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Resumo:
Pesquisadores interessados no processo de desenvolvimento de estratégias motivam-se a pesquisar as
capacidades dinâmicas por assumirem que as mesmas são fonte de resultados organizacionais. Neste
sentido, as capacidades dinâmicas tecnológicas priorizam o conhecimento tecnológico como
diferencial competitivo e gerador de resultado superior aos concorrentes. Nas Universidades, o
desempenho organizacional está intrinsecamente relacionado diversos indicadores de desempenho
acadêmico. Neste artigo o objetivo foi analisar a associação entre a capacidade dinâmica tecnológica e
o desempenho, pela percepção dos acadêmicos, de uma Universidade Federal do Brasil. A
metodologia apropriou-se da pesquisa quali-quanti, sendo que a amostra foi composta por 122
respondentes. Para análise dos dados realizou-se técnicas multivariadas. Conclui-se que a capacidade
dinâmica tecnológica possui relação positiva com o desempenho. Estes resultados confirmam a teoria
que afirma que este tipo de capacidade é fonte de desempenho. Como sugestão, novas pesquisas
poderiam testar a possibilidade de mediação ou moderação do modelo.
Palavras chave: Capacidade dinâmica tecnológica, desempenho acadêmico, universidade.

Dynamic technology capacity as a university academic performance
source
Abstract
Researchers interested in the strategy development process to motivate yourself to research the
dynamic capabilities for assuming that they are a source of organizational results. In this sense,
technological dynamic capabilities prioritize technological knowledge as a competitive advantage and
superior result generator to competitors. In Universities, organizational performance is intrinsically
linked several indicators of academic performance. In this article the aim was to analyze the
association between technological capacity and dynamic performance, the perception of academics, a
Federal University of Brazil. The methodology appropriated the qualitative and quantitative research,
and the sample consisted of 122 respondents. Data analysis was performed multivariate techniques. It
concludes that the technological dynamic capability has positive relationship with performance. These
results confirm the theory that this kind of capacity is performance source. As a suggestion, new
research could test the possibility of mediation or moderation model.
Key-words: Dynamic technological capacity; academic performance; university.

1.

INTRODUÇÃO

Pesquisadores e gestores organizacionais reconhecem que as tomadas de decisões
aliadas ao uso de tecnologias é essencial e, muitas vezes, vital para o processo de gestão das
empresas. Neste sentido, as capacidades tecnológicas consolidam-se, como uma vertente das
capacidades dinâmicas, que impactam diretamente nos resultados organizacionais de
empresas de diferentes segmentos e tamanhos. Em complemento Tometich, Fracasso e Zen
(2014) destaca que há uma abundância de abordagens relacionadas às capacidades dinâmicas,
ligando-as com o processo de gestão. Assim, observa-se que o vocábulo ‘capacidades’ é
entendido como habilidade humana (BECKER, 1962; BARNEY, 1991), um conjunto de
habilidades, experiências e conhecimentos encontrado em uma organização.
Diante do contexto organizacional vivenciado pelas organizações, conforme é
destacado por Picoli e Takahashi (2016), acredita-se que as capacidades tecnológicas
emergem como uma ferramenta de apoio à s tomadas de decisões. Desta maneira, segundo os
autores, as organizações estão inseridas em um ambiente dinâmico, onde as firmas agem em
permanente estado de necessidade em amoldar-se, e fortalecer seus processos, concedendolhes a sobrevivência e evolução.
Diante deste contexto, objetiva-se com a presente pesquisa correlacionar a capacidade
dinâmica tecnológica de uma Universidade com o desempenho acadêmico. De acordo com
Shan e Jolly (2012) o papel de diferentes estratégias das organizações com foco na vantagem
competitiva tem recebido atenção por acadêmicos e gestores, no entanto, os estudos baseiamse casos, histórias e relatórios internos com pouca solidez empírica. Logo justifica-se a
escolha desta temática em função da necessidade de estudos focados nestas temáticas. Quanto
ao objeto a Universidade, por conta das características, é naturalmente fonte de inovação e
tecnologia, logo, possui forte aderência à proposta.
Outro aspecto que ampara e justifica a presente pesquisa é abordado por Costa,
Machado e Neto (2014). De acordo com os autores, o aperfeiçoamento do desempenho
profissional, do ainda acadêmico, é uma meta central do processo de formação, por parte das
IES. Desta forma, ainda durante o processo de formação, que sejam avaliados os impactos dos
conhecimentos e do ensino, no desempenho do estudante antes de seu encaminhamento
definitivo para o mercado profissional, ou seja, ainda durante o decorrer dos cursos.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Capacidade dinâmica tecnológica
Segundo Teece e Pisano (1994) as capacidades dinâmicas estão relacionadas com as
tomadas de decisões que possuem competência de resposta oportuna e célere, além de
desenvolvimento de produtos inovadores e flexíveis, em consonância com a aptidão da gestão
de coordenar de forma eficaz e reimplantar competências internas e externas a organização.
Segundo, Silveira-Martins e Vaz (2016) as capacidades dinâmicas refletem a natureza
diversificada da gestão estratégica e podem ser diretamente ligadas à teoria organizacional.
De acordo com Miranda e Figueiredo (2010) as organizações, objetivando a vantagem
competitiva e se manterem atualizadas no quesito tecnologia, devem dedicar-se aos processos
de aprendizagem que possibilitem a construção de suas próprias capacidades, de forma a
proporcionar a condução de atividades inovadoras de maneira independente. Corroborando
este pensamento Shan e Jolly (2012) destacam que o objetivo da estratégia com foco na
capacidade tecnológica é orientar a empresa na aquisição, desenvolvimento e aplicação da
tecnologia com o foco na obtenção da vantagem competitiva.
Enquanto os mercados mudam constantemente em termos de tecnologia, as
organizações têm de desenvolver competências para responder a esta mudança. Neste sentido,

as empresas têm de realizar aprendizagem tecnológica para acumular capacidade tecnológica,
sendo assim capazes de manter a sua competitividade (ACOSTA; NABI; DORNBERGER,
2012). Já para Sears e Hoetker (2014) a capacidade tecnológica está atrelada a habilidade
organizacional da empresa realmente criar inovações impactantes.
Contribuindo para a discussão teórica, Lin (2014) destaca que as capacidades de
inovação tecnológica, definida como a capacidade da empresa para desenvolver novos
produtos, inovação tecnológica lidar, e ajustar os recursos de acordo com a demanda de forma
eficaz, podem melhorar o desempenho do cumprimento das exigências dos parceiros da
cadeia de fornecimento rapidamente. Segundo o autor, as empresas que adotam as
capacidades de inovação tecnológica são diferenciadas em relação às empresas que não as
adotam como prática.
Para Reichert e Zawilask (2014) é a partir da associação entre conhecimento e
desenvolvimento, que assume-se que há é uma relação positiva entre a capacidade tecnológica
e o desempenho. Portanto, se for considerado que, para o resultado, uma organização precisa
da capacidade de inovar, muito provavelmente quanto mais a empresa investir em sua
capacitação tecnológica, maior será o seu desempenho. Não obstante, verifica-se que cada
organização possui alguma(s) capacidade(s) que predomina(m) em suas atividades e que
é(são) fonte de vantagem competitiva (REICHERT; CAMBOIM; ZAWISLAK, 2015).
Costa e Porto (2015), ao pesquisaram capacidade dinâmica de cooperação nas
multinacionais brasileiras e seus fatores gerenciais determinantes, descreveram a
operacionalização de diferentes variáveis dos fatores gerenciais. Dentre estas variáveis
observa-se as estratégias de capacitação tecnológica adotadas. Tal informação pode ser
visualizada no Quadro 1.
DESCRIÇÃO OPERACIONAL
Investimento em empresas com tecnologias promissoras ou com potencial de gerá-las;
Intercâmbio tecnológico de know-how sem licenciamento de tecnologias inéditas (patentes),
onde duas ou mais empresas trocam entre si tecnologias próprias, a fim de atingir objetivos
estratégicos, sem necessariamente haver um acordo de licenciamento do tipo crosslicencing; Licenciamento de patentes e da propriedade intelectual para outras empresas;
Criação de uma nova empresa, seja um spin-off ou uma joint venture, para compartilhar
competências; Benchmarking tecnológico de concorrentes / fornecedores; Aquisições de
empresas para a otimização dos esforços em P&D e inovação, notadamente start-ups;
Compra de tecnologias externas (patenteadas ou não); Fusões entre empresas para a
otimização dos esforços em P&D e inovação; Financiamento de centros de pesquisa para
ganhar agilidade em P&D e agregar ideias externas e esforços às atividades de pesquisa;
Criação na matriz de uma área ou unidade voltada ao desenvolvimento de P&D e demais
atividades inovadoras; Treinamento e capacitação contínua da equipe de P&D; Contratação
de consultorias especializadas em P&D e inovação; Desenvolvimento de um projeto piloto
de inovação aberta para definir e, posteriormente, nivelar procedimentos e rotinas
administrativas; Estabelecimento de parcerias contínuas com ICT nacionais; Criação nas
subsidiárias estrangeiras de uma área ou unidade voltada ao desenvolvimento de P&D e
demais atividades inovadoras; Estabelecimento de parcerias contínuas com ICT
internacionais; Realização de projetos cooperativos com escopo definido, focadas nas
atividades de pesquisa que antecedem as fases de criação e desenvolvimento propriamente
dito de novos produtos e tecnologias; Realização de projetos cooperativos de curto prazo
focados no desenvolvimento de uma tecnologia, de um produto ou de uma linha de produtos
específicos já existentes; Realização de projetos cooperativos com escopo aberto, podendo
configurar uma rede, com o objetivo de investigar um problema ou desafio tecnológico
comum e gerar resultados que possam servir como base para apoiar futuros pesquisa e
desenvolvimentos tecnológicos.
Fonte: Costa e Porto (2015)
Quadro 1 – Fatores Gerencias – Variáveis de capacitação tecnológica adotadas
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2.2 Desempenho acadêmico
No entender de Cornachione Júnior, Cunha, Luca e Ott (2010) todos os players
envolvidos com o desempenho acadêmico (instituições, gestores, professores e alunos)
desenvolvem suas práticas e experiências do processo de aprendizagem alicerçados no melhor
entendimento e consciência dos aspectos que objetivam determinados resultados ambiente
acadêmico, considerado pelos autores como complexo.
Ao analisar os efeitos dos fatores demográficos, institucionais, econômicos e
acadêmicos sobre o desempenho dos alunos, Ballester (2012), descobriu que a nota de acesso
a universidade, o curso que o aluno está matriculado, o gênero, as disciplinas anteriormente
frequentadas, a permanência do professor na universidade e a faixa horária em que o
acadêmico frequenta as aulas influenciam seu desempenho acadêmico.
Por outra ótica, na pesquisa desenvolvida sobre racionalidade e desempenho
acadêmico, Soares e Barbedo (2013) identificaram que os discentes com desempenho superior
realizaram escolhas mais racionais do que aqueles com desempenho inferior, logo, menos
vulneráveis a influencia dos vieses cognitivos. Não obstante, Costa, Machado e Neto (2014),
ao analisar as o desempenho dos alunos de administração e ciências contábeis, em específico
nas disciplinas de matemática e estatística, concluíram que a variável dedicação foi a mais
importante na explicação do desempenho acadêmico, além de existirem diferenças de
desempenho em função do gênero do discente.
A diferença no desempenho entre os gêneros dos discentes também foi alvo da
pesquisa de Ribeiro, Avelino, Colato e Nova (2014), no entanto, os resultados não puderam
ser confirmados. Em contrapartida os autores verificaram que o comportamento
procrastinador dos alunos tem influência direta no desempenho acadêmico.
Em verdade, diferentes métodos e variáveis tem sido desenvolvidas e relacionadas
com o desempenho acadêmico procurando identificar suas conexões e com isto aproximar a
teoria da prática cotidiana ajustando-a para a obtenção de melhores resultados. A exemplo
destes apontamentos verifica-se a pesquisa de Mamede, Marques, Rogers e Miranda (2015)
junto a discentes de ciências contábeis.
2.3 Relacionamento entre os construtos
De acordo com Reichert e Zawislak (2014) o desempenho organizacional evolui
concomitantemente com as capacidades tecnológicas da empresa, bem como com o
desenvolvimento da sociedade. Neste contexto verifica-se que a simplicidade da sociedade, de
outrora, associava-se com a redução dos custos e maior lucro organizacional. No entanto, com
o atual cenário de uma sociedade complexa, as organizações tem nas capacidades
tecnológicas uma forma de manterem-se em funcionamento, ao mesmo tempo em que
evoluem.
Ademais, uma organização poderá ser qualificada como inovadora não apenas pelo
desempenho da capacidade tecnológica, mas também a partir de vantagens que tenha em suas
operações, em sua estrutura de gestão ou, em suas estratégias de mercado (REICHERT;
CAMBOIM; ZAWISLAK, 2015). As capacidades dinâmicas são um conjunto de habilidades
e características capazes de conferir uma habilidade única às empresas, garantindo
diferenciação da forma de ação frente ao mercado (VAZ; SILVEIRA-MARTINS, 2015), por
sua a capacidade tecnológica como uma vertente das capacidades dinâmicas também deve
possuir características semelhantes. Diante deste contexto emerge a seguinte hipótese a ser
testada: Hu: Existe correlação entre a capacidade tecnológica da universidade e o desempenho
acadêmico.
Na sequencia serão expostos os procedimentos metodológicos que serão utilizados
para o pleno desenvolvimento da pesquisa.

TECNOLÓGICA

CAPACIDADE

3. METODOLOGIA
A abordagem qualitativa-quantitativa é a que caracteriza a presente investigação. O
procedimento qualitativo exploratório ocorreu, por meio de entrevistas semiestruturadas com
dois avaliadores ad hoc do Ministério da Educação (Brasil), vinculados ao Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As entrevistas foram gravadas e
realizadas individualmente, no gabinete de trabalho dos entrevistados e teve a duração
aproximada de três horas cada uma.
A abordagem quantitativa foi procedida após a estruturação dos indicadores
identificados na pesquisa qualitativa. Assim, a abordagem quantitativa se deu por meio da
técnica de pesquisa survey, eleita por conta de suas características e em função do objetivo
determinado para a presente pesquisa. Considerando os ensinamentos de Hair et al. (2009)
sobre amostragens por conveniência, a presente pesquisa amparou-se nas respostas de 122
acadêmicos dos diferentes cursos da área de gestão de uma Universidade Publica do Brasil. A
coleta dos dados foi realizada in loco, precedida de uma apresentação do objetivo da pesquisa.
O instrumento para a coleta dos dados, referente ao construto capacidade tecnológica,
foi elaborado a partir do estudo de Ribeiro (2010), composto de seis questões, nos quais os
respondentes deveriam assinalar em uma escala de 1 (total discordância) a 6 (total
concordância) qual o grau que melhor representava as práticas da Universidade segundo sua
percepção. As afirmativas apresentadas aos respondentes podem ser observadas no Quadro 2.
CT1 A universidade tem capacidade de desenvolvimento de novos produtos/serviços
CT2 A universidade tem capacidade de acompanhar o lançamento de novos produtos/serviços
CT3 A universidade tem habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor
CT4 A universidade tem capacidade de cumprimento de prazo (de entrega)
CT5 A universidade tem competência para entregar o produto/serviços em perfeitas condições
CT6 A universidade tem habilidade para prestar atendimento com qualidade
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2010)
Quadro 2 – Variáveis construto capacidade tecnológica

DESEMPENHO
ACADÊMICO

Por outra ótica, no que se refere ao construto desempenho acadêmico, o instrumento
como já destacado foi elaborado com base nas entrevistas realizadas com profissionais
expertise na área. Desta maneira, foi elaborado um questionário contendo seis perguntas nos
quais os respondentes deveriam assinalar em uma escala de 1 (total discordância) a 6 (total
concordância) qual o grau que melhor representava a sua percepção sobre a importância
(1DesI) de cada uma das variáveis e, em um segundo momento, qual a satisfação (1DesS) de
cada uma das variáveis. Para o reconhecimento do desempenho acadêmico realizou-se a
multiplicação das respostas de importância e satisfação (DesT = 1DesI x 1DesS). As variáveis
utilizadas podem ser observadas no Quadro 3.
Des1 Provas ENADE
Des2 Conceitos do curso (Avaliação MEC)
Des3 Perfil do corpo docente
Des4 Empregabilidade dos egressos
Des5 Apoio para a execução do PPC (projeto pedagógico do curso)
Des6 Notas
Fonte: Dados da pesquisa (2016)
Quadro 3 – Variáveis construto desempenho acadêmico

Para a análise dos dados foram utilizados diferentes processos estatísticos, com a
intenção de asseverar o rigor científico da análise dos dados coletados. Desta maneira, na

primeira fase da análise foi realizado o cálculo de normalidade, por meio do teste de
Kolmogorov-Smirnov.
Na sequência realizou-se a análise fatorial exploratória, visando investigar os padrões
associados a cada um dos construtos e, assim, zelar pela adequação das variáveis aos mesmos.
Para o desenvolvimento destas análises utilizou-se o pacote estatístico PASW Statistics 18.
Nesta etapa foram empreendidos a medida de adequação da amostra (MSA) e o critério de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), além da analise da carga fatorial das variáveis, correlação interitens, análise da comunalidade, correlação intem-total, alfa de cronbach e teste de esfericidade
de Bartlett. Os valores mínimos admitidos em cada um destes testes podem ser observados no
Quadro 4.
MEDIDA
VALOR ESPERADO
Medida de adequação da amostra – MSA
> 0,50
Medida de adequação da amostra - KMO
> 0,60
Carga fatorial (n=122)
≥ 0,45
Correlação inter-itens
≥ 0,30
Comunalidades
> 0,50
Correlação item-total
≥ 0,30
Alfa de Cronbach
0,70
Teste de esfericidade de Bartlett
p < 0,05
Fonte: Adaptado de Hair et al. (2009)
Quadro 4 – Testes vs. valores esperados

Outra etapa realizada refere-se a análise fatorial confirmatória e posterior modelagem
de equação estrutural. Nesta fase da pesquisa foram utilizados como indicadores de ajuste e
seus valores mínimos admitidos: i) X²; ii) X²/df (<3); iii) p (> 0,05); iv) índice de ajuste
comparativo – CFI (> 0,900); v) índice de Tucker-Lewis – TLI (> 0,900); e; vi) raiz do erro
quadrático médio – RMSEA (< 0,100). Este procedimento é coerente com os ensinamentos de
Hair et al. (2009). Para realização destes procedimentos estatísticos e da modelagem de
equação estrutural optou-se pelo software MPlus 7, via estimativas dos parâmetros dos
quadrados mínimos ponderadas com erros padrões convencionais e teste estatístico do quiquadrado usando uma matriz completa (WLS).
4. ANÁLISE DOS DADOS
A primeira etapa da análise procurou verificar a normalidade da distribuição dos dados
coletados. Observar-se no Quadro 5 as variáveis apresentaram p-value < 0,05 no teste de
Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors. Rejeita-se H0, concluindo que a amostra não
apresenta uma distribuição normal.
KOLMOGOROV-SMIRNOVa
Estatística GL Significância
CT1
0,174
118
0,000
CT2
0,218
118
0,000
CT3
0,217
118
0,000
CT4
0,176
118
0,000
CT5
0,170
118
0,000
CT6
0,169
118
0,000
Des1
0,094
118
0,012
Des2
0,101
118
0,005
Des3
0,088
118
0,025
Des4
0,111
118
0,001
Des5
0,102
118
0,004
Des6
0,116
118
0,001
a
Correção de Lilliefors
VARIÁVEL

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Quadro 5 – Teste de nornalidade

Prosseguindo a análise dos dados foi realizada a análise da adequação da amostra das
variáveis. Foi possível verificar que todas as variáveis atendem ao critério estabelecido na
literatura, ou seja, valores superiores a 0,05, conforme é possível observar no Quadro 6.
CT1
0,664

CT2
0,643

CT3
0,827

CT4
0,787

CT5 CT6
Des1 Des2 Des3
0,719 0,712 0,848 0,859 0,883
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Des4
0,910

Des5
0,878

Des6
0,917

Quadro 6 – Medida de Adequação da Amostra

O teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO) referente ao construto capacidade tecnológica
apresentou o valor de 0,673 (>0,60), enquanto o desempenho acadêmico apresentou 0,882
(>0,60), portanto, adequados para a continuidade da análise dos dados. Com relação a carga
fatorial de cada uma das variáveis versus fatores rotacionados pelo método varimax,
identificou-se, conforme pode-se observar no Quadro 7, que as variáveis CT1 (F1=0,126 e
F2=0,849), CT2 (F1=0,131 e F2=0,913) e CT3 (F1=0,326 e F2=0,673) apresentaram no fator
1 valores que não atendem a expectativa (≥ 0,45), desta forma optou-se pela exclusão dos
mesmos e continuidade dos cálculos
FATORES
F1
F2
CT1
0,126
0,849
CT2
0,131
0,913
CT3
0,326
0,673
CT4
0,749
0,310
CT5
0,872
0,180
CT6
0,842
0,087
Des1
0,757
Des2
0,865
Des3
0,840
Des4
0,792
Des5
0,852
Des6
0,813
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

VARIÁVEL

Quadro 7 – Matriz de Componentes Rotacionada

Após a exclusão verificou-se que as variáveis CT4, CT5 e CT6 apresentaram 0,721,
0,624 e 0,695, respectivamente, como valores de adequação da amostra. Por outra ótica o
valor de KMO permaneceu inalterado. A carga fatorial passou a ser: CT4 – F1=0,814; CT5 –
F1=0,896; e; CT6 – F1=0,828.
Na sequencia realizou-se a análise da correlação inter-itens. Neste sentido, conforme
pode ser visualizado no Quadro 8, observou-se que todas as variáveis apresentaram
coeficientes que atendem ao valor mínimo preconizado na literatura (≥ 0,30), logo, este teste
habilita o prosseguimento dos cálculos.
CT4
CT5
CT6
Des1
Des2
Des3
Des4
Des5

CT4
1,000
0,615
0,466
-

CT5
0,615
1,000
0,641
-

CT6
0,466
0,641
1,000
-

Des1
1,000
0,693
0,517
0,451
0,519

Des2
0,693
1,000
0,673
0,617
0,650

Des3
0,517
0,673
1,000
0,604
0,731

Des4
0,451
0,617
0,604
1,000
0,641

Des5
0,519
0,650
0,731
0,641
1,000

Des6
0,577
0,614
0,591
0,593
0,631

Des6

CT4
-

CT5
-

CT6
Des1
Des2
Des3
0,577
0,614
0,591
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Des4
0,593

Des5
0,631

Des6
1,000

Quadro 8 – Matriz de Correlação Inter-itens

Ao realizar a análise das comunalidades das variáveis verificou-se que o menor valor é
atribuído a variável Des3. O coeficiente identificado nesta variável é de 0,559, superior ao
valor mínimo esperado para ser justificado o prosseguimento das análises. Os demais valores
podem ser analisados no Quadro 9.
CT4
0,662

CT5
0,803

CT6
Des1 Des2 Des3 Des4
0,686 0,737 0,851 0,559 0,657
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Des5
0,793

Des6
0,717

Quadro 9 – Comunalidades

Prosseguindo a análise dos dados, realizou-se o exame da correlação item-total e alfa
de Cronbach, considerando a exclusão da variável. Foi possível observar que a menor
correlação foi 0,593 no construto capacidade tecnológica (CT4) e 0,657 no construto
desempenho (Des1), sendo superior ao mínimo esperado de 0,30. Este apontamento pode-se
ser verificado no Quadro 10.
Quando analisado o potencial de exclusão dos indicadores em função do alfa de
cronbach, verificou-se que nenhuma eliminação adicionaria melhores resultados. De acordo
com Hair et al. (2009) o limite inferior aceito para o alfa de Cronbach é 0,70, conforme
Quadro 10, identificou-se o valor de 0,802 para capacidade tecnológica e 0,903 para
desempenho, logo em consonância com o recomendado pela literatura.
VARIÁVEL

CORRELAÇÃO
ITEM-TOTAL

CT4
CT5
CT6
Des1
Des2
Des3
Des4
Des5
Des6

0,593
0,734
0,612
0,657
0,798
0,755
0,694
0,769
0,725

ALFA DE
ALFA
CRONBACH
DE
EXCLUINDO O
CRONBACH
ITEM
0,779
0,636
0,799
0,760
0,897
0,873
0,880
0,901
0,889
0,878
0,885
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

ALFA DE CRONBACH
BASEADO
EM ITENS
PADRONIZADOS
0,802

0,903

Quadro 10 – Testes Alfa de Cronbach, Split-Half e Speraman-Brown

No Quadro 11 pode-se observar o resultado do teste de esfericidade de Bartlet. O
resultado encontrado (p<0,05), para ambos os construtos, indica que existem, na matriz de
correlações, associações significantes entre pelo menos algumas das variáveis de cada um dos
construtos.
CONSTRUTO
QUI-QUADRADO APROXIMADO
Capacidade Tecnológica
117,299
Desempenho
422,959
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

GL
3
15

SIG.
0,000
0,000

Quadro 11 – Teste de Bartletts

Tendo em vista que as variáveis CT4 a CT6, representando o construto capacidade
tecnológica, e Des1, a Des6 retratando o construto desempenho foram validadas na análise
fatorial exploratória, procedeu-se a análise fatorial confirmatória. Neste sentido, após a

realização dos cálculos verificou-se que o índice de ajuste CFI e TLI apresentaram valores de
1,000, superiores ao mínimo esperado (>0,900). Por outra ótica o RMSEA retornou o valor de
0,000, inferior ao valor máximo almejado para este indicador (<1,00). O X2 e, por
conseguinte seus indicadores relacionados (X²/df e p-value), apresentou valor zerado.
Acredita-se que em função do estimador utilizado para a realização dos cálculos (WLS). Tais
valores podem ser observados no Quadro 12.

X²
X² / df
P
CFI
TLI
RMSEA

VALORES DETECTADOS

VALORES ALMEJADO

0,000 (df=0)
0,000
<3
0,000
> 0,05
1,000
> 0,900
1,000
> 0,900
0,000
< 0,100
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

ESTIMADOR
UTILIZADO

WLS

ÍNDICE

Quadro 12 – Índices Ajuste AFC Capacidade Tecnológica

Em função destes resultados suscitaram dúvidas em relação ao ajustes do modelo,
procedeu-se a inspeção visual das variáveis e suas cargas estimadas. Assim verificou-se que
todas as variáveis apresentaram valores superiores a 0,450. Este valor é considerado por Hair
et al. (2009) como o mínimo aceitável durante esta etapa, logo, considera-se que o modelo
apresenta ajustes para continuar as análises.
Na sequencia procedeu-se os cálculos dos índices de ajuste referentes ao construto
desempenho. Como pode-se observar no Quadro 13, o X2 apresentou o valor de 18,663, com 9
graus de liberdade, logo o índice X2/df resultou em 2,073, abaixo do máximo almejado (<3) e
significante (p-value = 0,028 < 0,05). Já o CFI (0,873) e TLI (0,788) apresentaram valores
abaixo do mínimo recomendado (>0,900). Foi detectado o valor de 0,095 relacionado ao
RMSEA adequado ao valor esperado (<0,100).

X²
X² / df
P
CFI
TLI
RMSEA

VALORES
DETECTADOS
MODELO 1
18,663 (df=9)
2,073
0,028
0,873
0,788
0,095

VALORES
VALORES
DETECTADOS
ALMEJADO
MODELO 2
4,944 (df=8)
0,618
<3
0,763
> 0,05
1,000
> 0,900
1,000
> 0,900
0,000
< 0,100
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

ESTIMADOR
UTILIZADO

WLS

ÍNDICE

Quadro 13 – Índices Ajuste AFC Desempenho

Em função da falta de ajuste dos indicadores CFI e TLI realizou-se, conforme
apontamento do sistema estatístico, a covariância compartilhada entre as variáveis Des1 e
Des2, gerando assim um modelo alternativo (modelo 2) e na sequência, procedeu-se
novamente os cálculos dos indicadores. Assim, verificou-se que o X2 apresentou o valor de
4,944, sendo 8 graus de liberdade, por conseguinte o X2/df resultou no valor de 0,618 (<3).
Por outra ótica não significante tendo em vista o valor de p-value (0,763>0,05). O CFI e TLI
resultaram em 1,000, superiores a 0,900 (valor mínimo esperado). Ainda, verificou-se que o
valor de RMSEA resultou em 0,000, inferior a 0,100. Tais valores podem ser observados no
Quadro 11.
De acordo com Hair et al. (2009) em alguns modelos o X2 poderá não demonstrar o
ajuste. Assim, tendo em vista que os valores deste indicador não apresentaram significância,

realizou-se a inspeção visual no modelo de mensuração com o intuito de verificar as cargas
das variáveis e adequação das mesmas ao que preconiza a literatura. Verificou-se que todas as
variáveis apresentam carga superior 0,450, conforme ensina Hair et al. (2009). Sendo assim,
assume-se o modelo 2 como o modelo válido para a continuidade da análise.
Com base nos modelos particularizados por construto, confirmados pelas análises
anteriormente realizadas, procedeu-se a identificação dos índices do modelo de equação
estrutural (modelo completo). Desta forma, como pode ser observado no Quadro 14, o valor
do X2 resultou em 47,705 com 26 graus de liberdade, derivando em um X2/df de 1,834
inferior a 3 como esperado, no entanto, não significante (0,005<0,05). Por sua vez o CFI
(0,962) e o TLI (0,948) retornaram valores superiores a expectativa mínima (0,900). Ademais
o RMSEA (0,072) também demonstrou ajuste ao valor máximo esperado (<0,100).

X²
X² / df
P
CFI
TLI
RMSEA

VALORES DETECTADOS

VALORES ALMEJADO

47,705 (df=26)
1,834
<3
0,005
> 0,05
0,962
> 0,900
0,948
> 0,900
0,072
< 0,100
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

ESTIMADOR
UTILIZADO

WLS

ÍNDICE

Quadro 14 – Índices Ajuste AFC Capacidade Tecnológica

Embora Hair et al. (2009) ensine que o X2, em alguns casos, poderá não representar o
ajuste do modelo e, tendo em vista a necessidade do endosso do rigor científico e estatístico
da análise, procedeu-se a análise dos coeficientes de cada variável antes da confirmação do
modelo. Ademais, verificou-se que todas as variáveis apresentam coeficientes com cargas
acima de 0,500 e significantes a 0,05. Neste contexto entende-se que o modelo elaborado está
habilitado para as demais análises e posteriores interpretações.
Com base no modelo final de estimativas (Figura 3), verifica-se que o construto
capacidade tecnológica possui associação (0,374) com o desempenho acadêmico. Estes
valores apresentam-se com significância estatística (p-value 0,00 < α 0,05). Desta maneira a
Hu, cujo enunciado afirma que existe correlação entre a capacidade tecnológica da
universidade e o desempenho acadêmico, foi confirmada. Ademais a relação entre os
construtos é positiva, logo, a capacidade tecnológica fomenta o desempenho acadêmico de
maneira proporcional ao investimento realizado na mesma.
Do ponto de vista teórico estes resultados apresentam harmonia com o pensamento de
Teece e Pisano (1994), visto que a capacidade tecnológica demonstrou-se associada com
decisões competentes, neste caso analisadas sob o espectro do desempenho acadêmico. Ao
analisar a especificidade da capacidade tecnológica, como vertente da dinâmica, visualiza-se
que os resultados demonstram que a Universidade, objeto de análise, demonstra competência
no trabalho direcionado a tecnologia, em consonância com os ensinamentos de Graziadio
(1998). Em verdade, do ponto de vista gerencial estes resultados eram, de alguma forma,
parcialmente esperados, pois uma universidade com envergadura histórica tem, por dedução e
contexto, aderência a temática tecnologia, no entanto, a sua associação com os resultados
acadêmicos percebidos pelos discentes apresenta-se como mais uma vocação desta ferramenta
gerencial.
É possível observar que a Universidade investe continuamente nos sistemas de suporte
a atividade fim, por meio de plataformas virtuais, bancos de dados, acessos e conexões a redes
de informações, entre outros, e isto, pode ser associado - seguindo a lógica de Miranda e
Figueiredo (2010) e Sears e Hoetker (2014), de que as capacidades tecnológicas são reflexo

da condução de atividades inovadoras de maneira independente - com o potencial das
capacidades tecnológicas sobre o desempenho acadêmico.
Embora o indicador do Ministério da Educação intitulado índice geral de cursos (ICG)
não seja uma ferramenta de análise mercadológica, este pode sinalizar a o posicionamento de
uma Instituição perante as suas co-irmãs. Diante deste contexto, observa-se que a
Universidade objeto de análise possui um indicador 4, quando o valor máximo é 5,
projetando-se a frente de inúmeras outras instituições. Seguindo esta lógica, acredita-se que as
capacidades tecnológicas, como instrumento estratégico, sejam, conforme Shan e Jolly
(2012), estejam apoiando o alcance destes indicadores e fomentando a vantagem competitiva
da Instituição. Ademais, este pensamento é congruente com os ensinamentos de Acosta, Nabi
e Dornberger (2012) e Teece, Al-Aali (2013).
5. CONCLUSÕES
Através da presente pesquisa objetivou-se correlacionar a capacidade dinâmica
tecnológica de uma Universidade com o desempenho acadêmico, é possível concluir que
existe relação entre o investimento realizado pela Instituição na sua capacidade tecnológica,
inovando e re-inventando os processos existentes e o desempenho acadêmico percebido pelos
discentes.
Estes resultados possuem implicações importantes sobre o direcionamento das
estratégias das Instituições de Ensino Superior, pois conseguiu-se verificar que as tomadas de
decisões, embora em um primeiro momento concebidas como organizacionais e/ou de
mercado, possuem implicações sobre resultados com características pedagógicas e que por
sua vez afetam diretamente a Instituição. Logo, as tomadas de decisões gerenciais estão
infimamente ligadas com as pedagógicas e vice-versa. Desta maneira, os projetos de
desenvolvimento das instituições, com desdobramentos diretos no projeto pedagógico
institucional e projetos pedagógicos de curso, devem considerar a projeção de 5 anos para o
investimento nas capacidades tecnológicas das instituições, priorizando estas estratégias da
mesma maneira que as demais temáticas, tradicionalmente associadas a estes documentos.
Sob a ótica teórica esta pesquisa conclui que os resultados apresentaram coerência
com as principais referências teóricas quando provocam que a associação entre as capacidades
tecnológicas com o desempenho. Ademais, contribui-se, aqui, com a reflexão sobre a
dimensão desempenho, fortemente associada a resultados financeiros, que pode ser abordada
sob o prisma da percepção dos acadêmicos em função de suas experiências e percepções do
andamento dos cursos de graduação/instituição.
Por outro prisma inquietações florescem dos resultados aqui identificados, servindo de
fonte para novas pesquisas. Assim, recomenda-se que mais experimentos como este sejam
realizados considerando acadêmicos de outros cursos da Universidade objeto da pesquisa,
além da multiplicação em instituições coirmãs (publicas e privadas) para verificar se os
resultados se assemelham ou não. Ainda, a realização a replicação desta pesquisa
considerando as variáveis ambientais é de suma importância para verificar se estas
influenciam as tomadas decisões e percepção dos respondentes. Como sugestão, novas
pesquisas poderiam testar a possibilidade de mediação ou moderação do modelo.
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