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RESUMO 

 

Esta dissertação envolveu quatro construtos da área de estratégia organizacional: 

‘exploração’, ‘explotação’, ‘ ambidestria’ e ‘prontidão para tecnologia’. O objetivo principal 

foi avaliar o grau de associação entre orientação individual para ‘exploração’, ‘explotação’ e 

‘ambidestria’ e a ‘prontidão para tecnologia’. Para o atingimento deste objetivo foi 

desenvolvida uma pesquisa de caráter quantitativo, tendo como nível de análise alunos de 

graduação dos cursos de administração de empresas e comércio internacional de uma 

universidade privada localizada na cidade de São Paulo/SP. O questionário utilizado na 

pesquisa envolveu a utilização de duas escalas. Uma para a mensuração das orientações para 

exploração e explotação, baseada no modelo desenvolvido por Popadiuk (2012) e a outra 

referente à mensuração prontidão para tecnologia, desenvolvida por Parasuraman (2000). As 

análises estatísticas relativas aos objetivos foram de caráter descritivo. A hipótese de pesquisa 

foi baseada na comparação dos valores médios das avaliações de ‘prontidão para tecnologia’, 

segundo a categoria individual de orientação: exploradora, explotadora ou ambidestra. Para 

isso, a técnica utilizada envolveu a Modelagem de Equações Estruturais, mediante o software 

PLS-PM e a análise de variância – ANOVA. Os resultados demonstraram que é possível 

realizar a transposição das dimensões propostas por Popadiuk (2012) do contexto 

organizacional para o nível individual, utilizando-se como norteador para esta transposição o 

modelo de competências proposto por Cheetam e Chivers (2005).  

Adicionalmente, a análise estatística dos dados, obtidos a partir de uma amostra de 392 

questionários respondidos, permite identificar que algumas das dimensões da prontidão para 

tecnologia, conforme proposto por Parasuraman (2000) apresentam médias significantemente 

diferentes de acordo com o perfil individual para exploração, explotação ou ambidestria. 

 

   

Palavras-chave: Exploração, Explotação, Ambidestria, Prontidão para Tecnologia 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation involved four constructs in organizational strategy area: exploration, 

exploitation, ambidexterity and technology readiness. The main objective was to evaluate the 

degree of association between exploration, exploitation, ambidexterity and technology 

readiness. To achieve this main objective it was developed a quantitative research study with 

students as unity of analysis. The research was conducted in Business Administration and 

International Business courses in a private university located in São Paulo city.  

The questionnaire was developed using two scales. The first one was adapted for the 

measurement of the guidelines for exploration and exploitation developed by Popadiuk (2012) 

and the other scale was developed by Parasuraman (2000) to measure technology readiness 

index. To describe results, it was used descriptive statistics. 

The research hypothesis was related to the comparison between means of the technology 

readiness index according to individual orientation to exploration, exploitation or 

ambidexterity. Structural equation modeling method and ANOVA analysis was used and 

applied by the PLS PM technique for checking and comparing the relationship between the 

constructs. 

The results showed that is possible to develop a scale for measurement exploration, 

exploitation or ambidexterity individual orientation based on model developed by Popadiuk 

(2012) and using a competency model proposed by Cheetam e Chivers (2005) as base of 

desired transposition. The statistical analysis results, based on 392 answered questionnaires, 

confirmed that some dimensions of technology readiness construct can vary by individual 

orientation to explorer, exploiter or ambidexterity. 

 

 

Key-words: Exploration, Exploitation, Ambidexterity, Technology Readiness. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Esta dissertação de mestrado em Administração de Empresas se concentra na linha de 

pesquisa de Recursos e Desenvolvimento Empresarial do Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O tema diz respeito às relações entre as 

orientações1 para exploração, (exploration)2, explotação (exploitation) (MARCH, 1991), a 

combinação de ambos, resultando no que se denomina como ambidestria ( (DUNCAN, 1976) 

e prontidão para tecnologia (PARASURAMAN, 2000) de alunos de graduação em cursos de 

Administração de Empresas e Comércio Internacional. 

    Exploração – explotação – ambidestria: - Um grande dilema enfrentado pelas 

organizações é balancear estratégias que mantenham e incrementem desempenho atual e 

estratégias de sustentabilidade no longo prazo. March (1991) recupera ideias de Schumpeter 

(1934) que discutiu a questão da destruição criativa e desenvolve suas ideias sobre esse 

dilema, apresentando os conceitos de exploração (exploration) e explotação (exploitation) e 

sugere formas para o gerenciamento dessas duas formas de aprendizagem organizacional. 

Esse autor considera que a presença dessas duas abordagens dentro das organizações gere 

conflitos em termos de alocação de recursos. Portanto, avalia que sejam necessárias decisões 

mais elaboradas nesse sentido, utilizando-se do conceito de trade-off.   

Dentro dessas considerações outros pesquisadores ao desenvolverem estudos relacionados 

com esses dois conceitos sugeriram que as duas formas de aprendizagem podem acontecer 

simultaneamente nas organizações, sendo denominadas por eles como ‘ambidestria’ como é o 

caso de  Gilsing (2002) e Benner e Tushman (2003), por exemplo. Dessa forma, como em 

essência tanto a exploração como explotação somente acontece em razão do elemento 

humano no processo, pode-se supor que considerações sobre esses dois conceitos transpostos 

para o nível individual também deva conduzir as reflexões para a ambidestria individual.  

Para March (1991), o conceito de exploração tem como qualificadoras as palavras 

pesquisa, procura, descoberta, estudo, observação, empreendedorismo, sondagem, 

prospecção, experimentação. Dessa forma, fica implícita no conceito a ideia de novidade e, 

                                                 
1 A discussão sobre exploration e exploitation caracteriza esses conceitos de diversas formas. Denominam-nos como ‘processo’, como 
‘estratégia’, como ‘orientação’, como ‘perspectiva’, como ‘abordagem’. Popadiuk (2012), em livro em fase de edição, se utiliza do termo 
‘orientação’. Entende que esse termo consiste em orientações conduzidas pelas organizações no sentido de geração e aplicação de 
conhecimentos organizacionais, originados tanto do ambiente interno como do ambiente externo. 
 
2 Popadiuk (2007) tinha feito uma primeira aproximação da tradução dos dois termos para aproveitamento (exploitation) e prospecção 
(exploration). Entretanto, em livro em fase de edição (2013), revisou os dois termos e concluiu que as traduções poderiam ser feitas da 
seguinte maneira: exploration como exploração e exploitation como explotação. Inclusive explotação consta em dicionários de língua 
portuguesa e tem o mesmo significado do conceito utilizado no idioma Inglês. Já exploração é praticamente uma tradução direta do termo 
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portanto, a busca e criação de novos conhecimentos que podem ser originados tanto do 

ambiente externo como do interno das organizações. A explotação refere-se ao 

aproveitamento de recursos tangíveis e intangíveis já existentes na organização ou na rede de 

parceiros inerente à sua atividade de negócios. Incluem-se entre esses recursos as tecnologias, 

os processos, a infraestrutura e a mão-de-obra de pessoal executivo, técnico e operacional. 

Decorrente da orientação para explotação a organização desenvolve atividades relativas a 

refinamentos, escolhas e aperfeiçoamento de processos, rotinas e pessoal (GILSING, 2002; 

MARCH, 1991).  

As orientações para exploração e para explotação analisadas sob a perspectiva 

organizacional embutem, em sua essência, a ideia de capacidade organizacional e as 

competências presentes em seus empregados. Pela terminologia de estratégia esses dois 

componentes, em conjunto, são caracterizados como ‘capabilidade dinamica’ 3  (dynamic 

capability).   

Os estudos específicos a respeito das orientações para explotação, exploração e 

ambidestria nas organizações vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas, constituindo-se, 

assim, em uma ampla área de investigações. Entretanto, a revisão da literatura nos principais 

periódicos acadêmicos revelou a inexistência de estudos que envolvam esses três conceitos 

aplicados ao contexto individual. Assim, esta é uma das razões que levou ao desenvolvimento 

desta dissertação.    

Baseada neste argumento, esta pesquisa é relevante para os achados científicos, no que 

se refere à área do conhecimento de recursos e desenvolvimento empresarial. Isto porque o 

modelo traz uma nova forma de análise do conceito de exploração, explotação e ambidestria 

para o nível individual, relacionando-o com o modelo de competências proposto por Cheetam 

e Chivers (2005). Além disso, o modelo versa sobre a relação entre orientações individuais 

para exploração, para explotação, para ambidestria e prontidão para tecnologia, tendo como 

grupo de estudo alunos de graduação em Administração de Empresas e Comércio 

Internacional de uma Universidade localizada na cidade de São Paulo. 

Para esta pesquisa, conforme será argumentado, de acordo com a revisão da literatura, 

foi desenvolvido um modelo que caracterizou um indivíduo de acordo com a sua orientação 

                                                 
3
(Popadiuk, 2013), em livro em fase de edição, argumentava que o termo capability não tinha correspondência direta no idioma Português. O 

termo difere de capacidade porque envolve a própria capacidade organizacional em termos de seus recursos como as competências de seus 
empregados. Portanto, a capability é uma combinação da capacidade com a competência. Por essa razão preferia adotar o neologismo 
‘capabilidade’. Dessa forma, neste projeto será utilizada a mesma tradução.    

 



    15 
 

para exploração, para explotação ou para ambidestria. Nesse sentido, visando à transposição 

desses três conceitos do nível organizacional para o nível individual, são adotados 

fundamentos teóricos relacionados com competências individuais, principalmente com base 

em Cheetam e Chivers (2005) e Le Deist e Winterton (2005). 

Uma primeira aproximação dos conceitos de exploração e explotação para o contexto 

individual pode ser feita mediante o modelo proposto por Cheetam e Chivers (2005) que 

discutem a questão de competências individuais. Esses autores descrevem as competências 

individuais segundo quatro grandes componentes: ‘competência cognitiva’, ‘funcional’, 

‘pessoal’ ou comportamental e ‘ética’. Além disso, entendem que essas competências podem 

ser potencializadas caso os indivíduos possuam o que eles definem como ‘meta-

competências’. Em seu modelo, essas ‘meta-competências’ são caracterizadas como 

comunicação, autodesenvolvimento, criatividade, análise e resolução de problemas. 

Prontidão para tecnologia: - Para Parasuraman (2000), o constructo de prontidão 

para tecnologia se refere à propensão das pessoas para adotarem e utilizarem novas 

tecnologias para realizar suas atividades pessoais ou no trabalho. Para o autor, a maior 

consequência do aumento do uso de tecnologia é o crescimento da utilização de tecnologias 

do tipo auto-serviço, que permitem ao consumidor interagir com sistemas tecnológicos em 

vez de interagir com as pessoas. 

Com o propósito de mensurar a prontidão para interagir com ferramentas de 

tecnologia, o autor propõe o Índice de Prontidão para Tecnologia, que tem como sigla o TRI 

Technology Readiness Index. Este índice é composto por quatro dimensões, que se dividem 

em ‘otimismo’, ‘novidade tecnológica’, ‘insegurança’ e ‘desconforto’. Os dois primeiros são 

avaliados como contribuintes para a prontidão e os dois últimos como inibidores para a 

prontidão para a tecnologia. 

1.1. Justificativas e contribuições 

As justificativas para realização deste trabalho têm implicações acadêmicas e 

empíricas para a área em questão. Traz contribuições para os estudos similares na área, dado o 

ineditismo da proposta apresentada e a criação de uma escala que possa mensurar orientações 

para exploração, para  explotação ou para ambidestria,  associadas com o contexto individual. 

Do ponto de vista teórico a maior contribuição deste trabalho é a oportunidade de 

iniciar o desenvolvimento de argumentações, proposições e o desenvolvimento de métricas 
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visando à aplicabilidade dos conceitos de exploração, explotação e ambidestria no contexto 

individual.   

Do ponto de vista aplicado, a maior contribuição se relaciona com a possibilidade de 

utilizar o modelo desenvolvido no sentido da identificação de profissionais com 

características específicas voltadas para orientações mais pro-ativas (exploradores), com 

características menos pro-ativas (explotadores) ou mesmo com características que envolvam 

ambas orientações, resultando na ambidestria. Dessa forma, uma vez identificados esses 

perfis, a organização teria condições de alocar sua equipe em atividades que se relacionam 

mais com esses perfis.   

 1.2.  Problema de pesquisa 

Uma revisão preliminar na literatura sobre os quatro conceitos centrais desta 

dissertação – exploração, explotação, ambidestria e prontidão para tecnologia - proporcionou 

elementos para a formulação da pergunta de pesquisa e se constituiu em orientação para o 

aprofundamento da literatura apresentada na próxima seção. 

Dessa maneira, o problema de pesquisa é formulado com a seguinte redação: 

 A orientação exploratória, explotatória ou ambidestra de um aluno de graduação em 

Administração de Empresas influencia sua prontidão para tecnologia?  

A Figura 1 representa essa indagação em termos de do relacionamento entre os quatro 

conceitos envolvidos nesta pesquisa.  

 

 

 

 

Figura 1 – Representação do problema de pesquisa 
Fonte: Elaboração própria 

Decorrente dessa questão o objetivo geral ficou enunciado como: 

  Avaliar se as médias dos indicadores da prontidão para tecnologia diferem segundo a 

orientação para exploração, para explotação ou para ambidestria.  

 

 

Exploração 

Explotação 

Ambidestria 

Prontidão para tecnologia 
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A partir desse objetivo geral foram enunciados os seguintes objetivos específicos: 

OE1: - Identificar a magnitude das médias e das proporções de concordância e de 

discordância com os indicadores de orientação para exploração ou para explotação entre os 

alunos pesquisados, de acordo com as quatro dimensões estabelecidas no modelo;  

OE2: - Identificar a magnitude das médias e das proporções de concordância e de 

discordância com os indicadores da prontidão para tecnologia entre os alunos de graduação, 

de acordo com as quatro dimensões do modelo de Parasuraman (2000).  

Como a ambidestria refere-se a uma combinação entre exploração e explotação, por si só, ela 

não exige um objetivo específico.  

 Em consonância com o objetivo geral e com os objetivos específicos, no decorrer da 

fundamentação téorica, será apresentada as hipótese principal que estabelece o tipo de análise 

aplicada para identificar o elo entre os quatro conceitos principais discutidos nesta 

dissertação. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em cinco seções, incluindo-se esta introdução. A 

segunda seção versa sobre a fundamentação teórica dos conceitos usados ao longo do estudo. 

A terceira seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados, são apresentados os 

tipos de pesquisa e unidade de análise, a operacionalização das variáveis e o detalhamento das 

informações sobre o instrumento de coleta dos dados.  A quarta seção refere-se à apresentação 

e análise dos resultados da pesquisa. A quinta seção envolve as conclusões, limitações e 

sugestão para estudos futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção envolve fundamentos teóricos sobre ‘exploração’, ‘explotação’, 

‘ambidestria’, ‘prontidão para tecnologia’, ‘competências’ e ‘capabilidade dinâmica’.  

As discussões teóricas sobre ‘exploração’, ‘explotação’ e ‘ambidestria’ têm como 

contexto o nível organizacional e são baseadas no artigo seminal desenvolvido por March 

(1991). A partir daí, outros pesquisadores desenvolveram novos estudos associados com os 

três conceitos adotando-se um amplo conjunto de perspectivas envolvendo o seu impacto em 

inovações, aprendizagem, desempenho organizacional, entre outras. 

Na sequência são apresentados os modelos de competências, caracterizadas como 

‘funcionais’, ‘pessoais’, ‘cognitivos’ e ‘ética’, conforme modelo proposto por Cheetam e 

Chivers (2005) e Le Deist e Winterton (2005). 

Da revisão da literatura sobre exploração, explotação e ambidestria e a literatura sobre 

competências individuais foram identificadas as similaridades entre esses três conceitos, 

visando à transposição dos três primeiros – exploração, explotação e ambidestria -, 

conceituados no nível organizacional, para o nível individual.  Como apoio para auxiliar esse 

processo de transposição, apresenta-se também um tópico sobre capabilidade dinâmica 

(dynamic capability), porque essa é de certa forma, o que pode se chamar de competência 

para o nível organizacional. 

Para o conceito de ‘prontidão para tecnologia’ é apresentada uma revisão sobre o 

tema, finalizando com um modelo proposto por Parasuraman (2000), que define que ela pode 

ser mensurada de acordo com quatro dimensões: ‘otimismo’, ‘novidade tecnológica’, 

‘desconforto’ e ‘insegurança’. 

2.1.Exploração, explotação e ambidestria organizacionais 

Para March (1991), um dos principais focos de atenção das organizações é identificar 

quais os melhores balanceamentos entre o aproveitamento de conhecimentos já existentes 

(explotação) e novos conhecimentos (exploração). 

Segundo o autor, a manutenção de um equilíbrio adequado entre exploração e 

explotação é um fator primordial na sobrevivência do sistema e sustentabilidade no longo 

prazo. Os sistemas adaptativos que se dedicam a exploração em detrimento a explotação 
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tendem a sofrer os custos de experimentação sem ganhar muitos de seus benefícios. Tais 

organizações exibem novas idéias e pouca competência distintiva.  

 Ainda conforme March (1991) explotação e exploração são essenciais para as 

organizações, mas competem por recursos escassos. Como resultado, as organizações fazem 

escolhas explícitas e implícitas entre as duas orientações. As escolhas explícitas são 

encontradas em decisões calculadas sobre investimentos alternativos e estratégias 

competitivas. As escolhas implícitas estão ligadas às características de formas organizacionais 

e costumes e procedimentos internos, por exemplo, em procedimentos organizacionais para 

acumular conhecimento, em regras e práticas de pesquisa, nas formas em que as metas são 

estabelecidas e alteradas e em sistemas de incentivo.  

Compreender os mecanismos de escolhas e melhorar o equilíbrio entre exploração e 

explotação não é tarefa simples ou fácil, pelo fato de que os retornos das duas opções variam 

não só em relação aos seus valores esperados, mas também com respeito a sua variabilidade, o 

seu timing, e sua distribuição dentro e fora da organização.  

Para March (1991), devido a essas diferenças, os processos adaptativos 

caracteristicamente enfatizam explotação mais rapidamente do que exploração. Cada aumento 

da competência em uma atividade aumenta a probabilidade de recompensas para se engajar 

nessa atividade, aumentando ainda mais a competência nela. Os efeitos se estendem, por meio 

de externalidades de rede, para os outros atores organizacionais com os quais a organização 

interage.  É possível, nestes casos, que a competência em uma atividade inferior já enraizada 

nos processos organizacionais, torne-se grande de forma suficiente para excluir atividades 

superiores com os quais uma organização tenha pouca experiência. Tendências para aumentar 

a explotação e reduzir a exploração podem tornar os processos adaptativos potencialmente 

auto-destrutivos, por isso, o autor argumenta que é necessário sustentar um nível razoável de 

exploração para manter sustentabilidade ao longo prazo. 

Como ambas as orientações, tanto para exploração quanto para explotação, competem 

por recursos escassos, existem diferentes direcionamentos de pesquisa para a questão da 

adoção de uma das orientações especificamente.  

Muitos estudos foram realizados na área de exploração e explotação como prática 

organizacional, e os autores divergem com relação às orientações empresariais que possam 

gerar maior desempenho para as empresas. Nestes, alguns autores defendem que é necessário 
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manter um equilíbrio (ambidestria) entre as duas orientações para que a empresa possa 

sobreviver (BURGELMAN, 1991; JANSEN, VAN DEN BOSCH, VOLBERDA, FRANS, 

2005; PROBST,RAISCH, 2005). Existe também a defesa de que, em ambientes dinâmicos, a 

orientação para exploração deve ser enfatizada (DANNEELS, 2002). Em contrapartida, 

alguns estudos revelam que as estruturas para manutenção de estratégias de exploração e 

explotação têm grandes variações nas rotinas e configurações das firmas e que, por isso, a 

empresa deve desenvolver estratégias voltadas para apenas um direcionamento, exploração ou 

explotação, mas não ambos simultaneamente  (EBBEN, JOHNSON, 2005; BECKMAN, 

2006).  

O balanceamento entre as orientações para exploração e para explotação e que pode 

ser denominado como ‘orientação ambidestra’, é defendido por alguns autores que 

argumentam que as empresas devem encontrar a melhor equação na divisão de seus recursos 

para focar no desenvolvimento de novos conhecimentos, ao mesmo tempo e precisa sintetizar 

e aplicar os conhecimentos já existentes. 

Para Burgelman, (1991) as organizações são ao mesmo tempo criadoras e prisioneiras 

de seus ambientes. A sobrevivência da organização depende em grande medida, da adaptação 

e capacidade de renovação da estratégia, da tomada de decisão e da realização de seus 

processos. Em consonância com este autor Jansen, Bosch e Volberda (2006)  sugerem que  

além de recursos de conhecimento prévio (ou conhecimentos já existentes), as unidades 

precisam desenvolver capacidades organizacionais, definida pelos autores como capabilidade 

combinatória, que lhes permitem sintetizar e aplicar atuais conhecimentos , ao mesmo tempo 

em que podem utilizar-se de conhecimentos novos.  

Burgelman (1991) sugere que as organizações podem manter ambos os processos em 

jogo em todos os momentos, mesmo que isto signifique que a organização nunca maximize 

seus esforços completamente em apenas um dos domínios de novidades ou conhecimentos já 

existentes. Isto implica, segundo o autor, que exploração e explotação, isoladamente, não são 

suficientes para a sobrevivência organizacional. Ambos são necessários simultaneamente, o 

que implica a noção de ambidestria.  O autor reconhece, em consonância com as ideias 

originais propostas por March (1991) que a capacidade das empresas de manter estas 

dimensões diferentes simultaneamente tem limitações, já que ambas as orientações concorrem 

pelos mesmos recursos na organizção.  



    21 
 

Jansen et al. (2006) defendem que capacidade da organização de desenvolver 

dimensões de exploração e explotação podem ser definidas de acordo com a capacidade da 

organização de absorver conhecimentos externos e implementá-los. A capacidade das 

unidades da empresa para absorver novos conhecimentos externos depende de seus níveis de 

conhecimentos já existentes. Os autores argumentam que a simples exposição a 

conhecimentos externos é suficiente para garantir que a unidade irá internalizá-lo com 

sucesso.  

Burgelman (1991) sugere que as empresas precisam criar mecanismos para superar as 

necessidade de novidade e acumular e alavancar a aprendizagem organizacional e, 

deliberadamente, combinar competências distintivas e o processo existente.  

O trade-off  necessário nas escolhas para o tipo de orientação da empresa pode 

identificar que as empresas precisam desenvolver  ambas as orientações, mas que para 

sobreviver, a intensidade de investimentos para exploração podem ser maiores do que os 

voltados para explotação, na medida em que  o dinamismo do mercado aumenta. 

Probst e Raisch (2005) argumentam que uma das razões para o declínio das 

organizações é a incapacidade para inovar e mudar. Estas capacidades são essenciais para 

sobrevivência em um mercado em mutação. O fracasso das organizações pode  muitas vezes, 

ser atribuído ao apego rígido às fórmulas de sucesso passado que podem ter se tornado cada 

vez mais obsoletas. Contudo, os autores identificam que a direcionar esforços apenas para 

exploração dentro das organizações pode impedir um desenvolvimento sustentável das 

atividades e rotinas da organização. Os autores analisaram empresas de sucesso comprovado 

no período de 1998 a 2002 e que foram à falência no período. Descobertas da investigação 

revelaram que a estratégia de uma organização e sua capacidade de inovar e mudar são 

indispensáveis na dinâmica da organização.  No entanto, os autores, alertam para o fato de 

que as mudanças devem ser cautelosas e devem ter um ritmo de mudança adequado para não 

perder os históricos de aprendizados passados. Ao mesmo tempo em que deve mudar, a 

organização deve ter níveis de controle para proporcionar segurança, rotinas, e hábitos 

institucionais. Organizações, portanto, precisam de um grau de estabilidade e mudança para 

sobreviverem. Enquanto certos aspectos das identidades organizacionais apresentam 

necessidade de mudança, outros aspectos precisam ser mantidos para fornecer a segurança 

necessária. Assim, estes autores defendem que é preciso que as empresas desenvolvam 
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processos e rotinas que possam equilibrar estratégias de exploração e explotação na 

organização. 

Danneels (2002) defende que é necessário desenvolver, prioritariamente, aspectos 

relacionados à exploração, dado que esta orientação desenvolve maior capacidade de 

sobrevivência para o longo prazo.  

Conforme o autor, os conceitos organizacionais de exploração e explotação como 

processos de aprendizagem ajudam a entender como as organizações usam e desenvolvem 

tecnologias e parcerias com clientes, utilizando-se de recursos de competências, produto e 

inovação. Para o autor, conhecimentos desenvolvidos mediante resultados de exploração 

resultam em atividades que permitem maior habilidade a mudanças e adaptabilidade para que 

a empresa tenha capacidade de sobreviver e manter sua viabilidade no longo prazo. Em 

ambientes dinâmicos, em que mudanças acontecem com rapidez e inesperadamente, as 

competências existentes podem se tornar obsoletas e novas competências podem ser 

necessárias no curto prazo. Exploração aumenta a adaptação da organização a um ambiente 

em mudança porque aumenta a variância de atividades organizacionais.  

Para Jansen, Van Den Bosch, Volberda e  Frans (2005) quando a competição se 

intensifica o ritmo da mudança acelera, as empresas precisam de se renovar explorando novas 

competências. Danneels (2002) defende que, em um ambiente dinâmico, somente firmas que 

são capazes de continuamente modificar seus ativos estratégicos rapidamente são capazes de 

terem retornos superiores em longo prazo.   

Como estratégias de orientação para exploração e para explotação concorrem por 

recursos escassos, alguns autores argumentam que as configurações organizacionais para o 

desenvolvimento de exploração ou de explotação são muito diferentes entre si. (EBBEN, 

JOHNSON , 2005; BECKMAN, 2006). 

 Ebben e Johnson (2005) defendem que estratégias operacionais de eficiência ou 

flexibilidade requerem configurações particulares de aspectos organizacionais. Eficiência, 

relacionada a processos de explotação ou, flexibilidade, relacionada aos processos de 

exploração, podem ser vistas como configurações singulares, enquanto a combinação de 

ambas requer uma configuração híbrida, resultando em ambidestria organizacional.  

Para os autores, dado que as dimensões e configurações das estratégias podem ser 

conflitantes, firmas que utilizam configurações híbridas podem apresentar estruturas 
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inconsistentes e dificuldades de se sustentarem em ambientes competitivos. Os autores 

realizaram pesquisas em 91 pequenas empresas e identificaram que o direcionamento para 

estratégias de flexibilidade (exploração) ou eficiência (explotação) aumenta a desempenho 

das empresas, independentemente de qual das duas dimensões é priorizada. Pequenas 

empresas que adotam estruturas híbridas, ou seja, que focam esforços simultâneos em 

exploração e explotação, apresentaram desempenhos inferiores àquelas que focaram esforços 

em apenas uma das orientações. Complementarmente, Beckman (2006) argumenta que, 

embora existam benefícios de ser manter um equilíbrio entre orientação para exploração e 

para explotação, as organizações que desenvolvem características de exploração podem ter 

processos, estratégias, estruturas e capacidades bastante distintas das organizações orientadas 

para explotação. 

Para Popadiuk (2012), a orientação para exploração ou para explotação pode ser 

identificada de acordo com dois pilares. O primeiro deles está relacionado a elementos do 

ambiente interno das organizações, o outro está associado ao ambiente externo. No pilar dos 

elementos internos às organizações o foco está concentrado nas capabilidades organizacionais 

e no uso eficiente e eficaz dos recursos. Estas dimensões estão associadas às atividades 

organizacionais e ao planejamento estratégico e podem ser caracterizadas como (i) orientação 

estratégica; (ii) práticas de conhecimento organizacional, (iii) eficiência e (iv) práticas 

inovativas. Nos aspectos relacionados ao ambiente externo, o autor identifica duas dimensões: 

‘competição’ e ‘parcerias’.  

March (1991) em seu artigo seminal sobre o tema de exploração e explotação, 

identifica que o que é bom no longo prazo, não necessariamente o é no curto prazo, o que é 

bom em um momento pode não ser útil em outro período histórico. Estas afirmações do autor 

podem ser válidas tanto para as organizações quanto para os indivíduos.  Assim, pode se 

identificar similaridades nos conceitos apresentados no nível organizacional e fazer uma 

transposição dos conceitos para o nível de análise individual, conforme será proposto nas 

próximas etapas.  

March (1991) argumenta que no processo de aprendizado das organizações as 

orientações para exploração e para explotação podem ser alcançadas em diferentes graus de 

acordo com a velocidade de aprendizado de seus colaboradores sobre os códigos e 

conhecimentos da organização. Assim, as empresas aprendem com seus funcionários assim 

como os funcionários aprendem nas organizações.  Quanto mais tempo os funcionários ficam 
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na empresa, maior a homogeneização de seus conhecimentos, valores e adequação às regras 

da instituição. Neste contexto, existe um período em que as trocas de conhecimentos firma-

individuo podem influenciar no aprendizado organizacional e, consequentemente, na 

orientação para exploração ou para explotação. O autor argumenta que os indivíduos 

modificam suas crenças continuamente como consequência da socialização dentro da 

organização e educação dos códigos organizacionais. Se a organização não tiver códigos para 

determinada dimensão, a crença do indivíduo não será afetada. Ao mesmo tempo, os códigos 

organizacionais se adaptam às crenças e conhecimentos dos indivíduos cuja realidade pode ter 

mais dimensões que o próprio código organizacional. A probabilidade de que os parâmetros 

dos códigos da organização sejam ajustados para o pensamento dominante de um grupo de 

indivíduos em uma dimensão particular depende do nível de concordância entre os indivíduos 

e o grupo dominante. 

Assim, o processo se inicia com um código organizacional caracterizado por crenças 

neutras em todas as dimensões e um grupo de indivíduos com pensamentos variados, que não 

exibem, na média, nenhum conhecimento organizacional. Com o passar do tempo, o código 

organizacional afeta as crenças individuais, assim como o contrário também acontece, ou seja, 

as crenças dos indivíduos afetam os códigos das organizações. As crenças individuais não 

afetam diretamente outros indivíduos, mas apenas o código e os efeitos são indiretos. Neste 

contexto, a aquisição do conhecimento acontece quando o código internaliza as crenças 

individuais (incluindo falsas crenças), ao mesmo tempo em que os indivíduos assimilam os 

códigos (incluindo falsos códigos). 

Quanto mais rápido for aprendizado do indivíduo sobre os códigos da firma, com mais 

agilidade ele se incorpora ao código e tende a se homogeneizar com os demais grupos e 

menor será o tempo que a empresa tem de incorporar as crenças do indivíduo e adquirir seus 

conhecimentos. Neste caso, a organização tende a ter uma orientação para explotação. Por 

outro lado, se o indivíduo tem um aprendizado mais demorado dos códigos, ou demora mais 

tempo para incorporar os conceitos organizacionais, maior será o período em que as 

organizações podem assimilar ou incorporar as crenças e conhecimentos desse indivíduo. 

Aprendizado e socialização mais lentos por parte do indivíduo mantêm a diversidade por mais 

tempo e podem promover a orientação para exploração, permitindo que conhecimento da 

organização possa ser expandido. 
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Sob esta perspectiva, pode-se considerar que o tempo de aprendizado do indivíduo 

sobre os códigos e conhecimentos da organização e o tempo em que a organização pode 

assimilar as crenças e conhecimentos de seus indivíduos, têm influência na orientação da 

empresa para exploração ou para explotação.  

Pela revisão da literatura apresentada referente aos temas de exploração, explotação e 

ambidestria, pode-se identificar que essas orientações são inerentemente associadas com o 

fator humano, visto que, em essência, envolvem atividades relacionadas com o processo de 

aprendizagem, seja individual ou organizacional. Mas, a aprendizagem individual pode ser 

estudada sob o contexto de competências e, nesse caso, surge aqui uma primeira possibilidade 

de identificar características de competências que permitam contribuir para a transposição do 

conceito de exploração e explotação do contexto organizacional para o contexto individual.  

Dessa maneira, nos próximos parágrafos serão apresentados, no seu início, os 

conceitos de capabilidade dinâmica e de competências. A capabilidade dinâmica faz parte 

dessa discussão porque se entende que seja possível traçar um paralelo entre ela e as 

competências individuais. Ao final, o foco da discussão se situará nos modelos de 

competências de Cheetam e Chivers (2005) e Le Deist e Winterton (2005), considerados 

como mais adequados à transposição desejada. 

2.2. Capabilidade Dinâmica 

As discussões sobre os conceitos de exploração, explotação e competências envolvem 

a aprendizagem organizacional, que pode ser considerada um recurso da organização e fonte 

de desempenho diferenciado e sustentável. 

  Wernerfelt (1984) recupera as ideias de Penrose (1959) e argumenta que a firma deve 

ser analisada como o conjunto de recursos existentes, e não apenas sob a ótica do portfólio de 

produtos que oferece. O autor defende, assim, a Visão Baseada em Recursos – VBR.  

A Visão Baseada em Recursos, segundo Barney e Hesterly (2007) é um modelo de 

desempenho com foco nos recursos e capacidades controlados por uma empresa como fontes 

de vantagem competiva. Wernerfelt (1984) define recursos como ativos tangíveis e 

intangíveis que se relacionam às forças ou fraquezas da firma. Barney e  Hesterly (2007) 

identificam capacidades como um subconjunto dos recursos de uma empresa. São definidas, 

segundo os autores, como ativos tangíveis e intangíveis que permitem à empresa aproveitar 

por completo os recursos que controla. Assim, a capacidade, sozinha, não permite que a 
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empresa crie e implemente suas estratégias, mas permite que utilize outros recursos para criar 

e implementar tais estratégias.  

Eisenhardt e Martin (2000) caracterizaram a existência da extensão dos estudos da 

escola da VBR para ambientes dinâmicos.  O racional desta extensão é que a VBR não 

explica adequadamente como e porque certas firmas têm vantagem competitiva em situações 

de mudanças rápidas e imprevisíveis. Nestes mercados, as capabilidades dinâmicas, com as 

quais os gestores integram, constroem e reconfiguram as competências internas e externas 

para se adaptar as mudanças do ambiente se tornam fontes de vantagem competitiva.  

Helfat e Peteraf (2003) classificam as capabilidades das firmas como operacionais ou 

dinâmicas. As capabilidades operacionais envolvem a realização de uma atividade, usando 

uma série de rotinas para executar e coordenar uma gama de tarefas requeridas para 

desempenhar  uma atividade. As capabilidades dinâmicas não afetam diretamente o resultado 

da firma, mas contribuem para a entrega do resultado, impactando nas capabilidades 

operacionais. Para as autoras, a capabilidade dinâmica envolve adaptação e mudança. 

Enquanto algumas capacidades podem estar associadas especificamente à adaptação, ao 

aprendizado e às mudanças, todas as capacidades têm potencial de acomodar a mudança.  

Para Eisenhardt e Martin (2000), a capabilidade dinâmica pode ser utilizada para 

potencializar a configuração dos recursos existentes para desenvolver vantagem competitiva 

de longo prazo, mas pode também ser utilizada para redefinir novas configurações de recursos 

para obtenção de vantagens temporárias (lógica da oportunidade). A manipulação de recursos 

de conhecimento, em particular, são especialmente críticas em tais ambientes. Para os autores, 

as capabilidades dinâmicas são necessárias, mas não são suficientes para a obtenção de 

vantagem competitiva.  

O conceito de capabilidade dinâmica para a organização pode ser descrito como o que 

competência é para o indívíduo. Chen e Chang (2010) descrevem que definições de 

competência podem ser utilizadas tanto no nível individual quanto no organizacional. No 

contexto organizacional, existem as competências distintivas, cuja existência nas organizações 

permitem que sejam atingidos resultados superiores.  As competências podem ser estudadas 

no nível de macro e micro capabilidades .  

Chen e Chang (2010) argumentam que embora competência possa ser considerada um 

ativo humano nas organizações, existe um contexto no qual tais competências podem ser 
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utilizadas e valorizadas. Assim, a competência é contextual, no sentido de que uma pessoa 

pode ser competente em um ambiente e não conseguir demonstrar competência em um 

contexto diferente. 

2.3. Competências 

Para Prahalad e Hamel (1990) as ferramentas mais poderosas para as empresas se 

sobressaírem no cenário global de competição são ainda invisíveis para muitas firmas. Para os 

autores, uma organização é como uma árvore, sendo o tronco os ‘produtos essenciais’, os 

galhos menores seriam as ‘unidades de negócios’ e as flores e frutos seriam os ‘produtos 

finais’.  O sistema de enraizamento que provê nutrição, sustentação e estabilidade são as 

‘competências  essenciais - CEs’. 

Os autores identificam que as ‘competências essenciais’ são os aprendizados coletivos 

da firma, em especial os processos de como coordenar diferentes aspectos de produção, 

habilidades e integrar múltiplas tecnologias.  Ao mesmo tempo em que estão relacionadas à 

harmonização de tecnologias as ‘CEs’ também se referem às formas organizacionais e como 

as organizações entregam valor. As ‘competências essenciais’ são comunicações, 

envolvimento e comprometimento de trabalho que vão além dos limites físicos da 

organização, e envolvem muitos níveis na organização e diferentes pessoas e funções.  

Competência podem também ter outras definições. Conforme McGrath, Macmillan e 

Venkataraman (1995) competência pode ser definida como a habilidade de se atingir 

objetivos. O processo de criação de competências emerge da compreensão do 

desenvolvimento da competência e da habilidade (referente à execução da tarefa).  Segundo 

os autores, da compreensão emerge a habilidade e a habilidade afeta a competência.  Estes 

fatores são importantes e precedem a competência, mas possuir estes recursos não garante, 

por si só, a emergência de competências. Assim, a competência seria um nível intermediário 

entre a existência da habilidade e conhecimentos e a transformação destes em um fator que 

permite a obtenção dos resultados desejados. 

Cheetam e Chivers (2005) identificam que o termo competência pode ter diferentes 

significados em ambientes diferentes, e mesmo que possa ser definido em determinado 

contexto, pode não ser diretamente observável.  

Para os autores, algumas das discordâncias sobre o que é competência podem ser 

explicadas pelo contexto em que são analisadas, enquanto outras discordâncias ocorrem pela 
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forma como o conceito é estudado e percebido. Assim, segundo os autores, competência não 

pode ser compreendida apenas como um nível de desempenho, ou um objetivo final, mas 

como uma condição contínua.  

Apesar de existir falta de unicidade de conceitos sobre o termo competência, alguns 

autores adotam definições para o conceito e sugerem indicadores que podem ser utilizados em 

sua mensuração.  

Chen e Chang (2010) defendem que o desenvolvimento de competências dos 

indivíduos nas organizações pode acontecer durante as interações e compartilhamento de 

crenças e conhecimentos, mas que o ativo humano pode se deslocar de empresa, levando com 

ele toda a competência desenvolvida. Assim, os autores classificam competência como um 

ativo temporário, que depende não apenas do indivíduo estar na organização e desempenhar 

bem as suas atividades, quanto do contexto no qual a competência é desenvolvida. 

Le Deist e Winterton (2005) identificam que o conceito de competências permeia 

muitos estudos de estratégias, enfatizando competências como recursos que podem ser 

explorados para obtenção de vantagem competitiva. Os autores defendem que o termo 

competência é largamente utilizado, mas pode ter conotações diferentes. Os termos utilizados 

pelos autores são ‘competence’ (capacidade) e ‘competency’ (competência). Os autores 

argumentam que ‘competence’, se refere a estudos nas áreas funcionais e ‘competency’, pode 

ser utilizado nos estudos comportamentais. 

Na visão de Cheetam e Chivers ( 2005), existem quatro abordagens distintas que são 

relevantes para o estudo de competências de determinadas ocupações profissionais: i) 

abordagem técnico-racional; ii) abordagem da prática reflexiva iii) abordagem de 

competência funcional e iv) abordagem de competência pessoal.  

As duas primeiras abordagens oferecem conceitos mais de práticas profissionais do 

que de competências, mas as duas têm implicações em como competência pode ser entendida 

e como os profissionais podem desenvolvê-las. 

Abordagem técnico-racional: Cheetam e Chivers (2005) identificam que esta 

abordagem é baseada na premissa de que os profissionais atuam colocando em prática seus 

conhecimentos ou habilidades técnicas, ou seja, a prática profissional seria a aplicação da 

teoria. Esta abordagem assume que tudo o que uma pessoa precisa para exercer suas funções 

pode ser codificado e descrito.  
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Sob esta perspectiva, o desenvolvimento profissional acontece com conhecimento 

especializado e teoria. Esta abordagem não prevê a necessidade de desenvolvimento de 

habilidades práticas, mas enfatiza que prover um profissional de teoria relevante é suficiente 

para que ele tenha competência na atividade. Os autores destacam que esta perspectiva dá 

pouca atenção à experiência profissional ou qualificações e não atenta para a integração do 

aprendizado informal no processo de desenvolvimento profissional. Assim, competência é 

vista como um produto natural de conhecimento, que pode ser mensurada com testes 

tradicionais de conhecimentos. 

Abordagem da prática reflexiva – knowing in action:  Cheetam e Chivers (2005) 

citam Schön (1983) que defende a ideia de que a aplicação de teoria não é a única, e muitas 

vezes nem é a principal forma dos profissionais se desenvolverem.  Este autor argumenta que 

o uso de conhecimentos tácitos está associado a atividades específicas, que ele denomina 

knowing in action. Nesta perspectiva, os profissionais desenvolvem um repertório de soluções 

para solucionar problemas complexos.  Em ambientes ambíguos, nem sempre a abordagem 

técnico-racional é suficiente para a resolução de problemas. 

Um atributo chave requerido para o knowing in action é um tipo de conhecimento que 

pode ser articulado por atividades formais, mas que pode ser absorvido, como uma espécie de 

osmose quando se está em contato próximo com praticantes experientes. Cheetam e Chivers 

(2005) citam como exemplos de atividades que pode ocorrer este tipo de situação são 

conservatórios de música, estúdios de editoração, em que profissionais iniciantes trabalham 

proximamente a praticantes experientes para resolver problemas reais e complexos. Outro 

atributo chave seria a reflexão em ação, que seria a capacidade de se concentrar na atividade 

que está sendo realizada e ao mesmo tempo  em que a observa, como se fosse um expectador 

a distância. 

Para Cheetam e Chivers (2005), o processo de reflexão é importante para a prática 

profissional, mas seria apenas uma parte processo da prática. A abordagem de Schön(1983), 

isoladamente, não oferece uma base suficiente para o desenvolvimento profissional, segundo 

os autores. 

Abordagem de competência funcional:  Cheetam e Chivers (2005) identificam que 

esta perspectiva sugere que todas as ocupações são suscetíveis a análises sistemáticas e podem 

ser melhor entendidas pela quebra das funções em uma série de atividades menores. Essa 
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abordagem foca em tarefas e funções que precisam ser executadas em uma atividade 

profissional e não em atributos pessoais dos indivíduos que desenvolvem tais atividades. 

Os autores salientam que no modelo de competência funcional, existem alguns pontos 

de atenção. O primeiro deles é que é que é direcionado para os aspectos observáveis da 

competência e negligencia o processo cognitivo. O segundo ponto é que a abordagem 

subestima a importância do conhecimento e competências pessoais, que podem ser 

importantes na análise das competências profissionais. O terceiro ponto é que não identifica a 

dimensão ética da competência.  O quarto problema desta abordagem é que apenas identifica 

competência numa atividade específica e não avalia a capacidade de aplicar a competência em 

outras atividades mais avançadas. Por fim, com esta lente de análise o foco é nos resultados e 

desempenho, mas não reconhece os atributos pessoais que são necessários para a obtenção de 

tais resultados. 

Para Cheetam e Chivers (2005), o modelo funcional provê um quadro para articulação 

do que precisa ser feito e reforça a importância dos resultados a serem obtidos, independente 

da competência pessoal de quem os atingiu. 

Abordagem da competência pessoal: Em contraste à abordagem da competência 

funcional, Cheetam e Chivers (2005) sugerem a perspectiva da competência pessoal, que se 

concentra nas características pessoais e nas habilidades comportamentais do indivíduo que são 

necessárias para a realização de uma atividade. Este modelo pode incluir atributos como 

autoconfiança, atenção a detalhes e orientação para resultados e incluem características menos 

observáveis,  como, por exemplo, motivação, auto-imagem e visão estratégica.  

O modelo de competência pessoal assume que se o indivíduo possui uma gama de 

atributos pessoais, ele desempenhará suas atividades mais efetivamente do que um 

profissional que não os possui.  

Adicionalmente às abordagens estudadas, Cheetam e Chivers (2005) defendem que 

outros dois conceitos também devem ser analisados nos estudos sobre competência: a meta 

competência e a inteligência emocional.  

Meta competência: Para Cheetam e Chivers (2005) algumas competências podem ser 

genéricas, e transcender outras competências como, por exemplo, criatividade, comunicação e 

agilidade mental, que podem ser vistas como características que permeiam outras 

competências, oferecendo a possibilidade de potencializá-las.  
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Inteligência emocional: Este conceito está relacionado à maturidade, à autopercepção 

e à habilidade de reconhecer e gerenciar o próprio estado emocional. Essas características 

podem ser ativos importantes para a competência profissional e, em determinadas atividades, 

a maturidade emocional para lidar com situações adversas pode até ser mais importante que a 

competência funcional. 

   Cheetam e Chivers (2005) defendem que inteligência emocional não é uma 

competência em si, mas está relacionada à meta-competência e à competência pessoal.  

Para os autores, os estudos de competências oferecem perspectivas e modelos úteis, 

mas nenhum deles, isoladamente, provê um modelo completo de competência profissional. 

Em consonância esses autores, Le Deist e Winterton (2005) defendem que nos estudos de 

competências quadros conceituais unidimensionais não conseguem abranger todos os aspectos 

necessários para entendimento do tema. 

2.3.1. Modelo de competências 

 Cheetam e Chivers (2005) desenvolveram um modelo que engloba diferentes 

perspectivas teóricas sobre competências. Tal modelo é composto por quatro componentes 

principais: i) conhecimento/competência cognitiva, ii) competências funcionais, iii)    

competências pessoais/comportamentais e iv) competência ética/valores.  

Além disso, cada um desses componentes tem outros constituintes secundários que os 

caracterizam. O modelo que reflete a abordagem desses autores é representado na Figura 2 e 

seu detalhamento é apresentado nos próximos parágrafos.  

 

 

 

 

 

 

 



    32 
 

 

Figura 2 – Componentes principais do modelo proposto por Cheetam e Chivers (2005) e seus 
respectivos constituintes. 
Fonte: Adaptado de Cheetam e Chivers (2005)  

Detalhamento dos elementos do modelo 

O modelo de competências de Cheetam e Chivers (2005), com todos os seus 

constituintes e interações entre estes  pode  ser representado graficamente, conforme Figura 3.  

 

Figura 3 – Modelo de Competências 
Fonte: Adaptado de  Cheetam e Chivers (2005) 

Conhecimento/ competência cognitiva: para Cheetam e Chivers (2005) a competência 

cognitiva pode ser descrita como fato de possuir o conhecimento necessário para realizar a 
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atividade e a habilidade de colocar tal conhecimento em uso. Esta definição visa incluir todas 

as formas de conhecimento do processo, incluindo os conhecimentos implícitos nas práticas 

profissionais e outras formas mais intuitivas de conhecimento. A competência cognitiva é 

constituída por um grupo de quatro elementos: i) conhecimento prático/tácito, ii) 

conhecimento técnico/teórico, iii) conhecimento procedimental e iv) conhecimento 

contextual. 

Ainda para estes autores, o conhecimento prático/tácito é o conhecimento incorporado 

a uma competência pessoal. É o tipo de conhecimento difícil de articular, codificar e 

transmitir a outras pessoas e que parece ser quase intuitivo.  O conhecimento técnico/teórico é 

o conhecimento básico relativo a uma atividade específica. Neste item, estão incluídos itens 

como fatos, teorias e princípios de práticas que podem ser codificados. Pode estar relacionado 

a habilidades cognitivas de transferir, sintetizar e extrapolar o conhecimento da teoria. O 

conhecimento procedimental consiste no aspecto da rotina da realização das tarefas. O 

conhecimento contextual se refere à bagagem de conhecimentos relativos a uma organização 

particular ou uma situação específica em que a tarefa precisa ser executada.   A inclusão do 

último item se deve ao fato de reconhecer que formas genéricas de conhecimento profissional 

muitas vezes precisam ser adaptadas para se adequar a condições locais e a desempenho 

muitas vezes pode não ser atingido até que as adequações sejam realizadas.  

Competência funcional: no modelo proposto por Cheetam e Chivers (2005), este 

componente pode ser descrito como a habilidade de realizar as atividades necessárias para a 

obtenção do resultado esperado. Esta definição inclui e requer a existência de habilidades, 

mas enfatiza a capacidade de obtenção de resultados específicos. É formada por quatro 

elementos: i) especificidade/ocupação, ii) organizacional/processo, iii) cerebral e iv) 

psicomotora. 

Para os autores, a competência funcional ocupacional pode ser descrita como as 

funções e tarefas relativas à determinada profissão e podem formar os padrões ocupacionais 

para a profissão. O componente organizacional contém funções de natureza mais genérica. 

Pode incluir estilos de liderança como planejamento, delegação, avaliação e habilidade de 

autogerenciamento. A competência funcional mental inclui habilidades que envolvem 

atividades mentais como a literária e a numérica. Algumas podem ser vistas como de natureza 

genérica e outras, como  a realização de diagnósticos, podem ser vistas como específicas a 
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determinadas profissões. Já a habilidade psicomotora inclui habilidades de natureza física, 

como por exemplo  as atividades manuais, pintura, desenho, entre outros.  

Competências pessoais ou comportamentais: Conforme descrito por Cheetam e Chivers 

(2005) ‘competências pessoais’ têm como definição a habilidade de utilizar comportamentos 

observáveis adequados em situações específicas. São constituídas de dois elementos: 

social/vocacional e intra- profissional. 

A competência social pode ser entendida como as características pessoais necessárias 

para desempenho em determinadas atividades profissionais ou relativas a determinadas 

profissões. Algumas dessas características podem ser consideradas como habilidades sociais, 

tais como autoconfiança, habilidades interpessoais e empatia. Outros atributos podem ser 

relacionados à vocação como, por exemplo, a capacidade de concentração na tarefa e análises. 

O constituinte intra-profissional consiste em comportamentos relativos às interações com 

outros profissionais como por exemplo coleguismo, trabalho em equipe e aderência às normas 

que permeiam determinadas profissões. 

Competência ética e valores: Esta dimensão do modelo de Cheetam e Chivers (2005) pode 

ser definida como a existência de ética pessoal e profissional e a habilidade de fazer 

julgamentos baseados em tais valores em todos os tipos de situação.  

A competência ética requer a efetiva aplicação dos valores pessoais mesmo em 

situações de difícil decisão. Um exemplo citado pelos autores é um jovem médico que tem 

sua base de valores muito bem definida, mas que em momentos de decisões, pode paralisar 

diante da dificuldade de aplicar os valores. Os elementos que compõem a competência ética 

são pessoais e profissionais. 

O elemento pessoal desta competência inclui a observância da lei, a aderências aos 

códigos morais e a sensibilidade às necessidades e valores dos outros indivíduos. O item 

profissional deste modelo inclui a aderência aos códigos de conduta e sensibilidade com 

relação ao  ambiente e às atividades realizadas pela organização.  

Adicionalmente aos quatro componentes já citados no modelo proposto por Cheetam e 

Chivers (2005), são identificadas algumas meta competências, que são competências 

genéricas que podem potencializar a aquisição e desenvolvimento de outras competências, 

conforme  apresentado na  Figura 2.  
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Na dinâmica do modelo proposto por Cheetam e Chivers (2005), as interações entre as 

‘meta-competências’ e entre as competências ‘cognitiva’, ‘funcional’, ‘pessoal’ e ‘ética’ 

produzem três tipos de resultados: macro resultados, micro resultados e resultados parciais. 

Macro resultados são de longo prazo, obtidos pela competência profissional. São os 

indicadores finais da competência. Por exemplo, no caso de um médico, os macro-resultados 

seriam mais pacientes diagnosticados e tratados corretamente, mais pacientes satisfeitos e a 

utilização de práticas eficientes na condução das atividades. 

Os micro-resultados são menos ambiciosos do que os macro resultados. Podem ser 

definidos como os resultados de atividades específicas, que podem indicar proficiência em 

uma competência única, em determinadas habilidades ou em um conhecimento técnico.  

Para Le Deist e Winterton (2005) existem algumas tensões entre os estudos de 

estratégia e as visões de recursos humanos, dado que a primeira enfatiza o estudo de 

competências que são únicas de específicas da firma e a segunda está concentrada no 

desenvolvimento de competências genéricas que são requeridas para ocupações particulares.  

Os autores distinguem o ‘estar competente’ (atender às demandas profissionais) do ‘ter 

competências’ (possuir os atributos necessários para desempenhar de forma diferenciada) e 

argumentam que é necessário uma tipologia holística, que inclui a integração e combinação de 

conhecimentos, habilidades e competências sociais que são necessárias para algumas 

ocupações. Assim como Cheetam e Chivers (2005), além das competências cognitivas, 

funcionais e pessoais, os autores também pressupõem a existência de meta competências, que 

seriam competências que potencializam a facilidade de aquisição/desenvolvimento das demais 

competências. As competências necessárias para as atividades profissionais incluem, no 

modelo proposto por Le Deist e Winterton (2005): i) competências cognitiva (conceituais, 

conhecimento, e entendimentos compartilhados), ii) funcionais (operacionais psicomotoras e 

habilidades aplicadas), iii) competências associadas mais fortemente a efetividade individual 

(competências pessoais, incluindo comportamentos e atitudes) e iv) meta competências – que 

inclui o “aprender a aprender”. 

 As primeiras três dimensões ‘cognitivas’, ‘funcionais’ e ‘sociais’ são modelos 

universais e relacionadas ao modelo cujo acrônimo é conhecido por ‘CHA’ (Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes). Segundo Le Deist e Winterton (2005) o conhecimento é capturado 

em competências cognitivas, as habilidades podem ser identificadas nas capacidades 
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funcionais e as competências sociais (comportamental e de atitude) podem ser identificadas 

pelas capacidades sociais. A meta-competência descrita no modelo é diferente das três 

primeiras dimensões identificadas, pois está relacionada à facilidade de 

aquisição/desenvolvimento das demais competências. 

Os relacionamentos entre os quatro componentes do modelo proposto por Le Deist e 

Winterton (2005) formam um quadro para desenvolvimento de uma tipologia de competência. 

O modelo de competência holística pode ser visualizado como um tetraedro, 

representado pela Figura 4, refletindo  a unidade de competência e identificando a dificuldade 

de separar, na prática, as dimensões cognitivas, sociais e funcionais do modelo. A quarta 

dimensão, meta-competência, é colocada no modelo como um fator que facilita a obtenção de 

resultados na base do tetraedro. 

 

   

Figura 4 - Tetraedro de competência  
Fonte: Adaptado de Le Deist e Winterton (2005) 

Segundo Le Deist e Winterton (2005) as competências, na prática, podem ser situadas 

em pontos distintos do tetraedro, combinando elementos das dimensões de competência em 

várias proporções. 

Associando o conceito das capabilidades dinâmicas como a habilidade da firma de 

reorganizar, incrementar ou desenvolver os recursos da firma para que esta possa se adaptar a 

ambientes dinâmicos e o conceito de competências, pode-se inter-relacionar as capabilidades 

dinâmicas da firma (nível organizacional) com as competências (nível individual).  A Figura 5 

representa o conceito da capabilidade dinâmica como o estágio que antecede e cria as 

condições para a empresa integrar, construir e reconfigurar seus recursos com o objetivo de se 

adaptar em ambientes dinâmicos e obter vantagem competitiva. 
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Figura 5 – Representação da capabilidade dinâmica como a capacidade de integrar e 
reconfigurar os recursos da firma 
Fonte: Autoria Própria 

Assumindo-se competências como um conjunto de componentes, utilizados com o 

objetivo de se de se atingir resultados finais, pode-se identificar que competência é a 

articulação das capacidades cognitivas, pessoais, comportamentais, éticas e meta 

competências para que o indivíduo consiga atingir os resultados estabelecidos.   

Assim, competência poderia ser descrita como a capabilidade individual, que articula 

uma série de capacidades, sejam elas cognitivas, funcionais ou pessoais no sentido de 

atingimento dos objetivos propostos.  

A Figura 6 representa o modelo proposto de competências como capabilidades 

individuais.  

 

Figura 6 - Competência como conceito de articulação das capacidades para obtenção dos 
objetivos desejados. 
Fonte: Autoria Própria 

Conforme Cheetam e Chivers (2005) as competências devem ser avaliadas no 

contexto no qual estão presentes e devem ser consideradas como aspectos dinâmicos no 

indivíduo.  Os indivíduos variam em seus níveis de competências, e também se diferenciam 

com relação ao mix de aspectos que compõem suas competências. Assim, um indivíduo pode 

ter aspectos cognitivos mais desenvolvidos do que o aspecto pessoal. Isso implica em sua 

competência  e na forma como atinge seus objetivos.  

2.4.  Prontidão para tecnologia  

Parasuraman e Colby (2002) sugerem que a tecnologia foi lentamente legitimizada por 

meio da experiência positiva do “outro”, ocasionando, assim, alta diversidade. Cada 

indivíduo, graças à própria heterogeneidade de pensamento, personalidade e expectativas, 
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busca uma diversidade de conhecimentos, habilidades e competências que, são trazidas por 

ele, mas que também por ele são exigidos.  

Para Elliott e Hall (2008), a propensão dos indivíduos para utilizar tecnologias é 

comumente influenciada por fatores como cultura, atitudes com relação a tecnologias 

específicas, o nível de ansiedade individual para recursos tecnológicos e  familiaridade e 

facilidade individuais.   

Mick e  Fournier (1998) identificam que a tecnologia, ao mesmo tempo em que gera 

sentimentos positivos de controle, liberdade, novidade, competência, satisfação, associação, e 

engajamento, pode provocar sentimentos de caos, escravização, obsolescência, 

incompetência, insatisfação, isolamento e desengajamento. Os sentimentos positivos abreviam 

a adoção de novas tecnologias, enquanto os de caos fazem com que os indivíduos demonstrem 

indiferença, ignorem ou adiem a compra de produtos tecnológicos. Complementarmente a 

esta visão, Parasuraman (2000) identifica que individuos que têm mais familiaridade com 

tecnologia estão mais dispostos a tentar utilizar novos recursos. 

 Conforme Parasuraman e Colby (2002) a prontidão das pessoas para tecnologia é 

mais uma disposição psicológica do que um nível de competência. É uma combinação de 

crenças relacionadas à tecnologia que, em conjunto, determinam a predisposição da pessoa 

para interagir com produtos e serviços baseados em tecnologia. Adicionalmente  à visão 

destes autores,  Davis (2010) sugere que muitas variáveis podem influenciar a aceitação ou 

rejeição do uso de sistemas tecnológicos e identifica que dois determinantes são 

especificamente importantes. O primeiro deles é que as pessoas tendem a utilizar ou não um 

aplicativo na medida em que acreditam que tal aplicativo pode melhorar os resultados do 

trabalho realizado e este determinante é denominado ‘utilidade percebida’. Um sistema 

tecnológico com alta índice de ‘utilidade percebida’, segundo o autor,  é aquele em que os 

usuários identificam uma relação positiva de uso e resultado.  No entanto, mesmo que haja 

alta percepção de utilidade da tecnologia, se  as ferramentas tecnológicas são muito difíceis de 

utilizar, muitas vezes os benefícios na performance pela utilização do sistema são sobrepostos 

pelos esforços para aplicação da ferramenta. Assim, o autor identifica  o segundo fator 

importante para aceitação da tecnologia como a  ‘percepção de facilidade de uso’ da 

ferramenta. 

Para mensurar a propensão das pessoas ao uso de tecnologias, Parasuraman (2000) 

desenvolve o conceito de  ‘prontidão para tecnologia’, que descreve o processo 

comportamental subjacente à adoção de produtos e serviços baseados em tecnologia .A 
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disposição, ou prontidão para tecnologia refere-se a prontidão das pessoas para adotarem e 

utilizarem novas tecnologias com a finalidade de alcançar metas, tanto  no trabalho quanto  na 

vida pessoal.   

Parasuraman e Colby (2002) argumentam que a ‘prontidão para tecnologia’ tem 

algumas características:  

(i) Varia de indivíduo para outro – mesmo que as pessoas consumam tecnologia, os 

caminhos de sua adoção e outras implicações, por exemplo, de marketing, vão 

depender do grau e da natureza da disposição  individual para adoção de tecnologias ; 

(ii) É multifacetada – diferentes crenças se misturam para produzir a prontidão individual 

para tecnologia,  

(iii) É um constructo capaz de prever e explicar a resposta do consumidor para novas 

tecnologias, além de poder estar associada ao tipo de exigência e grau de satisfação do 

consumidor com relação a tecnologia. Os autores  defendem que as quatro facetas da 

prontidão para tecnologia, ‘otimismo’, ‘novidade tecnológica’, ‘insegurança’ e 

‘desconforto’ são independentes, o que evidencia que as pessoas podem abrigar 

simultaneamente crenças positivas e negativas sobre tecnologia. 

Para mensurar a prontidão para tecnologia, Parasuraman (2000) desenvolveu o Índice 

de Prontidão para Tecnologia – IPT. O autor descreve que várias crenças sobre tecnologia 

podem ser classificadas em quatro componentes distintos. 

Otimismo - uma visão positiva da tecnologia, com a crença de que possibilita o 

aumento do controle, flexibilidade e mobilidade em suas vidas.  

Inovação – identificado como a tendência de ser pioneiro  e possuir visão de líder. 

Neste trabalho, o termo ‘Inovação’ proposto originalmente por Parasuranam (2000) será 

substituído pela expressão ‘Novidade Tecnológica’ pois, neste caso, esta dimensão está 

associada à extensão da crença de estar na vanguarda em termos de experimentação de novos 

produtos / serviços baseados em tecnologia, além disso,  indivíduos que possuem altos níveis 

de ‘novidade tecnológica’ são considerados, pelas pessoas de seu meio de convivência, líderes 

de opinião em assuntos relacionados ao tema.  

Desconforto -  esta dimensão identifica a  percepção de perda de controle ou 

sentimento de que a tecnologia oprime o indivíduo. Representa a extensão da paranoia das 

pessoas a respeito de produtos e serviços baseados em tecnologia, acreditando que eles 

tendem a ser excludentes e não inclusivos de todos os tipos de pessoas. 
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Insegurança – esta dimensão representa  desconfiança sobre  tecnologias e ceticismo 

sobre a capacidade das ferramentas de efetuar as atividades de forma apropriada.  

Parasuraman e Colby (2002) realizaram algumas pesquisas no mercado americano, e 

identificaram algumas variações de percepção com relação às quatro dimensões que compõem 

a  ‘prontidão para tecnologia’. No que se refere ao fator otimismo,  os jovens tendem a ser 

mais otimistas com relação a tecnologias do que os mais velhos. Com referência a gênero 

(feminino ou masculino), as percepções são semelhantes, e são positivas, mas com a reserva 

de que é difícil eliminar completamente o fator humano da prestação de serviços de 

tecnologia.Com relação a inovação, os autores identificaram que as principais diferenças de 

percepções  estão relacionadas a sexo e idade. Conforme os estudos do mercado americano, 

os homens tendem a lidar sozinhos com novidades tecnológicas, dar conselhos e experimentar 

novas tecnologias. Em pessoas acima de 50 anos, esta característica é menos pronunciada, 

independente do gênero analisado.Os estudos dos autores revelam ainda que, com relação a 

dimensão desconforto, há maiores incidência no sexo feminino e nos idosos. Por exemplo, 

mais mulheres do que homens acreditam que as tecnologias, em geral, são muito complicadas 

para serem úteis, fator que se repete com grupos acima de 65 anos. 

Os resultados das pesquisas dos autores revelam que o público estudado demonstra 

certo ceticismo a respeito da tecnologia em geral e da capacidade de processos não-humanos 

de operar corretamente. As visões ligadas à insegurança pouco variam entre os sexos e grupos 

etários. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipo de pesquisa e unidade de análise 

Esta pesquisa é quantitativa, exploratória e descritiva. Para Santos (1999, p.26), 

“explorar é tipicamente fazer a primeira aproximação de um tema e visa a criar maior 

familiaridade em relação a um fato, fenômeno ou processo”. A pesquisa exploratória é 

bastante útil quando o pesquisador dispõe de poucas informações.  Conforme  Hair et al. 

(2005) este tipo de pesquisa é orientada para a descoberta. Entende-se que essa pesquisa seja 

exploratória porque, pela revisão da literatura, não foram identificados estudos similares, que 

envolvam o relacionamento entre os quatro conceitos, bem como a existência de estudos que 

caracterizassem exploração, explotação e ambidestria para o contexto individual. Além disso, 

considera-se descritiva porque teve como objetivo a descrição, a análise e interpretação das 

avaliações dos informantes quanto a esses conceitos. 

Cooper e Schindler (2003) consideram que os estudos descritivos são estruturados 

com hipóteses e questões norteadoras claramente definidas. São descritos fenômenos ou 

características associadas com a população ou amostra; proporções são estimadas e permitem 

identificar associações entre variáveis e mesmo presença existência de causalidade entre elas. 

A unidade de análise desta pesquisa foi o aluno de graduação em Administração de 

Empresas e Comércio Internacional, concentrando naqueles que estavam no sexto ou sétimo 

semestres.  

Para a coleta dos dados foi desenvolvido um questionário estruturado e fechado 

(APÊNDICE 1) contendo 33 questões (indicadores) relativas à exploração e à explotação e 35 

questões (indicadores) relativas à prontidão para a tecnologia. Além disso, foram solicitados 

dados que informavam o perfil dos alunos respondentes: sexo, idade, período matutino ou 

noturno, semestre e curso.  Foi realizado um pré-teste com sete respondentes, que eram 

representantes do público alvo. Esses alunos foram acompanhados durante o preenchimento 

do questionário e foi solicitado que fizessem questionamentos ou comentários sobre conteúdo, 

inteligibilidade das questões e formatação adequada das perguntas e do questionário. Nesta 

etapa, os respondentes do pré-teste fizeram sugestões de alteração de layout do questionário, 

para que fosse facilitado o processo de preenchimento. Não houve considerações ou sugestões 

com relação ao conteúdo das proposições contidas nos indicadores. 

As propostas dadas pelos respondentes do pré-teste foram acatadas e as alterações 

propostas foram inseridas no questionário final aplicado. 
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3.2. Coleta dos dados 

Obteve-se 392 questionários respondidos. A coleta de dados aconteceu durante as 

aulas de Metodologia do Trabalho Científico, ministradas nas turmas de sexto semestre dos 

cursos de Administração de Empresas e Comércio Internacional da universidade em questão.  

Entrou-se em contato com o coordenador do curso para explanar sobre o projeto e o 

público alvo, e obteve-se aprovação, pois se entendeu que, além da coleta dos dados para este 

trabalho, os alunos poderiam ter exemplos práticos de realização de pesquisa quantitativa. 

Ficou estabelecido que, antes da coleta dos dados, seria feita uma breve apresentação sobre o 

projeto e quais as principais etapas, cuidados e procedimentos a serem adotados para a 

realização de pesquisa com metodologia quantitativa. 

Mediante aprovação para realização da pesquisa, os professores desta disciplina foram 

contatados e agendou-se  apresentações  e coleta de dados nas classes.  

A autora desta dissertação compareceu a dez classes da disciplina mencionada, no 

período de 24 de setembro a 02 de outubro de 2012, fez as devidas apresentações sobre o 

projeto e aplicou os questionários. As instruções de preenchimento, além de constarem no 

próprio questionário, eram reforçadas verbalmente. O processo de preenchimento foi 

acompanhado para esclarecimento de eventuais dúvidas. Para estimular os alunos a 

participarem da pesquisa, foram sorteados dois vale-presentes da FNAC, como ‘premiação’ 

pelo tempo dedicado ao preenchimento  do questionário. 

3.3.   Operacionalização das variáveis 

O questionário aplicado envolveu duas escalas: uma para mensurar ‘exploração’ e 

‘explotação’ e outra para mensurar a ‘prontidão para tecnologia’.  

Para a mensuração das orientações relativas à exploração e explotação foi utilizado o 

modelo desenvolvido por Popadiuk (2012), envolvendo as dimensões referentes ao ambiente 

interno da organização: - ‘eficiência’, ‘orientação estratégica’, ‘práticas de inovação’ e 

‘práticas de conhecimento’. Foi utilizada uma escala do tipo Likert, que continha seis pontos.   

Em razão da transposição dos conceitos de exploração e explotação do nível 

organizacional para o nível individual foram feitas adaptações das escalas para que elas 

pudessem avaliar indivíduos.  Com relação à dimensão ‘práticas de inovação’, não foi 

possível fazer adaptações da escala proposta por Popadiuk (2012). Por isso, a dimensão foi 
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mantida, mas utilizando-se um modelo de mensuração de inovação para o indivíduo, proposto 

por Kirton (1976). A escala de Popadiuk (2012) analisa para na dimensão ‘práticas de 

inovação’ aspectos como taxa de inovação e desenvolvimento de novos produtos, análise de 

priorização organizacional em inovação incremental ou radical, inovação em técnicas de 

marketing e abertura a novos canais de distribuição.  Assim, considerou-se que não seria 

possível estabelecer adaptações para que a escala pudesse ser transposta para o contexto 

individual. Portanto, buscou-se na literatura, uma escala que pudesse mensurar a orientação  

do indivíduo para inovação, e optou-se por utilizar  parte da escala proposta por Kirton(1976), 

que estabelece que todos os indivíduos  podem ser classificados  de acordo com uma escala 

que tem em seus extremos os perfis adaptativos e no outro extremo, o perfil inovador. 

Originariamente a escala de Popadiuk (2012) para a caracterização de orientação para 

‘exploração’, ‘explotação’ ou ‘ambidestria’ aplicada ao contexto organizacional envolvia seis 

dimensões e 45 indicadores.  Como, para a orientação relativa à explotação as dimensões 

definidas como ‘parcerias’ e ‘competição’ referiam-se ao ambiente externo, para o modelo 

adaptado para o nível individual foram consideradas apenas as dimensões denominadas como 

‘eficiência’ e ‘orientação estratégica’. Mais ainda, para efeito do conceito de explotação 

individual foi utilizada apenas a dimensão denominada como ‘eficiência’. A ‘orientação 

estratégica’ sofreu uma pequena adaptação e passou a fazer parte da orientação para 

exploração.   

Eficiência 

Popadiuk (2012), utilizando-se de revisão de literatura, identificou que definição de 

eficiência está relacionada a atributos como criação de rotinas detalhadas, eficiência no 

processo, foco no desempenho das atividades, ganhos de economias de escala, mecanismos de 

controles organizacionais, focos em custos e na produção. Amit e Zott (2001) identificam que 

quanto maior a eficiência na transação, menores os custos envolvidos. Um dos benefícios 

proporcionados pela eficiência é que diminui a assimetria de informações entre vendedores e 

compradores mediante a disponibilização de informações atualizadas e inteligíveis. 

Miron, Erez e Naveh (2004) identificam que mecanismos de controles e qualidade, 

que refletem características de eficiência,  requerem aderência a regras e padrões de 

qualidade.  Alta qualidade implica em estabilidade,  variação mínima nas rotinas e tarefas e 

padronização com aderência às especificações. Para esses  autores, uma cultura que incentiva 

eficiência, analisada sobre o aspecto da qualidade, é aquela em que os indivíduos priorizam a 
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padronização, confiabilidade de uniformidade, conformidade com as regras  e procedimentos 

estabelecidos e atenção a detalhes.   

Assim, indivíduos que priorizam as características relatadas, teriam tendência a maior 

aderência a padrões previamente descritos, ou seja, tendem a utilizar conhecimentos e 

processos já existentes, desenvolvendo aspectos voltados para a eficiência e, portanto, teriam 

maior orientação  para explotação.  

  Neste sentido, em termos de prontidão ao uso de tecnologias, conforme sugerido por 

Parasuraman (2000), é provável que haveria certa resistência desses indivíduos em sua adesão 

integral ou sobre algumas das dimensões relativas ao ‘otimismo’, ‘novidade tecnológica’, 

‘insegurança’ e ‘desconforto’, componentes do modelo desse autor.    

Propõe-se que a eficiência se relaciona ao componente funcional do modelo de 

competências,  proposto por Cheetam e Chivers (2005), dado que esta dimensão está 

relacionada à execução das tarefas e funções e a abordagem funcional do modelo destes 

autores  reforça a importância da execução de atividades e dos resultados a serem obtidos, 

independente da competência pessoal de quem os atingiu.  

Orientação estratégica  

 Os atributos relacionados à orientação estratégica, conforme proposto por Popadiuk 

(2012) estão separados em visão estratégica focada no presente e estratégias focadas no longo 

prazo. 

Elliott e Hall (2008) citam Hofstede (2001) para identificar  a orientação para 

curto/longo prazo. Esta dimensão captura diferentes características entre algumas culturas. 

Por exemplo, a cultura oriental que favorece diligência, paciência, frugalidade e orientação 

para o resultados duradouros. Uma cultura com orientação para o longo prazo considera 

fortemente a tradição e valores.  Culturas com orientação para o curto prazo, dão menos 

importância às tradições e tendem a ser mais abertas a novas ideias.  

Waller, Conte, Gibson e Carpenter (2001) idenficam  duas dimensões que podem 

explicar diferenças nas percepções temporais dos indivíduos: ordem temporal de urgência e 

ordem temporal de perspectiva, que têm impactos na percepção de prazos e orientação para 

comportamentos orientados para prazos finais. 
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Perspectivas individuais de tempo resultam de uma série de antecedentes, tais como 

cultura, religião, família, educação e histórico profissional. Os autores identificam que os 

indivíduos utilizam perspectivas baseadas em um quadro de tempo, presente ou futuro e esta 

perspectiva pode influenciar o processamento de informação, planejamento ou tomada de 

decisão.  

Para os autores, os indivíduos com perspectivas de tempo presente tendem a aceitar 

que ações do presente não influenciam o atingimento de resultados futuros tão fortemente 

como as ações tomadas  em momentos mais próximos aos da realização do objetivo. 

Zimbardo e Boyd (1999) identificam que indivíduos com orientação para o presente focam 

em recompensas presentes e tendem a (1) acreditar que planejamento para o futuro são 

desnecessários, (2) assumem mais risco e agem impulsivamente e (3) perdem prazos de 

entrega com mais frequência do que pessoas com outro tipo de orientação. 

Para fins deste estudo,  sugere-se que indivíduos que buscam recompensas no presente  

(orientação de curto prazo) têm perfil para explotação, uma vez que não buscam  o 

comprometimento com o longo prazo e não priorizam visão de futuras oportunidades de 

desenvolvimento.   

Sugere-se também que o tipo de orientação voltada para o presente ou futuro referem-

se a características pessoais dos indivíduos, e refletem ‘competências pessoais’, pois 

conforme Cheetam e Chivers (2005), na ‘competência pessoal’, estão incluídos aspectos  

relacionados à  visão estratégica além de incluírem características menos observáveis. 

Práticas de conhecimento  

Para Popadiuk (2012) a dimensão ‘práticas de conhecimento’ pode ser avaliada 

levando-se em consideração  o volume de geração de idéias, o uso  de pesquisas com 

parceiros,  o conhecimento existente em banco de dados, o uso de conhecimentos já existentes 

na empresa, o compartilhamento de conhecimentos internos, processos de aprendizagem 

individual e coletivo, construções de capacidades de time e intensidade de desenvolvimento 

pessoal. 

VandeWalle (1997) cita os estudos de Dweck (1986) que conceituam personalidade  

de acordo com a forma como os indivíduos atingem seus objetivos. Propõem que os 

indivíduos têm diferentes orientações para objetivos, que são definidas pelas diferenças 

individuais em situações de realização das metas.  Dweck e Leggett (1988) classificam a de 

orientação individual em dois tipos. O primeiro deles está relacionado à ‘orientação para 
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aprendizagem’ que são tendências em indivíduos que buscam o desenvolvimento de 

competências buscando novos conhecimentos e lidando com novas situações  e o outro tipo 

de orientação inclui indivíduos com ‘orientação para desempenho’, que são aqueles que 

preferem aderência  às competências já existentes.  

Assim, pela revisão da literatura, pode-se identificar que indivíduos com ‘orientação 

para aprendizagem’ têm comportamentos voltados para exploração, pois estão em busca de 

novos conhecimentos e são abertos a lidar com novidades. Já os indivíduos com ‘orientação 

para desempenho’ têm comportamentos voltados a explotação, dado que apresentam 

preferência por adequação aos processos e competências já existentes. 

Entende-se que a dimensão ‘prática de conhecimentos’ está relacionada ao 

componente cognitivo do modelo proposto por Cheetam e Chivers (2005).  Conforme estes 

autores, a competência cognitiva  inclui aspectos relacionados aos conhecimentos necessários 

para realizar atividades e a habilidade de colocar tal conhecimento em uso.    

Práticas de inovação 

Para Popadiuk (2012) a dimensão de ‘práticas de inovação’ pode ser mensurada por 

alguns atributos como foco em novos produtos ou processos, taxas de inovação nos produtos, 

desenvolvimento de projetos, inovação em marketing, novos canais de distribuição, foco em 

inovação radical em produtos ou  tecnologias, desenvolvimento de novos mercados,  produtos 

e serviços e participação agressiva em alianças baseadas em tecnologia, e conforme já 

exposto,  para  realizar a transposição desta dimensão para o contexto do indivíduo utilizou-se 

parte da escala de Kirton (1976). 

Para realizar medidas de intensidade de práticas de inovação dos indivíduos, Kirton 

(1976) criou uma escala de mensuração para perfis inovativos. O autor sugere que todos os 

indivíduos podem se alocados em um contínuo que vai desde preferir fazer “bem feito” até 

outra extremidade que seria de  “fazer diferente”, sendo os extremos classificados como 

‘adaptativo’ e ‘inovativo’, respectivamente. 

Segundo Kirton (1976) indivíduos que se localizam no extremo adaptativo do 

contínuo apresentam características de melhor adaptação em que as relações são impessoais, 

onde existe a redução de conflitos, minimização de riscos e os esforços na resolução de 

problemas são direcionados conforme  experiências anteriores. Pessoas com perfil adaptativo 

apresentam características de comportamentos  voltados para explotação.  
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Já comportamentos inovativos, conforme Kirton (1976) tendem a ser avessos a 

padrões, normas sociais e padrões geralmente aceitos. Indivíduos inovativos lidam com 

tomada de risco, incerteza e imprecisão.  

Miron, Erez e Naveh (2004) identificam que dimensões como autonomia, tomada de 

risco, tolerância a erros e baixos níveis de burocracia são características que prevalecem numa 

cultura de inovação. Tais características sugerem forte associação ao conceito de exploração, 

ou seja, quanto mais inovativo o ambiente ou o indivíduo, maior será sua tendência a 

orientação para exploração. 

Sugere-se que a predominância do perfil inovativo ou adaptativo do indivíduo seja 

relacionada às competências pessoais do modelo proposto por Cheetam e Chivers (2005), já 

que os autores associam os componentes desta competência a fatores  como orientação para 

resultados (o que poderia incluir a inovação)  além de outros aspectos comportamentais 

menos observáveis no indivíduo. 

Em termos de prontidão ao uso de tecnologias, conforme sugerido por Parasuraman 

(2000), é provável que os indivíduos mais orientados para exploração possuam uma maior 

prontidão para tecnologias em termos de sua adesão integral ou sobre algumas das dimensões 

relativas ao otimismo e novidade tecnológica, componentes considerados contribuintes  do 

modelo proposto por este  autor.    

A Tabela 1 resume e consolida as dimensões internas à organização  identificadas por 

Popadiuk (2012) para caracterização  de orientação para exploração ou para explotação e 

sintetiza alguns dos conceitos utilizados para fazer as transposições do contexto da 

organização para os níveis que permitem análises para os níveis individuais. 
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Tabela 1  – Consolidação das dimensões internas à organização identificadas por Popadiuk 

(2012) e as teorias e autores que permitem transposição dos conceitos. 

Dimensão proposta por 
Popadiuk (2012) 

Exploração Explotação Autores Utilizados 

Eficiência  
Padronização, aversão a 

risco, padrão de 
qualidade 

Miron, Erez e Naveh (2004) 

Orientação Estratégica Longo Prazo Curto Prazo 
Zimbardo e Boyd (1999): 
Waller, Conte, Gibson e 

Carpenter(2001) 

Praticas de Inovação Inovativo Adaptativo Kirton (1976) 

Práticas de Conhecimento 
Orientação para 

Aprendizado 
Orientação para 

Desempenho 

Dweck e 
Leggett(1988);VandeWalle 

(1997) 

Fonte: Autoria própria 

Pelo exposto, argumenta-se que o modelo adaptado de Popadiuk (2012) para 

mensuração de níveis individuais de exploração e explotação se aproxima a um modelo 

individual de competências. As características referentes às ‘práticas de conhecimento’ podem 

ser associadas às características de competências cognitivas. As características relacionadas à 

‘eficiência’ se relacionam às competências funcionais e as dimensões de ‘práticas de 

inovação’ e ‘orientação estratégica’ podem ser associadas às competências pessoais.  A 

dimensão da ética, componente do modelo de Cheetam e Chivers (2005) não é considerada 

nesta dissertação, dada a complexidade do tema, cujas discussões não serão abordadas no 

presente estudo. Adicionalmente, embora não tenham sido definidas dimensões específicas 

para meta competências, sugere-se que estas estejam inseridas em algumas características das 

dimensões propostas, pois conforme defendem Cheetam e Chivers (2005) as meta 

competências potencializam o desenvolvimento de outras competências, o que poderia ser o 

caso, por  exemplo  do fator criatividade, embutido na dimensão ‘práticas de inovação’.  

Assim, propõe-se  que é possível transpor os conceitos utilizados por Popadiuk (2012) 

no contexto organizacional para o nível individual. Pela Tabela 2, pode-se identificar o 

relacionamento do modelo de competências de Cheetam e Chivers (2005) com as dimensões 

adaptadas do modelo de Popadiuk (2012). 
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Tabela 2 -  Relacionamento entre  as  dimensões individuais e modelo de competências 

Dimensão proposta por 
Popadiuk (2012) 

Orientação Relacionamento com Modelo de 
Competências de Cheetam e Chivers (2005) 

Prática de Conhecimento Exploração Competência Cognitiva 
Eficiência Explotação Competência Funcional 
Inovação Exploração Competência Pessoal 

Orientação Estratégica Exploração Competência Pessoal 

Fonte: Autoria Própria 

Assim, conforme apresentado, entende-se que o modelo proposto, ainda que em 

caráter exploratório, possa ser um ponto de partida para avaliar a orientação individual para 

exploração, para explotação e para ambidestria.  

A Figura 7 representa o modelo desenvolvido visando à obtenção do construto 

‘exploração’ e ‘explotação’ a partir das quatro dimensões envolvidas e a combinação desses 

dois construtos com a finalidade de se obter os indicadores de ambidestria, cuja abordagem 

para o seu desenvolvimento é apresentada em parágrafos adiante.   

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Representação do modelo para mensuração de orientação individual para 
exploração, explotação e ambidestria1 

1. Cada elipse representa uma variável latente calculada pela aplicação da técnica de PLS-PM 
2. Obtido a partir da combinação dos escores das variáveis latentes ‘exploração’ e 

‘explotação’ mediante a aplicação de cluster analysis, cujos cálculos são detalhados 
adiante. 
Fonte: Autoria Própria 

Entende-se que indivíduos com características voltadas para exploração, explotação ou 

ambidestria apresentam características distintas com relação à tomada de decisão,  estilos de 

aprendizado e tomada de risco e podem também apresentar diferenças na prontidão para 

aceitar novas tecnologias, o que levou ao enunciado da hipótese principal desta pesquisa: 

Ho: As avaliações médias dos indicadores de prontidão para tecnologia diferem 

segundo a orientação exploratória, exploratória ou ambidestra. 
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3.4.  Instrumento de Coleta de dados 

 O questionário final de coleta de dados ficou composto por sessenta e oito questões, 

que englobam todas as dimensões avaliadas neste estudo. Deste total, nove assertivas são 

referentes à dimensão de ‘práticas de conhecimento’, sete referentes à ‘eficiência’, quatro 

assertivas se referem à ‘orientação estratégica’ e treze questões dizem respeito às ‘práticas de 

inovação’, esta última baseada em instrumento desenvolvido por Kirton (1976). Na totalidade, 

foram utilizadas trinta e três questões referentes às dimensões para mensuração de orientação 

para exploração ou para explotação.  A Tabela 3 sintetiza a quantidade de indicadores 

relativos a cada dimensão. O questionário (APÊNDICE 1) detalha o enunciado de cada um 

dos indicadores destas dimensões. 

Tabela 3 – Indicadores associados às dimensões relativas a exploração e explotação 

Dimensões No de Indicadores 
Eficiência 7 

Orientação Estratégica 4 
Práticas de Conhecimento 9 

Inovação 13 
Total 33 

Fonte: Adaptado de  Popadiuk (2012) 

A segunda escala utilizada no presente estudo foi desenvolvida por Parasuraman 

(2000), com o objetivo de construir um instrumento capaz de mensurar o índice de ‘prontidão 

para tecnologia’ nos indivíduos. É constituída por quatro dimensões que compõem, em seu 

conjunto, um grupo de indicadores para mensuração de ‘otimismo’, ‘novidade tecnológica’, 

‘desconforto’ e ‘insegurança’ com relação à tecnologia.  

A escala de ‘prontidão para tecnologia’ é composta por 35 indicadores, sendo dez 

indicadores relativos à dimensão ‘desconforto’, nove referentes à dimensão ‘insegurança’, dez 

referentes à dimensão ‘otimismo’ e seis relacionados à ‘novidade tecnológica’, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Indicadores associados às dimensões relativas à prontidão para tecnologia 
Dimensões No de Indicadores 
Desconforto 10 
Insegurança 9 
Otimismo 10 

Novidade Tecnológica 6 
Total 35 

Fonte: Adaptado de  Parasuraman (2000) 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 4.1.  Descrição da amostra 

Obteve-se 392 questionários respondidos pelos alunos, cujos perfis podem ser 

observados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Descrição da amostra – dados percentuais – Base 392 informantes 

Gênero Período 
Masculino 49,2 Matutino 50,8 
Feminino 50,8 Noturno 49,2 

Faixa Etária Semestre 
Até 25 anos 92,2 Quinto 2,1 

De 26 a 30 anos 7,0 Sexto 92,8 
De 31 a 35 anos 0,8 Sétimo ou mais 5,2 

Curso 
Administração 66,1 

Comércio Internacional 33,9 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

4.2 Estatísticas descritivas  

Visando atender aos dois objetivos específicos referentes às orientações para 

‘exploração’, ‘explotação’ e ‘prontidão para tecnologia’ são apresentadas oito tabelas que 

descrevem a distribuição das respostas associadas com os indicadores de cada dimensão, bem 

como as suas respectivas médias. 

 A escala desenvolvida para a mensuração dos atributos de explotação e exploração 

contém seis pontos, que variam de ‘discordo totalmente’ a ‘ concordo totalmente’. Em um 

extremo, para a categoria ‘Discordo Totalmente – DT’, foi associado o valor 1. No outro 

extremo, para a categoria ‘Concordo Totalmente – CT’ foi associado o valor 6. Para as demais 

categorias, ‘Discordo Muito – DM’, ‘Discordo Pouco – DP’, ‘Concordo Pouco – CP’ e 

‘Concordo Muito – CM’,  foram atribuídos valores intermediários entre 2 e 5. Com o objetivo 

de sintetizar as respostas, as categorias ‘Discordo Totalmente’, ‘Discordo Muito’ e ‘Discordo 

Pouco’ da escala foram agregadas pela denominação ‘Discordo’. As categorias ‘Concordo 

Pouco’, ‘Concordo Muito’ e ‘Concordo Totalmente’ ficaram denominadas como ‘Concordo’. 

Nas tabelas, são apresentados os valores percentuais dos totais dos agrupamentos de 

‘Concordo’ e ‘Discordo’. 

 A última coluna das Tabelas apresenta a média de cada indicador. A média reflete os 

resultados das respostas e pode ter variações de 1 a 6 pontos, de acordo com os valores 
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atribuídos a cada categoria de concordância ou discordância, conforme já comentado. Assim, 

quanto maior a média, maior será a concordância com a proposição contida no indicador.  

Com o propósito de facilitar a visualização dos dados, alguns indicadores tiveram 

enunciados simplificados para fins de apresentação nas Tabelas. No entanto, nos casos em que 

houve a necessidade da simplificação, os enunciados completos estão dispostos logo após a 

respectiva Tabela. 

Como a intenção inicial era a obtenção de um valor médio agregado baseado em todos 

os indicadores de cada dimensão (escalas somadas), em primeiro lugar foram processadas 

quatro análises fatoriais exploratórias com a finalidade de identificar se os indicadores de cada 

dimensão revelavam a unidimensionalidade da escala. Como poderá ser observado, para a 

dimensão ‘práticas de conhecimento’, a análise fatorial revelou a presença de dois fatores. O 

mesmo ocorreu para a dimensão ‘inovação’, que apresentou três fatores. Já, para as dimensões 

‘eficiência’ e ‘orientação estratégica’ foi possível identificar apenas um fator. Mas, para isso 

foi necessária a exclusão de alguns indicadores que não se ajustaram ao modelo de análise 

fatorial em razão de sua baixa carga fatorial ou porque apresentaram baixa comunalidade.  

Os valores encontrados para confiabilidade, medida pelo Alpha de Cronbach,  para os 

fatores estabelecidos, constam entre parênteses, ao lado dos nomes dos fatores. 

Adicionalmente, as médias dos fatores foram calculadas pelos escores pelo modelo PLS PM. 

 

Intensidade  de ‘práticas de conhecimento’ 

 

Para avaliar a dimensão de ‘prática de conhecimentos’, foram utilizados nove 

indicadores que se referiam á busca de novos conhecimentos, valorização dos conhecimentos 

individuais, compartilhamento de informações e busca de interação social como forma de 

aquisição de novos conhecimentos. Após análise estatística com PLS PM, identificou-se que 

três indicadores, detalhados a seguir, não apresentaram cargas fatoriais adequadas ou baixa 

comunalidade e, portanto, não foram utilizados na análise estatística dos dados.  

• Valorizo com muita intensidade meus conhecimentos individuais 

• Para a solução de problemas baseio-me em minhas experiências 

• Constantemente compartilho meus conhecimentos com outros 

Os outros seis indicadores puderam ser agrupados em dois fatores, que representam a 

‘interação’ e ‘capacitação’. Os valores encontrados para confiabilidade, medida pelo Alpha de 
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Cronbach, ‘interação’(0,590) e ‘capacitação’ (0,532) não atingiram os resultados adequados 

de 0,7, conforme proposto por  Hair, Babin, Money, e Samouel (2005), no entanto, foram 

considerados para que a dimensão ‘práticas de conhecimento’ pudesse ser considerada no 

modelo, não descaracterizando o original proposto por Popadiuk (2012). 

 Pela Tabela 6, pode-se verificar que a maior parte das respostas dos indicadores desta 

dimensão se concentrou no agrupamento de ‘concordo’. 

 Destaca - se o indicador ‘estou sempre em busca de novos conhecimentos em fontes 

diversas’ que apresentou  um percentual de concordância de 91,6%, permitindo-se avaliar que 

os respondentes formam um grupo de pessoas com ‘orientação para  aprendizagem’, 

conforme proposto por Dweck e Leggett (1988), pois esta orientação reflete características de 

pessoas que buscam adquirir novos conhecimentos .  

O indicador ‘prefiro aprender sozinho (a)’ foi o único indicador, dentre os avaliados 

válidos, que teve um percentual de discordância (51,3%) superior ao de concordância. Assim, 

esse grupo tende a não preferir aprender sozinho e sugere-se que esses resultados possam ser 

explicados pelo fato de que o grupo entende que o aprendizado em grupo traga mais 

resultados, identificado pela alta concordância (78,6%) no indicador de número nove ‘entendo 

que o aprendizado em grupo traga mais resultados que o aprendizado individual’ conforme 

demonstrado na Tabela 6. 

Considerando os resultados dessa dimensão e conforme classificação adotada por 

Popadiuk (2012), que sugere que  quanto maior a intensidade de ‘práticas de conhecimento’, 

maior a predominância de orientação para exploração,  pode-se considerar que os indivíduos 

do grupo pesquisado possuem orientação para exploração, quando considerada esta dimensão 

do modelo. 

Tabela 6 – Resultados dos indicadores da dimensão prática de conhecimento 

PRÁTICAS DE CONHECIMENTO Discordo Concordo Média* 
INTERAÇÃO (0,590) - - 4,36* 

5 - Prefiro aprender sozinho (a) 51,3 48,7 3,35 
8 - Constantemente busco interação social 12,0 88,0 4,90 
9 – O aprendizado em grupo traz mais resultados que o individual1 21,4 78,6 4,40 
CAPACITAÇÃO (0,532) - - 4,09* 
1 - Estou sempre em busca de novos conhecimentos em fontes diversas 8,4 91,6 4,60 
2 - Busco de conhecimentos em processos formais 2 33,4 66,6 3,96 
6 – Busca cursos que aumentem a minha capacitação3 34,4 65,6 3,80 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
*Média calculada pelos escores pelo modelo PLS-PM 
1 Entendo que o aprendizado em grupo traga mais resultados que o aprendizado individual 
2 Busco a maior parte dos meus conhecimentos em processos formais (cursos/treinamentos) 
3 Constantemente procuro cursos/ treinamentos que aumentem a minha capacitação 
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Intensidade de ‘eficiência’ 

Para avaliar a dimensão ‘eficiência’, foram utilizados sete indicadores com o objetivo 

de mensurar questões como a preferência por atividades que envolvam rotina, preocupação 

com execução de tarefas e tomada de risco.  

Após análise estatística dos dados, foi observado que três indicadores apresentavam 

resultados adequados para a mensuração da dimensão proposta. Assim, quatro indicadores, 

descritos a seguir, embora tenham feito parte do questionário original, não foram 

considerados nas análises e conclusões deste trabalho.  

• Gosto de atividades que envolvam rotinas 

• A variável custos é predominante em minhas decisões de compra 

• Sou mais executor (a) do que planejador (a) 

• Ao tomar decisões sou extremamente cuidadoso (a) com os riscos envolvidos 

Assim, excluídos os indicadores que não apresentaram resultados estatísticos 

adequados, a dimensão foi avaliada por três indicadores, cujos resultados e médias podem ser 

observados na Tabela 7. 

Pode-se verificar que o grupo avaliado apresenta perfis bastante orientados ao 

atingimento de resultados, identificado pela alta média (5,03) no indicador ‘sou preocupado 

(a) em atingir resultados’ e percentual de 93,1% no agrupamento ‘concordo’.  

Pode-se verificar, também, que os indicadores ‘sou focado (a) em execução de 

atividades’ e ‘tenho mecanismos de controles sobre as minhas atividades’ apresentam índices 

de concordância iguais, de 89,5%, com médias semelhantes, de 4,66 e 4,70, respectivamente, 

indicando que o grupo apresenta características orientadas à eficiência.  

Conforme proposto por Popadiuk (2012), quanto maior a intensidade de ‘eficiência’, 

maior a predominância de orientação para explotação.  Assim, sugere-se também alta 

intensidade de orientação para explotação no grupo avaliado. 

Tabela 7 – Resultados dos indicadores da dimensão eficiência 
EFICIÊNCIA Discordo Concordo Média 
11 - Sou preocupado (a) em atingir resultados 6,9 93,1 5,03 
12 - Sou focado (a) em execução de atividades 10,5 89,5 4,66 
13 - Tenho mecanismos de controles sobre as minhas atividades 10,5 89,5 4,70 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Intensidade de ‘orientação estratégica’ 

Para avaliar a dimensão de ‘orientação estratégica ‘a escala foi composta por quatro 

indicadores. O objetivo foi avaliar o planejamento e orientação temporal com as quais os 

respondentes tomam decisões de ações de investimentos e de aprimoramentos pessoais.  

Após análise dos dados com PLS PM, identificou-se que o indicador ‘para mim o que 

importa é o momento presente’ não apresentou resultados estatísticos adequados, e, portanto, 

não foi considerado nas análises e conclusões do estudo. 

Pelos resultados dos indicadores, constantes na Tabela 8, destaca-se o indicador ‘tenho 

como meta o aprimoramento pessoal durante toda a minha vida’, com 91,6% de respostas 

concentradas no agrupamento de ‘concordo’. Observa-se, assim, que o grupo embora jovem, 

declara se preocupar com o aprimoramento pessoal no longo prazo.  

Os resultados dos indicadores sugerem que o grupo avaliado é formado por indivíduos 

com orientação para o futuro. Assim, conforme modelo proposto por Popadiuk (2012), quanto 

maior a intensidade de orientação para longo prazo, maior também será a orientação para 

exploração. Assim, identifica-se pelo exposto que os respondentes apresentam características 

com intensidade mais fortemente relacionadas à exploração também na dimensão ‘orientação 

estratégica’. 

Tabela 8 – Resultados dos indicadores da dimensão orientação estratégica 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA Discordo Concordo Média 
17 - Planejo minha vida com visão de futuro 14,0 86,0 4,76 
18 - Plano de investimentos de longo prazo 4 17,6 82,4 4,58 
19 - Aprimoramento pessoal durante toda a  vida 5 8,4 91,6 4,96 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
*enunciados simplificados 
4 - Preocupo-me em ter um plano de investimentos de longo prazo  

5 - Tenho como meta o aprimoramento pessoal durante toda a minha vida 
 

Intensidade de ‘ práticas de inovação’ 

Para mensurar a dimensão ‘práticas de inovação’, utilizou-se parte da escala proposta 

por Kirton (1976). Foram utilizados treze indicadores, com o objetivo de avaliar aspectos 

referentes à criatividade, à capacidade de lidar com várias ideias ao mesmo tempo, além da 

aceitação e necessidade de mudanças frequentes. Após análise estatística dos dados, os 
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indicadores relacionados a seguir não apresentaram resultados adequados e foram 

desconsiderados para as análises estatísticas deste trabalho. 

• Apresento novas perspectivas para velhos problemas 

• Sou uma pessoa estimulante em qualquer situação pessoal ou profissional 

• Muitas vezes avalio que corro riscos ao agir de forma diferente do meu dia a dia 

• Gosto de modificar as rotinas já estabelecidas 

• Sou capaz de sustentar uma opinião contrária a alguém ou um grupo 

Os indicadores que apresentaram resultados estatísticos adequados foram agrupados 

em três fatores, referentes à ‘criatividade’, ‘mudanças’ e ‘versatilidade’, cujos resultados 

podem ser visualizados na Tabela 9. 

O fator ‘criatividade’ consolida quatro indicadores que mensuram se os indivíduos têm 

muitas ideias e a originalidade destas, além da criação de novas soluções de problemas. Neste 

fator, destaca-se o indicador ‘sempre penso em uma solução mesmo quando aparentemente 

não existe saída’, com percentual de 88% para o agrupamento ‘concordo’ e maior média 4,62, 

o que sugere que o grupo é criativo quando em situações em que precisam resolver problemas 

complexos. 

Os fatores ‘mudanças’ e ‘versatilidade’ foram compostos por dois indicadores cada. 

No fator ‘mudanças’, o indicador ‘prefiro que as mudanças ocorram de forma súbita’ teve 

maior percentual de respostas acumuladas no agrupamento ‘discordo’ (55,4%), que permite a  

interpretação de que o grupo tende a preferir que as mudanças ocorram de forma paulatina. 

As respostas aos indicadores do fator ‘versatilidade’ permitem identificar que o grupo 

avaliado tem tendência a lidar com várias ideias e problemas ao mesmo tempo, sugerindo que 

possuem habilidade de trabalharem com múltiplas atividades simultaneamente, identificado 

pelos altos percentuais de concordância de 80,1% e 75,5% referentes aos  indicadores ‘posso 

lidar com várias ideias novas ao mesmo tempo’ e ‘posso trabalhar com vários problemas ao 

mesmo tempo’, respectivamente. 

Os resultados dos indicadores e fatores constituintes desta dimensão permitem a 

interpretação de que o grupo avaliado tem tendências de comportamentos voltadas à inovação.  

Assim, sugere-se que o grupo apresenta características mais orientadas à exploração, pois 
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conforme defendido por Popadiuk (2012) quanto maior a intensidade de ‘prática de inovação’ 

maior a predominância de comportamentos orientados à exploração. 

Tabela 9 – Resultados dos indicadores da dimensão prática de inovação 

INOVAÇÃO Discordo Concordo Média 
CRIATIVIDADE (0,737) - - 3,63* 

21 - Sou uma pessoa que tem ideias originais 26,5 73,5 4,07 
23 – Solução para problemas sem saída 5 12,0 88,0 4,62 
24 – Cria mais rápido do que aprimora 6 46,7 53,3 3,61 
26 - Considero-me uma pessoa que tem muitas ideias 24,7 75,3 4,16 
MUDANÇAS (0,524)   4,11* 
31 - Sou capaz de sustentar uma opinião contrária a alguém ou  grupo 13,5 86,5 4,65 
33 - Prefiro que as mudanças ocorram de forma súbita 7 55,4 44,6 3,26 
VERSATILIDADE (0,529)   4,26* 
22 - Posso lidar com várias idéias novas ao mesmo tempo 19,9 80,1 4,30 
30 - Posso trabalhar com vários problemas ao mesmo tempo 24,5 75,5 4,19 
    

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
*Média calculada pelos escores pelo modelo PLS-PM 
5 - Sempre penso em uma solução mesmo quando aparentemente não existe saída 
6 - Sou mais rápido (a) para criar algo novo do que para aprimorar o que já existe 
7 - Prefiro que as mudanças que tenham alguma relação comigo ocorram de forma súbita 
 
 

Para atender ao objetivo específico 2, que pode ser descrito como a  identificação da 

magnitude das médias e das proporções de concordância e de discordância com os indicadores 

da prontidão para tecnologia entre os alunos de graduação, de acordo com as quatro 

dimensões do modelo de Parasuraman (2000) serão apresentadas  as Tabelas cujas 

numerações variam de 10 a 13, que consolidam os resultados das respostas referentes às 

dimensões de ‘desconforto’, ‘insegurança’. ‘otimismo’ e ‘novidade tecnológica’, constituintes 

do modelo proposto por este autor. 

Intensidade de ‘desconforto’ 

Na pesquisa realizada,  a dimensão desconforto foi avaliada por dez indicadores, cujos 

conteúdos de suas proposições se relacionavam à facilidade de uso e inteligibilidade dos 

manuais e sistemas, ao sentimento de desconforto em momentos de falha de equipamentos e à 

confiabilidade no uso de sistemas e máquinas em vez de interação com pessoas.   

Conforme pode ser visualizado na Tabela 10, destaca-se nesta dimensão a alta 

concentração na categoria ‘concordo’ (89,8%) para o indicador ‘Muitas novas tecnologias 

facilitam o processo de captura de informações pessoais por parte do governo e das 

empresas’, indicando que há forte percepção de que as tecnologias facilitam a captura 

indevida de informações.  
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De acordo com identificação de  maior concentração na categoria ‘discordo’ (64,8%) 

para o indicador ‘eu considero que os sistemas de TI não são desenvolvidos para serem 

utilizados por pessoas comuns’, pode-se verificar que embora os respondentes apresentem 

desconforto com relação à tecnologia, entendem que os sistemas de TI são desenvolvidos para 

serem utilizadas por pessoas comuns, ou seja, são adequados para serem utilizados por 

pessoas que não possuam conhecimentos específicos em tecnologias. Os resultados também 

revelam que, apesar da presença de desconforto, ao comprar um produto de tecnologia, o 

grupo pesquisado prefere equipamentos com mais funcionalidades, explicitado pelo alto 

percentual de discordância (78,6%) no indicador ‘se compro um produto ou serviço de alta 

tecnologia eu prefiro um modelo mais básico em vez de um produto com mais 

funcionalidades’. 
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Tabela 10 – Resultados das respostas dimensão desconforto 

DESCONFORTO Discordo Concordo Média 
34 - O suporte técnico é pouco útil porque as explicações são difíceis 8 58,4 41,6 3,24 
35 - Os sistemas de TI não são desenvolvidos para pessoas comuns9 64,8 35,2 2,94 
36 - Os manuais de produtos tecnologia não são elaborados em linguagem clara10 45,9 54,1 3,62 
37 - Quando eu solicito suporte técnico me sinto como obtendo vantagem11  59,4 40,6 3,16 
38 - Prefiro um modelo mais básico em vez produto com mais funcionalidades12 78,6 21,4 2,34 
39 – É desagradável ter problema com equipamento em apresentações13 15,1 84,9 5,01 
40 – Cuidado ao substituir pessoas por tecnologias/tecn. passíveis de falhas 14 32,7 67,3 4,05 
41 - Muitas novas tecnologias apresentam riscos desconhecidos 15 30,6 69,4 3,95 
42 - Tecnologias facilitam captura indevida de informações pessoais 16 10,2 89,8 4,89 
43 - A tecnologia falha nos momentos que mais precisamos dela 17 51,0 49,0 3,46 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

8- O suporte técnico sobre problemas de TI é pouco útil porque as explicações são difíceis de 
serem entendidas 
9 - Eu considero que os sistemas de TI não são desenvolvidos para serem utilizados por 
pessoas comuns 
10 - Os manuais de produtos de alta tecnologia não são elaborados em linguagem clara 
11 - Quando eu solicito suporte técnico sobre produtos ou serviços de alta tecnologia eu me 
sinto como obtendo vantagem de alguém que conhece mais do que eu 
12 - Se compro um produto ou serviço de alta tecnologia eu prefiro um modelo mais básico 
em vez de um produto com mais funcionalidades 
13 - É desagradável quando eu tenho um problema com um equipamento de alta tecnologia no 
momento de alguma apresentação 
14 - Deveríamos ter cuidado ao substituir pessoas experientes por tecnologias porque as 
tecnologias são passíveis de falhas técnicas 
15 - Muitas novas tecnologias apresentam riscos desconhecidos para as pessoas e sua 
segurança que somente são descobertos após a sua utilização 
16 - Muitas novas tecnologias facilitam o processo de captura de informações pessoais por 
parte do governo e das empresas 
17 - A tecnologia parece que sempre falha nos momentos que mais precisamos dela 

 

Intensidade de ‘insegurança’ 
 

Para mensurar a dimensão ‘insegurança’, foram avaliados pontos como importância 

dada ao contato humano nas transações eletrônicas, confiança no sigilo e disponibilização dos 

dados nesse tipo de transação e confiabilidade da efetiva realização das transações.  Para 

avaliar esta dimensão, foram utilizados nove indicadores.  

Pela análise da Tabela 11, destaca-se nesta dimensão a alta média (5,27) e alto 

percentual de concordância  (93,9%) para o indicador ‘qualquer que seja a transação 

eletrônica eu sempre verifico se não cometi algum engano antes de finalizar’. Estes resultados 

são consistentes com as médias relativamente baixas dos indicadores ‘não me sinto 

confortável de que a internet seja o local mais apropriado para eu colocar minhas 

informações’, que apresentou média de 3,59 e ‘sinto confiança em fazer transações que sejam 

feitas apenas online’, com média de 3,58.  Assim, como os respondentes não declaram 
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intensidade de confiança em transações apenas online e não se sentem confortáveis de que a 

internet seja segura para informações, o grupo sente a forte necessidade de conferência dos 

dados antes de finalizar as transações eletrônicas.  

Em conjunto, estes indicadores refletem a alta predominância de insegurança com 

relação à tecnologia.  

 
Tabela 11 – Resultados das respostas dimensão insegurança 

INSEGURANÇA Discordo Concordo Média 
44 - O contato humano é importante quando eu estou realizando negócios 6,9 93,1 5,05 
45 -Prefiro conversar com pessoas e não com computadores18 13,3 86,7 4,96 
46 - Não considero que a internet seja local apropriado colocar informações19 48, 0 52,0 3,59 
47 – Considero seguro informar dados do cartão de crédito via computador 48,0 52,0 3,44 
48 – Preocupação com visualização indevida de  informações pela internet 20 15,3 84,7 4,62 
49 - Considero seguro realizar qualquer transação financeira online 49,0 51,0 3,39 
50 - Sinto confiança em fazer transações que sejam feitas apenas online 42,6 57,4 3,58 
51 - Qualquer transação eletrônica deveria ser confirmada por escrito21 20,4 79,6 4,59 
52 – Verifico engano antes de finalizar qualquer transação eletrônica22 6,1 93,9 5,27 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
18 – Quando contato uma empresa, prefiro conversar com pessoas e não com computadores 
19  -  Não me sinto confortável de que a internet seja o local mais apropriado para eu colocar 
minhas informações 
20 - Eu me preocupo com o fato de que as informações que eu envio pela Internet sejam 
vistas por outras pessoas 

21 -  Qualquer transação eletrônica que eu faço deveria ser confirmada de forma escrita (e-
mail, correio convencional, por exemplo) 
22 - Qualquer que seja a transação eletrônica eu sempre verifico se não cometi algum engano 
antes de finalizar 
 
Intensidade de ‘otimismo’ 

 

Para avaliar a dimensão otimismo, são analisados dez indicadores, cujas proposições estão 

relacionadas a aspectos de mobilidade, flexibilidade, controle, customização de atividades e 

desafios na aprendizagem de novas tecnologias.  

Nesta dimensão, conforme pode ser observado na Tabela 12, destacam-se as altas 

médias dos indicadores ‘a tecnologia me permite mais mobilidade’ (5,26) e ‘eu gosto de 

aplicativos que me permitem ajustes às minhas necessidades’ (5,03) e também seus 

percentuais na categoria ‘concordo’, de 95,7% e 93,6% respectivamente. Assim, identifica-se 

que os resultados consistentes sobre a percepção de que o grupo aprecia ferramentas que 

permitem ajustes de acordo com as necessidades individuais e ferramentas tecnológicas que 

permitam maior mobilidade na realização das tarefas do dia a dia.  

Se destacam também as respostas ao indicador ‘aprender a tecnologia é mais 

recompensador para mim do que o próprio uso da tecnologia’, que apresentou a média mais 

baixa (3,75)  e os maiores percentuais na categoria ‘discordo’ (38,8%) dentre os indicadores 
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desta dimensão. Este dado reflete que embora os níveis de otimismo com relação à tecnologia 

sejam altos, o grupo concorda moderadamente com o fato de que aprender tecnologia é mais 

recompensador do que o uso dela.  

Tabela 12 – Resultados das respostas da dimensão otimismo 

OTIMISMO Discordo Concordo Média 
53 - A tecnologia me proporciona mais controle sobre minhas atividades diárias 7,9 92,1 4,90 
54 - Novas tecnologias são mais convenientes do que os convencionais 23 15,6 84,4 4,53 
55 - Não fico limitado aos horários convencionais das atividades econômicas 24 14,3 85,7 4,61 
56 - Eu prefiro utilizar sempre os últimos lançamentos tecnológicos 26,0 74,0 4,26 
57 - Eu gosto de aplicativos que me permitem ajustes às minhas necessidades 6,4 93,6 5,03 
58 - A tecnologia permite que eu seja mais eficiente em minhas atividades 6,9 93,1 4,95 
59 - Eu considero que as novas tecnologias são intelectualmente mais estimulantes 12,5 87,5 4,70 
60 - A tecnologia me permite mais mobilidade 4,3 95,7 5,26 
61 - Aprender é mais recompensador do que o próprio uso da tecnologia 25 38,8 61,2 3,75 
62 - Eu confio de que o computador realiza de forma precisa o que é solicitado 26 22,7 77,3 4,31 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
23 - Os produtos ou serviços que usam novas tecnologias são mais convenientes para mim do 
que os produtos ou serviços convencionais 
24 - Eu gosto de realizar negócios por computadores porque não fico limitado aos horários 
convencionais das atividades econômicas 
25 - Aprender a tecnologia é mais recompensador para mim do que o próprio uso da 
tecnologia 
26- Eu tenho confiança de que o computador realiza de forma precisa o que lhe é solicitado  

 
Intensidade de ‘novidade tecnológica’ 
 

Parasuraman (2000) defende que um dos fatores contribuintes para que haja maior 

índice de prontidão para tecnologia é a ‘novidade tecnológica’. Os indicadores propostos pelo 

autor para mensuração desta dimensão sugerem a análise do pioneirismo na adoção de novas 

tecnologias, desafios com novidades tecnológicas e a capacidade de identificar novas 

tecnologias sem a ajuda de outras pessoas.  Para mensurar esta dimensão, utilizou-se seis 

indicadores. 

Pode-se perceber, pela avaliação da Tabela 13, que os respondentes entendem terem 

menos problemas do que outras pessoas no uso de novas tecnologias, de acordo com o alto 

percentual de concordância (80,6%) para o indicador ‘eu avalio que tenho menos problemas 

do que outras pessoas no processo de uso de novas tecnologias a meu serviço’. Mesmo com 

esta avaliação positiva, nota-se o alto percentual de discordância (59,4%) para o indicador 

‘em geral, sou um dos primeiros do meu círculo de amigos na aquisição de novas 

tecnologias’, que reflete que embora entenda ter menos problemas do que outras pessoas com 

relação às  novas tecnologias, o   grupo tem tendência a não ser pioneiro na aquisição destas. 
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Tabela 13 – Resultados das respostas da dimensão novidade tecnológica 

NOVIDADE TECNOLOGICA Discordo Concordo Média 
63 - As pessoas de meu relacionamento me orientam sobre novas tecnologias 28,1 71,9 4,04 
64 - Em geral, sou um dos primeiros na aquisição de novas tecnologias 27 59,4 40,6 3,14 
65 - Eu posso identificar novas tecnologia sem a ajuda de outras pessoas28 33,4 66,6 3,96 
66 - Eu acompanho os desenvolvimentos tecnológicos de minha área de interesse 29,3 70,7 4,15 
67 - Eu aprecio o desafio de identificar aplicativos de alta tecnologia 39,5 60,5 3,83 
68 - Tenho menos problemas processo de uso de novas tecnologias a meu serviço 29 19,4 80,6 4,37 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
27 - Em geral, sou um dos primeiros do meu círculo de amigos na aquisição de novas 
tecnologias 
28 - Eu posso identificar novos produtos e serviços de alta tecnologia sem a ajuda de outras 
pessoas 
29 – Eu avalio que tenho menos problemas do que outras pessoas no processo de uso de 
novas tecnologias a meu serviço 
 
 
4.3. Análise do modelo de mensuração para exploração e explotação  

As análises apresentadas a partir deste ponto tiveram como finalidade a obtenção de 

indicadores para exploração e explotação, com base na técnica de equações estruturais pela 

ferramenta PLS-PM. Dessa maneira, o indicador para exploração foi resultante do modelo que 

envolvia as dimensões ‘práticas de conhecimento’, ‘práticas de inovação’ e ‘orientação 

estratégica’.  O indicador para explotação foi resultante da combinação entre os indicadores 

associados com a dimensão ‘eficiência’. A Figura 8 apresenta os dois modelos considerando-

se suas dimensões e os indicadores utilizados para os cálculos das variáveis latentes de 

primeira ordem: ‘práticas de inovação’, ‘práticas de conhecimento’, ‘orientação estratégica’ e 

‘eficiência’. Ressalta-se que para a dimensão ‘práticas de conhecimento’, os indicadores 

ficaram agregados em dois fatores: ‘interação’ e ‘capacitação’. Para a dimensão ‘práticas de 

inovação’ foram originados três fatores: ‘mudança’, ‘criatividade’ e ‘versatilidade’. A 

dimensão ‘orientação estratégica’ ficou definida com apenas um fator.   
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Figura 8 – Modelos utilizados para o cálculo de orientação para exploração e para 
explotação. 

 

      

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

As siglas grafadas nos retângulos se referem a legendas dos indicadores utilizados na 

composição de cada um dos fatores/ variáveis  do modelo. 

A análise, visando o cálculo de um único indicador como resultante da combinação 

dos indicadores das três dimensões relativas à exploração, envolveu duas técnicas: a primeira 

consistiu na análise de componentes principais (PCA) que se destinou a eliminar itens com 

baixos níveis de comunalidade, refletindo-se nos resultados da validade convergente, bem 

como na confiabilidade e na validade discriminante  (PETT, LACKEY,  SULLIVAN, 2003). 

A segunda técnica consistiu na análise fatorial confirmatória pelo uso da metodologia 

de estimação PLS-PM (Path Least Squares Modeling – Path Modeling). O objetivo desta 

técnica foi examinar a validade convergente e validade discriminante dos construtos 

exploração e explotação (ANDERSON, GERBING, 1988) pelo uso do PLS-PM por que: 1) 

“é recomendável no estágio inicial do desenvolvimento teórico em vista de testar e validar 

modelos exploratórios” (HENSELER, RINGLE, SINKOVICS, 2009, p. 282); 2) “PLS-PM é 

frequentemente considerado mais apropriado que o LISREL quando a ênfase é na previsão, 
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uma vez que ele tenta maximizar a variância explicada no construto dependente 

(HENSELER, RINGLE,  SINKOVICS, 2009 ; CHIN; DIBBERN, 2010). O modelo 

desenvolvido para exploração (variável latente de terceira ordem) envolveu duas variáveis 

latentes reflexivas de segunda ordem: ‘práticas de conhecimento’ e ‘práticas de inovação’ e 

uma variável latente de primeira ordem denominada ‘orientação estratégica’. Já o modelo para 

explotação foi baseado apenas em três indicadores relativos à dimensão ‘eficiência’, sendo 

considerada uma variável latente de primeira ordem. 

A variável latente de segunda ordem ‘práticas de conhecimento’ foi composta por duas 

variáveis latentes de primeira ordem, sendo elas, a ‘interação’ e a ‘capacitação’, cada uma 

delas contendo três indicadores. 

Da mesma forma, a variável latente ‘práticas de inovação’, foi composta por três 

variáveis de primeira ordem, denominadas ‘criatividade’, ‘efeitos de mudanças’ e 

‘versatilidade’ a primeira contendo quatro indicadores e as duas últimas contendo dois 

indicadores cada.  

A modelagem das variáveis latentes de segunda e terceira ordens atenderam às 

recomendações de Wetzels, Odekerken-Schrorder e Van Oppenn (2009) com a repetição dos 

indicadores das variáveis latentes de primeira ordem nas variáveis latentes de segunda ordem 

e as de segunda ordem na terceira ordem. Em outras palavras, todos os indicadores das 

variáveis latentes de primeira ordem ficaram também inseridos na variável latente de terceira 

ordem.  Os fatores, suas respectivas cargas fatoriais e t-values podem ser visualizados na 

Tabela 15. 

 

Validade convergente dos indicadores de exploração e explotação 

Para a análise da validade convergente, três critérios foram adotados como proposto 

por Hair Jr, Babin, Money e Samouel (2005): cargas fatoriais superiores a 0,7; AVE – 

variância média extraída superior 0,5 e os valores de t maiores que 1,96 (ou p<0,05).  A 

visualização do modelo, contendo as estatísticas referentes aos coeficientes e aos t-values 

podem ser visualizadas nas Figuras 9 e 10, respectivamente. 
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Figura 9 - Estatísticas relativas aos coeficientes 
Fonte: Elaborado pela autora (2012) 

 

 

Figura 10 -  Estatísticas relativas ao t-values 
Fonte: Elaborado pela autora (2012) 
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Tabela 14 – Cargas cruzadas – exploração e explotação (*) 

Painel A 
DIMENSÕES E INDICADORES  

Média 
EXPLORAÇÃO 

1 2 3 

1 - Práticas de conhecimento 4,20 - - - 
F1 – Interação 4,36 0,684 - - 
Prefiro aprender sozinho(a)1 3,65 0,712 -0,026 -0,028 
Constantemente busco interação social 4,90 0,664 0,201 0,102 
Aprendizado em grupo traz mais resultados do que o 
individual 

4,40 0,839 0,134 0,106 

F2 – Capacitação 4,08 0,773 - - 
Busca de novos conhecimentos em fontes diversas 4,60 0,515 0,156 0,241 
Busca de conhecimentos em processos formais 3,86 0,759 0,062 0,250 
Procura de cursos que aumentem a capacitação 3,90 0,854 0,158 0,351 
2 – Prática de Inovação 4,08 - -  
F3 – Criatividade 4,10  0,920  
Sou uma pessoa que tem ideias originais 4,07 0,116 0,835 0,079 
Sempre penso em soluções mesmo quando não há saída 4,62 0,146 0,581 0,130 
Sou mais rápido para criar do que para aprimorar 3,60 0,176 0,751 0,085 
Considero-me uma pessoa que tem muitas ideias 4,15 0,172 0,811 0,135 
F4 – Efeitos de mudanças 3,63  0,504  
Preciso do estímulo da mudança no meu dia-a-dia 3,89 0,168 0,919 -0,015 
Prefiro mudanças súbitas 3,26 0,083 0,700 -0,016 
F5 – Versatilidade 4,25  0,669  
Posso lidar com várias ideias novas ao mesmo tempo 4,30 0,097 0,930 0,037 
Posso trabalhar com vários problemas ao mesmo tempo 4,19 0,055 0,677 0,077 
3 - Orientação estratégica 4,76 - - 0,527 
Planejo minha vida com visão de futuro 4,75 0,280 0,079 0,798 
Tenho como meta aprimoramento pessoal toda a vida 4,96 0,215 0,127 0,675 
Preocupo-me com plano de investimento de longo prazo 4,58 0,275 0,049 0,771 

(1) Reversa para ‘Prefiro aprender em grupo’ 

Painel B 
Explotação (Eficiência) Média Carga Fatorial 

4,84 - 
Sou preocupado em atingir resultados 5,03 0,902 
Sou focado em execução de atividades 4,66 0,694 
Tenho meus próprios mecanismos de controle 4,70 0,434 
(*) Enunciados simplificados e médias de fatores e variáveis latentes baseadas no PLS-PM 

Fonte: Elaborado pela autora (2012)  

Conforme pode ser observado na Tabela 14, a maioria dos indicadores apresentou um 

fator de carga maior que 0,7, mostrando que, para estes critérios, o modelo foi adequado em 

termos de sua validade convergente. Embora a carga fatorial de alguns indicadores tenha 

ficado abaixo do valor idealmente sugerido por Hair et al.(2005),  considerou-se estes valores 

adequados, considerando argumentos de Hair, Anderson, Tatham e Black (1998), que 

apresentam uma tabela mostrando que uma regra de aceitação da carga fatorial baseada no 

tamanho da amostra e a significância estatística.  Para estes autores, uma amostra que 
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contempla acima de 350 respondentes, o valor aceitável é 0,30. Portanto, os valores das 

cargas fatoriais verificadas nos itens descritos podem ser considerados aceitáveis.  

A análise da variância extraída média, AVE, (Tabela 15) também é uma estatística que 

reforça a validade convergente. Exceto para a variável latente de terceira ordem “exploração”, 

que ficou situada muito próxima do valor limite de aceitação, para todas as demais variáveis 

latentes a estatística foi considerada adequada.  

A confiabilidade composta foi considerada adequada para todos os fatores e variáveis 

latentes.  

Conforme pode-se observar na Tabela 15, embora a maioria dos Alphas de Cronbach 

tenham ficado abaixo do valor desejado, ainda assim, Hair et al. (2005) argumentam que, em 

pesquisa de caráter exploratório eles podem se situar em patamares inferiores a 0,600. 

Tabela 15 - Estatísticas sobre  validade convergente e confiabilidade 

Variável Latente 
Carga 
fatorial 

t-value AVE Confiabilidade 
Composta 

Alpha 
Cronbach 

Média 

VL Exploração – 3ª. Ordem - - 0,455 0,707 -  
VL -Práticas de conhecimento 0,620 6,72 0,532 0,701 - 4,20 
 F1 - Interação 0,683 4,97 0,550 0,784 0,590 4,36 
 F2 – Capacitação 0,774 6,26 0,524 0,760 0,532 4,09 
VL - Inovação – 2ª. Ordem 0,838 20,09 0,515 0,751 - 4,08 
F3 – Criatividade 0,920 65,69 0,564 0,836 0,737 4,11 
F4 – Efeitos de mudanças 0,504 7,45 0,664 0,795 0,524 3,63 
F5 – Versatilidade 0,669 14,28 0,662 0,792 0,529 4,26 
VL - Orientação estratégica 0,527 6,42 0,562 0,793 0,607 4,77 
VL - Explotação (Eficiência)  - - 0,500 0,731 0,525 4,84 
Recomendação >0,70 >1,96 >0,50 >0,70 >0,70 - 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Pelo exame da Tabela 15 verifica-se que nem todas as cargas fatoriais apresentaram 

valores maiores que 0,7. A variável latente ‘práticas de conhecimento’(0,620), o fator 

‘interação’ (0,683) e o fator ‘versatilidade’(0,669) ficaram muito próximos do limite 

desejável. No entanto, para os fatores ‘efeitos de mudança’ (0,504), e a variável latente 

‘orientação estratégica’ (0,527), as cargas fatoriais se afastaram do limite desejável. Mas, da 

mesma forma como exposto anteriormente, como o tamanho da amostra superou 350 casos, 

Hair, Anderson, Tatham e Black (1998, p.112), avaliam que elas sejam adequadas. 
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Validade Discriminante 

Para a análise da validade discriminante, dois critérios foram utilizados: as cargas fatoriais no 

construto focal maior do que as cargas em outros construtos (Tabelas 16), além de verificar as 

correlações entre as variáveis latentes, cujos valores devem ser inferiores a raiz quadrada dos 

índices AVE para cada construto (FORNELL, LARCKER, 1981). Resulta da Tabela 16 que 

indica que eles são mais baixos do que a AVE (diagonal principal), revelando validade 

discriminante também por esse critério.  

Tabela 16- Correlações entre variáveis latentes de 1ª e 2ª. ordens 

Dimensões para exploração e explotação 1 2 3 4 
1.Práticasde conhecimento 0,729 - - - 
2. Práticas de inovação 0,216 0,718 - - 
3. Orientação estratégica 0,343 0,115 0,749 - 
4. Explotação (Eficiência) 0,150 0,000 0,283 0,707 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
Nota 1: A raiz quadrada dos valores de AVE estão inseridas na diagonal principal visando 
caracterizar a validade discriminante.  
Nota 2 : Todas as correlações são significantes ao nível de 5% (n=100, poder=0,8, two-tail) e 
significantes ao nível de 1%, calculados pelo G*Power3 – (FAUL, ERDFELDER, LANG, 
BUCHNER, 2007). 
 

4.4  Caracterização da tipologia do aluno quanto às orientações para exploração, para 

explotação ou para ambidestria. 

Para a caracterização do aluno segundo a sua orientação predominante visando a 

verificação da hipótese principal desta dissertação foi adotado o seguinte critério. Pelo PLS-

PM foram calculados os escores para as variáveis latentes ‘exploração’ e ‘explotação’. Com 

esses dois grupos de escores com 392 casos cada um foram processadas duas análises de 

clusters utilizando-se do SPSS versão 15: uma para os escores de exploração e outra para os 

escores de explotação.  Para cada uma dessas análises de clusters obteve-se duas categorias de 

alunos.  

Uma categoria cujas médias dos escores eram maiores e outra cujas médias eram 

menores. Dessa forma, pode-se identificar uma categoria caracterizada como ALTO em 

exploração e outra caracterizada como BAIXO em exploração. Da mesma forma, uma 

categoria caracterizada como ALTO para explotação e uma categoria caracterizada como 

BAIXO para explotação. Mediante a combinação dessas quatro categorias, foi possível a 

identificação de outros quatro categorias, cuja distribuição é apresentada na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Tipologia dos alunos segundo as orientações para exploração, explotação e 

ambidestria predominantes.  

EXPLOTAÇÃO EXPLORAÇÃO TOTAL 
Médias altas Médias baixas  

Médias altas 146 - FORTE orientação para 
exploração e para explotação 

114 - FORTE orientação 
para explotação 

260 

Médias baixas 54 - FORTE orientação para 
exploração 

78 - FRACA orientação 
para exploração e para explotação 

132 

TOTAL 200 192 392 

Fonte: Adaptado de  Cao, QCao, Gdajlovic e Zhang (2009) 

  
Note-se pela Tabela 17 a predominância de dois tipos de ambidestria. Uma que 

considera médias altas tanto para o indicador de exploração como para o de explotação. Nesse 

caso, 146 alunos se classificaram nessa categoria. A outra se refere aos alunos cujos escores 

tanto para exploração como para explotação foram baixos. Cao et al. (2009) avaliam que esta 

alternativa seja possível.  Referem-se à: i) utilização equilibrada entre explotação e exploração 

e, ii) combinação de ambas orientações. Apresentam uma ilustração, conforme apresentado no 

Quadro 1, com o objetivo de gerar considerações sobre a conceituação de ambidestria.   

Quadro 1 – Exemplo de perfil de ambidestria para duas empresas genéricas 

  
 
Firma 

 
Intensidade de 

exploração 

 
Intensidade de 

explotação 

Intensidade de 
ambidestria baseada em 

equilíbrio entre 
explotação e exploração 

Intensidade de 
ambidestria baseada na 

combinação entre 
explotação e exploração 

A 10 5 Baixo Alto 
B 5 5 Alto Baixo 

Fonte: Adaptado de  Cao, QCao, Gdajlovic e Zhang (2009) 

 

A firma A tem um grau 10 para exploração e um grau 5 para explotação. A firma B 

tem o grau 5 para exploração e 5 para explotação. Cao et al. (2009) levantam a questão: Qual 

firma é mais ambidestra? Como resposta, afirmam que depende da forma como o pesquisador 

conceitua a ambidestria. Se ambidestria for conceituada como o equilíbrio entre explotação e 

exploração, então a firma B seria mais ambidestra do que a firma A. Porém, se a conceituação 

envolver a combinação de exploração com a explotação, a firma A seria caracterizada como 

mais ambidestra do que a firma B. Concluem que, decorrente da forma como o pesquisador 

define a ambidestria, fica difícil a comparação entre estudos desenvolvidos pelos vários 

pesquisadores sobre o tema.  

Essa tipologia apresentada no Quadro 1 foi associada aos respectivos alunos na base 

de dados original e foi aplicado o teste estatístico baseado na análise de variância – ANOVA, 

visando à verificação da hipótese, aqui retomada: 
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Ho: As avaliações médias dos indicadores de prontidão para tecnologia diferem 

segundo a orientação exploratória, exploratória ou ambidestra. 

4.5  Relacionamento entre as tipologias de indivíduos e a prontidão para tecnologia 

O conceito de ‘prontidão para tecnologia’ foi caracterizado conforme proposto por 

Parasuraman (2000), como sendo composto por quatro dimensões: ‘otimismo’, ‘novidade 

tecnológica’, ‘insegurança’ e ‘desconforto’. A análise foi feita considerando-se cada dimensão 

separadamente devido as suas características específicas: duas eminentemente envolvendo 

fatores contribuintes – ‘otimismo e ‘novidade tecnológica’ e duas envolvendo fatores 

inibidores – ‘insegurança’ e ‘desconforto’. Em razão dos valores dos Alpha de Cronbach 

terem sido considerados adequados, com a exceção daqueles relativos à dimensão 

‘insegurança’, as análises levaram em consideração cada indicador. Portanto, para a 

verificação da hipótese principal deste estudo, a comparação das médias, de acordo com as 

orientações para exploração, explotação ou ambidestria, foi feita para cada indicador relativo 

à prontidão para tecnologia.  

As tabelas com os resultados obtidos na pesquisa para cada dimensão identificada por 

Parasuraman(2000), serão apresentadas adiante. Nessas tabelas, se apresenta as médias 

obtidas para cada indicador, de acordo com as categorias de indivíduos, avaliados conforme a 

sua ‘orientação mais voltada para explotação’ (Categoria 1), ‘ alta orientação para exploração 

e explotação’ (Categoria 2), ‘baixa orientação para exploração e explotação’ (Categoria 3) e 

‘orientação mais voltada para exploração’ (Categoria 4). 

Assim como na mensuração das orientações para exploração ou explotação as médias 

refletem os resultados das respostas e podem ter variações de 1 a 6 pontos, que correspondem 

a escala de ‘discordo totalmente’, ‘discordo muito’, ‘discordo pouco’, ‘concordo pouco’, 

‘concordo muito’ e ‘concordo totalmente’, com valores crescentes de 1 a 6, respectivamente. 

Assim, quanto maior a média, maior será a concordância com a questão proposta no 

indicador.  

Visando identificar se a escala de Parasuraman (2000) revelava validade para  a 

amostra selecionada de alunos foi calculado o Alpha de Cronbach envolvendo os indicadores 

de cada uma das quatro dimensões do modelo de prontidão para tecnologia. As dimensões 

‘desconforto’ (0,663), ‘otimismo’ (0,800), ‘novidade tecnológica’ (0,810) apresentaram os 

valores considerados adequados. Entretanto, para a dimensão ‘insegurança’ os Alpha de 

Cronbach resultou em 0,386, revelando que os indicadores desta dimensão não se ajustaram à 

amostra de alunos. Contudo, visando não descaracterizar a escala de Parasuraman(2000), 
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preferiu-se não descartar indicadores dessa dimensão, fato que reduziu, de certa forma, a 

validade integral da escala aplicada a alunos.       

Na última coluna das tabelas, são apresentadas as significâncias, obtidas a partir da  

análise de variância - ANOVA. Segundo Hair et al. (2005), a ANOVA é utilizada para avaliar 

as diferenças estatísticas entre as médias de dois ou mais grupos. Os autores sugerem que para 

que haja significância estatística considerável, é necessário que a significância seja inferior a 

0,05. 

Para identificar a localização das diferenças significativas foi utilizado o teste de 

Scheffe, que segundo Hair et al. (2005) é o método mais conservador para avaliação de 

diferenças significativas entre médias de grupos.  

Assim como descrito na estatística descritiva para os conceitos de exploração e 

explotação, os enunciados dos indicadores serão reduzidos nas Tabelas, com a finalidade de 

melhor visualização dos dados. 

Desconforto 

Para Parasuraman (2000) a dimensão desconforto pode ser avaliada em itens 

relacionados à facilidade de uso e inteligibilidade dos manuais e sistemas, sentimento de 

desconforto e momentos de falha de equipamentos e confiabilidade no uso de sistemas e 

máquinas em vez de interação com pessoas.  

Pode-se identificar, pela Tabela 18, que o grupo avaliado entende que os sistemas de 

TI são desenvolvidos para pessoas comuns, analisado pelas respostas do indicador ‘eu 

considero que os sistemas de TI não são desenvolvidos para serem utilizados por pessoas 

comuns’ que apresenta médias de 2,92 (Categoria 1), 3,03(Categoria 2), 2,90(Categoria 3) e 

2,80(Categoria 4), sendo que todas as médias se concentram  abaixo ou muito próximo do 

ponto médio da escala (3,0), ou seja, os respondentes, independente da Categoria de 

orientação na qual estão inseridos,  tendem a discordar do indicador, que é a negação da 

percepção de que os sistemas são desenvolvidos para pessoas comuns. 

Pode-se observar também que, independente das categorias na qual se classificam, os alunos 

preferem produtos com mais funcionalidades a produtos mais básicos, verificado pelas baixas 

médias no indicador ‘se compro um produto ou serviço de alta tecnologia eu prefiro um 

modelo mais básico em vez de um produto com mais funcionalidades’nota-se, que mesmo 

indivíduos da Categoria 1, que apresentam  maior tendência à explotação, ou seja, grupos que 

tendem a ser mais conservadores, mais avessos a riscos e mudanças declaram preferir mais 
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funcionalidades nos equipamentos eletrônicos, apresentando média de 2,34 para este 

indicador. 

Tabela 18 – Resultados das médias consolidadas dimensão desconforto 

DESCONFORTO Tipologia de orientação  
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 

4 
Média Sig* 

34 - Suporte técnico de TI é pouco útil30 3,29 3,25 3,22 3,17 3,24 0,958 

35 - Sistemas de TI não são desenvolvidos para pessoas comuns 31 2,92 3,03 2,90 2,80 2,94 0,755 

36 - Os manuais em linguagem pouco clara 32 3,54 3,60 3,69 3,74 3,62 0,811 

37 – Sentimento de obtenção de vantagem quando solicita apoio 33 3,17 3,17 3,18 3,09 3,16 0,985 

38 – Prefiro produtos básicos em vez de mais funcionalidades 34 2,34 2,25 2,63 2,15 2,34 0,177 

39 – Desagradável ter problemas com equipamentos em apresentações 35 5,07 5,05 4,96 4,79 5,01 0,590 

40 – Substituição de pessoas por tecnologias 36 3,98 4,13 4,10 3,90 4,05 0,643 

41 - Novas tecnologias apresentam riscos desconhecidos 37 3,92 3,95 3,97 3,98 3,95 0,986 

42 -  Tecnologias são passíveis de erros /permitem captura de dados 38 4,86 4,97 4,78 4,89 4,89 0,628 

43 - A tecnologia parece que falha nos momentos mais necessários 39 3,49 3,40 3,54 3,40 3,46 0,909 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
Enunciados simplificados 
Nota: 
Categoria  1: - FORTE orientação para explotação 
Categoria 2: - FORTE orientação para exploração e para explotação 
Categoria 3: - FRACA orientação para exploração e para explotação 
Categoria 4: - FORTE orientação para exploração 
30- O suporte técnico sobre problemas de TI é pouco útil porque as explicações são difíceis 
de serem entendidas 
31 - Eu considero que os sistemas de TI não são desenvolvidos para serem utilizados por 
pessoas comuns 
32 - Os manuais de produtos de alta tecnologia não são elaborados em linguagem clara 
33 - Quando eu solicito suporte técnico sobre produtos ou serviços de alta tecnologia eu me 
sinto como obtendo vantagem de alguém que conhece mais do que eu 
34 - Se compro um produto ou serviço de alta tecnologia eu prefiro um modelo mais básico 
em vez de um produto com mais funcionalidades 
35 - É desagradável quando eu tenho um problema com um equipamento de alta tecnologia no 
momento de alguma apresentação 
36 - Deveríamos ter cuidado ao substituir pessoas experientes por tecnologias porque as 
tecnologias são passíveis de falhas técnicas 
37 - Muitas novas tecnologias apresentam riscos desconhecidos para as pessoas e sua 
segurança que somente são descobertos após a sua utilização 
38 - Muitas novas tecnologias facilitam o processo de captura de informações pessoais por 
parte do governo e das empresas 
39 - A tecnologia parece que sempre falha nos momentos que mais precisamos dela 
 

Pela análise da significância, na Tabela 18 pode-se identificar que não são 

apresentadas diferenças estatísticas significantes entre as médias para as quatro Categorias 

apresentadas, pois todos os valores de sig são superiores a 0,05, o que  permite concluir que as 

médias não tiveram variações significativas para as diferentes categorias de orientação para 

exploração,  para explotação ou para ambidestria.  
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Insegurança 

Para avaliar esta dimensão, foram utilizados nove indicadores, cujos resultados das 

respostas podem ser observados na Tabela 19. Destaca-se que, independente do tipo de 

orientação para ‘exploração’, ‘explotação’ ou ‘ambidestria’, os alunos avaliaram com mais 

intensidade o indicador ‘qualquer que seja a transação eletrônica eu sempre verifico se não 

cometi algum engano antes de finalizar’ (5,27). Este resultado é coerente com outros três 

indicadores desta dimensão: ‘sinto-me seguro em realizar transações apenas online’ (3,58), 

‘não me sinto confortável de que a internet seja o local mais apropriado para eu colocar 

minhas informações’ (3,59) e ‘considero seguro realizar transações financeiras online’ (3,93). 

Isso porque enquanto o primeiro indicador recebeu uma avaliação mais favorável, os outros 

três receberam avaliações mais desfavoráveis, independente da Categoria de orientação para 

exploração, explotação ou ambidestria dos respondentes. 

Tabela 19 – Resultados descritivos da dimensão insegurança 

INSEGURANÇA Tipologia de orientação 
Média 

 
Sig* Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 

4 

44 - O contato humano importante quando realizo negócios 40 5,11 5,18 4,76 5,00 5,05 0,023 

45 - Prefere conversar com pessoas a computadores 41 4,91 5,09 4,85 4,87 4,96 0,395 

46 – Considero que a Internet não é apropriada para  colocar dados 42 3,54 3,67 3,76 3,20 3,59 0,173 

47 - Segurança  na informação cartão de crédito pela Internet 43 3,38 3,46 3,26 3,76 3,43 0,270 

48 – Preocupo-me com visualização indevida de dados pela Internet 44  4,54 4,73 4,52 4,63 4,62 0,548 

49 - Considero seguro realizar transações financeiras online 3,34 3,51 3,26 3,35 3,93 0,570 

50 - Sinto-me seguro em realizar transações apenas online 3,56 3,70 3,31 3,72 3,58 0,175 

51 -  Confirmação de  transação confirmada de forma escrita 45 4,74 4,51 4,51 4,61 4,59 0,568 

52 – Verificação de dados antes de finalizar transações 46 5,43 5,29 5,01 5,26 5,27 0,040 

Fonte: dados da Pesquisa (2012) 
Nota: 
Categoria  1: - FORTE orientação para explotação 
Categoria 2: - FORTE orientação para exploração e para explotação 
Categoria 3: - FRACA orientação para exploração e para explotação 
Categoria 4: - FORTE orientação para exploração 
40 - O contato humano é muito importante quando eu estou realizando negócios 
41 – Quando contato uma empresa, prefiro conversar com pessoas e não com computadores 
42  -  Não me sinto confortável de que a internet seja o local mais apropriado para eu colocar 
minhas informações 
43 - Considero que seja seguro informar dados de meu cartão de crédito via computador 
44 - Eu me preocupo com o fato de que as informações que eu envio pela Internet sejam 
vistas por outras pessoas 
45 -  Qualquer transação eletrônica que eu faço deveria ser confirmada de forma escrita (e-
mail, correio convencional, por exemplo) 
46 - Qualquer que seja a transação eletrônica eu sempre verifico se não cometi algum engano 
antes de finalizar 
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Pode-se identificar que também para a dimensão ‘insegurança’, não são apresentadas 

diferenças estatísticas significantes entre as médias para as quatro categorias apresentadas, 

pois todos os valores de sig são superiores a 0,05, conforme a última coluna da Tabela 19. 

Assim, entende-se que também nesta dimensão, não há variação significativa na magnitude 

das médias apresentadas para as diferentes Categorias consideradas. 

 

Otimismo 

Nesta dimensão, para todos os indicadores foram identificadas diferenças nos valores 

médios ao se comparar as orientações para exploração, explotação e ambidestria. Foram 

observadas diferenças estatísticas significantes (sig inferior a 0,05) entre as médias obtidas 

para todos os indicadores.  

Conforme pode ser observado na Tabela 20, nota-se que para seis, dos dez indicadores 

da dimensão, as médias mais altas estão concentradas nos respondentes classificados na 

Categoria 2 ‘forte orientação para exploração e para explotação’. Assim,  as médias para os 

indicadores ‘a tecnologia me proporciona mais controle sobre minhas atividades diárias’ 

(5,09), ‘os produtos ou serviços que usam novas tecnologias são mais convenientes para mim 

do que os produtos ou serviços convencionais’ (4,67) ‘eu gosto de realizar negócios por 

computadores porque não fico limitado aos horários convencionais das atividades 

econômicas’(4,90) e ‘a tecnologia permite que eu seja mais eficiente em minhas atividades’ 

(5,17), ‘aprender a tecnologia é mais recompensador para mim do que o próprio uso da 

tecnologia’ (4,01)  e ‘eu tenho confiança de que o computador realiza de forma precisa o que 

lhe é solicitado’ (4,51) são  significantemente mais intensas nos indivíduos classificados nesta 

Categoria. 
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Tabela 20 – Resultados descritivos da dimensão otimismo 
 Tipologia de Orientação 

Média Sig Categoria  
1 

Categoria  
2 

Categoria 
 3 

Categoria  
4 

53 - A tecnologia me proporciona mais controle sobre minhas atividades 47 4,841 5,09 4,681 4,831 4,90 0,012 

54 - Novas tecnologias são mais convenientes do que os convencionais 48 4,481 4,67 4,261 4,631 4,53 0,032 

55 - Não fico limitado aos horários convencionais 49 4,541 4,90 4,381 4,311 4,61 0,000 

56 - Eu prefiro utilizar sempre os últimos lançamentos tecnológicos 4,091 4,512 3,911 4,462 4,26 0,001 

57 - Eu gosto de aplicativos que me permitem ajustes às minhas necessidades 4,961 5,201 4,65 5,241 5,03 0,000 

58 - A tecnologia permite que eu seja mais eficiente em minhas atividades 4,841 5,17 4,731 4,871 4,95 0,004 

59 - Novas tecnologias são intelectualmente mais estimulantes 50 4,601 4,891 4,39 4,811 4,70 0,009 

60 - A tecnologia me permite mais mobilidade 5,241 5,451 4,95 5,241 5,26 0,001 

61 - Aprender é mais recompensador do que o próprio uso da tecnologia 51 3,571 4,01 3,521 3,751 3,75 0,008 

62 - O computador realiza de forma precisa o que é solicitado 52 4,211 4,51 4,151 4,171 4,31 0,032 

Fonte: Dados da pesquisa  (2012) 
Nota: Os expoentes significam grupos com médias consideradas estatisticamente iguais 
mediante a comparação feira pela ANOVA. 
*** significância a 1% - ** significância a 5% - NS – Não Significante 
Nota: 
Categoria  1: - FORTE orientação para explotação 
Categoria 2: - FORTE orientação para exploração e para explotação 
Categoria 3: - FRACA orientação para exploração e para explotação 
Categoria 4: - FORTE orientação para exploração 
47 - A tecnologia me proporciona mais controle sobre minhas atividades diárias 
48 - Os produtos ou serviços que usam novas tecnologias são mais convenientes para mim do 
que os produtos ou serviços convencionais 
49 - Eu gosto de realizar negócios por computadores porque não fico limitado aos horários 
convencionais das atividades econômicas 
50 - Eu considero que as novas tecnologias são intelectualmente mais estimulantes 
51 - Aprender a tecnologia é mais recompensador para mim do que o próprio uso da 
tecnologia 
52- Eu tenho confiança de que o computador realiza de forma precisa o que lhe é solicitado  

 
  Pode-se avaliar, assim , que indivíduos com forte orientação para exploração e para 

explotação (Categoria 2) apresentam maior intensidade na dimensão otimismo, e portanto, 

maior tendência a ter maior prontidão para tecnologia, dado que esta dimensão é considerada 

um fator contribuinte para o índice proposto por Parasuraman (2000). 

 

Novidade Tecnológica 

 

Pela análise dos dados da Tabela 21, pode-se observar que, com exceção do indicador 

‘eu avalio que tenho menos problemas do que outras pessoas no processo de uso de novas 

tecnologias a meu serviço’, todos os indicadores apresentaram médias significantemente 

diferentes, refletindo que a dimensão de ‘novidade tecnológica’ é avaliada de forma diferente, 

de acordo com a orientação dos indivíduos para exploração, para explotação ou para 

ambidestria.  
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Destaca-se que a Categoria 2 ‘forte orientação para exploração e para explotação’ e a 

Categoria 4 ‘forte orientação para exploração’ apresentam médias estatisticamente 

semelhantes para os indicadores ‘em geral, sou um dos primeiros do meu círculo de amigos 

na aquisição de novas tecnologias’,  ‘eu posso identificar novos produtos e serviços de alta 

tecnologia sem a ajuda de outras pessoas’, ‘eu acompanho os últimos desenvolvimentos 

tecnológicos de minha área de interesse’ e ‘eu aprecio o desafio de identificar aplicativos 

novos’.  

As médias dos indivíduos classificados nestas duas categorias são as mais altas dentre 

o grupo avaliado, podendo-se concluir a partir destes dados que a presença da orientação para 

exploração, mesmo que acompanhada de forte presença de orientação para explotação, reflete 

na maior tendência a acompanhamentos de novidades tecnológicas, mais intensidade de 

identificação de itens de tecnologia sem ajuda de outras pessoas, maior percepção de apreço 

por desafios referentes a novas tecnologias e maior tendência a ser pioneiro na aquisição de 

itens com novidades tecnológicas.  

Por apresentarem as médias mais altas nos indicadores dessa dimensão, conclui-se que 

indivíduos da Categoria 2 ‘forte orientação para exploração e para explotação’ e da Categoria 

4  ‘forte orientação para exploração’  apresentam maior intensidade na dimensão novidade 

tecnológica. 

Sendo a dimensão ‘novidade tecnológica’ caracterizada como contribuinte, ou seja, 

quanto maior a presença desta dimensão no indivíduo, maior também a sua prontidão para 

tecnologia, pode-se avaliar que indivíduos classificados nas Categorias 2 e 4, tendem a ter 

maior prontidão para tecnologia.  
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Tabela 21 – Resultados descritivos da dimensão novidade tecnológica 

NOVIDADE TECNOLÓGICA Tipologia de orientação 
Média 

 
Sig* Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 

4 

63 - Sempre me orientam sobre novas tecnologias 53 3,842 4,353 3,641 4,183 4,04 0,000 

64 - Sou um dos primeiros na aquisição de novas tecnologias 54 2,581 3,552 3,051 3,352 3,14 0,000 

65 - Identifico itens de tecnologia sem a ajuda de outras pessoas 55 3,571 4,252 3,741 4,282 3,96 0,000 

66 - Eu acompanho os últimos desenvolvimentos tecnológicos56 3,711 4,512 3,971 4,372 4,15 0,000 

67 - Eu aprecio o desafio de identificar aplicativos novos 3,331 4,213 3,642 4,093 3,83 0,000 

68 - Tenho menos problemas no uso de novas tecnologias 57 4,12 4,53 4,27 4,59 4,37 0,021 

Fonte: Dados da pesquisa  (2012) 
Nota: Os expoentes significam grupos com médias consideradas estatisticamente iguais 
mediante a comparação feira pela ANOVA. 
*** significância a 1% - ** significância a 5% - NS – Não Significante 
Enunciados simplificados 
Nota: 
Categoria  1: - FORTE orientação para explotação 
Categoria 2: - FORTE orientação para exploração e para explotação 
Categoria 3: - FRACA orientação para exploração e para explotação 
Categoria 4: - FORTE orientação para exploração 
53 - As pessoas de meu relacionamento sempre me orientam sobre novas tecnologias 
54 - Em geral, sou um dos primeiros do meu círculo de amigos na aquisição de novas 
tecnologias 
55 - Eu posso identificar novos produtos e serviços de alta tecnologia sem a ajuda de outras 
pessoas 
56 - Eu acompanho os últimos desenvolvimentos tecnológicos de minha área de interesse 
57 – Eu avalio que tenho menos problemas do que outras pessoas no processo de uso de 
novas tecnologias a meu serviço 
 

  

Assim, de acordo com os resultados das análises, avalia-se que a hipótese principal 

desta pesquisa, definida como ‘as avaliações médias dos indicadores de prontidão para 

tecnologia diferem segundo a orientação exploratória, exploratória ou ambidestra’ foi 

parcialmente comprovada. Isto porque comprova-se diferenças de médias dos indicadores de 

prontidão para tecnologias nas dimensões ‘otimismo’ e ‘novidade tecnológica’ , classificadas 

como contribuintes para prontidão para tecnologia. Já para as duas outras dimensões do 

modelo – ‘desconforto’ e ‘insegurança’ -  não são apresentadas diferenças segundo a 

orientação para exploração, explotação ou ambidestria. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação envolveu o relacionamento de quatro conceitos, analisados sobre o 

contexto do indivíduo: exploração, explotação, ambidestria e prontidão para tecnologia. Para 

isso, decorrente do problema, o objetivo principal foi analisar se a prontidão para tecnologia 

era avaliada de forma diferente segundo as orientações para exploração, para explotação ou 

para ambidestria.  

Dessa maneira, visando atender a esse objetivo foi desenvolvida uma escala para a 

mensuração individual desses três tipos de orientações – exploração, explotação e 

ambidestria. Essa escala foi baseada em outra escala desenvolvida para o contexto 

organizacional (Popadiuk, 2012) e combinada com o modelo de competências de Cheetam e 

Chivers (2005) porque, em razão da revisão da literatura para esta dissertação, identificou-se 

que o que se caracteriza como capabilidade dinâmica (dynamic capability) no contexto 

organizacional pode ser aproximado para competências no contexto individual.  Já, para a 

mensuração da prontidão para a tecnologia foi utilizada a escala de Parasuraman (2000).  

A escala foi aplicada em uma amostra de 392 alunos de graduação em cursos de 

Administração de Empresas e Comércio Internacional de uma universidade localizada na 

cidade de São Paulo. A maior parte desses alunos estava cursando os dois últimos semestres 

do curso.  

As análises, visando a sua validade e confiabilidade, embora tenham revelado índices 

adequados de ajuste, deixaram evidente que há, ainda, aprimoramentos necessários em 

estudos futuros.  

A escala desenvolvida contém quatro dimensões: três relacionadas com a orientação 

para exploração e uma relacionada com a orientação para explotação. As três primeiras foram 

caracterizadas segundo indicadores relacionados com as práticas de conhecimento, práticas de 

inovação e orientação estratégica individual. A quarta dimensão referiu-se à eficiência 

individual.  

Dois objetivos secundários fizeram parte deste estudo. O primeiro, OE1, visou 

identificar a magnitude das médias e das proporções de concordância e discordância com os 

indicadores de orientação para exploração ou para explotação pelos alunos pesquisados. O 

segundo, OE2, visou identificar a magnitude das médias e das proporções de concordância e 

discordância com os indicadores relativos à prontidão para tecnologia.  
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OE1 - Quanto à dimensão ‘práticas de conhecimento’ pode-se identificar que a 

interação e a capacitação foram dois fatores que surgiram a partir das análises. Nesse sentido, 

os alunos, independentemente de gênero, idade ou período do curso – matutino ou noturno – 

avaliaram que buscam constantemente a interação social e entendem que o aprendizado em 

grupo traga mais resultados do que o aprendizado individual. Além disso, estão sempre em 

busca de novos conhecimentos visando a ampliação de sua capacitação.  

A avaliação da dimensão relativa às ‘práticas de inovação’ revelou a presença de três 

fatores: a criatividade, mudanças e versatilidade. Assim, os alunos entendem que têm muitas 

ideias e que são originais, que criam mais rápido do que aprimoram e que podem lidar com 

várias ideias ao mesmo tempo. De certa forma, isso revela uma tendência para orientação 

mais predominante para exploração. Acrescentam, também, que são capazes de sustentar 

opiniões contrárias a alguém ou a um grupo e preferem que mudanças ocorram de forma mais 

paulatina.   

Com relação à dimensão ‘orientação estratégica’ pode-se identificar que os estudantes 

declararam buscar aprimoramento pessoal, ter planos de investimento e planejamento de vida 

de longo prazo. Essas três constatações revelam também uma orientação com predominância 

para exploração.  

Para a dimensão ‘eficiência’, os alunos revelaram estarem preocupados com o 

atingimento de resultados, serem focados em execução de atividades e terem mecanismos de 

controle sobre as suas atividades. Esses resultados revelam o lado explotador desses alunos.  

  OE2 – Para o atendimento do objetivo específico 2 que envolvia a prontidão para a 

tecnologia, foram consideradas, também quatro dimensões: desconforto, insegurança, 

otimismo e novidade tecnológica. Os dois primeiros são considerados por Parasuraman 

(2000) como fatores inibidores e os dois últimos como fatores contribuintes para a prontidão 

para tecnologia.        

Para o conjunto de indicadores relativos à dimensão desconforto, pode-se notar que, 

para a maioria deles, não houve um posicionamento mais destacado em termos de 

concordância ou discordância em relação a sua avaliação. Destaca-se, entretanto, que os 

alunos avaliaram ser desagradável haver problemas com tecnologias e que elas são passíveis 

de erros. Assim, em razão de um posicionamento intermediário de alguns dos indicadores e a 

avaliação desses dois últimos com médias elevadas tendendo à alta concordância essa 

dimensão permitiu captar que a tecnologia se traduz em algum tipo de desconforto para os 

usuários.  
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A insegurança, outra das dimensões que refletem inibição ao uso de tecnologias, 

também fica bastante destacada pela análise de seus nove indicadores. Por exemplo, três deles 

revelam essa preocupação. Um se refere ao desejo de confirmação de dados antes da 

finalização de transações on-line, outro se refere à importância do contato humano em 

qualquer tipo de transação e um terceiro envolve a questão do sigilo das informações.  

A dimensão denominada ‘otimismo’ tendeu a apresentar avaliações com mais 

predominância para a concordância da escala. Por essa razão, os valores médios dos 

indicadores presentes nessa dimensão giraram em torno de 4,5 a 5,0.  Nessa dimensão, dos 

dez indicadores, apenas um teve uma avalição média inferior a 4,0. Referiu-se a ‘aprender 

tecnologia é mais recompensador do que o uso dela’. Todos os demais indicadores revelavam 

conteúdos que se relacionam à possibilidade de maior controle, mais mobilidade, uso fora de 

horários convencionais, eficiência e conveniência, por exemplo.  

A ‘novidade tecnológica’, segunda dimensão componente do fator contribuinte para a 

prontidão à tecnologia, não foi avaliada de forma tão positiva quanto aos indicadores da 

dimensão ‘otimismo’. Os valores médios dos seis indicadores dessa dimensão giraram em 

torno de 4,0. Embora os alunos tenham revelado que acompanham os últimos 

desenvolvimentos tecnológicos e tenham menos problemas de uso de novas tecnologias que 

outras pessoas, ainda assim não se avaliaram como sendo os primeiros no processo de 

aquisição de novas tecnologias.  

Para a análise da hipótese principal desta dissertação os alunos foram classificados em 

quatro categorias de orientação: exploradores, explotadores, alta predominância para 

ambidestria e baixa predominância para ambidestria. Para isso foram utilizados os escores 

obtidos pelo uso da ferramenta PLS-PM e a análise de clusters. O teste aplicado para verificar 

se a prontidão para tecnologia dependia de uma das quatro categorias foi a análise de 

variância – ANOVA, solicitando-se também a comparação das médias tomadas dois a dois, 

mediante o teste de Scheffe. 

O teste de análise de variância foi aplicado para cada um dos indicadores de cada 

dimensão de prontidão para a tecnologia.  Em termos da dimensão ‘desconforto’ e 

‘insegurança’, pode-se verificar que não ocorreram diferenças entre os valores médios dos 

indicadores ao se comparar as quatro categorias de alunos. Em outras palavras, tanto para a 

questão da insegurança quanto para a questão do desconforto, os alunos, classificados 

segundo essas categorias, revelaram opiniões muito semelhantes seja em direção à 

concordância ou  seja em direção à  discordância da escala utilizada de seis pontos. 
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Para a dimensão ‘otimismo’, pode-se observar diferenças entre as médias dos alunos 

classificados em cada categoria.  O destaque nessa dimensão ficou para a categoria que 

envolvia alunos classificados como ‘forte orientação para exploração e para explotação’. Suas 

avaliações tenderam a ser mais positivas em relação às avaliações das outras três categorias.  

Já, para a dimensão ‘novidade tecnológica’, as médias tenderam a ser maiores para as 

categorias ‘forte orientação para exploração e para explotação’ e ‘forte orientação para 

exploração’. Nesse sentido, para os alunos classificados nessas duas categorias, houve uma 

maior tendência para a avaliação positiva quanto a ter menos problemas com o uso de novas 

tecnologias, o acompanhamento dos últimos desenvolvimentos tecnológicos e sempre ter a 

orientação de outras pessoas sobre novas tecnologias. 

Da análise dessas quatro dimensões de prontidão para tecnologia de acordo com a 

segmentação por categorias de orientação exploradora, explotadora ou ambidestra, pode-se 

concluir que, com exceção dos indicadores relativos às dimensões ‘insegurança’ e 

‘desconforto’, para as outras duas dimensões, ‘otimismo’ e ‘novidade tecnológica’, o fato de o 

aluno ser participante de uma determinada categoria se traduz em avaliações diferentes dos 

indicadores dessas duas dimensões. Assim, pode-se concluir que a prontidão para a tecnologia 

é parcialmente dependente do tipo de orientação individual.  

 

5.1.Limitações e agenda para estudos futuros 

Entende-se que esta pesquisa apresentou algumas limitações. A primeira se refere à 

construção da escala. Embora se trate de uma pesquisa ainda exploratória, a construção da 

escala para identificação de perfis para exploração, explotação ou ambidestria no contexto 

individual precisa ainda ser aprofundada e validada. Lembra-se que a escala original foi 

utilizada para estudos realizados em organizações. A adaptação desta pesquisa para o contexto 

individual, embora tenham sido realizados ajustes a partir da teoria relevante para 

transposição dos conceitos para o indivíduo, ainda assim pode ter implicado em algum tipo de 

viés decorrente desse processo de adaptação.  

A segunda limitação refere-se à amostra pesquisada que reflete a opinião de jovens 

universitários e, portanto, não se podendo generalizar os resultados para outros grupos de 

indivíduos.    

Considera-se esta dissertação como o início de uma trajetória de pesquisa. Portanto, 

entende-se que uma longa jornada se apresenta pela frente a partir desta etapa e se sugere que 

estudos futuros envolvam um aprofundamento teórico sobre as questões de valores, atitudes e 
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comportamentos, não abordados nesta dissertação. Considera-se que estes conceitos sejam 

relevantes para o aprimoramento futuro da escala desenvolvida.     
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APÊNDICE 1  

 QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
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PESQUISA SOBRE PRONTIDÃO AO USO DE TECNOLOGIAS 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
Esta pesquisa é parte de uma dissertação de mestrado de Camila dos Santos Nishimura, 

do programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, orientada pelo Prof Dr. Silvio Popadiuk. 

 
Tem como objetivo verificar a intensidade de propensão ao uso de tecnologias baseadas 

em computadores por  alunos de cursos de  graduação em Administração de Empresas, 
Economia, Ciências Contábeis e Comércio Exterior. 

 
Esclarecemos que os dados informados serão utilizados de forma agregada e tratados 

confidencialmente, garantindo-se o sigilo do informante.  
  
Visando a sua participação no sorteio de DOIS VALES BRINDES para compras na 

FNAC, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada um precisamos de seu nome, 
telefone, e-mail e número do TIA. O sorteio, pelo número do TIA,  será feito ao final da coleta com 
todas as 10 turmas e o resultado será divulgado pelos professores da disciplina.  

 
 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Nome: ____________________________________________TIA:________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________Telefone: (    )_______________  
 
Gênero: (1) Masculino (2) Feminino 

Faixa etária: (1) Até 25 (2) 25 a 30  (3) 31 a 35 (4) Mais de 35 

Curso: (1) Administração (2) Economia, (3) Ciências Contábeis (4) Comércio Exterior 

Período: (1) Matutino, (2) Vespertino, (3) Noturno 

Informe o seu semestre:__________________________________________________ 
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2. ORIENTAÇÃO PESSOAL E PRONTIDÃO PARA TECNOLOGIA 
 

Marque um “X” na coluna correspondente a sua resposta. Procure ser o mais preciso possível na sua resposta 
Primeiro, veja se você concorda ou discorda com a frase. 

        Depois, indique o grau de concordância ou discordância usando a seguinte escala:    
    
1 – DT - Discordo totalmente, 
2 – DM - Discordo Muito, 
3 – DP - Discordo Pouco,  
4 – CP - Concordo Pouco, 
5 – CM - Concordo Muito,  
6 – CT - Concordo Totalmente,  

 

Assertiva DISCORDO CONCORDO 
DT DM DP CP CM CT 

Estou sempre em busca de novos conhecimentos em fontes diversas       
Busco a maior parte dos meus conhecimentos em processos formais (cursos/ treinamento)       
Para a solução de problemas baseio-me em minhas experiências       
Constantemente compartilho meus conhecimentos com outros       
Prefiro aprender sozinho (a)       
Constantemente procuro cursos/treinamentos que aumentem a minha capacitação       
Valorizo com muita intensidade meus conhecimentos individuais       
Constantemente busco interação social       
Entendo que o aprendizado em grupo traga mais resultados do que o aprendizado individual       
Gosto de atividades que envolvam rotinas       
Sou preocupado (a) em atingir resultados       
Sou focado (a) em execução de atividades.       
Tenho meus próprios mecanismos de controle sobre minhas atividades       
A variável custos é predominante em minhas decisões de compra       
Sou mais executor(a) do que planejador(a)       
Ao tomar decisões sou extremamente cuidadoso (a) com os riscos envolvidos.       
Planejo minha vida com a visão no futuro       
Preocupo-me em ter  um plano de investimentos de longo prazo       
Tenho como meta um aprimoramento pessoal durante toda a minha vida       
Para mim o que importa é o momento presente       
Sou uma pessoa que tem ideias originais       
Posso lidar com várias ideias novas ao mesmo tempo       
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Assertiva DISCORDO CONCORDO 
DT DM DP CP CM CT 

Sempre penso em uma solução mesmo quando aparentemente não existe saída       

Sou mais rápido(a) para criar algo novo do que para aprimorar o que já existe       

Apresento novas perspectivas para velhos problemas       

Considero-me uma pessoa que tem muitas ideias       

Sou uma pessoa estimulante em qualquer situação pessoal ou profissional       

Muitas vezes avalio que corro riscos ao agir de forma diferente do meu dia-a-dia       

Gosto de modificar as rotinas já estabelecidas       

Posso  trabalhar com vários problemas ao mesmo tempo       

Sou capaz de sustentar uma opinião contrária em relação a alguém ou um grupo       

Preciso do estímulo da mudança frequente em tudo que faz parte do meu dia-a-dia       

Prefiro que as mudanças que tenham alguma relação comigo ocorram de forma súbita       

O suporte técnico sobre problemas TI é pouco útil porque as explicações são difíceis de serem entendidas       

Eu considero que os sistemas de TI não são desenvolvidos para serem utilizados por pessoas comuns       

Os   manuais de produtos de alta tecnologia não são elaborados em linguagem clara       

Quando eu solicito suporte técnico sobre  produtos ou serviços de alta tecnologia eu me sinto como obtendo vantagem de 
alguém que conhece mais do que eu 

      

Se compro um produto ou serviço de alta tecnologia eu prefiro um modelo mais básico em vez de um produto com mais 
funcionalidades 

      

É desagradável quando eu tenho um problema com um equipamento de alta tecnologia no momento de alguma apresentação       

Deveríamos ter cuidado ao substituir pessoas experientes por tecnologias porque as tecnologias são passíveis de falhas técnicas       

Muitas novas tecnologias apresentam riscos desconhecidos para as pessoas e sua segurança que somente são descobertos após a 
sua utilização 

      

Muitas novas tecnologias facilitam o processo de captura de informações pessoais por parte do governo e das empresas       

A tecnologia parece que sempre falha nos momentos que mais precisamos dela       

O contato humano é muito importante quando eu estou realizando negócios       

Quando contato uma empresa, prefiro conversar com pessoas e não com computadores       

Não me sinto confortável de que a Internet seja o local mais apropriado para eu colocar minhas informações       

Considero que seja seguro informar dados de meu cartão de crédito via computador       
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Assertiva DISCORDO CONCORDO 
DT DM DP CP CM CT 

Eu me preocupo com o fato de que as informações que eu envio pela Internet sejam vistas por outras pessoas       

Considero seguro realizar qualquer transação financeira online       

Eu me sinto confiante em fazer transações que sejam feitas apenas online       

Qualquer transação eletrônica que eu faço deveria ser confirmada de forma escrita (e-mail, correio convencional, por exemplo).       

Qualquer que seja a transação eletrônica eu sempre verifico se não cometi algum engano antes de finalizar       

A tecnologia me proporciona mais controle sobre minhas atividades diárias       

Os produtos ou serviços que usam novas tecnologias são mais convenientes para mim do que os produtos ou serviços 
convencionais 

      

Eu gosto de realizar negócios por computadores porque não fico limitado aos horários convencionais das atividades econômicas       

Eu prefiro utilizar sempre os últimos lançamentos tecnológicos       

Eu gosto de aplicativos que me permitem ajustes às minhas necessidades       

A tecnologia permite que eu seja mais eficiente em minhas atividades       

Eu considero que as novas tecnologias são intelectualmente mais estimulantes       

A tecnologia me permite mais mobilidade       

Aprender a tecnologia é  mais recompensador para mim do que o próprio uso da tecnologia       

Eu tenho confiança de que o computador realiza de forma precisa o que lhe é solicitado       

As pessoas de meu relacionamento sempre me orientam sobre novas tecnologias       

Em geral, sou um dos primeiros do meu círculo de amigos na aquisição de novas tecnologias       

Eu posso identificar novos produtos e serviços de alta tecnologia sem a ajuda de outras pessoas       

Eu acompanho os últimos desenvolvimentos tecnológicos de minha área de interesse       

Eu aprecio o desafio de identificar aplicativos de alta tecnologia       

Eu avalio que tenho menos problemas do que outras pessoas no processo de uso de novas tecnologias a meu serviço       
 

 


