaptada 

8 

Os novos produtos lançados pela empresa 

apenas combinam uma série de tecnologias 

já existentes 

8 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES apenas combinam uma 

série de tecnologias já existentes 

Adaptada 

25 

Os novos produtos comercializados pela 

empresa utilizam tecnologias comuns aos de 

seus concorrentes 

24 

Os novos produtos ou serviços 

comercializados pela IES utilizam 

tecnologias similares ás de seus 

concorrentes 

Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

Conforme pode-se observar no quadro 11 acima, na dimensão Seguidores de Mercado, 

todos os 03 indicadores foram adaptados. 

Quadro 12 – Vantagem em Custos 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

13 

Nos últimos 3 anos, a empresa tem 

investido continuamente no 

desenvolvimento de novos processos 

produtivos 

23 

A IES investe continuamente na 

pesquisa de novos produtos ou 

serviços 

Adaptada 

  35 

A IES investe recursos na 

criação de novos produtos ou 

serviços visando reduzir custos 

Inserida 

36 

Sua empresa investe recursos na melhoria 

de seus processos de produção visando 

reduzir custos 

43 

A IES investe recursos na 

melhoria de produtos ou serviços 

visando reduzir custos 

Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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Conforme pode-se observar no quadro 12 acima, na dimensão Vantagem em Custos, 

continha originalmente 02 indicadores, mais um indicador fora inserido a partir da teoria e das 

características do caso estudado. O indicador 35, “a IES investe recursos na criação de novos 

produtos ou serviços visando reduzir custos”. 

 

Quadro 13 – Riscos Associados à Inovação 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

24 

Sua empresa investe no desenvolvimento de 

novos processos produtivos ou 

procedimentos 

11 

A IES investe continuamente no 

desenvolvimento de produtos ou 

serviços 

Adaptada 

  44 

A IES investe recursos na 

identificação de oportunidades de 

mercado ainda inexploradas 

Inserida 

26 

Os novos produtos lançados pela empresa 

apenas adicionam características de uma 

linha anteriormente produzida 

25 

Os produtos ou serviços lançados 

pela IES apenas adicionam 

características a produtos 

anteriormente produzidos 

Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 13 acima, na dimensão Riscos Associados à 

Inovação, continha originalmente 02 indicadores, mais um indicador fora inserido a partir da 

teoria e das características do caso estudado. O indicador 44, “a IES investe recursos na 

identificação de oportunidades de mercado ainda inexploradas”. 

Escala de Vantagem Competitiva 

 

Quadro 14 – Desenvolvimento de Produtos 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

15 
A empresa procura lançar novos produtos 

para o mercado antes de seus concorrentes 
14 

A IES procura lançar novos 

produtos ou serviços no mercado 

antes dos concorrentes 

Adaptada 

34 

A empresa investe na redução do tempo de 

desenvolvimento e lançamento de novos 

produtos para combater a imitação dos 

concorrentes 

33 

A IES investe na redução do 

tempo de desenvolvimento de 

produtos ou serviços para 

combater a imitação dos 

concorrentes 

Adaptada 

40 
A empresa investe no desenvolvimento de 

fornecedores exclusivos 
39 

A IES investe no 

desenvolvimento de 

fornecedores exclusivos 

Adaptada 

41 

A empresa adota o lançamento de novos 

produtos como uma estratégia corporativa 

para manter-se à frente de seus 

concorrentes 

40 

A IES adota o lançamento de 

novos produtos ou serviços 

como uma estratégia corporativa, 

para manter-se à frente dos 

concorrentes 

Adaptada 



80 

 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

42 

A obtenção de patentes é uma estratégia da 

empresa para obter uma vantagem 

competitiva frente à concorrência 

41 

A obtenção de patentes é uma 

estratégia da IES para obter uma 

vantagem competitiva frente à 

concorrência 

Adaptada 

43 

As inovações tecnológicas estão 

relacionadas com a obtenção de vantagem 

competitiva da empresa frente à 

concorrência 

42 

As inovações tecnológicas estão 

relacionadas com a obtenção de 

vantagem competitiva da IES 

frente à concorrência 

Adaptada 

5 

A empresa investe na criação de produtos 

totalmente diferentes dos já existentes 

porque isso amplia sua base de clientes 

5 

A IES investe na criação de 

produtos ou serviços totalmente 

diferentes dos já existentes no 

mercado 

Reaproveitada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 14 acima, na dimensão Desenvolvimento de 

Produtos, continha originalmente 06 indicadores, um indicador fora reaproveitado da escala 

original. O indicador 05, “a IES investe na criação de produtos ou serviços totalmente diferentes 

dos já existentes no mercado”. 

Quadro 15 – Incentivos à Participação e Novas Ideias 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

4 

A empresa oferece programas de 

aperfeiçoamento profissional para os 

funcionários 

4 

A IES oferece programas de 

aperfeiçoamento profissional 

para os professores 

Adaptada 

9 

A conquista de mercado é uma estratégia 

utilizada pela empresa para manter-se à 

frente dos demais concorrentes 

9 
A conquista de mercado é uma 

estratégia utilizada pela IES 
Adaptada 

16 

A empresa possui um fluxo formal para 

análise das informações coletadas pelas 

áreas de atendimento ao cliente 

15 

A IES possui um fluxo formal de 

análise das informações 

coletadas pelas áreas de 

atendimento ao aluno 

Adaptada 

18 

A empresa promove encontros formais para 

que os funcionários possam expor 

conhecimentos e trocar experiências de 

trabalho 

17 

A IES promove encontros 

formais para que os professores 

possam expor conhecimentos e 

trocar experiências de trabalho 

Adaptada 

22 

Em sua empresa existem programas 

formais de incentivo para as sugestões de 

melhoria em processos ou produtos já 

existentes 

21 

A IES possui programas formais 

de incentivo para seus 

funcionários de sugestões em 

produtos ou processos 

Adaptada 

23 

Os resultados das pesquisas de satisfação 

de clientes são discutidos por vários 

departamentos da empresa 

22 
A IES realiza pesquisas de 

satisfação dos alunos 
Adaptada 

38 

Os funcionários da empresa possuem 

informações sobre o que estão fazendo as 

áreas similares de outras empresas 

37 

Os professores da IES possuem 

informações sobre o que estão 

fazendo as áreas similares de 

outras IES 

Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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Conforme pode-se observar no quadro 15 acima, na dimensão Incentivos à 

Participação e Novas Ideias, contendo 07 indicadores, todos os indicadores foram adaptados. 

Quadro 16 – Forças do Mercado 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

7 

Quanto maior o poder de compra do 

cliente, mais forte é a pressão para que a 

empresa conceda descontos ou reduza 

preços 

7 

Quanto maior o poder de compra 

no mercado/setor de educação, 

mais forte é a pressão para que a 

IES conceda descontos ou reduza 

seus preços 

Adaptada 

12 

As regras de competição impostas pelo 

mercado em que a empresa atua, afetam seu 

desempenho econômico 

12 

A regulamentação 

governamental no setor 

educacional, afeta o desenho 

financeiro da IES 

Adaptada 

19 

A atuação em mercados turbulentos, em 

que a concorrência é acirrada, limita a 

capacidade de crescimento da empresa 

18 

A atuação em mercados com 

elevada concorrência, limita a 

capacidade de crescimento da 

IES 

Adaptada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 16 acima, na dimensão Forças do Mercado, 

contendo 03 indicadores, todos os indicadores foram adaptados. 

 

Quadro 17 – Base de Conhecimento Interno 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

6 

Os produtos que são criados utilizando 

tecnologias internas já existentes na 

empresa levam mais tempo até que possam 

ser imitados pela concorrência 

6 

Os produtos ou serviços criados 

utilizando tecnologias internas, já 

existentes na IES, levam mais 

tempo até que possam ser 

imitados pela concorrência 

Adaptada 

17 

A empresa inicia o desenvolvimento de um 

novo produto somente depois que algum 

concorrente já tenha obtido êxito com ele 

no mercado 

16 

A IES inicia o desenvolvimento 

de um novo produto ou serviço 

somente depois que algum 

concorrente já tenha obtido êxito 

com ele no mercado 

Adaptada 

  45 

A IES faz uso da experiência, 

como fonte de diferenciação dos 

concorrentes 

Inserida 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 17 acima, na dimensão Base de Conhecimento 

Interno, continha originalmente 02 indicadores, mais um indicador fora inserido a partir da 

teoria e das características do caso estudado. O indicador 45, “A IES faz uso da experiência, 

como fonte de diferenciação dos concorrentes”. 
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Quadro 18 – Mecanismos de Isolamento 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

10 

A empresa lança novos produtos combinado 

com características das linhas de produtos já 

existentes com a introdução de novas 

tecnologias, adquiridas no mercado 

10 

A IES lança novos produtos ou 

serviços combinando tecnologias 

internas, já existentes, com a 

introdução de novas tecnologias 

adquiridas no mercado 

Reaproveitada 

21 
A empresa entende que atuar em mercados 

restritos, com poucos concorrentes, é lucrativo 
20 

A IES entende que atuar em 

mercados restritos, com poucos 

concorrentes, é lucrativo 

Adaptada 

29 

A empresa investe no desenvolvimento de 

fornecedores alternativos para suas principais 

linhas de produtos 

28 

A IES investe no desenvolvimento 

de fornecedores alternativos para os 

principais produtos ou serviços 

Adaptada 

  46 

A IES valoriza a utilização de 

recursos (físicos, financeiros, 

humanos e organizacionais) 

próprios, no desenvolvimento de 

produtos ou serviços 

Inserida 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Conforme pode-se observar no quadro 18 acima, na dimensão Mecanismos de 

Isolamento, continha originalmente 02 indicadores, um indicador fora reaproveitado da escala 

original. O indicador 10, “a IES lança novos produtos ou serviços combinando tecnologias 

internas, já existentes, com a introdução de novas tecnologias adquiridas no mercado” e, mais 

um indicador fora inserido a partir da teoria e das características do caso estudado. O indicador 

46, “A IES valoriza a utilização de recursos (físicos, financeiros, humanos e organizacionais) 

próprios, no desenvolvimento de produtos ou serviços”. Ficando assim a dimensão com 04 

indicadores. 

Quadro 19 – Raridade de Recursos 

Escala Original Escala Adaptada 

Nr. Questão Nr. Questão Situação 

2 

A empresa entende que os seus recursos 

internos, como por exemplo, a capacidade 

técnica de seus empregados, são recursos 

de difícil imitação pelos concorrentes 

2 

A IES entende que a capacidade 

técnica dos professores, é 

recurso de difícil imitação pelos 

concorrentes 

Adaptada 

14 

A existência de um número reduzido de 

fornecedores atuando no mercado dificulta 

a negociação da empresa por melhores 

condições de preço 

13 

A existência de um número 

reduzido de fornecedores 

atuando no mercado, dificulta a 

negociação, por parte da IES, 

por melhores condições de preço 

Adaptada 

27 

O investimento na descoberta e exploração 

de novos seguimentos de mercado é uma 

estratégia da IES para se diferenciar-se dos 

demais concorrentes 

26 

O investimento na descoberta de 

novos segmentos de mercado é 

uma estratégia da IES para se 

diferenciar dos demais 

concorrentes 

Reaproveitada 

  47 

A IES entende que matérias 

primas diferenciadas são 

recursos de difícil imitação pelos 

concorrentes 

Inserida 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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Conforme pode-se observar no quadro 19 acima, na dimensão Raridade de Recursos, 

continha originalmente 02 indicadores, um indicador fora reaproveitado da escala original. O 

indicador 26, “o investimento na descoberta de novos segmentos de mercado é uma estratégia 

da IES para se diferenciar dos demais concorrentes” e, mais um indicador fora inserido a partir 

da teoria e das características do caso estudado. O indicador 47, “A IES entende que matérias 

primas diferenciadas são recursos de difícil imitação pelos concorrentes”. Ficando assim a 

dimensão com 04 indicadores. 

No estudo o questionário com perguntas fechadas, contendo assertivas referentes à 

Inovação Tecnológica e Vantagem Competitiva, para que o respondente respondesse em termos 

de uma escala Likert com sete níveis, o grau de concordância em cada uma delas, conforme 

quadro20 abaixo:  

Quadro 20 – Escala de nível de concordância 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

Fonte: adaptado de Hair et al (2005). 

 

Malhotra (2011) destaca que a escala tipo Likert, é amplamente utilizada e possuem 

várias vantagens: são fáceis de construir e aplicar e, os entrevistados entendem rapidamente 

como utilizar a escala. 

 

Tabela 1 – Tipos de Afirmações do Questionário para Inovação Tecnológica 

Inovação Tecnológica 

Assertivas Questão 
Tipo de 

Afirmação 
Discordância Forte Concordância Forte 

Vanguarda 

Tecnológica – first 

movers 

01 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

19 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

29 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

31 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

32 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

36 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

38 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Postura Inovadora 

27 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

30 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

34 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Seguidores de 

Mercado 

3 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

8 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

24 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 
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Inovação Tecnológica 

Assertivas Questão 
Tipo de 

Afirmação 
Discordância Forte Concordância Forte 

Vantagem em 

Custos 

23 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

35 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

43 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Riscos Associados 

à Inovação 

11 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

25 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

44 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Tabela 2 – Tipos de Afirmações do Questionário para Vantagem Competitiva 

Vantagem Competitiva 

Assertivas Questão 
Tipo de 

Afirmação 
Discordância Forte Concordância Forte 

Desenvolvimento 

de Produtos 

05 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

14 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

33 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

39 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

40 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

41 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

42 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Incentivo à 

Participação e 

Novas Ideias 

04 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

09 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

15 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

17 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

21 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

22 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

37 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Forças de 

Mercado 

07 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

12 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

18 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Base de 

Conhecimento 

Interno 

06 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

16 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

45 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Mecanismos de 

Isolamento 

10 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

20 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

28 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

46 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Raridade de 

Recursos 

02 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

13 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

26 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

47 Positiva Discordo totalmente Concordo totalmente 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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3.2.2 Amostra 

Foram objeto da pesquisa todos os coordenadores/gestores de cursos à distância 

cadastrados na plataforma E-mec no Brasil. A busca de informações iniciou-se com a busca na 

base de dados do E-mec (http://emec.mec.gov.br) no módulo de consulta avançada; busca por: 

curso de graduação; UF: por estado; modalidade: a distância; grau: bacharelado, licenciatura, 

tecnólogo e sequencial; situação: todos. Nesse sentido foi possível a identificação das IES que 

oferecem os cursos EAD, os cursos que são ofertados, os gestores e os coordenadores de cursos. 

Uma vez de posse dos nomes, efetuou-se a busca pelo nome dos endereços eletrônicos 

disponíveis na Web, em sites da IES, Google, Plataforma Lattes e etc. 

A técnica amostral foi uma amostra não probabilística por conveniência, que segundo 

Malhotra (2011), privilegia a conveniência do investigador ao procurar obter uma amostra de 

elementos convenientes, ou seja, a seleção das unidades de amostra é deixada em grande parte 

ao cargo do pesquisador. 

Para calcular o tamanho mínimo da amostra necessária foi utilizado o software 

GPower 3.1.9.2 (FAUL et al., 2009). O GPower é um programa de análise estatística utilizado 

nas ciências sociais, comportamentais e biomédicas. De acordo com Cohen (1992) e Hair et al. 

(2005), para determinar o tamanho da amostra necessária é recomendado o uso do poder como 

0,80 e f2 ou o tamanho do efeito, mediano igual a 0,15 (efeito médio – R² = 13%), conforme 

figura 13 abaixo: 

Figura 13 – Saída GPower 

 
Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

De acordo com a saída do software GPower, a amostra necessária para um poder de 

0,80 seria de 55 questionários, neste sentido atendeu-se o requisito de poder, pois conseguiu-se 

um retorno de 117 questionários válidos. 
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O formulário fora enviado via link do Google Forms (Apêndice 02) e, coletados no 

período de 10 a 28 de fevereiro de 2016. Foram disparados e-mails para aproximadamente 900 

endereços de gestores/coordenadores de cursos à distância no dia 10 de fevereiro, e um segundo 

envio, excluindo os e-mails que haviam respondido no dia 10 de março de 2016, obteve-se ao 

final o retorno de 117 questionários. 

 

3.2.3 Perfil da amostra 

 

O perfil dos respondentes do questionário, conforme pode-se verificar na figura 11 a 

seguir, revelam que 60% dos respondentes são do sexo masculino e 40% são do sexo feminino:  

Figura 14 – Perfil dos respondentes: sexo e tipo de IES (n=117) 

 
Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Quanto ao tipo de IES, 59% são Instituições Públicas, 34% são Instituições Privadas, 

5% são Instituições Confessionais e 2% são Outros Tipos de Instituições, conforme figura a 12 

seguir: 

Figura 15 – Perfil dos respondentes: grau de instrução e tipo de IES (n=117) 

 
Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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Em relação ao grau de instrução dos respondentes, pode-se verificar que 8% possuem 

pós-doutorado, 43% são doutores, 42% são mestres, 6% são pós-graduados e 1% são graduados. 

Uma característica que nos chama a atenção é a inversão de números de doutores e mestres nas 

IES públicas e particulares, enquanto que na pública 55,22% são de doutores, contra 28,35% 

de mestres, nas IES particulares é ao contrário, são 69,23% de mestres e 25,64% de doutores, 

sem contar que enquanto nas IES Públicas 11,94% são pós-doutores, nas IES Particulares são 

de 2,56%. A figura 13 seguir apresenta o perfil dos respondentes por região e por número de 

cursos ofertados: 

 

Figura 16 – Perfil dos respondentes por região e por número de cursos ofertados (n=117) 

 
Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Em relação ao estado dos respondentes, houveram respondentes em 23 estados e mais 

o Distrito Federal. A figura 13 acima mostra que 9,40% são da região centro-oeste, 35,04% são 

da região nordeste, 4,27% são da região norte, 31,62% são da região sudeste e, por fim 19,66% 

são da região sul. Embora não tínhamos a intenção, mas percebe-se uma certa simetria entre o 

percentual de respondentes por região e o número de cursos ofertados por região, com uma 

grata surpresa para a região nordeste extrapolando o percentual de respondentes. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Por se tratar de uma pesquisa de métodos mistos, conforme direciona Creswell (2010), 

os dados serão apresentados em duas etapas, a etapa qualitativa da pesquisa e na sequência a 

etapa quantitativa da pesquisa. 

 

4.1 ETAPA QUALITATIVA 

 

Nessa etapa de análise procurou-se traços de inovação e vantagem competitiva nos 

discursos dos sujeitos e, posteriormente, a validação dos constructos que compõem as variáveis 

Inovação Tecnológica e Vantagem Competitiva apontados por Cravo (2008). A partir daí, foi 

possível ter uma visão mais contextualizada do sentido atribuído pelos sujeitos às suas 

experiências face inovação e a vantagem competitiva.  

Em relação aos objetivos do trabalho, nesta etapa, pode-se atender ao que se referem os 

objetivos específicos A e B, os quais passamos a descrever: 

 a) identificar as inovações presentes na gestão dos cursos superiores a distância no 

Brasil, pode ser descrito nos excertos abaixo: 

Melhoria nas aulas gravadas: 

 

“as aulas hoje são gravadas, a gente também evoluiu, antes a gente gravava aulas 

longas, 40 min, 50 min, 1 hora, o professor engessado, e quando entra para filmar, não 

pegava o professor...- Hoje tem um estúdio estruturado, aulas de 20, 25, no máximo 

30 minutos, o professor grava mais rápido as aulas, 10, 12 ,15 aulas... para contemplar 

o conteúdo” E-04-JRI. 

 

Aumento do número de alunos que assistem as aulas: 

“os professores como eles dão aula para uma quantidade muito grande de aluno ao 

mesmo tempo, (...) pequeno assim, eu tenho hoje 8 mil alunos, e (...) o de 

Administração tem 60 mil alunos” E-05-LCOJ. 

 

Melhoria na base operante do curso: 

“porque ele vem evoluindo (...) ele começou de uma forma, e hoje ele é completamente 

diferente, o modelo básico, ele é o mesmo, a modalidade é a mesma, mas a base 

operante sofreu muita a alteração, por exemplo, como é ofertado hoje as disciplinas, 

do que era no início, era completamente diferente, antigamente era por módulos” E-

05-LCOJ. 

 

Melhoria no ambiente virtual: 

“cada vez mais aperfeiçoada, o próprio ambiente virtual do aluno, o que ele tem 

disponível para ele hoje, é completamente diferente do que ele tinha 10 anos atrás. 

Antigamente ele era obrigado as aulas gravadas, ele tinha que ir na biblioteca digital 

pra assistir, hoje não, ele pode assistir na hora que ele quer” E-05-LCOJ. 
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Melhoria nos processos de controle: 

“não tinha o AVA, o Moodle surgiu depois de 2000, pelo menos para nós aqui, pode 

ser que... mas para nós não tínhamos isso antes de 2000. Agora com o AVA, dá para 

acompanhar a entrada do aluno, o acesso do aluno, o quanto que o aluno entra, acessa, 

participa, responde” E-06-NMS. 

 

Melhoria nos sistemas de interação com o aluno e no material didático: 

“hoje a gente está usando o Word Press, o material didático ele é todo... a gente chama 

de leitura ativa, nós tínhamos em 2008,2009 em pdf, então a gente tinha as atividades, 

“agora você vai fazer a leitura do livro tal, livro tal, traz tal contribuição para a sua 

formação” depois a gente muda pra uma linguagem mais ativa em uma linguagem que 

tenta trazer o aluno mais próximo de você” E-06-NMS. 

 

Evolução da tecnologia e otimização dos sistemas: 

“evoluiu mais a tecnologia, a infraestrutura melhorou, a gente diminuiu esses 

controles, essa redundância” E-10-VLSV. 

 

 

Vantagem em Custos: 

“(...) então, em função disso, a mensalidade ser bem baixa, ela tem uma condição 

melhor, então é um aluno que ele pode ter um acesso mais fácil por causa disso” E-

05-LCOJ. 

 

Assim sendo, os achados acima apontam a ocorrência de inovações em produto e de 

inovações em processo corroborando o que afirma os autores: Tidd, Bessant e Pavitt (2008): 

a) Inovação em produto: mudanças nas coisas (produtos/serviços);  

b) Inovação de processos: mudanças na forma em que os produtos/serviços são 

criados e, entregues.  

E, ao Manual de Oslo - OECD (2005):  

a) Inovação de produto - refere-se a um novo bem/serviço ou com melhoramento 

inquestionável em termos de especificação técnica, componente, material, 

software agregado, facilidade de utilização ou outras características funcionais. 

Essa inovação pode advir do desenvolvimento de um novo uso para um produto 

já existente; assim como mudanças em materiais, componentes e outras 

características que aprimorem o desempenho;  

b) Inovação de processo - introdução de um novo ou melhorado método de 

produção ou distribuição, em técnicas, equipamentos e software, objetivando 

reduzir custos de produção e distribuição. Novas ou otimizadas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) incluem-se no conceito de inovação de 

processo quando se busca tornar mais eficiente e elevar a qualidade de uma 

atividade auxiliar. 
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b)  identificar as vantagens competitivas presentes na gestão dos cursos superiores a 

distância no Brasil, pode ser descrito nos excertos abaixo: 

Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA: 

“o sistema AVA, que é um sistema próprio que foi construído pela UNOPAR, esse foi 

um grande diferencial, porque ninguém tem isso, hoje tem gente que acaba comprando 

sistemas que acabam sendo oferecidos no mercado, e aí você é obrigado a usar um 

sistema que é aquilo, na UNOPAR é diferente” E-05-LCOJ.  

 

Estrutura física: 

 “estrutura física, também diferentemente de outras IES, que o tutor trabalha na 

distância, lá não, o tutor trabalha presencialmente na sede da instituição, no campus”E-

08-SR. 

 

Presencialidade: 

“Nosso diferencial é a presencialidade. Temos por princípio que temos de estar 

presentes, próximo ao aluno, conhecendo sua realidade, seus anseios e etc. não é fácil, 

você ter o encontro presencial, um, ou quantos se fizerem necessário” E-01-CR. 

 

Qualidade: 

“desde o começo a gente estava buscando oferecer o melhor possível na qualidade do 

curso e no final quando a gente fez a avaliação dos alunos que terminaram nós tivemos 

um índice de aprovação de 80%, de satisfatório e de muito satisfatório” E-03-FMCT. 

 

Baixo giro de funcionários: 

“todos os tutores que começaram, terminaram, saíram tutores porque houve 

desistência, então não houve troca de tutor, então houve esse ponto positivo, isso 

repercute na qualidade, na confiança do aluno, então assim o nosso diferencial do 

curso a distância” E-03-FMCT. 

 

Tutoria ativa: 

“se chama tutoria ativa, que é uma ferramenta nova que trabalha pra eles, e porque 

que chama tutoria ativa? Porque nós estamos assim, estimulando os tutores a serem 

mais próximos em relação a ação deles com os alunos, então é uma nova metodologia 

de trabalho, que faz tutor ter um contato mais direto com o aluno, um contato pra ver 

mensagens, que existe um sistema de mensagens próximos, que é direto do tutor com 

os alunos, um e-mail digamos assim ne, nós temos, mas é um sistema próprio, para 

que o tutor tenha o contato direto com o aluno” E-05-LCOJ. 

 

Tradição: 

“Então acho que a gente tem por aí o diferencial de qualidade e tradição dos cursos 

EAD” E-11-VPS. 

 

Os achados acima descritos apontam a ocorrência em temos de recursos de capital físico, 

capital organizacional e de capital humanos, vindo de encontro ao que os autores:  

a) Barney (1991) afirma que vantagem competitiva são recursos todos os ativos, as 

capacitações, os processos organizacionais, os atributos, as informações, o 

conhecimento, etc., que a empresa controla e que permitem que ela conceba e 
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implante estratégias que lhe permita melhorar sua eficiência e sua efetividade. 

Barney (1991) ainda os classificou em três grandes grupos: 

I. Recursos de capital físico, que inclui tecnologia, equipamentos, instalações, 

localização e o acesso a matérias primas);  

II. Recursos de capital organizacional, compreende estrutura administrativa, 

planejamento formal e informal, sistemas de controle de coordenação, 

relações informais entre grupos internos e com outros grupos externos à 

empresa)  

III. Recursos de capital humano, abrange treinamento, experiência, inteligência, 

relações entre administradores e executores). 

 

b) Cool, Costa e Dierickx (2002) afirmam que a vantagem competitiva pode derivar 

tanto de recursos e competências únicas da empresa específica, como da 

exploração de uma posição específica e protegida da estrutura do mercado  

 

Passamos abaixo a analisar a validação dos constructos que compõem as variáveis 

Inovação Tecnológica e Vantagem Competitiva apontados por Cravo (2008): 

 

 

4.1.1 Inovação Tecnológica 

Em relação aos constructos de Inovação Tecnológica e de Vantagem Competitiva 

apontados por Cravo (2008).  

a) Postura Inovadora; 

b) Vanguarda Tecnológica; 

c) Vantagem em Custo; 

d) Riscos Associados à Inovação; 

e) Seguidores de Mercado. 

 

Nesse sentido constatou-se a existência de quatro dimensões no constructo Inovação 

Tecnológica conforme figura 17 a seguir:  
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Figura 17 – Dimensões da etapa qualitativa 

 
 Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Postura Inovadora 

Para alguns, a postura inovadora é a capacidade de implementar inovações 

tecnológicas para responder as exigências do mercado (CRAVO, 2008), como observado no 

excerto abaixo: 

“Nós estamos vivendo um momento, novamente uma revolução tecnológica, está 

ficando maçante o aluno ficar lá, quatro horas ouvindo o professor falar, dar aula com 

Datashow, fazer as atividades. Muitas vezes, a mesma aula que o professor deu, tem 

na internet por 30 minutos, 40 minutos, então as vezes muito mais dinâmicas e muito 

mais proveitosas” (E-04–JRI).  

 

“a gente tem uma fábrica de objetos, era pequena, hoje é enorme, eles tem 1001 

ideias.... O GED, caraca! Agora não vou mais buscar as provas e corrigir as provas. 

Agora vai ter uma prova eletrônica, coisa de doido né! Você fica meio assim né.... 

maravilhoso! ... O GVWISE, quando entrou todo mundo ficou meio assim, imagina 

um sistema que olhar se eu entrei para ver se o aluno está acessando, está fazendo as 

atividades...” (E-02–CSS). 

 

Vanguarda Tecnológica: 

Para alguns, a transformação tecnológica é um dos fatores impulsionadores da 

inovação em seu mercado (CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“ [...] hoje a gente está usando o Word Press, o material didático ele é todo..., a gente 

chama de tutoria ativa, ...depois a gente muda pra uma linguagem mais ativa em uma 
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linguagem que tenta trazer o aluno mais próximo de você, e agora a gente está 

organizando- pra tentar trazer a ferramenta livro dentro do próprio Moodle né, que a 

gente teve essa mudança, porque antes o nosso Moodle era terceirizado, hoje a gente 

trouxe pra gente, e com isso, a gente tenta explorar mais essas ferramentas do Moodle, 

que tem várias possibilidades” (E-08–SR). 

 

“Tem suporte de formato em celular, e em qualquer situação, faz download no celular, 

em qualquer lugar assiste a aula dele, quando ele estiver na fila do banco, onde ele 

estiver pode assistir” (E-04–JRI). 

 

Vantagem em Custo: 

Para alguns, a vantagem em custo é algo que possa gerar uma vantagem de custo sobre 

os concorrentes (CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

“[...]os professores, como eles dão aula para uma quantidade muito grande de aluno 

ao mesmo tempo...., para o Brasil inteiro, então, em função disso, a mensalidade ser 

bem baixa, ela tem uma condição melhor, então é um aluno que ele pode ter um acesso 

mais fácil por causa disso” (E-05–LCOJ).  

“[...]a gente tem discutido como os sistemas podem nos ajudar, a gente estuda a 

questão de software de provas, mas tudo tem essa questão do custo..., em questão de 

valor de mensalidade, nós somos uma das instituições mais caras em termo de EAD..., 

as grandes vão desenvolvendo a partir desse modelo que você compra aula do 

professor, então você aproveita para várias [...]”(E-08–SR). 

 

Riscos Associados à Inovação: 

Para alguns, o Risco Associados à Inovação, é a realização de melhorias constantes 

em seus internos é menos arriscado do que promover inovações em sua linha de produtos 

(CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“[...]porque ele vem evoluindo (...). Ele começou de uma forma, e hoje ele é 

completamente diferente, o modelo básico, ele é o mesmo, a modalidade é a mesma, 

mas a base operante sofreu muita a alteração, por exemplo, como é ofertado hoje as 

disciplinas, do que era no início, era completamente diferente, antigamente era por 

módulos, hoje é por disciplinas, então isso foi um avanço muito grande, (...)- o sistema 

AVA, que é um sistema próprio que foi construído pela UNOPAR, esse foi um grande 

diferencial, porque ninguém tem isso, hoje tem gente que acaba comprando sistemas 

que acabam sendo oferecidos no mercado, e aí você é obrigado a usar um sistema que 

é aquilo, na UNOPAR é diferente. Porque na UNOPAR eles foram sendo construídos, 

então tem o trabalho de você adequar ele no momento em que você quiser. (...) você 

faz do jeito que você precisa, acho que isso é uma grande vantagem muito importante. 

Uma vantagem competitiva muito importante” (E-05–LCOJ).  

 

“[...]mas voltei a dizer assim, que a nossa experiência tem sido muito legal, que eles 

desenvolveram um sistema junto com o “GVWISE” não só aqui como nos outros 

lugares, que é um programa de evasão, e ai o que acontece, vamos dizer que você é o 

meu aluno lá, e ai tu ficou oito dias sem acessar, vai disparar uma mensagem pro tutor 

lá da cidade, o tutor local que a gente chama, ele vai mandar:” Olá, tudo bem? 

Verificamos que você não está .....” Tá, passou isso e você não deu retorno, vai pra 

tutora da atividade acadêmica, não deu? Vai para a professora, não deu? Pro 

coordenador. Então eu até digo coitado do aluno, ele recebe tanta mensagem” (E-02–

CSS). 
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Seguidores de Mercado Vantagem: 

Para alguns, Seguidores de Mercado Vantagem, é a empresa entrar em novos mercados 

ou lançar novos produtos, somente após o teste de viabilidade realizado pelos inovadores 

(CRAVO, 2008). 

Ao analisar o constructo não confirmado nas análises qualitativas composto pelos 

indicadores: SM.03 - os produtos ou serviços oferecidos pela IES possuem similares no 

mercado, o indicador SM.08 os produtos ou serviços oferecidos pela IES apenas combinam 

uma série de tecnologias já existentes e SM.24 os produtos ou serviços oferecidos pela IES 

utilizam tecnologias similares aos de seus concorrentes. 

Por se tratar do setor de ensino, ao se referir se existem produtos similares, se combinam 

tecnologias existentes ou similares, é até mesmo ambíguo pois de acordo com o INEP (2015) 

em se tratando de Ensino à Distância, o Brasil conta com 194 Instituições de Ensino Superior, 

ofertando 152 cursos à distância em todo o território nacional. Nesse sentido, percebe-se que 

os cursos na área de gestão são os mais ofertados, se somarmos Administração (4.468), Gestão 

de Recursos Humanos (3.464), Gestão Financeira (3.409), Logística (3.144), Gestão Pública 

(3.010), Gestão Ambiental (2.936), Processos Gerenciais (2.921), Marketing (2.901), Gestão 

Hospitalar (2.370), Gestão da Tecnologia da Informação (2.066), tem-se 30.689, enquanto os 

demais cursos entre os 20 primeiros totalizam 26.606 ofertas. 

Sendo assim, talvez por ser comum a questão dos cursos, não se lembrou-se delas nas 

entrevistas. 

 

 

4.1.2 Vantagem Competitiva 

Em relação aos constructos de Inovação Tecnológica e de Vantagem Competitiva 

apontados por Cravo (2008).  

a) Base de Conhecimento Interno; 

b) Desenvolvimento de Produtos; 

c) Forças de Mercado; 

d) Incentivos à Participação e Novas Ideias; 

e) Mecanismos de Isolamento; 

f) Raridade de Recursos. 

Nesse sentido constatou-se a existência de cinco dimensões no constructo Vantagem 

Competitiva conforme figura 18 a seguir:  
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Figura 18 – Dimensões da etapa qualitativa 

 
 Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Base de Conhecimento Interno: 

Para alguns, ter uma Base de Conhecimento Interno é um dos fatores de garantia da 

vantagem competitiva (CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“Todos os tutores que começaram, terminaram, saíram tutores porque houve 

desistência, então não houve troca de tutor, então houve esse ponto positivo, isso 

repercute na qualidade, na confiança do aluno, então assim o nosso diferencial do 

curso a distância” (E-03–FMCT). 

 

“Já tem tradição, é uma instituição com tradição na educação do ensino à distância, e 

que também tem um dos maiores quadros docentes do estado. É uma instituição bem 

avaliada, o curso de Administração foi considerado de nível de excelência, o curso 

presencial, e os mesmos professores que atuam nesse curso de Administração atuam 

também no curso de educação a distância” (E-11–VPS). 

 

Desenvolvimento de Produtos: 

Para alguns, o Desenvolvimento de Produtos é um dos fatores impulsionadores da 

vantagem competitiva (CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“[...]estamos vivendo um momento, novamente uma revolução tecnológica, está 

ficando maçante o aluno ficar lá, quatro horas ouvindo o professor falar, dar aula com 

Datashow, fazer as atividades. Muitas vezes, a mesma aula que o professor deu, tem 

na internet por 30 minutos, 40 minutos, então as vezes muito mais dinâmicas e muito 

mais proveitoso” (E-04–JRI). 
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“[...]primeiro você começa pelos cursos que são espelho do presencial, por quê? 

Porque em termos de gestão também, você tem uma questão que é assim, nós 

trabalhamos em um modelo que é muito diferente das outras IES, que contrataram o 

professor conteúdista, pagam o cara, e o cara não é o funcionário da instituição, que 

não é o nosso caso, nosso modelo de aula ao vivo que produz o conteúdo para aquela 

turma, e isso impacta nessa decisão para que tipo de curso você abre, então a gente 

começa pelos cursos que são espelhos do presencial” (E-08– SR). 

 

Incentivos à Participação e Novas Ideias: 

Para alguns, o Incentivo à Participação e Novas Ideias é um dos fatores de garantia da 

vantagem competitiva (CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“[...]acho que a universidade, desde sempre, ela vem de um modelo que prioriza as 

pessoas, então existe uma relação muito próxima com os tutores, com o nosso aluno, 

até com as próprias coordenações do curso com o aluno. Até mesmo pelo fato de a 

gente não ser uma universidade tão grande em número de alunos, e isso combina com 

o nosso modelo, que é semipresencial, então você sente a presença do aluno, porque é 

um EAD, mas um EAD que você sente muita proximidade” (E-08–SR). 

 

“Quanto mais a sociedade tiver acesso e passar a utilizar esses mecanismos, acredito 

que maior será a abrangência e a procura e a demanda para esses cursos de educação 

a distância” (E-11–VPS). 

 

Mecanismos de Isolamento: 

Para alguns, o Mecanismos de Isolamento é o desenvolvimento alternativo de insumos 

e recursos que amplia a capacidade da organização em diferenciar-se no mercado (CRAVO, 

2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“[...] hoje a gente já começa a procurar nichos, coisas mais especificas, como por 

exemplo, o curso de Gestão de Seguros, cursos que não estão no catálogo no MEC, 

mas que a gente percebe que é uma oportunidade, porque poucas instituições estão 

trabalhando com esse curso, e você tem espaço no mercado, você tem uma carência 

no mercado” (E-08–SR). 

 

“[...]eu acho, uma das coisas que evoluiu muito foi a questão do próprio Moodle, e é 

claro que a gente vai aprendendo, mas acho assim, que o sistema está muito melhor, a 

gente hoje tem uma fábrica de objetos que antes era menor e hoje é gigante, você tem 

mil e uma ideias, e daí você chega lá e tem, tem muita coisa criativa que vem dessa 

área. Tem todas as coisas bem organizadas, o sistema é muito organizado” (E-02–

CSS). 

 

Raridade de Recursos: 

Para alguns, o Raridade de Recursos é um dos fatores impulsionadores da vantagem 

competitiva (CRAVO, 2008), como observado no excerto abaixo: 

 

“[...]particularidade da UNOPAR na modalidade é única, não existe outra faculdade 

oferecem uma variedade com o modelo da UNOPAR, então eu não conheço, eu só 
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ouvi dizer isso, que a gente não conhece. Existe algumas que oferecem um modelo 

semelhante, né, mas a maioria, o modelo oferecido, é semipresencial também, mas 

com aulas gravadas, não com aulas ao vivo” (E-05–LCOJ). 

 

“[...] no “interiorzão” tipo Colniza. Então nesse ponto acho que é um diferencial da 

UNEMAT”. (E-06–NMS). 

 

Forcas de Mercado: 

Para alguns, o comportamento de mercado é definido pelo número e tamanho dos 

concorrentes, compradores e vendedores e pela própria estrutura do setor (CRAVO, 2008): 

Em se tratando do constructo não validado Forças de Mercado, composto pelos 

indicadores FM.07 - quanto maior o poder de compra no mercado/setor de educação, mais forte 

é a pressão para que a IES conceda descontos ou reduza seus preços, FM.12 - a regulamentação 

governamental no setor educacional, afeta o desenho financeiro da IES. FM.18 - a atuação em 

mercados com elevada concorrência, limita a capacidade de crescimento da IES. Não se obteve 

também nenhum indicativo nas entrevistas de que a pressão na questão de poder de compra ou 

da regulamentação governamental ou ainda que a questão a questão de a concorrência limitar a 

capacidade de crescimento. Talvez pelo fato de quem responderam o questionário em grande 

parte serem coordenadores de curso e, a função dos mesmos estarem mais relacionada para a 

questão pedagógica e administrativa e, menos para a questão financeira. 

 

 

4.2 ETAPA QUANTITATIVA 

 

Seguindo o modelo de pesquisa de métodos mistos, conforme direciona Creswell 

(2010), passa-se na sequência a apresentação dos dados da etapa quantitativa da pesquisa.  

 

4.2.1 Avaliação do modelo de mensuração 

 

Para a avaliação do modelo de mensuração, foram analisadas a validade convergente, 

a validade discriminante e a confiabilidade, para tal foram inicialmente considerados todos os 

indicadores utilizados na mensuração dos constructos. A validade convergente- foi feito por 

meio da variância média extraída (AVE) (HAIR et al., 2012; ZWICKER; SOUZA; BIDO, 

2008). Pode-se assim atender ao objetivo geral – avaliar se a inovação é fator de vantagem 

competitiva nos cursos superiores a distância no Brasil. 

A técnica estatística de Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi utilizada para a 

avaliação do modelo. Como as variáveis latentes foram modeladas de modo reflexivo e, por 
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este motivo, antes de se proceder à avaliação dos coeficientes estruturais, são avaliadas: 

validade convergente, validade discriminante e a confiabilidade dos constructos (HAIR et al., 

2014; JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003). Anderson e Gerbing (1988) 

recomendam utilizar a Análise Fatorial Confirmatória em dois passos, sendo o primeiro passo 

a AFC para avaliar o modelo de mensuração e o segundo passo para avaliar o modelo estrutural. 

Para análise da AFC, utilizou-se o Software SmartPLS versão 3.2.3 (RINGLE; 

WENDE; BECKER, 2015), para os ajustes dos modelos e para as análises dos resultados, 

segue-se as recomendações de Hair et al. (2014), ou seja, as cargas fatoriais devem ser 

superiores a 0,70, como algumas apresentam dados acima e outras abaixo, observa-se o AVE, 

que deve apresentar índice maiores de que 0,50. Nesse sentido observa-se os valores do AVE e 

as cargas fatoriais, retira-se uma a uma, rodando o PLS novamente, até que o AVE seja superior 

a 0,50. Inicialmente para iniciar a avaliação do modelo, rodou-se os indicadores de Inovação 

Tecnológica e Vantagem Competitiva ligados diretamente constructos com constructos, como 

observa-se na figura 19 abaixo:  

Figura 19 – Modelo de AFC constructo versus constructo  

 
Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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Após as exclusões dos indicadores- SMV.08, RAI.25, DP.41, FM.12, BCI.16, MI.20, 

RR.02 e RR.13 com cargas fatoriais abaixo de 0,5 recomendados por Hair et al. (2014). Por 

outro lado, os indicadores dos construtos Seguidores de Mercado Vantagem (SMV.03; SMV.08 

e SMV.24) e Forças de Mercado (FM.07, FM.12 e FM.18) ainda apresentavam cargas fatoriais 

muito inferiores a 0,70 recomendados por Hair et al. (2014), sendo assim, também foram 

descartados do modelo. Desse modo, o modelo passa a apresentar a seguinte estrutura conforme 

figura 20 a seguir: 

 

Figura 20 – Modelo de AFC constructo versus constructo limpo 

 
Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Além das análises da AVE anteriormente procedeu-se conforme a análise da 

consistência Interna (alfa de Cronbach). No grupo de indicadores de Inovação Tecnológica 

cujos resultado apresentou valor acima de 0,68, superior a 0,60 para o constructo recomendados 

por Hair et al. (2005). Em relação à confiabilidade composta (CR), após o ajuste todas as 

variáveis conforme tabelas 03 a seguir apresentaram valores superiores a 0,8, o que é 

considerado adequado (HAIR et al., 2014).  
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Tabela 3 – Grupo de indicadores de Inovação Tecnológica 

 

Vanguarda 

Tecnológica 

Postura 

Inovadora 

Seguidores de 

Mercado 

Vantagem 

Vantagem em 

Custos 

Riscos 

Associados à 

Inovação 

Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo 

Cronbach´s Alpha 0,840 0,840 0,843 0,843 0,5611  0,837 0,837 0,324 0,681 

Composite Reliability 0,880 0,880 0,904 0,904 0,514  0,902 0,902 0,656 0,862 

Average Variance Extracted - 

AVE 
0,515 0,515 0,760 0,759 0,360  0,755 0,755 0,507 0,758 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

No grupo de indicadores de Vantagem Competitiva a análise da consistência Interna 

(alfa de Cronbach), embora tenha apresentado melhora no constructo Base de Conhecimento 

Interno, de 0,258 para 0,448 ainda ficou abaixo dos 0,60 recomendados por Hair et al. (2005), 

mas optou-se por manter os indicadores por entender-se importante no processo de vantagem 

competitiva. Em relação à confiabilidade composta (CR), após o ajuste todas as variáveis 

conforme tabela 04 a seguir apresentaram valores superiores a 0,78, o que é considerado 

adequado (HAIR et al., 2014). 

 

Tabela 4 – Grupo de indicadores de Vantagem Competitiva 

 

Desenvolvimento 

de Produtos 

Incentivos à 

Participação 

e Novas 

Ideias 

Forças de 

Mercado 

Base de 

Conhecimento 

Interno 

Mecanismo 

de 

Isolamento 

Raridade de 

Recursos 

Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo Geral Limpo 

Cronbach´s Alpha 0,858 0,881 0,837 0,837 0,141  0,258 0,448 0,705 0,740 0,443 0,591 

Composite Reliability 0,894 0,911 0,878 0,878 0,627  0,614 0,781 0,818 0,852 0,677 0,830 

Average Variance 

Extracted - AVE 
0,558 0,631 0,511 0,512 0,361  0,428 0,642 0,537 0,658 0,393 0,710 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

No que tange à validade discriminante (VD) do MEE, que é entendida como um 

indicador de que os constructos ou variáveis latentes são independentes um dos outros (HAIR 

et al., 2014; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). Foi avaliado no nível dos indicadores e das 

variáveis latentes (Cross Loading), se os indicadores com cargas fatoriais mais altas estão nas 

suas respectivas VL (ou constructos) do que em outras (CHIN, 1998). Conforme podemos 

observar na tabela 05 a seguir, com exceção aos indicadores DP.05 e INPI.09, os demais 

constructos as cargas fatoriais nas VOs nos constructos (VLs) originais são sempre maiores do 

que em outros, o que demonstra que o modelo pode ser melhorado para garantir a Validade 

Discriminante. 
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Tabela 5 –Valores das cargas cruzadas das Vos nas VLs 

 BCI DP IPNI MI PI RR RAI VT VC 

BCI.06 0,742 0,614 0,511 0,408 0,531 0,422 0,484 0,619 0,483 

BCI.45 0,856 0,652 0,630 0,656 0,631 0,620 0,681 0,686 0,753 

DP.05 0,729 0,725 0,591 0,572 0,655 0,467 0,696 0,724 0,649 

DP.14 0,647 0,860 0,616 0,629 0,554 0,637 0,691 0,659 0,622 

DP.33 0,468 0,729 0,572 0,567 0,452 0,413 0,557 0,583 0,556 

DP.39 0,513 0,763 0,523 0,558 0,360 0,524 0,606 0,477 0,505 

DP.40 0,693 0,904 0,674 0,683 0,582 0,690 0,753 0,687 0,692 

DP.42 0,649 0,769 0,491 0,503 0,456 0,547 0,586 0,623 0,614 

INPI.04 0,532 0,414 0,668 0,491 0,435 0,336 0,408 0,438 0,458 

INPI.09 0,481 0,667 0,589 0,535 0,397 0,622 0,584 0,453 0,502 

INPI.15 0,501 0,584 0,821 0,572 0,558 0,526 0,609 0,575 0,589 

INPI.17 0,611 0,499 0,805 0,534 0,538 0,423 0,581 0,519 0,634 

INPI.21 0,502 0,536 0,766 0,572 0,566 0,410 0,666 0,573 0,608 

INPI.22 0,535 0,530 0,733 0,594 0,639 0,534 0,554 0,553 0,722 

INPI.37 0,424 0,430 0,586 0,387 0,419 0,296 0,428 0,481 0,443 

MI.10 0,576 0,649 0,663 0,840 0,657 0,488 0,723 0,694 0,640 

MI.28 0,518 0,650 0,485 0,761 0,535 0,618 0,592 0,531 0,565 

MI.46 0,558 0,513 0,642 0,830 0,698 0,546 0,626 0,587 0,698 

PI.27 0,685 0,703 0,715 0,763 0,910 0,609 0,765 0,791 0,793 

PI.30 0,702 0,594 0,660 0,722 0,909 0,617 0,698 0,800 0,721 

PI.34 0,485 0,357 0,470 0,520 0,790 0,436 0,472 0,600 0,510 

RAI.11 0,671 0,670 0,714 0,759 0,763 0,538 0,873 0,735 0,730 

RAI.44 0,614 0,766 0,634 0,634 0,555 0,646 0,868 0,637 0,682 

RR.26 0,537 0,633 0,498 0,561 0,541 0,841 0,588 0,605 0,527 

RR.47 0,577 0,535 0,570 0,571 0,548 0,844 0,556 0,541 0,641 

VC.23 0,704 0,653 0,717 0,721 0,796 0,582 0,794 0,794 0,829 

VC.35 0,687 0,668 0,688 0,655 0,643 0,643 0,635 0,681 0,891 

VC.43 0,660 0,688 0,685 0,666 0,617 0,581 0,681 0,644 0,885 

VT.01 0,469 0,539 0,353 0,401 0,352 0,281 0,476 0,594 0,383 

VT.19 0,683 0,700 0,546 0,595 0,661 0,520 0,665 0,799 0,650 

VT.29 0,702 0,791 0,627 0,639 0,653 0,663 0,701 0,817 0,680 

VT.31 0,589 0,430 0,480 0,507 0,656 0,486 0,539 0,686 0,628 

VT.32 0,405 0,455 0,463 0,423 0,463 0,433 0,413 0,599 0,439 

VT.36 0,625 0,503 0,517 0,517 0,685 0,466 0,505 0,749 0,617 

VT.38 0,562 0,518 0,597 0,630 0,738 0,495 0,605 0,747 0,637 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

Nota:  Base de conhecimento interno = BCI 

Desenvolvimento de produtos = DP 

Incentivos à participação e novas ideias = IPNI 

Mecanismos de isolamento = MI 

Postutura inovadora = PI 

Raridade de recursos = RR 

Riscos associados à inovação = RAI 

Vanguarda tecnológica = VT 

Vantagem em custos = VC 
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Nesse sentido procede-se a extração dos indicadores DP.05, INPI.04, INPI.09, VC.23, 

VT.01, VT.31 e VT.32 para atender a validade discriminante pelo critério de Chin (1998). Outra 

maneira de se analisar a validade discriminante é o critério de Fornell e Larcker (1981), onde 

compara-se as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada constructo com as correlações 

(de Pearson) entre os constructos (ou variáveis latentes) (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

As raízes quadradas das AVEs devem ser maiores que as correlações entre os outros 

constructos. Conforme podemos observar na tabela 06 a seguir, com exceção aos constructos 

Vanguarda Tecnológica e Incentivos à Participação e Novas Ideias, os demais constructos as 

cargas fatoriais nas VOs nos constructos (VLs) originais são sempre maiores do que em outros, 

o que demonstra que o modelo pode ser melhorado para garantir a VD. 

 

Tabela 6 – Matriz de correlação entre as variáveis latentes 

 BCI DP IPNI MI PI RR RAI VT CV 

Base de conhecimento interno 0.801         

Desenvolvimento de produtos 0.728 0.824        

Incentivos à participação 0.678 0.644 0.762       

Mecanismos de isolamento 0.681 0.720 0.702 0.811      

Postutura inovadora 0.728 0.590 0.719 0.778 0.872     

Raridade de recursos 0.662 0.690 0.584 0.676 0.646 0.842    

Riscos associados à inovação 0.739 0.779 0.751 0.800 0.759 0.678 0.871   

Vanguarda tecnológica 0.800 0.740 0.701 0.740 0.845 0.670 0.773 0.807  

Vantagem em custos 0.723 0.702 0.719 0.708 0.675 0.658 0.705 0.711 0.933 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

O constructo Vanguarda Tecnológica mostra que os valores de correlação com a VLs 

Postura Inovadora (0,845) é ligeiramente maior, do que a correlação com ela mesma (0,807). 

Uma opção seria retirar novas VOs, deve-se retirar aquelas variáveis (uma a uma) que têm 

menores diferenças nas cargas fatoriais cruzadas, ou seja, apresentam valores das correlações 

altas em dois constructos (VLs) (c). Neste sentido, buscando a Validade Discriminante, 

eliminou-se o indicador VT.29 do constructo Vanguarda Tecnológica, e, finalmente o indicador 

PI.30 do constructo Postura Inovadora. Ficando a matriz de correlação entre as variáveis 

latentes da seguinte forma, conforme tabela 07 a seguir: 
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Tabela 7 – Matriz de correlação entre as variáveis latentes 

 BCI DP IPNI MI PI RR RAI VT CV 

Base de conhecimento interno 0.801         

Desenvolvimento de produtos 0.728 0.824        

Incentivos à participação 0.678 0.644 0.762       

Mecanismos de isolamento 0.680 0.719 0.703 0.811      

Postura inovadora 0.675 0.567 0.683 0.741 0.887     

Raridade de recursos 0.662 0.690 0.585 0.675 0.602 0.842    

Riscos associados à inovação 0.739 0.779 0.751 0.801 0.725 0.677 0.871   

Vanguarda tecnológica 0.749 0.631 0.663 0.698 0.799 0.595 0.715 0.833  

Vantagem em custos 0.722 0.702 0.720 0.708 0.636 0.658 0.704 0.670 0.933 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Nesse sentido, o modelo finalmente atende a validade discriminante pelo critério de 

Chin (1998) e de Fornell e Larcker (1981) (HAIR et al., 2014; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 

2014), não sendo necessários mais ajustes.  

 

Tabela 8 – Avaliação do modelo estrutural 

 BCI DP IPNI MI PI RR RAI VT CV 

Average Variance Extracted (AVE) 0.642 0.678 0.581 0.658 0.787 0.710 0.758 0.694 0.870 

Cronbach's Alpha 0.448 0.880 0.815 0.740 0.738 0.591 0.681 0.779 0.851 

Composite Reliability 0.781 0.913 0.872 0.852 0.881 0.830 0.862 0.872 0.931 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Como pode-se observar na tabela 08, embora o Alpha de Cornbach´s em alguns 

constructos, como por exemplo, Base de conhecimento internos apresente um número ainda 

abaixo de 0,7, o AVE apresenta-se acima de 0,5. Nesse sentido atendendo às recomendações 

de Hair et al. (2014), ou seja, as cargas fatoriais devem ser superiores a 0,70, como algumas 

apresentam dados acima e outras abaixo, observa-se o AVE, que deve apresentar índice maiores 

de que 0,50.  

Assim sendo a variável indepente Inovação Tecnológica, passa a ter os seguintes 

constructos: Vantagem Tecnológica, Postura Inovadora, Vantagem em Custos e Riscos 

Associados à Inovação, compostos de 09 indicadores conforme tabela 9 a seguir: 
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Tabela 9 – Afirmações do Questionário para Inovação Tecnológica 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Assertivas Questão  

Vanguarda 

Tecnológica – 

first movers 

19 
Os produtos ou serviços lançados pela IES são tecnologicamente superiores aos 

dos concorrentes 

36 Os produtos ou serviços lançados pela IES requerem novas tecnologias 

38 A IES desenvolve tecnologia para aplicar nos produtos ou serviços 

Postura 

Inovadora 

27 A IES tem lançado novos produtos ou serviços 

30 
Os produtos ou serviços lançados pela IES acompanham as recentes evoluções 

tecnológicas do mercado 

Vantagem em 

Custos 

35 
A IES investe recursos na criação de novos produtos ou serviços visando 

reduzir custos 

43 
A IES investe recursos na melhoria de produtos ou serviços visando reduzir 

custos 

Riscos 

Associados à 

Inovação 

11 A IES investe continuamente no desenvolvimento de produtos ou serviços 

44 
A IES investe recursos na identificação de oportunidades de mercado ainda 

inexploradas 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

A Vantagem Competitiva para a ter os seguintes constructos: Desenvolvimento de 

Produtos, Incentivos a Participação e Novas Ideias, Base de Conhecimento Interno, 

Mecanismos de Isolamento e Raridade de Recursos, compostos de 17 indicadores conforme 

tabela 10 a seguir: 

 

Tabela 10 –Afirmações do Questionário para Vantagem Competitiva 

VANTAGEM COMPETITIVA 

Assertivas Questão  

Desenvolvimento 

de Produtos 

14 A IES procura lançar novos produtos ou serviços no mercado 

33 
A IES investe na redução do tempo de desenvolvimento de produtos ou 

serviços para combater a imitação dos concorrentes 

39 A IES investe no desenvolvimento de fornecedores exclusivos 

40 
A IES adota o lançamento de novos produtos ou serviços como uma 

estratégia corporativa, para manter-se à frente dos concorrentes 

42 
As inovações tecnológicas estão relacionadas com a obtenção de vantagem 

competitiva da IES frente à concorrência 

Incentivo à 

Participação e 

Novas Ideias 

15 
A IES possui um fluxo formal de análise das informações coletadas pelas 

áreas de atendimento ao aluno 

17 
A IES promove encontros formais para que os professores possam expor 

conhecimentos e trocar experiências de trabalho 

21 
A IES possui programas formais de incentivo para seus funcionários de 

sugestões em produtos ou processos 

22 A IES realiza pesquisas de satisfação dos alunos 

37 
Os professores da IES possuem informações sobre o que estão fazendo as 

áreas similares de outras IES 

Base de 

Conhecimento 

Interno 

06 

Os produtos ou serviços criados utilizando tecnologias internas, já 

existentes na IES, levam mais tempo até que possam ser imitados pela 

concorrência 

45 
A IES faz uso da experiência, como fonte de diferenciação dos 

concorrentes 
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VANTAGEM COMPETITIVA 

Assertivas Questão  

Mecanismos de 

Isolamento 

10 

A IES lança novos produtos ou serviços combinando tecnologias internas, 

já existentes, com a introdução de novas tecnologias adquiridas no 

mercado 

28 
A IES investe no desenvolvimento de fornecedores alternativos para os 

principais produtos ou serviços 

46 
A IES valoriza a utilização de recursos (físicos, financeiros, humanos e 

organizacionais) próprios, no desenvolvimento de produtos ou serviços 

Raridade de 

Recursos 

26 
O investimento na descoberta de novos segmentos de mercado é uma 

estratégia da IES para se diferenciar dos demais concorrentes 

47 
A IES entende que matérias primas diferenciadas são recursos de difícil 

imitação pelos concorrentes 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

 

4.2.3 Avaliação do Modelo de Estrutural 

 

A técnica estatística de Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi utilizada para a 

avaliação do modelo. As variáveis latentes foram modeladas de modo reflexivo (HAIR et al., 

2014; JARVIS; MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003). Atendendo ao que recomenda Anderson 

e Gerbing (1988) passa-se para o segundo passo para avaliar o modelo estrutural. Utilizou se o 

Software SmartPLS versão 3.2.3 (RINGLE; WENDE; BECKER, 2015), para os ajustes dos 

modelos e para as análises dos resultados, segue-se as recomendações de Hair et al. (2014), ou 

seja, as cargas fatoriais devem ser superiores a 0,70, como algumas apresentam dados acima e 

outras abaixo, observa-se o AVE, que deve apresentar índice maiores de que 0,50.  

Os coeficientes estruturais foram calculados pelo Software SmartPLS versão 3.2.3 

(RINGLE; WENDE; BECKER, 2015), e os valores p foram estimados por bootstrap, 

considerando uma amostra de 117 casos e 1.000 reamostragens, para que se pudessem obter 

intervalos de confiança e avaliar a significância dos coeficientes estimados (CRUZ; 

FREZATTI; BIDO, 2015; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 
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Figura 21 – Modelo de AFC do modelo estrutural 

  

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Inicialmente para avaliação do modelo, rodou-se os indicadores de Inovação 

Tecnológica e Vantagem Competitiva ligados de modo reflexivo, nesse sentido tem-se as 

variáveis de primeira e de segunda ordem (figura 21). Onde observa-se os valores de AVE de 

0,779 e de 0,734, de confiabilidade composta (CC) 0,934 e 0,932 para as variáveis de Inovação 

Tecnológica e Vantabem Competitiva respectivamente.  

A primeira análise é a avaliação dos coeficientes de determinação de Pearson (R²), que 

avalia a porção da variância das variáveis endógenas que é explicada pelo modelo estrutural. 

Indicando a qualidade do modelo ajustado (RINGLE.; DA SILVA; BIDO, 2014).- De acordo 

com Cohen (1992), Cohen (1977) e Hair et al. (2005), para as áreas de ciências sociais e 

comportamentais o R² = 2% é classificado como efeito pequeno, R² = 13% como efeito médio 

e R² = 26% como efeito grande. A tabela 11 abaixo apresenta os valores do “PLS Quality 

Criteria”.  

A seguir avaliou-se se essas relações são significantes (p≤0,05). O software calcula 

teste t de Student entre os valores originais dos dados e aqueles obtidos pela técnica de 

reamostragem, para cada relação de correlação VO – VL e para cada relação VL – VL. O 

AVE: 0,779 

CC: 0,934 

AVE: 0,734 

CC: 0,932 
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SmartPLS apresenta os valores do teste t e não os p-valores. Assim, deve-se interpretar que para 

os graus de liberdade elevados, valores acima de 1,96 correspondem a p-valores ≤0,05 (entre -

1,96 e +1,96 correspondem à probabilidade de 95% e fora desse intervalo 5%, em uma 

distribuição normal) (RINGLE.; DA SILVA; BIDO, 2014). 

 

Tabela 11 – Avaliação do modelo estrutural 

 BCI DP IPNI MI PI RR RAI VT CV 

Path Coefficients 0.842 0.906 0.857 0.873 0.887 0.802 0.879 0.915 0.848 

Erro Padrão 0.039 0.016 0.031 0.023 0.023 0.038 0.019 0.018 0.035 

Valor T 21.378 56.242 27.770 38.661 39.191 21.017 45.388 49.824 24.229 

P Values 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Todos os valores das relações VO – VL e das VL – VL estão acima do valor de 

referência de 1,96  atendendo aos preceitos de Hair et al. (2014), Ringle et al. (2014) e Wetzels 

et al. (2009). 

Na sequência serão avaliados os valores de dois outros indicadores de qualidade do 

ajuste do modelo: Relevância ou Validade Preditiva (Q²) ou o indicador de Stone-Geisser, que 

avalia o quanto o modelo se aproxima do que se esperava dele (como critério devem ser obtidos 

valores maiores que zero, modelo perfeito seria Q² = 1) (HAIR et al., 2014; RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014). Observa-se os valores nas tabelas 12 a seguir: 

 

Tabela 12 – Valores indicadores de Validade Preditiva (Q²) / Stone-Geisser 

Construct Crossvalidated Redundancy SSO SSE Qï¿½ (=1-SSE/SSO) 

Base de conhecimento interno 234.000 130.219 0.444 

Desenvolvimento de produtos 585.000 263.743 0.549 

Incentivos à participação 585.000 339.533 0.420 

Mecanismos de isolamento 351.000 176.396 0.497 

Postura inovadora 234.000 91.075 0.611 

Raridade de recursos 234.000 128.182 0.452 

Riscos associados à inovação 234.000 97.667 0.583 

Vanguarda tecnológica 351.000 149.147 0.575 

Vantagem em custos 234.000 92.377 0.605 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 
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A tabela 12 anterior mostra os valores Q² tem acurácia, ou seja, mostra aquilo que se 

espera dele.  

O indicador de Tamanho do efeito (f²) ou o indicador de Cohen, que é obtido pela 

inclusão e exclusão de constructos do modelo (um a um). Avalia-se o quanto cada constructo é 

útil para o ajuste do modelo (valores de 0,02 são considerados pequenos, 0,15 médios e 0,35 

grandes) (HAIR et al., 2014; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

 

Tabela 13 – Valores indicadores de Tamanho do efeito (f²) / Cohen 

Construct Crossvalidated Communality SSO SSE Qï¿½ (=1-SSE/SSO) 

Base de conhecimento interno 234.000 231.485 0.011 

Desenvolvimento de produtos 585.000 286.078 0.511 

Incentivos à participação 585.000 369.841 0.368 

Mecanismos de isolamento 351.000 242.999 0.308 

Postura inovadora 234.000 156.155 0.333 

Raridade de recursos 234.000 197.107 0.158 

Riscos associados à inovação 234.000 172.802 0.262 

Vanguarda tecnológica 351.000 219.484 0.375 

Vantagem em custos 234.000 110.562 0.528 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

A tabela 13 acima mostra os valores f² indicando que os constructos são úteis para o 

ajuste do modelo, exceção feita para o constructo Base de conhecimento interno que obteve 

índice de 0,011, abaixo do valor considerado pequeno pelos autores.  

Em suma, na análise quantitativa da variável independente Inovação Tecnológica, 

teve-se como constructos: Vanguarda Tecnológica – first movers, Postura inovadora, Vantagem 

em custos e Riscos associados à inovação, o que pode ser corroborada pela pesquisa qualitativa, 

onde teve-se a validação dos constructos: Vanguarda Tecnológica – first movers, Postura 

inovadora, Riscos Associados à Inovação e Vantagem em custos. Não se validou o constructo 

Seguidores de mercado vantagem em ambas as metodologias. 

Na análise quantitativa da variável dependente Vantagem Competitiva, teve-se como 

constructos: base de conhecimento interno, desenvolvimento de produtos, incentivos à 

participação e novas ideias, mecanismos de isolamento e raridade de recursos, o que pode ser 

corroborada pela pesquisa qualitativa, onde teve-se a validação dos constructos: base de 

conhecimento interno, desenvolvimento de produtos, incentivos à participação, mecanismos de 

isolamento e raridade de recursos. Não se validou o constructo forças de mercado, conforme 

tabela 14 a seguir: 
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Tabela 14 – Análise quantitativa versus análise qualitativa 

CONSTRUCTO  QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Base de conhecimento interno Vantagem competitiva Confirmada Confirmada 

Desenvolvimento de produtos Vantagem competitiva Confirmada Confirmada 

Forças de mercado Vantagem competitiva Não confirmada Não confirmada 

Incentivos à participação Vantagem competitiva Confirmada Confirmada 

Mecanismos de isolamento Vantagem competitiva Confirmada Confirmada 

Postura inovadora Inovação Tecnológica Confirmada Confirmada 

Raridade de recursos Vantagem competitiva Confirmada Confirmada 

Riscos associados à inovação Inovação Tecnológica Confirmada Confirmada 

Seguidores de mercado vantagem Inovação Tecnológica Não confirmada Não confirmada 

Vanguarda tecnológica Inovação Tecnológica Confirmada Confirmada 

Vantagem em custos Inovação Tecnológica Confirmada Confirmada 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Os resultados desta pesquisa ampliam os conhecimentos sobre a inovação tecnológica 

e vantagem competitiva, ao explorar e lapidar um modelo de mensuração de inovação 

tecnológica como fonte de vantagem competitiva inicialmente aplicado por Cravo (2008) na 

indústria de Defensivos Agrícolas, agora adaptado para o setor de ensino, mais especificamente 

o ensino a distância brasileiro.  

Os resultados apresentados na seção 4 sugerem que o presente instrumento foi 

adequado, salvaguardadas algumas adaptações que foram descritas na seção 03, para a 

mensuração da inovação como fator de vantagem competitiva no ensino a distância. 

Em relação ao modelo de Cravo (2008), foram inseridos 03 indicadores e 

reaproveitados outros 02 indicadores, conforme tabela 15 abaixo: 

 

Tabela 15 – Indicadores geral do modelo (novos ou reaproveitados) 

NR. QUESTÕES CONSTRUCTO VARIÁVEL SITUAÇÃO 

MI.10 

A IES lança novos produtos ou serviços 

combinando tecnologias internas, já existentes, 

com a introdução de novas tecnologias 

adquiridas no mercado 

Mecanismos de 

isolamento 

Vantagem 

Competitiva 
Reaproveitada 

RR.26 

O investimento na descoberta de novos 

segmentos de mercado é uma estratégia da IES 

para se diferenciar dos demais concorrentes 

Raridade de 

recursos 

Vantagem 

Competitiva 
Reaproveitada 

BCI.45 
A IES faz uso da experiência, como fonte de 

diferenciação dos concorrentes 

Base de 

conhecimento 

interno 

Vantagem 

Competitiva 
Nova 

MI.46 

A IES valoriza a utilização de recursos (físicos, 

financeiros, humanos e organizacionais) 

próprios, no desenvolvimento de produtos ou 

serviços 

Mecanismos de 

isolamento 

Vantagem 

Competitiva 
Nova 
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NR. QUESTÕES CONSTRUCTO VARIÁVEL SITUAÇÃO 

RR.47 

A IES entende que matérias primas 

diferenciadas são recursos de difícil imitação 

pelos concorrentes 

Raridade de 

recursos 

Vantagem 

Competitiva 
Nova 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Por outro lado, foram eliminados do modelo outros 21 indicadores, sendo que 11 

indicadores faziam parte da variável dependente vantagem competitiva e 10 indicadores faziam 

parte da variável independente inovação tecnológica, conforme tabela 16 abaixo: 

 

Tabela 16 – Indicadores geral do modelo (excluídos) 
Nr. Questões Constructo Variável Situação 

PI.30 
Os produtos ou serviços lançados pela IES acompanham 

as recentes evoluções tecnológicas do mercado 

Postura 

inovadora 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

RAI.25 

Os produtos ou serviços lançados pela IES apenas 

adicionam características a produtos anteriormente 

produzidos 

Riscos 

associados à 

inovação 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

SMV.03 
Os produtos ou serviços lançados pela IES possuem 

similares no mercado 

Seguidores de 

mercado 

vantagem 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

SMV.08 
Os produtos ou serviços lançados pela IES apenas 

combinam uma série de tecnologias já existentes 

Seguidores de 

mercado 

vantagem 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

SMV.24 
Os novos produtos ou serviços comercializados pela IES 

utilizam tecnologias similares ás de seus concorrentes 

Seguidores de 

mercado 

vantagem 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

VT.01 

Os produtos ou serviços ofertados pela IES (Instituição 

de Ensino Superior) utilizam tecnologia avançada, ainda 

pouco conhecida no mercado/setor 

Vanguarda 

tecnológica - first 

movers 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

VT.19 
Os produtos ou serviços lançados pela IES são 

tecnologicamente superiores aos dos concorrentes 

Vanguarda 

tecnológica - first 

movers 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

VT.29 
A IES procura sempre introduzir novas tecnologias em 

produtos ou serviços, antes de seus concorrentes 

Vanguarda 

tecnológica - first 

movers 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

VT.31 

A IES entende que o fluxo ininterrupto de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos ou serviços é 

necessário para o seu crescimento 

Vanguarda 

tecnológica - first 

movers 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

VT.32 
A IES compra tecnologias externas para desenvolver 

novos produtos ou serviços 

Vanguarda 

tecnológica - first 

movers 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

VC.23 
A IES investe continuamente na pesquisa de novos 

produtos ou serviços 

Vantagem em 

Custo 

Inovação 

Tecnológica 
Excluída 

BCI.16 

A IES inicia o desenvolvimento de um novo produto ou 

serviço somente depois que algum concorrente já tenha 

obtido êxito com ele no mercado 

Base de 

conhecimento 

interno 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

DP.41 
A obtenção de patentes é uma estratégia da IES para 

obter uma vantagem competitiva frente à concorrência 

Desenvolvimento 

de produtos 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

FM.07 

Quanto maior o poder de compra no mercado/setor de 

educação, mais forte é a pressão para que a IES conceda 

descontos ou reduza seus preços 

Forças do 

mercado 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

FM.12 
A regulamentação governamental no setor educacional, 

afeta o desenho financeiro da IES 

Forças do 

mercado 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

FM.18 
A atuação em mercados com elevada concorrência, 

limita a capacidade de crescimento da IES 

Forças do 

mercado 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 
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Nr. Questões Constructo Variável Situação 

IPNI.04 
A IES oferece programas de aperfeiçoamento 

profissional para os professores 

Incentivos à 

participação e 

novas ideias 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

IPNI.09 
A conquista de mercado é uma estratégia utilizada pela 

IES 

Incentivos à 

participação e 

novas ideias 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

MI.20 
A IES entende que atuar em mercados restritos, com 

poucos concorrentes, é lucrativo 

Mecanismos de 

isolamento 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

RR.02 
A IES entende que a capacidade técnica dos professores, 

é recurso de difícil imitação pelos concorrentes 

Raridade de 

recursos 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

RR.13 

A existência de um número reduzido de fornecedores 

atuando no mercado, dificulta a negociação, por parte da 

IES, por melhores condições de preço 

Raridade de 

recursos 

Vantagem 

Competitiva 
Excluída 

Fonte: dados da pesquisa 2016. 

 

Em relação ao roll de constructos das variáveis independente e dependente 

apresentados por Cravo (2008), foram extraídos do modelo 01 constructo de cada variável. Da 

variável independente inovação tecnológica fora extraído o constructo Seguidores de Mercado 

Vantagem e todos os seus indicadores. Da variável dependente vantagem competitiva fora 

extraído o constructo Forças de Mercado e todos os seus indicadores. 

A implicação prática refere-se à utilização deste estudo por parte dos gestores das 

Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de Ensino a Distância, como uma fonte 

de planejamento de suas estratégias com foco em melhorar seus índices de inovação e de 

vantagem competitiva. 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 

 

Conforme enaltecido no referencial teórico, a importância das inovações tecnológicas 

vem sendo enfatizadas como de suma importância para que as organizações possam almejar 

vantagens competitivas e conseguir o crescimento esperado. 

Assim a presente tese objetivou verificar se a Inovação é fator de Vantagem 

Competitiva na Gestão dos Cursos Superiores a Distância no Brasil, para tanto buscou-se na 

pesquisa bibliográfica os estudos precedentes relacionados ao tema em estudo para a 

sistematização das ideias. Pesquisaram-se referentes aos tipos de inovação; gestão da inovação 

e inovação tecnológica para identificar os atributos percebidos pelos gestores de cursos de 

ensino a distância em relação à inovação tecnológica no ensino à distância. Buscou-se também, 

na revisão da literatura, fundamentação para a caracterização dos constructos de vantagem 

competitiva; fontes de vantagem competitiva e vantagem competitiva sustentável.  

Os estudos sobre inovação, inovação tecnológica e vantagem competitiva são 

amplamente difundidos na literatura. Entretanto, no Brasil, mais especificamente, em 

instituições de ensino à distância ainda são incipientes. Neste estudo, o modelo de pesquisa foi 

baseado em Cravo (2008) para analisar a relação entre inovação e vantagem competitiva em 

instituições de ensino à distância, sob a ótica de seus gestores. 

A técnica de pesquisa de métodos mistos (Qual+Quan) com triangulação concomitante 

(CRESWELL, 2010; YIN, 2005), foram utilizados para mensurar o efeito da variável 

independente na variável dependente.  

Na etapa qualitativa foram entrevistados 11 gestores de cursos EAD de 07 IES. As 

entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas por meio da análise de categorias de 

Lankshear e Knobel (2008) no software NVivo. Onde foi possível a identificação 04 constructos 

relativos a variável independente inovação tecnológica: postura inovadora; riscos associados à 

inovação; vanguarda tecnológica e vantagem em custos. E, 05 constructos relativos à variável 

dependente vantagem competitiva: Base de conhecimento interno; Desenvolvimento de 

produtos; Incentivos à participação; Mecanismos de isolamento e Raridade de recursos.  

Na etapa quantitativa foi utilizada uma adaptação da escala desenvolvida e validada 

por Cravo (2008), nesse sentido, buscou-se a validação das assertivas (compreensão e formato 

textual) por meio de 08 juízes (estudantes de doutorado e doutores com experiência em EAD) 

que avaliaram a adaptação das assertivas. Por opção o instrumento fora aplicado em sua 

totalidade, incluindo 03 questões que haviam sido rejeitadas por apresentarem baixa 

comunalidade.  
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Não foram feitas alterações no conjunto de dimensões do constructo da escala, 

entretanto, a partir da teoria e das características do caso estudado, o processo de adaptação 

sinalizou a necessidade da inserção de 05 indicadores em constructos que tinham apenas 02 

indicadores, sem que esse comprometesse o conjunto de dimensões já existentes.  

A amostra não probabilística por conveniência (MALHOTRA, 2011) foi a técnica 

amostral adotada. O mínimo de 55 respondentes fora calculado pelo GPower (FAUL et al., 

2009) com poder de 0,8 e f² de 0,15 (R² = 13% de efeito médio) (COHEN, 1992; HAIR. et al., 

2005), mas obteve-se um retorno de 117 questionários, sendo 60% do sexo masculinos e 40 do 

sexo feminino, 59% de instituições públicas, 34% privadas, 5% confessionais e 2% outros tipos. 

Procedeu-se com o auxílio do software SmartPLS (RINGLE; WENDE; BECKER, 

2015) a análise fatorial confirmatória para avaliar o modelo de mensuração, analisando a 

validade convergente, validade discriminante e a confiabilidade dos constructos e, por fim a 

avaliação do modelo estrutural (ANDERSON; GERBING, 1988; HAIR, et al., 2005; JARVIS; 

MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003). No intuito de atingir as cargas fatoriais superiores a 0,70, 

AVE, com índices maiores de que 0,50. Foram retiradas modelo os indicadores BCI.16, DP.41, 

FM.07, FM.12, FM.18, MI.20, RAI.25, RR.02, RR.13, SMV.03; SMV.08 e SMV.24, nesse 

sentido todos os indicadores dos construtos Seguidores de Mercado Vantagem e Forças de 

Mercado. 

Na análise de consistência interna (alfa de Cronbach), os indicadores de Inovação 

Tecnológica apresentaram valor acima de 0,68, superior a 0,60 recomendados por Hair et al. 

(2005). A confiabilidade composta (CR) apresentara valores superiores a 0,78, o que é 

considerado adequado (HAIR et al., 2014). Os indicadores de Vantagem Competitiva, a análise 

da consistência Interna (alfa de Cronbach), embora tenha apresentado melhora no constructo 

Base de Conhecimento Interno, de 0,258 para 0,448 ainda ficou abaixo dos 0,60 recomendados 

por Hair et al. (2005), mas optou-se por manter os indicadores por entender-se importante no 

processo de vantagem competitiva (a AVE estar dentro do aceitável) e a confiabilidade 

composta (CR), apresentaram valores superiores a 0,64, o que é considerado adequado (HAIR 

et al., 2014). 

No que tange à validade discriminante (VD) do MEE, após exclusão dos indicadores 

DP.05, INPI.04, INPI.09, VC.23, PI.30, VT.01, VT.29, VT.31 e VT.32, conseguiu-se que as 

raízes quadradas das AVEs fossem maiores que as correlações entre os outros constructos 

(CHIN, 1998; HAIR et al., 2014; RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

Todos os valores das relações VO – VL e das VL – VL estão acima do valor de 

referência de 1,96. Na sequência foram avaliados os valores Relevância ou Validade Preditiva 
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(Q²) ou o indicador de Stone-Geisser, que avalia o quanto o modelo se aproxima do que se 

esperava dele, nesse sentido, o Q² teve acurácia, ou seja, mostra aquilo que se espera dele. O 

tamanho do efeito (f²) ou o indicador de Cohen, que avalia-se o quanto cada constructo é útil 

para o ajuste do modelo (valores de 0,02 são considerados pequenos, 0,15 médios e 0,35 

grandes), indicaram que os constructos são úteis para o ajuste do modelo, exceção feita para o 

constructo Base de conhecimento interno que obteve índice de 0,011, abaixo do valor 

considerado pequeno pelos autores (COHEN, 1977, 1992; HAIR- et al., 2005; RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014). 

Nesse sentido, em relação ao roll de constructos das variáveis independente e 

dependente apresentados por Cravo (2008), foram extraídos do modelo 01 constructo de cada 

variável: a variável independente Inovação Tecnológica passa a ter os seguintes constructos: 

Vantagem Tecnológica, Postura Inovadora, Vantagem em Custos e Riscos Associados à 

Inovação, compostos de 09 indicadores. A variável dependente Vantagem Competitiva para a 

ter os seguintes constructos: Desenvolvimento de Produtos, Incentivos a Participação e Novas 

Ideias, Base de Conhecimento Interno, Mecanismos de Isolamento e Raridade de Recursos, 

compostos de 17 indicadores. Por outro lado, os constructos foram os mesmos validados pela 

pesquisa qualitativa. Da variável independente inovação tecnológica fora extraído o constructo 

Seguidores de Mercado Vantagem e todos os seus indicadores. Da variável dependente 

vantagem competitiva fora extraído o constructo Forças de Mercado e todos os seus 

indicadores. 

Na sequencia, passou-se a avaliação do modelo estrutural, onde os coeficientes 

estruturais foram calculados pelo Software SmartPLS versão 3.2.3 (RINGLE; WENDE; 

BECKER, 2015), e os valores p foram estimados por bootstrap, considerando uma amostra de 

117 casos e 1.000 reamostragens, para que se pudessem obter intervalos de confiança e avaliar 

a significância dos coeficientes estimados (CRUZ; FREZATTI; BIDO, 2015; RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014).  

Tem-se a a AVE: 0,779 e a Confiabilidade Composta: 0,934 para a variável Inovação 

Tecnológica e AVE: 0,779 e a CC: 0,934 para a varíável Vantagem Competitiva. As cargas 

fatoriais, os valores T, P, Q² e F² estão dentro dos padrões de aceitabilidades (RINGLE.; DA 

SILVA; BIDO, 2014), somente o R² em torno de 2%está dentro que se considera pequeno de 

acordo com Cohen (1992), Cohen (1977) e Hair et al. (2005). 

Nesse sentido, os resultados do estudo quantitativo, confirmaram integralmente os 

achados do estudo qualitativo, indicando que, no estudo a distância no Brasil, a relação entre- 

inovação tecnológica e a geração de vantagens competitivas passam pela base de conhecimento 
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interno, pelo desenvolvimento de produtos, pelo incentivos à participação, pelos mecanismos 

de isolamento, pela postura inovadora, pela raridade de recursos, pelos riscos associados à 

inovação, pela vanguarda tecnológica e finalmente, pela vantagem em custos. 

E, respondendo ao objetivo da tese: verificar se a Inovação é fator de Vantagem 

Competitiva na Gestão dos Cursos Superiores a Distância no Brasil, o mesmo fora confirmado 

pelos resultados obtidos, conforme apontado no modelo, a relação é de 0,898, corrobora as 

informações encontradas na literatura (ANNAMALAI; KRISHNAN; DORAIRAJ, 2014; 

BAR-ELI; GALILY; ISRAELI, 2008; BARNEY, 1991; CHEN; LAI; WEN, 2006; COOL; 

COSTA; DIERICKX, 2002; PORTER, 1990; TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008) que indicam 

a existência de uma relação causal entre inovação e a geração de vantagens competitivas.  

Contribui-se para a discussão da inovação tecnológica e da vantagem competitiva em 

um novo contexto, pois o estudo também validou a adapatação de um instrumento para 

avaliação de inovação e vantagens competitivas de Cravo (2008), originalmente aplicado em 

industrias de defensivos agrícolas para a aplicação nos cursos superiores a distância no Brasil.  

O instrumento se mostrou válido e confiável e contém indicadores que permitem 

mensurar a inovação tecnológica e a vantagem competitiva nas instituições de ensino superior. 

Os indicadores poderiam ser usados, por instituições de ensino, quer sejam de ensino superior, 

ou de ensino profissionalizante, presenciais ou a distância. 

O fato de haver uma correlação alta entre as variáveis pode-se supor que as inovações 

tecnológicas levam a vantagens competitivas nos cursos superiores a distância no Brasil. Além 

disso os conceitos de Inovação Tecnológica e de Vantagem Competitiva, estão tão fortemente 

associados um ao outro que, para os respondentes já não existe uma diferenciação clara dos 

conceitos. O que corrobora os estudos de Porter (1990), Prahalad e Hamel (1990) e Sohn et all 

(2014) entre outros que afirmam que a vantagem competitiva está relacionada à inovação. Cria-

se vantagem competitiva percebendo ou descobrindo novas formas de competir, ou seja, 

inovando (PORTER, 1990). Sohn et all (2014) apontam que a gestão do conhecimento é 

argamassa que fomenta a inovação, incrementando a competitividade das mesmas.  

A pesquisa também levantou dados sobre o setor de ensino, mais especificamente do 

ensino superior à distância no Brasil e, pode trazer contribuições acadêmicas sobre os temas 

abordados. É benéfico apontar que tais contribuições foram amparadas por técnicas estatísticas 

utilizadas, cujos indicadores apresentados foram criteriosamente detalhados, o que corrobora o 

que afirma Guimarães et al. (2012), o crescimento do setor de ensino passa necessariamente 

pela competividade entre as Instituições de Ensino Superior (IES), que buscam formas de se 

diferenciar por meio do desenvolvimento de novos métodos de ensino e processos de serviços 
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mais eficazes, com qualidade superior a custos suportáveis para as IES, pois processos 

melhorados ou inéditos contribuem para a atração novos alunos e retenção dos estudantes. 

No que se refere ao objetivo específico a) identificar as inovações presentes na gestão 

dos cursos superiores a distância no Brasil, pode identificar as seguintes inovações: 

a) melhoria nas aulas gravadas; 

b) aumento do número de alunos que assistem as aulas; 

c) melhoria na base operante do curso; 

d) melhoria no ambiente virtual; 

e) melhoria nos processos de controle; 

f) melhoria nos sistemas de interação com o aluno e no material didático; 

g) evolução da tecnologia e otimização dos sistemas; 

h) vantagem em custos. 

 

Nesse sentido os achados acima apontam a ocorrência de inovações em produto e de 

inovações em processo corroborando o que afirma os autores: Tidd, Bessant e Pavitt (2008): 

inovação em produto: mudanças nas coisas (produtos/serviços); inovação de processos: 

mudanças na forma em que os produtos/serviços são criados; e, entregues e ao Manual de Oslo 

- OECD (2005): inovação de produto - refere-se a um novo bem/serviço ou com melhoramento 

inquestionável em termos de especificação técnica, componente, material, software agregado, 

facilidade de utilização ou outras características funcionais. Essa inovação pode advir do 

desenvolvimento de um novo uso para um produto já existente; assim como mudanças em 

materiais, componentes e outras características que aprimorem o desempenho; inovação de 

processo - introdução de um novo ou melhorado método de produção ou distribuição, em 

técnicas, equipamentos e software, objetivando reduzir custos de produção e distribuição. 

Novas ou otimizadas tecnologias de informação e comunicação (TIC) incluem-se no conceito 

de inovação de processo quando se busca tornar mais eficiente e elevar a qualidade de uma 

atividade auxiliar. 

No que se refere ao objetivo específico b)  identificar as vantagens competitivas 

presentes na gestão dos cursos superiores a distância no Brasil, pode identificar as seguintes 

vantagens competitivas: 

a) ambiente virtual de aprendizagem-AVA; 

b) estrutura física; 

c) presencialidade; 

d) qualidade; 



117 

 

e) baixo giro de funcionários; 

f) tutoria ativa; 

g) tradição. 

 

Nesse sentido os achados acima descritos apontam a ocorrência em temos de recursos 

de capital físico, capital organizacional e de capital humanos, vindo de encontro ao que os 

autores: Barney (1991) afirma que vantagem competitiva são recursos todos os ativos, as 

capacitações, os processos organizacionais, os atributos, as informações, o conhecimento, etc., 

que a empresa controla e que permitem que ela conceba e implante estratégias que lhe permita 

melhorar sua eficiência e sua efetividade. Barney (1991) ainda os classificou em três grandes 

grupos: 

I. Recursos de capital físico, que inclui tecnologia, equipamentos, instalações, 

localização e o acesso a matérias primas);  

II. Recursos de capital organizacional, compreende estrutura administrativa, 

planejamento formal e informal, sistemas de controle de coordenação, 

relações informais entre grupos internos e com outros grupos externos à 

empresa)  

III. Recursos de capital humano, abrange treinamento, experiência, inteligência, 

relações entre administradores e executores). 

A vantagem competitiva pode derivar tanto de recursos e competências únicas da 

empresa específica, como da exploração de uma posição específica e protegida da estrutura do 

mercado (COOL; COSTA; DIERICKX, 2002). 

Para finalizar, os dados desta pesquisa são importantes para as IES que ofertam cursos 

a distância, pois trata-se de um trabalho útil na busca da avaliação, criação e/ou potencialização 

da inovação tecnológica e de vantagem competitiva em tais organizações. Tornando-se mais 

competitivas pelo uso da inovação tecnologica e da vantagem competitiva, estas IES estarão 

também fortalecendo a capacidade produtiva da cidade e da região onde estão instaladas, 

podendo melhorar o nível de conhecimento, aumentar a geração de empregos, arrecadações, 

melhorar a imagem da região no cenário nacional, em suma melhorar o desempenho. 
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5.1 LIMITAÇÕES 

 

Este estudo não pretende encerrar as discussões pertinentes aos instrumentos de 

mensuração de inovação e de vantagem competitiva, e por isto apresenta algumas limitações:  

a) não se pode generalizar as conclusões derivadas deste estudo a outros 

setores/modalidades de educação, para outros países;  

b) as conclusões deste estudo são baseadas nas percepções gestores de cursos de 

ensino superior a distância brasileiros, não se pode expandir para outros atores do 

ensino a distância.  

c) os resultados referem-se a modalidade de ensino superior a distância brasileiro, 

podem não ser capazes de generalizar outras modalidades de ensino ou para outros 

países. 

 

5.2 DIREÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O presente estudo avaliou a inovação como fator de vantagem competitiva nas IES que 

ofertam o ensino a distância no Brasil, diversas possibilidades podem ser sugeridas para as 

futuras pesquisas, dentre elas destacam-se: 

a) avaliar a inovação como fator de vantagem competitiva nas IES que ofertam o 

ensino presencial no Brasil; 

b) avaliar a inovação como fator de vantagem competitiva nas IES que ofertam o 

ensino a distância em outros países, ou continentes; 

c) confrontar os resultados- da inovação como fator de vantagem competitiva nas IES 

que ofertam o ensino a distância em outros países ou continentes. 
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7.1 APÊNDICE I – ROTEIRO DE ENTREVISTA  

ENTREVISTA QUALITATIVA: Inovação e Vantagem Competitiva 

 
Entrevistado:  

Nome da Instituição:  
Estado:                             
Cargo:  
Área:   
Sexo:  
Grau de Instrução:  
 

1. Comente resumidamente a história do EAD em sua/IES?  

a. Como você entra nessa história? 

2. Quem são os “clientes” do EAD, a quem o EAD serve, oferece seus produtos/serviços? 

3. Para esse público/clientes, que tipo de produtos/serviços são oferecidos? 

4. Ao pensar o curso, o que é levado em consideração? 

a. Sistemas? 

b. Ambiente virtual de aprendizagem? 

c. Estrutura física? 

d. Material didático? 

e. Avaliações/atividades avaliativas? 

f. Docente? Tutores? A IES proporciona capacitação? 

g. Alunos? A IES tem alguma política institucional de fidelização? Mecanismos de 

nivelamento? Redução de evasão e etc. 

5. Como é o mercado em que a IES atua? 

a. Qual a área de atuação? 

b. Tem concorrentes? Como eles são, se comparados a IES? 

c. A IES trabalha com parcerias? Como funciona? 

6. Quanto à participação e novas ideias, a IES no EAD: 

a. Oferece programas de aperfeiçoamento profissional para os professores/tutores? 

b. Possui um fluxo formal para análise das informações coletadas pelas áreas de 

atendimento ao aluno? 

c. Promove encontros formais para que os professores possam expor conhecimentos 

e trocar experiências de trabalho? 

d. Possui programas formais de incentivo para as sugestões de melhoria em processos 

ou produtos já existentes? 

e. Discute nos vários departamentos os resultados das pesquisas de satisfação de 

alunos? 

f. Os professores da IES no EAD possuem informações sobre o que estão fazendo as 

áreas similares de outras IES? 

 

7. Como a instituição se difere das demais? Qual o diferencial da IES? 

8. O que se pensa em temos de futuro para o EAD na IES? 

 

Obrigado pela sua contribuição com nossa pesquisa. 
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7.2 APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO  

 

Prezado (a) Sr. (a), 

 

Conforme contato efetuado, o questionário anexo é parte dos instrumentos de coleta de dados 

de uma pesquisa acadêmica, que tem por objetivo aumentar o conhecimento sobre a inovação 

tecnológica e vantagem competitiva das Instituições de Ensino Superior à Distância, cujos 

resultados serão mais úteis quanto maior for o número de respostas obtidas. 

 

Assim, pedimos 10 minutos da sua importante colaboração para responder ao referido estudo, 

que foi desenvolvido para que o autor, identificado abaixo, obtenha o grau de Doutor no 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Esclarecemos que os dados obtidos são sigilosos, seguindo a ética envolvida 

nesse tipo de estudo. 

 

Desde já agradeço sua valiosa participação e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessário. E-mail marquesjc@ufmt.br ou pelos telefones 9-

XX-65-8174-0126 e 9-XX-65-3628-1565. 

 

Atenciosamente, 

 

   

JOSÉ CARLOS MARQUES 

Doutorando 

 

 

 

MOISES ARI ZILBER 

Orientador 
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Inovação Tecnológica e Vantagem Competitiva 
 

Nome da Instituição * 

 
 

Estado * 

                            

Cargo * 

 Diretoria 

 Gerência 

 Coordenador 

 Outro:  

 

Área * 

 Administrativa 

 Pedagógica 

 TI 

 Assessoria 

 Outro:  

Sexo * 

 Masculino 

 Feminino 

 
Grau de Instrução * 

Escolha sua maior formação! 

 Graduação 

 Pós-Graduação (Latu Sensu) 

 Mestrado 

 Doutorado 

 Pós-Doutorado 
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O presente questionário aborda questões referentes à postura de sua instituição de ensino em 

relação à inovação tecnológica e a competitividade. Para cada afirmação, solicita-se que seja 

assinalada apenas uma alternativa, indicando o grau de concordância ou discordância com a 

frase proposta. Desta forma, para responder, primeiro leia a frase e procure refletir se você 

discorda ou concorda com ela. Posteriormente, associe uma das seguintes graduações: 

DISCORDO TOTALMENTE a CONCORDO TOTALMENTE: 
 

1. Os produtos ou serviços ofertados pela IES (Instituição de Ensino Superior) utilizam tecnologia 

avançada, ainda pouco conhecida no mercado/setor * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

2. A IES entende que a capacidade técnica dos professores, é recurso de difícil imitação pelos 

concorrentes  

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

 

3. Os produtos ou serviços lançados pela IES possuem similares no mercado 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

4. A IES oferece programas de aperfeiçoamento profissional para os professores 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

5. A IES investe na criação de produtos ou serviços totalmente diferentes dos já existentes no 

mercado 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

6. Os produtos ou serviços criados a partir de tecnologias internas já existentes na IES, levam mais 

tempo até que possam ser imitados pela concorrência 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

7. Quanto maior o poder de compra no mercado/setor de educação, mais forte é a pressão para que 

a IES conceda descontos ou reduza seus preços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 
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8. Os produtos ou serviços lançados pela IES apenas combinam uma série de tecnologias já 

existentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

9. A conquista de mercado é uma estratégia utilizada pela IES 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

10. A IES lança novos produtos ou serviços combinando tecnologias internas já existentes, com a 

introdução de novas tecnologias adquiridas no mercado 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

11. A IES investe continuamente na pesquisa de novos produtos ou serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

12. As regras de competição impostas pelo mercado em que a IES atua, afetam seu desempenho 

financeiro 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

13. A existência de um número reduzido de fornecedores atuando no mercado, dificulta a 

negociação, por parte da IES, por melhores condições de preço 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

14. A IES procura lançar novos produtos ou serviços no mercado antes dos concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

15. A IES possui um fluxo formal de análise das informações coletadas pelas áreas de atendimento 

ao aluno 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

16. A IES inicia o desenvolvimento de um novo produto ou serviço somente depois que algum 

concorrente já tenha obtido êxito com ele no mercado 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 
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17. A IES promove encontros formais para que os professores possam expor conhecimentos e trocar 

experiências de trabalho 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

18. A atuação em mercados com elevada concorrência, limita a capacidade de crescimento da IES 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

19. Os produtos ou serviços lançados pela IES são tecnologicamente superiores aos dos 

concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

20. A IES entende que atuar em mercados restritos, com poucos concorrentes, é lucrativo 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

21. A IES possui programas formais de incentivo para as sugestões de seus funcionários de melhoria 

em processos ou produtos já existentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

22. A IES realiza pesquisas de satisfação dos alunos 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

23. A IES investe continuamente no desenvolvimento de produtos ou serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Dis

cordo 

totalmente 
       

Co

ncordo 

totalmente 

24. Os novos produtos ou serviços comercializados pela IES utilizam tecnologias similares ás de 

seus concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

25. Os produtos ou serviços lançados pela IES apenas adicionam características a produtos 

anteriormente produzidos 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 
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26. O investimento na descoberta de novos segmentos de mercado é uma estratégia da IES para se 

diferenciar dos demais concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

27. A IES tem lançado novos produtos ou serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

28. A IES investe no desenvolvimento de fornecedores alternativos para os principais produtos ou 

serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

29. A IES procura sempre introduzir novas tecnologias em produtos ou serviços, antes de seus 

concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

30. Os produtos ou serviços lançados pela IES acompanham as recentes evoluções tecnológicas do 

mercado 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

31. A IES entende que o fluxo ininterrupto de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços é necessário para o seu crescimento 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

32. A IES compra tecnologias externas para desenvolver novos produtos ou serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

33. A IES investe na redução do tempo de desenvolvimento de produtos ou serviços para combater 

a imitação dos concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

34. Os produtos ou serviços lançados pela IES utilizam tecnologias existentes na organização 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 
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35. A IES investe recursos na criação de novos produtos ou serviços visando reduzir custos 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

36. Os produtos ou serviços lançados pela IES requerem novas tecnologias 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

37. Os professores da IES possuem informações sobre o que estão fazendo as áreas similares de 

outras IES 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

38. A IES desenvolve tecnologia para aplicar nos produtos ou serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

39. A IES investe no desenvolvimento de fornecedores exclusivos 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

40. A IES adota o lançamento de novos produtos ou serviços como uma estratégia corporativa, para 

manter-se à frente dos concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

41. A obtenção de patentes é uma estratégia da IES para obter uma vantagem competitiva frente à 

concorrência 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

42. As inovações tecnológicas estão relacionadas com a obtenção de vantagem competitiva da IES 

frente à concorrência 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

43. A IES investe recursos na melhoria de produtos ou serviços visando reduzir custos 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

44. A IES investe recursos na identificação de oportunidades de mercado ainda inexploradas 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 



142 

 

45. A IES faz uso da experiência, como fonte de diferenciação dos concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

46. A IES valoriza a utilização de recursos (físicos, financeiros, humanos e organizacionais) 

próprios, no desenvolvimento de produtos ou serviços 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 

47. A IES entende que matérias primas diferenciadas são recursos de difícil imitação pelos 

concorrentes 

 1 2 3 4 5 6 7  

Discordo totalmente 
       

Concordo totalmente 
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7.3 APÊNDICE III – PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE ASSERTIVAS: COMPREENSÃO 

E FORMATO TEXTUAL  

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE ASSERTIVAS: COMPREENSÃO E FORMATO 

TEXTUAL 

 

A escala utilizada no estudo é uma adaptação da escala desenvolvida por Cravo (2008). Em 

escalas adaptadas de um contexto de avaliação, para outro contexto, recomenda-se   a validação 

do processo de adaptação. Diante do exposto, solicito que avaliem o nível de clareza das 

assertivas entre as opções 1 – Menor Clareza até a opção 7 – Maior Clareza. Também fica 

aberto sugestões de textos para aprimoramento das assertivas. 

 

 

ESCALA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA:  
VANGUARDA TECNOLÓGICA - FIRST MOVERS  

A transformação tecnológica sendo precursora das inovações e um dos fatores impulsionadores para obtenção de vantagem 

competitiva. Schumpeter (1975); Utterback (1971); Tushman e Nadler (1997); Tushman e Anderson (1986); Drucker (1998); 

Porter (2003); Cooper (2004).  

1. Os produtos ou serviços ofertados pela IES (Instituição de Ensino Superior) utilizam tecnologia avançada, ainda 

pouco conhecida no mercado/setor 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

2. A IES investe em pesquisa e desenvolvimento de produtos ou serviços 

Clareza:   Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:    

3. Os produtos ou serviços lançados pela IES são tecnologicamente superiores aos dos concorrentes 

Clareza:   Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:      

4. A IES procura sempre introduzir novas tecnologias em produtos ou serviços, antes de seus concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:    

5. A IES entende que o fluxo ininterrupto de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ou serviços é necessário 

para o seu crescimento 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:    

6. A IES compra tecnologias externas para desenvolver novos produtos ou serviços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:    

7. Os produtos ou serviços lançados pela IES requerem novas tecnologias 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 
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Sugestão de texto:    

8. A IES desenvolve tecnologia para aplicar nos produtos ou serviços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

POSTURA INOVADORA  

A capacidade de implementar inovações tecnológicas de modo sistemático para responder às exigências do mercado. 

Schumpeter (1975); Utterback (1971); Tushman e Anderson (1986); Tushman e Nadler (1997); Barbieri (1997); Porter (2003). 

9. A IES tem lançado novos produtos ou serviços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

10. Os produtos ou serviços lançados pela IES acompanham as recentes evoluções tecnológicas do mercado 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

11. Os produtos ou serviços lançados pela IES utilizam tecnologias existentes na organização 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

SEGUIDORES DE MERCADO VANTAGEM  

Após o teste de viabilidade realizado pelos inovadores, a empresa entra em novos mercados ou lança novos produtos. Kotler 

(1990); Hamel (2000); Robbins (2002); Porter (2003). 

12. Os produtos ou serviços lançados pela IES possuem similares no mercado 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

13. Os produtos ou serviços lançados pela IES apenas combinam uma série de tecnologias já existentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

14. Os novos produtos ou serviços comercializados pela IES utilizam tecnologias similares ás de seus concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

VANTAGEM EM CUSTOS  

Alteração ou melhoria no processo produtivo com o objetivo de reduzir custos/melhorar a qualidade/aumentar a capacidade 

produtiva. Schumpeter (1975); Barbieri (1997); Afuah (1998); Drucker (1998); Porter (2003); Manual de Oslo (2004); Besanko 

et. al.(2006). 

15. A IES investe recursos na melhoria de produtos ou serviços visando reduzir custos 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

16. A IES investe recursos na criação de novos produtos ou serviços visando reduzir custos 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  
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17. A IES investe recursos na identificação de oportunidades de mercado ainda inexploradas 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

RISCOS ASSOCIADOS À INOVAÇÃO  

Realizar melhorias em seus processos internos é menos arriscado do que promover inovações em sua linha de produtos. Dosi 

(1982); Barbieri (1997); Manual de Oslo (2004). 

18. A IES investe continuamente no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

19. Os produtos ou serviços lançados pela IES apenas adicionam características a produtos anteriormente produzidos 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

20. A IES investe na criação de produtos ou serviços totalmente diferentes dos já existentes no mercado 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

 

ESCALA DE VANTAGEM COMPETITIVA:  
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

As inovações tecnológicas desempenham o papel preponderante como fatores impulsionares do crescimento da produtividade. 

Schumpeter (1975); Kotler (1990); Freeman (1994); Afuah (1998); Drucker (1998); Porter (2003).  

21. A IES procura lançar novos produtos ou serviços para o mercado antes dos concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

22. A IES investe na redução do tempo de desenvolvimento de produtos ou serviços para combater a imitação dos 

concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

23. A IES investe no desenvolvimento de fornecedores exclusivos 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

24. A IES adota o lançamento de novos produtos ou serviços como uma estratégia corporativa, para manter-se à frente 

dos concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  
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25. A obtenção de patentes é uma estratégia da IES para obter uma vantagem competitiva frente à concorrência 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

26. As inovações tecnológicas estão relacionadas com a obtenção de vantagem competitiva da IES frente à concorrência 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

INCENTIVOS À PARTICIPAÇÃO E NOVAS IDEIAS 

Valorizar o conjunto de recursos internos para seu processo de crescimento, o que implica na valorização do processo de 

aprendizagem contínua, a troca de experiências entre funcionários e acumulação de conhecimento interno. Leamed et al. (1969); 

Wemerfelt (1984); Barney (1991, 1995); Peteraf (1993); Penrose (2006). 

27. A IES oferece programas de aperfeiçoamento profissional para os professores 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

28. A conquista de mercado é uma estratégia utilizada pela IES 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

29. A IES possui um fluxo formal de análise das informações coletadas pelas áreas de atendimento ao aluno 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

30. A IES promove encontros formais para que os professores possam expor conhecimentos e trocar experiências de 

trabalho 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

31. A IES possui programas formais de incentivo para as sugestões de seus funcionários de melhoria em processos ou 

produtos já existentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

32. A IES realiza pesquisas de satisfação dos clientes (alunos) 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

33. Os professores da IES possuem informações sobre o que estão fazendo as áreas similares de outras IES 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  
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FORÇAS DO MERCADO 

O comportamento de mercado é definido pelo número e tamanho dos concorrentes, compradores e vendedores e pela própria 

estrutura do setor. Bain (1956); Porter (1991, 2003). 

34. Quanto maior o poder de compra no mercado/setor de educação, mais forte é a pressão para que a IES conceda 

descontos ou reduza seus preços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

35. As regras de competição impostas pelo mercado em que a IES atua, afetam seu desempenho financeiro 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☒  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

36. A atuação em mercados com elevada concorrência, limita a capacidade de crescimento da IES 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

BASE DE CONHECIMENTO INTERNO 

A conquista de desempenho superior é resultante de um processo evolucionário, que considera de essencial importância os 

recursos internos como garantia da vantagem competitiva. Barney, 1991; Peteraf (1993); Rumelt et al. (1994); Penrose (2006). 

37. Os produtos ou serviços são criados a partir de tecnologias internas já existentes na IES, levam mais tempo até que 

possam ser imitados pela concorrência 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

38. A IES inicia o desenvolvimento de um novo produto ou serviço somente depois que algum concorrente já tenha 

obtido êxito com ele no mercado 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

39. A IES faz uso da experiência, como fonte de diferenciação dos concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

40. A IES valoriza a utilização de recursos (físicos, financeiros, humanos e organizacionais) próprios, no 

desenvolvimento de produtos ou serviços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

MECANISMOS DE ISOLAMENTO 

O desenvolvimento alternativo de insumos e recursos amplia a capacidade da organização em diferenciar-se dos demais 

competidores. Reede Di Fillipi (1990); Bamey, (1991); Peteraf (1993); Rumelt et al. (1994); Teece et al. (1997); Fleury e Fleury 

(2003). 

41. A IES entende que atuar em mercados restritos, com poucos concorrentes, é lucrativo 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  
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42. A IES investe no desenvolvimento de fornecedores alternativos para os principais produtos ou serviços 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

43. A IES lança novos produtos ou serviços combinando tecnologias internas já existentes com a introdução de novas 

tecnologias, adquiridas no mercado 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

44. O investimento na descoberta de novos segmentos de mercado é uma estratégia da IES para se diferenciar dos 

demais concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

RARIDADE DE RECURSOS 

Enquanto durar a relativa raridade dos recursos e não existirem outras combinações capazes de produzir os mesmos bens ou 

bens substitutos, a inelasticidade da oferta permite a obtenção de lucros acima da média do mercado. Dierickx e Cool (1989); 

Reed e Di Fillipi (1990); Barney (1986, 1991,1995); Peteraf (1993); Rumelt et al. (1994); Vasconcelos e Cyrino (2000); Fleury 

e Fleury (2003). 

 

45. A IES entende que a capacidade técnica dos professores, são recursos de difícil imitação pelos concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

46. A existência de um número reduzido de fornecedores atuando no mercado, dificulta a negociação, por parte da IES, 

por melhores condições de preço 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  

  

47. A IES entende que matérias primas diferenciadas são recursos de difícil imitação pelos concorrentes 

Clareza: Menor clareza ☐ 1  ☐ 2  ☐  3  ☐  4  ☐  5  ☐  6  ☐  7 Maior clareza 

Sugestão de texto:  
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