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RESUMO 

A chegada dos carros autônomos (autonomous vehicles – AVs) no mercado mundial 
resultará em consideráveis mudanças em uma indústria centenária. A transferência 
de tarefas e responsabilidades para a máquina, contudo, traz diversas questões em 
aberto, que passam do impacto no mercado de trabalho à busca pelo mal menor em 
acidentes inevitáveis; este conjunto de fatores poderá ser determinante na aceitação 
e adoção de tal tecnologia que coloca montadoras de automóveis tradicionais – como 
Ford, GM e Volvo, entre outras – em concorrência com empresas de Tecnologia da 
Informação (TICs) – como Google, Apple e Uber. Assim, buscou-se analisar se a 
confiança na marca - definida como a forma de se reduzir a sensação de 
complexidade, incerteza e risco percebido - influencia o Technology Readiness Index 
(TRI, de Parasuraman e Colby, 2001), em sua versão atualizada (TRI 2.0, de 
Parasuraman e Colby, 2015), na disposição de uso de carros autônomos, de forma 
genérica e específica a 11 marcas selecionadas. Para isso, foi aplicada pesquisa 
survey com potenciais consumidores, cujo resultado, baseado em 213 respondentes, 
indicou haver forte correlação entre o TRI e a disposição de uso geral de AVs, bem 
como entre a confiança na marca e a disposição de uso de AVs desta mesma marca. 
Quando confrontados através de regressão linear múltipla, a confiança de marca 
exerce um papel mais relevante do que o TRI na disposição de uso de AVs para as 
11 marcas testadas (enquanto o TRI foi significante apenas para a marca Tesla). 
Quando da comparação entre empresas de tecnologia da informação (TICs) e 
montadoras de automóveis, enquanto a primeira apresenta maior nível de confiança 
média (sendo Apple a com maior índice, seguida por Google e Toyota), a predileção 
na disposição de uso de AVs recai sobre montadoras tradicionais (sendo a Tesla a 
com melhor índice, seguido por Toyota e, então, Apple). Além dos resultados 
observados, o estudo fomenta a discussão sobre a diferenciação entre brand 
confidence e brand trust, faz a validação de conteúdo das escalas aplicadas no 
contexto brasileiro e o endereça as principais preocupações dos potenciais 
consumidores para com a tecnologia de AVs. 

 

Palavras–Chave: Comportamento do consumidor, Carros autônomos, Technology 
Readiness Index, Confiança na marca, Disposição de uso. 
  



	

	

ABSTRACT 

The arrival of autonomous vehicles (AVs) at the world automotive market will result in 
considerable changes in a century-old industry. The transfer of tasks and 
responsibilities to the machine, however, brings a number of open questions, ranging 
from the impact on the labor market to the quest for lesser evil in unavoidable 
accidents; this set of factors could be decisive in the acceptance and adoption of such 
technology that places traditional automakers - such as Ford, GM and Volvo, among 
others - in competition with Information Technology companies such as Google, Apple 
and Uber. Thus, it was analyzed whether brand trust – defined as a way to reduce 
complexity, uncertainty and perceived risk - influences the Technology Readiness 
Index (TRI) (Parasuraman Colby, 2001), in its updated version (TRI 2.0, by 
Parasuraman and Colby, 2015), in the willingness to use autonomous vehicles, either 
in a generic approach and applied to 11 selected brands. A survey with 213 
respondents indicated that there is a strong correlation between the TRI and the overall 
AV willingness to use, as well as between brand trust and willingness to use AVs of 
the same brand. When confronted through multiple linear regression, brand trust plays 
a more relevant role than TRI in AV’s willingness-to-use for the 11 brands tested (while 
TRI was significant only for the brand Tesla). Comparing information technology 
companies (ITCs) and automobile manufacturers, while the first presents a higher level 
of average brand trust (having Apple the highest index, followed by Google and 
Toyota), the predilection in AV’s willingness-to-use falls on traditional automakers (with 
Tesla having the best index, followed by Toyota and, then, Apple). Beyond the direct 
results, this research also foments the discussion between the constructs brand 
confidence and brand trust, perform content validation for selected scales at the 
Brazilian context and address main concerns of potential consumers with AV 
technology. 

 

Keywords: Consumer behavior, autonomous vehicles, Technology Readiness 
Index, Brand trust, Willingness to use. 
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1. INTRODUÇÃO 

A chegada dos carros autodirigíveis, ou autônomos (AVs – Autonomous 

Vehicles), poderá trazer consideráveis impactos para a centenária indústria 

automotiva. Pesquisadores do tema alegam que poderá ser a mais disruptiva 

mudança nesta indústria desde sua criação por Karl Benz, em 1886, e popularização 

com Henry Ford (Fagnant & Kockleman, 2015; Cavoli et al., 2017; Burns, Jordan & 

Scarobough, 2013). Esta tecnologia trará consideráveis impactos não apenas entre 

as montadoras de automóveis, mas em indústrias correlatas à mobilidade urbana e 

que, de alguma maneira, são impactadas pelo deslocamento e bem-estar das pessoas 

(como mercado imobiliário e de saúde, por exemplo). Entretanto, como uma 

tecnologia disruptiva, traz consigo medos e preocupações no público em geral que 

precisam ser endereçados (Bundy, 2017). 

De acordo com Fagnant e Kockelman (2015), AVs devem estar amplamente 

disponíveis ao redor de 2022, graças ao barateamento crescente dos componentes e 

do ganho em escala, com o barateamento do custo unitário (Szwarcfiter & Dalcol, 

1997). Em 2035, poderão representar um quarto das vendas globais de novos 

veículos, adotados mais rapidamente em regiões como Europa Ocidental e Japão. 

Montadoras de automóveis como a BMW acreditam que a década que se inicia em 

2020 trará a popularização dos AVs, porém, o principal desafio será a adequação da 

legislação e condições para que estes veículos possam alcançar as ruas (Fagnant & 

Kockelman, 2015). 

A corrida pela popularização desta tecnologia traz novos entrantes construindo 

modelos de produto e negócios sobre competências inexistentes ou reduzidas nas 

empresas consolidadas do setor automotivo e, diferentemente de teorias que 

identificam perfis destes novos entrantes – sobretudo em um mercado maduro, como 

empresas menores buscando espaço em deficiências ou oportunidades pontuais dos 

produtos atuais –, temos marcas consolidadas do setor de TI (como Google e Apple) 

potencialmente tornando-se concorrentes diretos de montadoras de automóveis 

tradicionais, como Ford, Mercedes-Benz e General Motors (Schulze, MacDuffie & 

Taübe, 2015). 

Juntamente a questões técnicas sobre o funcionamento dos veículos em si e as 

adequações e impactos na malha viária das cidades e estradas, torna-se 

imprescindível compreender a visão do futuro consumidor sobre novos dilemas que 
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surgem com a adoção em massa deste novo modelo de transporte, como questões 

relacionadas à tomada de decisão autônoma por parte do AV e outras ligadas à 

privacidade de dados, considerando AVs conectados em rede (Mladenovic, Abbas & 

McPherson, 2014), impactos no mercado de trabalho, segurança de dados, entre 

outros fatores abordados pela literatura e resultado de estudos de mercado. 

Distintos modelos que tratam da aceitação e difusão de inovações consideram 

múltiplas variáveis – em parte similares, haja vista alguns destes modelos serem 

evoluções de outros – que ajudam a determinar questões como atitude, intenção de 

uso e uso real de uma nova tecnologia (Fishbein & Ajzen, 1975; Rogers, 2010; Davis, 

1985; Ajzen, 1985; Lowry, Gaskin, Twyman, Hammer & Roberts, 2012; Venkatesh & 

Davis, 2000; Venkatesh et al., 2003; Parasuraman & Colby, 2001), mas nenhum 

destes modelos, contudo, considera quem (empresa, marca) está oferecendo a 

inovação e a respectiva confiança na marca, por parte do consumidor, como fator de 

influência seja na atitude, intenção de uso e uso real, dependendo do objetivo final de 

cada modelo.  

Os projetos de desenvolvimento de AVs vem sendo conduzidos tanto por 

empresas focadas na inteligência de software que estará por trás da carcaça 

automotiva – Google, Uber, Intel, Baidu e Apple, entre outras –, encontrando um nicho 

para aplicar sua capacidade de processamento de informações, como por montadoras 

de automóveis tradicionais – Ford, BMW, Toyota, Volvo, General-Motors, entre outras 

– (Goodall, 2014), preocupadas em não se tornarem apenas fornecedoras de 

hardware para inteligências de navegação incorporadas em seus veículos, por 

empresas tidas como “híbridas” neste processo, representadas principalmente pela 

Tesla Motors, além de outros exemplos como a Argo.AI e Aurora; e empresas de 

componentes embarcados (under–the–hood; embaixo do capô), buscando expandir 

sua atuação nos componentes a serem fornecidos para as montadoras tradicionais 

e/ou aos novos entrantes, tendo como exemplo a Bosch, Aptiv (previamente parte da 

Delphi, esta também envolvida diretamente).1 

Atualmente mais de 44 corporações (CB Insights, 2017) vêm desenvolvendo 

projetos ligados a carros autônomos, colocando em rota de colisão as empresas 

tradicionais do setor automotivo e as empresas vindas do universo das TICs 

                                                
1 As referências completas às marcas citadas encontram-se no Anexo A 
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(Technology Information Companies), indústrias, até então, não concorrentes entre si. 

A configuração operacional destes projetos envolve a incorporação de empresas, 

acordos de desenvolvimento entre empresas de diferentes setores ou da criação de 

grupos de desenvolvimento focados em AVs (Kaplan, 2018). 

Pressupoe-se que tal confronto pode ser influenciado pela prévia confiança que 

os consumidores têm nas marcas das empresas de cada setor, razão pela qual o 

objetivo deste estudo é tomar como base um dos modelos de adoção e difusão de 

inovação voltado à análise do grau de aceitação do indivíduo para com novas 

tecnologias – em particular, o Technology Readiness Index 2.0 (TRI 2.0), de 

Parasuraman e Colby (2015) – e cruzar com a potencial influência da confiança na 

marca por meio do modelo multidimensional de confiança na marca de Gurviez e 

Korchia (2003), considerando tal constructo sob a ótica de Numan (1998), ou seja, 

baseada tanto em bem-sucedidas experiências passadas com a marca (como 

tradução do constructo confidence, em inglês) como na crença de qualidade e 

cumprimento de expectativas futuras independente do histórico (como tradução do 

constructo trust, em inglês) – para disposição de uso de AVs no futuro.  

 

1.1 Problema de Pesquisa 

A confiança na marca e o TRI 2.0 influenciam a disposição de uso de carros 

autônomos? 

 

1.2 Objetivos 

Identificar a relevância da confiança na marca e do modelo TRI 2.0 na disposição 

de uso de carros autônomos. 

Como montadoras tradicionais de automóveis e empresas de tecnologia (TICs) 

são avaliadas quanto à confiança na marca e disposição de uso de AVs? 

Que marcas possuem melhor avaliação quanto à confiança e disposição de uso 

de AVs? 
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Embora o termo “carro”, a princípio, possa ser entendido como limitado a 

automóveis – “veículo automotor destinado ao transporte de até oito passageiros 

excluído o motorista” (CBT – Código Brasileiro de Trânsito) –, ele é tratado por 

pesquisadores de forma mais ampla, referindo-se à automação do controle da 

condução (Wei, de Sousa Pissardini & Fonseca, 2013), independente tipo de veículo 

utilizado (veículos motorizados de duas e três rodas, transporte de carga, transporte 

de passageiros de alta lotação e transporte de carga alta). No Brasil, ambos termos 

VAT (Veículo Autônomo de Transporte Terrestre) e, em inglês, AV (Autonomous 

vehicles) são utilizados para se referir a esta tecnologia. Isto permitiria, por exemplo, 

incluir no grupo de carros autônomos, caminhões de carga, veículos de transporte 

coletivo, como ônibus, e individual privado e público, como táxis, serviços de 

transporte – como Uber, 99 ou Cabify – e automóveis particulares. 

Neste estudo, a nomenclatura AV será utilizada para designar os veículos 

autônomos terrestres de transporte individual ou de baixa carga (até 8 passageiros), 

escolhido como recorte do objeto de estudo, em conformidade com o entendimento 

do termo “carro” adotado pelo CBT, não distinguindo, porém, se seu uso se dará de 

forma proprietária (aquisição/compra de um AV) ou como serviço sob demanda, 

questão, esta, descrita no referencial teórico, subcapítulo sobre disposição de uso. 

Adicionalmente, apesar de suas diversas possíveis aplicações e configurações 

(detalhadas adiante no referencial teórico), considerar-se–á apenas AVs de alta 

automação ou automação total, identificados nos níveis 4 e 5 segundo a SAE (Society 

of Automotive Engineers), ambas classificações onde o veículo é, grosso modo, capaz 

de transitar sem a esperada necessidade de interferência de um condutor humano 

(Kyriakidis, Happee & Winter, 2015; Smith, 2013) nem tampouco controle teleoperado 

/ remoto (Frazzoli, Dahlen & Feron, 2002). 

 

1.3 Justificativa 

A popularização de AVs será responsável por diversos benefícios não somente 

ao sistema viário, mas a outras linhas de negócio que, de alguma maneira, sofre 

influência da mobilidade, como mercado imobiliário, de seguros e saúde pública, entre 

outros. Não por acaso, diversas empresas no mundo têm dedicado tempo e recursos 

no desenvolvimento de tal tecnologia, buscando definir modelos, regras de 
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funcionamento e compreendendo eventuais limitações da tecnologia. Estima-se que 

o mercado de AVs alcance U$ 42 bilhões globalmente em 2025 (Green, 2017), sendo 

apontado como principal benefício tanto pelas empresas que o desenvolvem quanto 

por autores consultados, a redução de acidentes, considerando que 90% deles 

ocorrem por falhas humanas (Bonnefon, Shariff & Rahwan, 2015). 

Em estudo bibliométrico sobre carros autônomos, Gandia et al. (2018) 

identificaram 10.580 artigos publicados desde 1969, com particular presença 

ininterrupta a partir de 1982 e seu pico de publicações alcançado em 2016 e 2017, 

conforme mostra a Figura 1. Deste total, 143 autores foram responsáveis por 3.157 

publicações, permitindo inferir que o estudo de AVs ainda é um campo incipiente dado 

reduzido número de publicações por autor, sem a existência de uma produção elitista 

considerável. 

 

Figura 1: Número de publicações por ano e linha de tendência baseado em dados do Web Of Science 
(*dados de 2018 registrados parcialmente)  

Fonte: Traduzido e adaptado pelo autor a partir de Gandia et al. (2018) 

 

No geral, existem diferentes linhas de estudo ligado à futura disponibilização 

de carros autônomos, passando de questões éticas à desafios jurídicos, da 

engenharia automotiva à infraestrutura viária, entre outros, tendo este estudo uma 
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abordagem ligada à disposição de consumo (Cavoli et al., 2017), como ilustrado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2: Campos de estudo ligados a carros autônomos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Do ponto de vista do comportamento do consumidor, a maior parte das 

discussões sobre AVs na literatura científica tem relação direta com a percepção com 

relação à tomada de decisão em situações com risco de acidentes (Bonnefon et al., 

2015 e 2016; Fleetwood, 2017; Goodall 2014a, 2014b e 2016; Downes, 2016; 

Kirkpatrick, 2015; Johansson e Nilsson, 2016) e à regulação de AVs, que toma como 

base questões éticas (Ravid, 2014; Brodsky, 2016; McChristian e Corbett, 2016; 

Rodrigues, 2018a). Em menor escala, questões ligadas a impactos sociais da adoção 

de AVs (Mladenovic et al., 2014; Litman, 2017; Fagnant e Kockelman, 2015; Ohn–bar 

e Trivedi, 2016), incluindo impactos no mercado de trabalho – só nos Estados Unidos, 

cerca de 10% de todos os empregos envolvem a operação de um veículo, e pode-se 

esperar que a maioria destes empregos desapareçam (Vardi, 2016) –, relações de 

consumo (Morgan & Stanley, 2015; Rodrigues, 2018b), o desenvolvimento de 

estrutura tecnológica nas vias (Perkola, 2017) e da própria relação entre os 

proprietários de veículos e seus carros (Steg, 2004; Neil, 2015; Lois & López-Saez, 
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2009), privacidade de dados (Sucasas, Mantas, Saghezchi, Radwan & Rodriguez, 

2016; Glancy, 2012; Sucharski & Fabinger, 2017), segurança de dados (Petit & 

Shladover, 2014; Yağdereli, Gemci e Aktaş, 2015), aumento da mobilidade para 

idosos e pessoas com deficiência (Harper, Hendrickson, Mangones & Samaras, 2016; 

Proff & Günthner, 2018) e a integração destes veículos com a infraestrutura urbana 

(Perkola, 2017; Gomes, 2014; Muñoz & Al Naqvi, 2017; Eltoweissy, Olariu & Younis, 

2010).  

A literatura cinzenta acompanha a discussão científica, porém, como coloca 

Cavoli, Philips, Cohen e Jones (2017), reprioriza os principais assuntos relacionados 

a AVs (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Assuntos relacionados a AVs mais frequentemente discutidos na literatura acadêmica e 

cinzenta 

Assuntos mais frequentemente discutidos na 
literatura cinzenta2 

Assuntos mais frequentemente discutidos 
na literatura acadêmica 

Segurança nas vias de tráfego Interações do motorista com AVs 

Questões jurídicas e regulatórias Segurança nas vias de tráfego 

Modelos de propriedade Percepção do público 

Percepção do público Questões jurídicas e regulatórias 

Processo para a automação Capacidade de rede 

Fonte: Cavoli et al., 2017 

 

Na área acadêmica, dentre 44 tópicos relacionados a AVs identificados por 

Cavoli et al. (2017), apresentados na Figura 3, a maior parte dos estudos observa 

questões tecnológicas e mecânicas de seu funcionamento, enquanto os impactos nas 

Ciências Sociais respondem por uma pequena parte do material publicado nos últimos 

anos. 

 

                                                
2 Do original grey literature, "O que é produzido em todos os níveis do governo, institutos, academias, empresas 
e indústria, em formato impresso e eletrônico, mas que não é controlado por editores científicos ou comerciais." 
(GL'99 Conference Program) 
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Figura 3: Resultados na base de dados Scopus por área de estudo relacionados a AVs 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Cavoli et al., 2017 

 

Há, contudo, um crescimento substancial de estudos a partir de 2012 (Hyde, 

Dalton & Stevens, 2017), abordando questões como segurança, custo, confiabilidade 

e propensão ao consumo. 

No Brasil, o mercado automotivo representa cerca de 23% do PIB industrial e 

afeta de forma significativa outros setores industriais, como siderurgia, eletrônicos, 

borracha e plástico, tendo em empresas transnacionais sua principal 

representatividade (produção de modelos de veículos distribuída em plantas no Brasil 

e outros países). Dados de 2014 do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior) colocavam o Brasil como 8o. maior produtor mundial de veículos 

(atrás da China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coréia do Sul, Índia e México) e 

4o. mercado consumidor, com 3,4 milhões de unidades vendidas (atrás da China – 

23,4 milhões –, Estados Unidos – 16,8 milhões – e Japão – 5,5 milhões).  

As pesquisas encontradas no país relacionadas a AVs provêm das áreas de 

engenharia mecânica, engenharia geoespacial, ciência da computação, inteligência 

artificial e redes neurais, ou seja, voltadas ao funcionamento mecânico/técnico do 

veículo e/ou de seus componentes. Wei et al. (2013) e de Sousa Pissardini (2013) 



	

	

21	

trouxeram uma visão geral sobre este objeto e suas implicações sociais, éticas e 

legais, enquanto Felipe (2017) aborda a questão da regulação de AVs, como parte da 

discussão ligada à robótica e inteligência artificial, deixando claro a inexistência e 

imaturidade da discussão sobre o tema no Brasil do ponto de vista das ciências do 

consumo. 

A indisponibilidade atual do produto/serviço (AVs) faz com que os 

futuros/potencias consumidores avaliem a disposição de uso/consumo baseada em 

referências midiáticas e/ou sociais a respeito do tema, onde se incluem, por exemplo, 

a maneira como AVs tratariam questões éticas ou mesmo a própria confiabilidade nas 

ferramentas tecnológicas que viabilizam seu funcionamento, onde a confiança que 

possuem nas marcas que oferecerão tal produto (serviço) poderá influenciar 

diretamente a forma (positiva ou negativa) com que enxergariam tal produto/serviço 

e, consequentemente, sua disposição de uso.  

Com o choque entre empresas/marcas de diferentes setores (Sivak & Schoettle, 

2015) – montadoras de automóveis e TICs –, faltam estudos que, tomando como certa 

a disponibilização destes produtos no mercado em um futuro próximo, trate como 

preconcepções sobre marcas de setores distintos pode influenciar, positiva ou 

negativamente, a aceitação e adoção desta nova tecnologia. 

No âmbito científico–acadêmico, esta pesquisa visa apresentar uma visão 

prática a respeito de AVs, considerando–os como inevitáveis e próximos de serem 

adotados, ainda que parcialmente, em centros urbanos, abrindo, assim, caminho para 

novas discussões relacionadas aos processos que envolverão a decisão de consumo, 

características observadas pelos consumidores e/ou a preferência por marcas. 

Compreender o impacto da confiança na marca e como os consumidores 

reagirão a esta inovação é fundamental para que a indústria antecipe taxas de adoção 

(Daziano, Sarrias & Leard, 2007) e enderece, tanto funcionalmente quanto como parte 

de sua estratégia de comunicação, as principais preocupações e dúvidas destes 

consumidores. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

O capítulo 2 traz uma revisão de literatura para embasar os diferentes aspectos 

relacionados ao problema de pesquisa, levando em consideração os elementos que 

abordam o objeto de pesquisa e constructos principais relacionados no modelo. 

O capítulo 3 apresenta os recursos metodológicos selecionados para 

investigação do problema de pesquisa, incluindo os critérios utilizados para seleção 

das 11 marcas utilizadas nesta pesquisa. O capítulo também apresenta o design, 

procedimentos e instrumentos utilizados para operacionalizá-la, perfil da amostra 

(n=213) e validação das escalas utilizadas e suas respectivas dimensões. 

O capítulo 4 traz a descrição, interpretação e análise dos dados a partir das 

hipóteses levantadas com posteriores considerações finais, contribuições, limitações 

e possibilidade de estudos futuros apresentados no capítulo 5. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A proximidade entre homem e máquina e a inferência autônoma de dispositivos 

artificiais em acontecimentos cotidianos obriga o estudo de seus impactos éticos, 

sociológicos e funcionais, transferindo para um ser–não–humano e, portanto, privado 

a princípio de preconcepções éticas e morais, cujas decisões são baseadas em 

probabilidades (Pereira, 2006), a responsabilidade de atuar ou não em situações que 

geram impactos para um ou mais humanos, passageiros, condutores e pessoas 

próximas a um AV. 

A indisponibilidade de AVs a partir do nível 3 – a ser detalhado adiante – no 

mercado permite com que questões relacionadas à disposição de uso do futuro 

consumidor – e não intenção de compra – sejam analisadas de forma mais eficiente, 

tendo como pano de fundo as informações, nem sempre precisas e/ou isentas, 

passadas pelos veículos midiáticos em geral a respeito desta tecnologia (Rodrigues, 

2018c), seu impacto na sociedade e consequentes discussões (Nascimento, 2006) 

acerca do comportamento de um veículo autônomo. 

Pode-se discutir se AVs seriam uma tecnologia incremental à tradicional 

indústria automotiva, onde um conceito básico (automóvel) é reforçado por melhorias 

contínuas na busca pelo aperfeiçoamento (Santa Rita, de Araujo, de Paula, de Oliveira 

Lima & Viana, 2010) ou radical (Engel, Blackwell & Miniardi, 2000), configurando-se 

como um produto totalmente novo, alternando significantemente os padrões de 

comportamento de consumo. Como apresenta Rodrigues (2018b), a potencial 

catalisação da migração do modelo de posse para uso e a reconfiguração da relação 

entre consumidores e automóveis a aproximaria mais do segundo (uso) que do 

primeiro (posse). A ausência, então, de modelos comparativos para se estabelecer 

um nível de confiança em empresas que não são originalmente do setor de mobilidade 

comprometeria a referência passada para construção da confiança na marca (Gurviez 

& Korchia, 2003; Numan, 1998) como resposta aos potenciais questionamentos sobre 

modelos decisórios serem adotados nos futuros AVs (questões éticas, de segurança 

e privacidade, por exemplo) (Greene, 2016). 

 Neste referencial teórico são cobertos o objeto de estudo, (2.1) carros 

autônomos, o constructo principal (2.2) disposição de uso (como tradução direta de 

willingness to use, ou WTU) com foco no objeto do estudo, (2.3) modelos de adoção 
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e difusão da inovação, com destaque para o (2.4) Technology Readiness Index (TRI) 

e a potencial influência da (2.5) confiança na marca. 

 

2.1 CARROS AUTÔNOMOS 

Entende-se “veículo autônomo” (AV, autonomous vehicles, driverless vehicle, 

robotic car, entre outros nomes) como um tipo de transporte, de passageiros ou bens, 

dotado de um sistema de controle computacional que integra um conjunto de sensores 

e atuadores com a função de, a partir de uma missão inicial (local para onde ir), 

estabelecida pelo usuário, navegar de forma autônoma e segura (Ozguner, Stiller & 

Redmill, 2007; Gonçalves, 2011; Bunghez, 2015; Yağdereli et al., 2015). 

Em um veículo autônomo, é esperado que seu usuário apenas insira os dados 

de destino ou rota e não precise assumir o controle deste veículo em nenhum 

momento (Mladenovic et al., 2014). Ou ainda, um AV pode ser definido como “um 

veículo que percebe o entorno, decide a rota a um destino e dirige completamente 

sem assistência humana” (Bunghez, 2015, p. 447, tradução nossa). 

Nas últimas décadas, os fabricantes de automóveis que antes focavam seus 

investimentos em características mecânicas e voltadas à performance de seus 

produtos (como potência e acessórios eletrônicos) estão enxergando uma mudança 

de modelo, não somente ligado a novos requerimentos ambientais e de segurança, 

mas também à consideração do veículo como uma plataforma computacional (Gao, 

Hensley & Zielke, 2014). Aceita-se que o carro do futuro será conectado, apto a 

comunicar-se com outros veículos e conectado a uma infraestrutura viária inteligente 

(Perkola, 2017), que fará com que os veículos deixem ser apenas caixas de metal e 

passem a atuar como integradores de tecnologias e componentes de uma rede móvel 

interconectada (Gerla, Lee, Pau & Lee, 2014; Atzori, Iera & Morabito, 2015). 

Concomitantemente, a tecnologia está voltada a automatizar uma atividade que 

por mais de século foi executada exclusivamente por seres humanos: dirigir (Fagnant 

& Kockelman, 2015; Bunghez, 2015). Se bem-sucedida em alcançar o mercado de 

massa, essa tecnologia tem potencial para mudar drasticamente o transporte de 

pessoas e cargas. Sua popularização, todavia, dependerá do desenvolvimento de 

capacidades de navegação autônoma transparente, comportamentos fluidos 
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enquanto desvia de obstáculos e busca entender a grande variedade semântica das 

informações detectadas por seus sensores (Ohn–Bar & Trivedi, 2016). 

Em escala global, até abril de 2017, apenas os veículos autônomos do Google 

(através de sua subsidiária, Waymo), em fase de testes (contando com a presença de 

um condutor habilitado) (Kotermanski, 2012), já haviam percorrido mais de 2,4 milhões 

de quilômetros em ruas e rodovias dos estados norte–americanos da Califórnia, 

Texas, Washington e Arizona (Fleetwood, 2017) enquanto diversas outras empresas 

também iniciavam seus projetos de sistemas auto dirigíveis, como Audi, Cadillac, 

Ford, GM, Mercedes–Benz, Nissan, Toyota, Volkswagen e Volvo (Fagnant & 

Kockelman, 2015). Empresas pioneiras no desenvolvimento de AVs colocam 2025 

(possivelmente 2020) como o ano onde estes veículos estarão disponíveis aos 

consumidores. 

O Brasil possui, relativamente, baixa representatividade nas pesquisas ligadas a 

AVs, com grupos focados em aspectos robóticos do veículo (Laboratório de Sistemas 

de Computação e Robótica do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal de Minas Gerais – CORO–UFMG, pesquisa mais antiga, iniciada e 2007 –, 

Laboratório de Robótica Móvel da Universidade de São Paulo – LRM–USP – e o 

Laboratório de Computação de Alto Desempenho da Universidade Federal do Espírito 

Santo – LCAD–UFES) ou nos aspectos de Geomática e Engenharia de Transportes 

(Laboratório de Topografia e Geodésia da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo – LTG–EPUSP) (Wei et al., 2013 de Sousa Pissardini et al., 2013). 

Embora seja comum referir-se genericamente a estes veículos como 

"autônomos", "driverless", "robóticos" ou "autodirigíveis", existem níveis de 

automação, onde, dentre os mais populares, estão os apresentados pela SAE 

International (Society of Automotive Engineers), pela NHTSA (National Highway 

Traffic Safety Administration) e pela BASt (Bundersanstalt für Straßenwesen) 

(Fleetwood, 2017; Litman, 2017; Kyriakidis etl al., 2015), comparados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Alinhamento entre classificações de veículos autônomos da BASt, NHTSA e SAE 

BASt 
Apenas 

motorista 
Assistida 

Parcialmente 

automatizada 

Altamente 

automatizada 

Totalmente 

automatizada 
– 

NHTSA 
Nenhuma 

automação 

(Nível 0) 

Automação 

de funções 

específicas 

(Nível 1) 

Automação 

de funções 

combinadas 

(Nível 2) 

Automação 

limitada da 

direção 

autônoma 

(Nível 3) 

Automação total da direção 

autônoma 

(Nível 4) 

SAE 

Direção 

Assistida 

(Nível 1) 

Automação 

parcial 

(Nível 2) 

Automação 

condicionada 

(Nível 3) 

Altamente 

automatizada 

(Nível 4) 

Totalmente 

automatizada 

(Nível 5) 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Kyriakidis et al. (2015) e Smith (2013) 

 

A Tabela 3 detalha cada grau a partir da classificação da SAE, adotada neste 

estudo: 
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Tabela 3: Níveis de automação conforme definido pela SAE 

Nível de 
automação  

Classificação  Descrição  

Nível 0  Sem automação  
Conta com motorista humano durante todo o tempo, cobrindo 

todos os aspectos da direção.  

Nível 1  
Direção 

assistida  

O sistema eventualmente auxilia em tarefas específicas, como 

aceleração e desaceleração, com o motorista humano 

executando as demais tarefas.  

Nível 2  
Automação 

parcial  

O sistema realiza tarefas – como controle de direção juntamente 

com aceleração de desaceleração – enquanto o motorista 

humano monitora enquanto é totalmente responsável por outras 

funções relacionadas à condução.  

Nível 3  
Automação 

condicionada  

O sistema gerencia todas as tarefas relacionadas à condução e 

monitora o entorno enquanto o motorista humano intervém 

somente quando requerido pelo sistema.  

Nível 4  
Automação de 

alto nível  

O sistema dirige e monitora o entorno em certas condições e 

ambientes sem a necessidade de intervenção humana e pode ser 

considerado como totalmente autônomo em alguns cenários de 

condução, com o sistema intercedendo mesmo quando o humano 

não atende a uma solicitação de intervenção.  

Nível 5  Automação total  

O sistema realiza todas as tarefas que poderiam ser realizadas 

por um motorista humano, em todas as condições, igualando ou 

superando as capacidades humanas em todos os cenários de 

condução.  

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Fleetwood (2017) e Litman (2017) 

A migração para AVs totalmente autônomos (nível 5 – SAE), porém, está 

incipiente, devendo ainda passar por alguns estágios probatórios, como apresentado 

na Tabela 4 (Litman, 2017). 
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Tabela 4: Fases de implementação de AVs 

Estágio Observações 

Nível 2 – automação limitada 

(controle de direção, freio e guia de 

faixas de rolagem) 
Momento atual, disponível em alguns veículos 

Platooning coordenado 
Tecnicamente viável, mas requer capacidades de 

comunicação entre veículos e faixas de rolagem dedicadas 

para otimizar a segurança e benefícios de mobilidade 

Nível 3 – Direção autônoma restrita 
Em testes. AVs do Google dirigiram centenas de milhares 

de quilômetros em modo autônomo sob condições 

controladas 

Nível 4 – Direção autônoma em 

qualquer condição 
Necessita avanços tecnológicos 

Aprovação / Regulação para veículos 

autônomos em vias públicas 

Alguns estados dos Estados Unidos iniciaram o 

desenvolvimento de padrões e regulações que veículos 

autônomos devem obedecer para operar legalmente em 

vias públicas 

Veículos totalmente autônomos 

disponíveis para venda 

Diversas companhias estimam a comercialização de 

veículos autônomos para 2018 e 2020, mas com 

capacidades e preços não especificados 

AVs tornam-se a maior parte dos 

veículos comercializados 

Dependerá da performance, preço e aceitação do 

consumidor. Novas tecnologias geralmente requerem 

vários anos para construir a aceitação do mercado. 

AVs tornam-se a maior parte da frota 

corrente 

Com maior fatia de AVs na venda de novos veículos, sua 

participação na frota total tenderá a aumentar com o passar 

das décadas. 

AVs correspondem à maior parte das 

viagens 

Novos veículos tendem a ser dirigidos mais que a média, 

então novas tecnologias representarão uma importante 

parte do total de viagens comparativamente à frota 

disponível. 

Saturação de mercado Todos que quiserem um AV, o terão 

Disponibilidade universal Todos os veículos operam de forma autônoma. 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Litman (2017) 
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A inerente disponibilização de AVs ao mercado consumidor num futuro próximo 

gera impactos diretos na gestão de trânsito, com redução de tráfego, otimização de 

estacionamentos, mobilidade de pessoas com baixa renda, aumento da segurança, 

melhor consumo energético e redução da poluição (Litman, 2017), assim como em 

indústrias correlatas, como seguradoras, planejamento urbano, construção da 

infraestrutura viária, gerenciamento de tráfego, taxis e serviços de transporte 

particulares e coletivos em geral (Downes, 2016). 

Apesar das diversas pesquisas e testes sendo realizados por diversas marcas, 

de montadoras a empresas de tecnologia (Goodall, 2014), existe uma série de 

desafios e perguntas não respondidas referentes à disponibilização pública destes 

veículos, desde a responsabilidade legal, passando pela confiança e atitude dos 

consumidores, pela determinação de regras de comportamento em situações de 

exceção (emergências, veículos com preferência por lei, necessidade de transgressão 

de regras de trânsito para evitar acidentes), custos e procedimentos de manutenção, 

chegando à própria capacidade computacional de lidar com vias pouco sinalizadas ou 

em condições ambientais desfavoráveis (Wei et al., 2013), em ambientes não 

previamente mapeados ou reagindo a situações atípicas como um policial sinalizando 

ao lado da rodovia (Gomes, 2014). 

Eventuais falhas tecnológicas também são tratadas como potenciais riscos e 

podem influenciar, neste momento, a disposição de uso dos futuros consumidores; 

embora os sistemas de Inteligência Artificial (Artificial Intelligence – A.I.) por trás dos 

AVs não sucumbam ao cansaço ou stress, são suscetíveis a falhas (Bunghez, 2015). 

Este risco está diretamente atrelado à reputação das empresas que oferecerão estes 

produtos uma vez que uma parte considerável destas falhas poderá trazer implicações 

diretas na segurança dos passageiros. Embora isto também aconteça com os veículos 

atuais, à medida que a responsabilidade é totalmente transferida para os sistemas 

computadorizados do automóvel, o risco se torna maior, pois as pessoas são menos 

tolerantes quando o veículo é responsável pelo acidente, não elas mesmas (Yeomans, 

2014). 

Por outro lado, a adoção AVs pode incentivar o uso compartilhado de meios de 

transporte, o uso do veículo como parte de um serviço sob-demanda em detrimento 

de sua aquisição (compra) (Fagnant & Kockelman, 2015), reduzindo em 43% da 

propriedade de automóveis (Sivak & Schoettle, 2015). Estes veículos compartilhados 
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deverão encarar mais alguns desafios operacionais, haja vista situações onde a posse 

de um veículo pode estar ligada a outras questões, como a aquisição de automóveis 

particulares por questões de status (Steg, 2004), pelo carregamento frequente de 

ferramentas ou cargas pesadas, deslocamento frequente em grandes distâncias ou 

pela eventual necessidade de ajuda de motoristas humanos (Litman, 2017). 

Quanto à segurança, cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem em acidentes de 

carro no mundo todos os anos e mais de 90% deles são causados por falhas humanas 

(Smith, 2013; Gao et al., 2014); outro estudo – FARS, Fatality Analysis Reporting 

System – realizado nos Estados Unidos indicou que, do total de acidentes ocorridos 

em 2011, 78,3% dele envolveram fatores humanos (Wei et al., 2013). Independente 

do valor a ser tomado, fica claro que falhas humanas respondem pela maior parte dos 

acidentes causados.  

Bonnefon et al. (2015) exploraram a situação onde um AV poderia, por exemplo, 

salvar vidas sacrificando seu proprietário, confrontando por meio de três pesquisas 

que demonstraram que as pessoas estão confortáveis com a visão utilitária dos AVs, 

programados para minimizar a quantidade de mortes no caso de um acidente 

inevitável. Também verificaram a percepção moral deste auto sacrifício, a 

possibilidade de ele ser legalmente regulado e o impacto desta visão de auto sacrifício 

na decisão de compra de AVs. 

Pesquisas sobre a percepção da sociedade sobre os dilemas morais envolvidos 

em colisões inevitáveis podem servir de parâmetro, não regra absoluta, na discussão 

entre fabricantes de AVs, juristas e governo. Isto é particularmente verdade quando a 

decisão passa a incorporar o decisor (ou seus familiares) nos cenários, claramente 

afetando a predileção por um ou outro resultado esperado (Bonnefon et al., 2015). 

A preocupação ao transferir a responsabilidade de uma interação social – como 

é o sistema viário – para uma máquina gera na comunidade uma menor tolerância a 

erros e, portanto, situações que seriam aceitáveis em veículos conduzidos por 

humanos, são vistas com maior rigor quando ocasionadas com um AV (não, 

necessariamente, por um AV). Como consequência, agências reguladoras e 

entidades jurídicas podem esperar de um AV capacidades sobre–humanas, 

sujeitando–os a um escrutínio de suas configurações, não se atendo que todo 

processo de condução de veículos envolve riscos (Goodall, 2016). 
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A atribuição de probabilidades de risco tem sido o caminho escolhido pela 

maioria dos desenvolvedores de AVs, tendo como desafios mapear as condições a 

serem programadas, hierarquizar atitudes e, o mais complexo, determinar o grau de 

confiabilidade aceitável da análise de risco para realização de ações (Johansson & 

Nilsson, 2016). No modelo adotado pelos veículos do Google, a cada possibilidade de 

ação do AV é atribuída uma probabilidade de ocorrência e magnitude (positiva ou 

negativa) do resultado. A magnitude é multiplicada por sua probabilidade e os valores 

resultados comparados; caso os benefícios ultrapassem os custos com uma certa 

margem aceitável, o veículo executa a ação planejada (Goodall, 2016).  

As preocupações relacionadas à privacidade de dados, que, antes de mais nada, 

deve ser entendida sob a ótica de escolha e controle, também tendem a aumentar 

com a chegada dos AVs (Glancy, 2012) e à medida que a troca de informação sobre 

percursos (ou mesmo sobre o que acontece dentro do veículo) forem acessíveis 

(Fagnant & Kockelman, 2015). Tais tecnologias permitirão, por exemplo, informar as 

condições de tráfego para uma rede de AVs interconectados (Connected Autonomous 

Vehicles – CAVs) e movimentação dos veículos para evitar colisões ou controlar 

prioridades (Sucasas et al., 2016). 

Conforme Fagnant e Kockelman (2015) a segurança eletrônica é outro assunto 

que preocupa os fabricantes de automóveis e desenvolvedores de AVs em geral, 

principalmente em aplicações relacionadas à segurança, alertas e prevenção de 

colisões (Petit & Shladover, 2014). Em última instância, infraestruturas inteiras de 

cidades estão para migrar para uma rede interconectada de troca de informações, 

onde o sistema de transporte, público e privado, está inserido e, juntamente com 

outros sistemas (água e esgoto, resposta a desastres, energia elétrica, entre outros), 

pode sofrer interferências externas afetando seu funcionamento padrão (Elmaghraby 

& Losavio, 2014). 

A Cibersegurança, tratada aqui em seu termo original, cybersecurity, é uma 

divisão dos procedimentos de segurança que foca em sistemas computacionais, 

canais de troca de dados entre eles, processamento de informações e violações que 

podem ser consideradas ilegais e gerar uma ameaça à integridade física e/ou 

privacidade de seus utilizadores (Elmaghraby & Losavio, 2014). No caso de frotas 

interconectadas, um vírus de computador poderia, tecnicamente, comprometer a 

integridade de múltiplos veículos, alterando seus padrões de comportamento ou um 
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hacker poderia obter dados pessoais e interferir nos sistemas de funcionamento do 

veículo (Glancy, 2012). Soma-se a isso o medo do cyberterrorismo - “ataques 

premeditados com motivação política por grupos sub nacionalistas ou agentes 

clandestinos contra sistemas computacionais, de informação, programas de 

computador e dados que resultem em violência contra alvos não combatentes”3 

(Conway, 2003, p. 3, tradução nossa) - e a possibilidade de uma mobilização de 

veículos em larga escala em uma autoestrada (Yeomans, 2014). 

Até o momento não há um consenso tampouco um caminho desenhado de todas 

as variáveis envolvidas e como serão programados os algoritmos que buscarão o 

equilíbrio entre valores éticos coletivos e interesses individuais, ainda mais 

considerando diferentes culturas e parâmetros morais sobre o menor mal (Bonnefon 

et al., 2016), embora, pela impossibilidade em se estabelecer regras normativas de 

funcionamento em função do alto número de variáveis, haja um direcional que a 

ausência de respostas éticas não deverá impedir o desenvolvimento e 

disponibilização de AVs (Rodrigues, 2018a). 

É, assim, aceito que as questões éticas ligadas à tomada de decisões de forma 

autônoma envolvidas em AVs – e que podem implicar em uma decisão de uso – são 

um problema solucionável, sobretudo considerando que outras evoluções 

tecnológicas tiveram que lidar com situações similares e hoje realizam procedimentos 

baseados em critérios aceitos, como, por exemplo, a doação de órgãos, cuja 

distribuição se dá baseada em métricas que levam em consideração o benefício a 

longo prazo para a sociedade resultante da sobrevivência do receptor (Goodall, 2014). 

Como coloca Berkeley (1997), conforme mais aprendemos a fazer algo, aquilo que 

um dia foi encarado como surpreendente, passa a ser mundano. 

No geral, espera-se que os benefícios atrelados a adoção de AVs, como redução 

de acidentes, congestionamento e otimização do espaço destinado ao 

estacionamento dos veículos sejam superiores à incerteza sobre questões éticas de 

funcionamento (Rodrigues, 2018a) ou outros impactos relacionados à adoção de AVs 

(redesenho dos sistemas viários, discussões jurídicas e de responsabilidade, aumento 

do fluxo de telecomunicações, entre outros). 

                                                
3 “Cyberterrorism refers to premeditated, politically motivated attacks by sub-national groups or clandestine agents 
against information, computer systems, computer programs, and data that result in violence against non-combatant 
targets” (Conway, 2003, p. 3) 
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2.2 DISPOSIÇÃO DE USO 

Os questionamentos surgidos pela inevitável chegada de AVs permeiam 

questões éticas, tecnológicas e comportamentais que, em resumo, confrontam duas 

questões primordiais: (1) A sociedade está preparada para lidar com este novo modelo 

de mobilidade? E (2) quais as expectativas dos consumidores quanto à utilização 

desta forma de mobilidade? (Choi & Ji, 2015). 

A utilização da “disposição de uso”, refletindo a tradução do constructo 

willingness to use (WTU), é mais aplicável que willingness to pay (WTP – Disposição 

de pagamento) ou willingness to buy (WTB – Disposição de compra) neste estudo, 

pois, neste momento de indisponibilidade da tecnologia ao público consumidor, não 

há como tratar a adoção de AVs em função do tipo de consumo propriamente dito 

(produto versus serviço) e/ou ao valor monetário deste. Assim, toma-se como 

disposição de uso a propensão positiva à utilização da tecnologia a partir da 

compreensão de suas capacidades e limitações. 

De forma complementar ao primeiro contraponto, considera-se que a 

popularização de AVs pode implicar em uma redução de 43% na propriedade privada 

de veículos, reduzindo-se de 2,1 para 1,2 o número de veículos por família (Sivak & 

Schoettle, 2015) e, assim, justificando a abordagem sobre o uso de tal tecnologia em 

detrimento da compra de tal produto. 

 A disposição de uso difere, neste estudo, de atitude – na definição de Eagly e 

Chaiken (1993, p. 1, tradução nossa): “a tendência psicológica que é expressa ao 

avaliar um caso particular com certo grau de favorabilidade ou desfavorabilidade” – 

no momento em que considera a efetiva possibilidade do consumo da tecnologia, com 

seus benefícios e riscos potenciais. Da mesma forma, diverge de intenção de uso, 

definida por Norman (1984, p. 365) como “a caracterização mental e interna de um 

objetivo desejado”, no momento em que não estão claros os passos necessários para 

a atividade fim, haja vista indisponibilidade da tecnologia para o consumidor. 

Olhando os estudos estrangeiros, é possível identificar, aqui sim, a atitude 

positiva com relação a sistemas autônomos parciais (Gkartzonikas & Gkritza, 2017) 

como predecessora da disposição de uso; uma considerável porcentagem dos 

consumidores nos países pesquisados não acredita que veículos totalmente 
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autônomos serão seguros (Giffi & Vitale, 2017; Giffi, Vitale, Schiller & Robinson, 2018), 

embora a comparação entre 2017 e 2018 (Figura 4) demonstre haver uma diminuição 

nesta atitude. 

 

Figura 4: Porcentagem de consumidores que acreditam que veículos totalmente autônomos não serão 
seguros (2017 vs. 2018) 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Giffi e Vitale (2017) e Giffi et al. (2018) 

 

A percepção sobre a confiança na marca – o significado abstrato e único 

associado a marcas a partir de configurações particulares de características dos 

produtos e dos esforços das empresas em criar significado para estes benefícios 

(Park, Milberg & Lawson, 1991) –, segundo Giffi e Vitale (2017), impacta na abertura 

à experimentação de veículos totalmente autônomos, apresentando variações de 

acordo com a origem do respondente, conforme ilustra a Figura 5. 
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Figura 5: Porcentagem de consumidores mais propensos a andarem em veículos autônomos caso 
estes sejam oferecidos por marcas que eles confiam 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Giffi e Vitale (2017) 

 

Corrobora com isto o resultado irregular quando questionados sobre o tipo de 

empresa que inspiraria maior confiança aos consumidores na disponibilização de 

carros totalmente autônomos, refletindo uma ausência de padrão, entre os países 

pesquisados (Giffi et al., 2018), tal qual Figura 6.
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Figura 6: Tipos de empresas que os consumidores mais confiariam para trazer veículos totalmente autônomos para o mercado 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Giffi et al. (2018) 
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Além das questões ligadas à intenção de compra e percepções sobre 

funcionalidades utilitárias destes futuros veículos, também devem ser levadas em 

consideração sua visão sobre o impacto social e nas relações humanas. 

Considerando a circulação de veículos como um ecossistema social, Mladenovic et 

al. (2014) consideram que estes demais elementos deverão se adequar a um 

potencial novo modelo de mobilidade. 

A partir da revisão da literatura, que indicou uma potencial migração do modelo 

de posse para uso de serviços de transporte autônomos sob demanda (Neil, 2015; 

Lisi, 2017; Morgan & Stanley 2015; Sivak & Schoettle, 2015; Gao et al., 2014; Sarfati, 

2016; Fagnant & Kockelman, 2015), este subcapítulo também considerou as razões 

de uso de um automóvel e questões que estimulem ou reprimam o modelo de 

negócios sob demanda. 

 Porém, outros fatores influenciam a posse e/ou utilização dos veículos, como 

razões afetivas – emoções associadas a utilização do veículo ou à antecipação da 

sensação, como no caso de viagens, por exemplo – ou sociais – auto expressão, 

posição social e normas sociais (Steg, 2004). A relevância de cada grupo de fatores 

indicou, por exemplo, que condutores do gênero masculino e que se deslocam com 

frequência de casa ao trabalho e vice-versa tendem a valorizar mais os motivos 

afetivos e sociais, enquanto condutores que também utilizavam outros meios de 

transporte e do gênero feminino apresentarão uma visão mais instrumental. 

 A compra de um veículo, entretanto, pode ultrapassar questões utilitaristas, 

estando vinculada à sensação de liberdade e espelhamento de valores individuais 

(Stradling, Meadows & Beatty, 1999, como citado em Steg, 2004). Pessoas compram 

e dirigem veículos porque gostam disto e não (somente) por utilização prática 

(Sandqvist & Kriström, 2001); pode-se assumir, assim, que pessoas que valorizam os 

benefícios afetivos em detrimentos dos instrumentais são menos suscetíveis a reduzir 

a utilização do veículo próprio (Steg, 2004) e potencialmente a considerarem as 

variáveis benéficas mais funcionais ligadas a AVs. O reflexo disto pode ser visto na 

recusa de marcas como Ferrari e Porsche em pesquisar a incorporação de funções 

de direção autônoma em seus veículos (Hashim & Omar, 2017). 

A mudança dos veículos não–autônomos (nível 0) tende a seguir um modelo 

evolutivo, com migração gradual do pensamento e da disponibilidade dos serviços – 
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ao invés de um ‘Big Bang’ (Cox, 2016) – à medida que AVs passarem do nível 4 para 

o 5 na escala da SAE, dependendo da aceitação pública não excludente do 

compartilhamento de veículos (uso ao invés de posse) e de AVs, podendo incorrer 

que um ou outro tenha mais sucesso nesta jornada. 

A PWC (2016) indicou como principal benefício a incorporação ao sistema de 

transporte pessoas com necessidades especiais de mobilidade (idosos, menores de 

idade e Pessoas com Deficiência – PCDs), público que considera o transporte público 

como uma barreira para que possam se deslocar satisfatoriamente. Entre os idosos 

(pessoas acima de 65 anos, segundo a metodologia adotada), limitações físicas 

próprias da idade, como redução da visão e queda no nível de atenção, são razões 

citadas pelas quais não se sentem confortáveis em dirigir, ao mesmo tempo que 31% 

daqueles acima de 70 anos consideram problemático caminhar e utilizar transporte 

público como metrôs e ônibus. Ainda neste mesmo estudo, para os entrevistados 

entre 17 e 24 anos, o custo – para obter uma habilitação, do veículo em si e gastos 

relacionados (seguro) – é o fator preponderante para não possuir um veículo. 

Lavieri, Garikapati, Bhat, Pendyala, Astroza e Dias (2017) conduziram um estudo 

entre 2014 e 2015 avaliando o grau de aceitação futura com relação à posse ou uso 

de AVs, que resultou nos dados apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Grau de interesse na posse de AVs e/ou uso de serviços de mobilidade 

compartilhada que utilizam AVs 

Não tem interesse nem em possuir nem em utilizar AVs 68,5% 

Possui interesse em possuir um AV 8,5% 

Tem interesse em serviços de compartilhamento que utilizam AVs 7,6% 

Tem interesse tanto em possuir quanto em utilizar serviços de 
compartilhamento com AVs 

15,4% 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Lavieri et al. (2017) 

 

Estes números, contudo, diferem de estudo para estudo e de acordo com 

variáveis socioeconômicas, como idade e gênero dos respondentes, localização, nível 

educacional, entre outros (Nair et al., 2017). Becker e Axhausen (2016) e Kyriakidis et 
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al. (2015) indicam, particularmente, que homens são mais inclinados a utilizarem esta 

tecnologia que mulheres; jovens possuem tendência em agirem como adotantes 

iniciais e aqueles com maior nível educacional e que vivem em centros urbanos têm 

maior inclinação em adotar serviços de compartilhamento com AVs, sendo o custo do 

transporte, tempo de viagem e tempo de espera fatores determinantes para estes 

serviços de compartilhamento (Nair et al., 2017). 

Kyriakidis et al. (2015) analisaram a aceitação dos diferentes níveis de 

autonomia entre 5.000 respondentes de 109 países, concluindo, entre outros, que: 

•  A condução manual de um veículo trazia mais prazer/satisfação enquanto o 

modo totalmente autônomo, menos; 

•  A utilização de veículos totalmente autônomos seria mais fácil que o modo de 

direção manual; porém, os modos parcialmente ou altamente autônomos (não 

totalmente) seriam de mais complexa utilização que a direção totalmente 

manual; 

•  Os futuros usuários não se sentem confortáveis com a remoção do volante 

inteiramente, embora tenham indicado que a direção autônoma estará tão 

avançada em 30 anos que as pessoas não terão nem permissão para dirigir 

manualmente; 

•  As principais preocupações dentre os respondentes foram, respectivamente, 

invasões dos sistemas de controle (hacking), uso indevido dos AVs, problemas 

jurídicos, segurança e, por fim, privacidade (neste último aspecto, embora não 

estivessem preocupadas, grosso modo, na transmissão de dados, não se 

sentiria confortáveis em compartilhá–los com empresas de seguros ou 

autoridades fiscais); 

•  Em um modo de automação total, os respondentes indicaram que, livres da 

tarefa de guiarem o veículo, utilizariam o tempo para descansar/dormir ou assistir 

filmes/ler; 

•  Congruente com a literatura, homens sentir-se–iam mais confortáveis com 

AVs do que mulheres (corroborado por estudo feito por Hyde et al., 2017, 

indicando favorabilidade para com AVs de 89% e 62% entre homens e mulheres, 

respectivamente), embora as correlações de idade fossem fracas; 

A análise dos traços de personalidade, traçados a partir do modelo Big–Five 

(John & Sricastava, 1999), não indicaram predição considerável sobre a opinião a 
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respeito da direção autônoma. 

Apesar da quantidade de projetos de diferentes empresas voltados a AVs, no 

geral, não há um claro entendimento por parte dos consumidores sobre o conjunto de 

capacidades de um AV (Abraham et al, 2016). O processo de popularização destes 

produtos será um desafio considerável, tanto do ponto de vista do conhecimento 

público sobre seu funcionamento – 55% de 3.641 entrevistados no Reino Unido (PWC, 

2016) tem conhecimento da existência de CAVs – e também técnico, principalmente 

considerando a convivência entre AVs e veículos não–autônomos (Gao et al., 2014). 

Uma inovação que rompa com um modelo fortemente estabelecido pode 

encontrar barreiras das ordens funcional e psicológica que pode atrasar ou impedir 

sua aceitação (Ram & Sheth, 1989). No que tange as barreiras funcionais, estão 

incluídos os padrões de uso do produto, seu valor e os riscos associado à sua 

utilização, mais suscetíveis a acontecer se os consumidores identificarem fortes 

mudanças comportamentais ao adotar o novo modelo. As barreiras psicológicas 

originam-se das tradições e normas estabelecidas e da imagem percebida do produto. 

Dentre as barreiras ligadas à utilização do novo produto/serviço – doravante 

indicado apenas como “inovação” –, a mais comum é a incompatibilidade desta 

inovação com hábitos, práticas e fluxos de trabalho/funcionamento já existentes (Ram 

& Sheth, 1989), requerendo um maior tempo de adaptação antes de conquistar a 

aceitação dos consumidores. Neste sentido, faixas exclusivas a AVs pode ser o 

primeiro passo, sendo esperado que uma parcela da população encare a segurança 

destes veículos com certo ceticismo (Hashim & Omar, 2017). 

Previamente, Abraham et al. (2016) analisaram a disposição de uso de veículos 

autônomos em função de seus ADAS, tecnologias que visem a redução do risco (ou 

gravidade) de colisões foi a melhor aceita em todas as faixas etárias (Tabela 6), 

seguidas das que controlam a velocidade, movimentação latitudinal e controle 

temporário da direção (Abraham et al. 2016). 
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Tabela 6: Disposição de uso de veículos autônomos, por faixa etária, por tipo de automação. 

Funcionalidades de automação 
que... 

Faixa etária 

16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+ 

... reduzem o potencial / severidade 

de colisão* 
72,8% 78,9% 79,5% 82,4% 85,4% 90,3% 89,0% 

... auxiliem no controle de 
velocidade * 

56,4% 69,2% 66,5% 60,1% 64,8% 62,8% 61,8% 

... auxiliem no controle latitudinal * 48,0% 58,3% 56,8% 57,0% 61,0% 62,9% 60,1% 

... periodicamente assumem o 

controle da direção * 
55,0% 61,0% 55,9% 44,8% 47,3% 38,1% 38,6% 

* Diferença entre idades significante em α = 0,05 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Abraham et al. (2016) 

 

A análise correlacional ilustrada na Figura 7 indica a relação entre as variáveis 

que representam a idade, experiências atuais, atitude frente a empresas e desejo em 

utilizar e pagar  resultante deste estudo.



	

	

42	

 

 

 

Números anexos às flechas são coeficientes de correlação descrevendo o grau e direção da associação entre as variáveis 

Figura 7: Análise correlacional: idade, nível de experiência, confiança e disposição de compra. 
Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Abraham et al. (2016)
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Apesar dos benefícios dos AVs, este estudo sugere que a população que mais 

poderia beneficiar-se dos AVs (55+) são os mais declaram receio quanto à tecnologia. 

Sobre a relação custo benefício, a não ser que a inovação traga uma relação 

vantajosa entre seu preço e o valor percebido, que justifique a migração para o novo 

modelo, barreiras funcionas podem surgir na adoção, ampliando o tempo de sua 

difusão (Ram & Sheth, 1989). 

 Dentre as principais preocupações, e determinantes na predisposição de uso 

de AVs, fatores como a segurança dos componentes tecnológicos (integridade do 

sistema de controle dos AVs), sistemas de segurança físicos (prevenção de acidentes 

e/ou minimização de danos), questões éticas e legislativas (Hyde et al., 2017) 

corroboram com a literatura sobre o tema. Particularmente a questão de prevenção 

de acidentes, que, em certa parte, relaciona-se a eventuais dilemas éticos em 

potenciais situações na busca do “menor mal”, não apresenta consenso uma vez que 

a visão utilitarista (por vezes apontada como uma solução plausível) tem menor 

aceitação quando há direto envolvimento do pesquisado ou de seus familiares nos 

cenários (Bonnefon et al., 2015); tal discussão é apresentada por alguns autores como 

maléfica ao desenvolvimento da tecnologia, pois faz com que a implantação de AVs 

sofra atrasos caso a visão utilitarista seja colocada como padrão (Greene, 2016). 

Estes estudos, como apontado por Cavoli et al. (2017), Clark, Parkhurst e Ricci 

(2016) e outros, fundamentam-se no conhecimento existente atual dos respondentes 

a respeito de veículos autônomos, podendo incorrer, portanto, em erros de julgamento 

em função da compreensão equivocada da tecnologia e/ou observando o estado atual 

de desenvolvimento (Hyde et al., 2017). A ausência de informações poderia, assim, 

levar as pessoas adotarem atitudes mais conservadoras e cautelosas. 

Para o Brasil, os únicos dados encontrados sobre a expectativa dos 

consumidores referem-se a uma pesquisa informal realizada pela Instacarro –  

apontando que “85% dos brasileiros são a favor da comercialização de AVs no país”, 

embora 88,9% acreditam que o país não possui infraestrutura para tal (INSTACARRO, 

2016) – e como parte de estudos globais sobre preferência pelo tipo de empresa a 

ofertar tal tecnologia no futuro (Giffi e Vitale, 2017 e Giffi et al., 2018). 
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2.3 MODELOS DE ADOÇÃO E DIFUSÃO DA INOVAÇÃO 

Este subcapítulo tratará de explorar diferentes modelos que investigam como se 

dá a aceitação e difusão de inovações, com destaque para o Technology Readiness 

Index (TRI), de Parasuraman e Colby (2001), em sua versão mais recente (TRI 2.0), 

por Parasuraman e Colby (2015) adotado neste estudo como base para pesquisa da 

influência da confiança na marca em suas variáveis e na disposição de uso de AVs. 

Coloca-se que, aqui, há ênfase na adoção em detrimento da difusão, sendo inovação 

definida por Rogers como uma “ideia, produtos ou práticas percebidas como nova por 

um indivíduo” (2003, p. 12, tradução nossa). 

Duas incertezas permeiam a introdução de novas tecnologias e constituem o 

grande desafio para gestores e planejadores de marketing na concepção de seu 

marketing mix: se e quando o mercado consumidor irá adotá–las (Morwitz, Steckel & 

Gupta, 2007). 

AVs (conectados – CAVs –, ou não) estão mais próximos de uma inovação 

radical ou disruptiva, no conceito de Engels (2000), com potencial para impactar 

diversas frentes ligadas ao transporte, da segurança ao sistema viário, do 

planejamento de viagens à eficiência energética (Fagnant & Kockelman, 2015).  

A entrada de grandes companhias da área de TI, como Google e Apple por 

exemplo, neste tipo de mercado (a primeira testando abertamente um veículo 

autônomo e a segunda dando indícios de estar desenvolvendo um carro elétrico e 

autônomo, dada contratação de profissionais do setor (Financial Times, 2015)) 

demonstra que novas categorias de produtos são introduzidas por meio de inovação 

trazidas pelos novos entrantes, neste caso, por meio da criação de competências 

tecnológicas que mesclam produtos eletrônicos e serviços de mobilidade) (Schulze, 

MacDuffie & Taübe, 2015). Assim, vemos, inicialmente, novos entrantes e empresas 

consolidadas de um setor como concorrentes em mercados adjacentes e, 

posteriormente, de forma direta em um mesmo mercado. 

Pode-se considerar que, em função da incorporação cada vez mais crescente 

de componentes tecnológicos em veículos e, em última instância, a transferência em 

si da função primordial do veículo (guiar-se), estes passam a se assemelhar muito 

mais a equipamentos de tecnologia que a máquinas puramente mecânicas (Kyriakidis 

et al., 2015), razão pela qual são revistos modelos sobre adoção de Sistemas de 
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Informação (SI), buscando entender o impacto destas tecnologias nos ambientes de 

trabalho e lazer, comportamento das pessoas e motivo de uso de uma tecnologia 

(Gonzales et al., 2017) 

Sequencialmente, a disrupção a ser causada pela disponibilização de AVs 

encaixa tal produto simultaneamente nas quatro categorias de inovação: (1) Orientado 

à companhia (um novo produto para uma companhia), (2) Orientado a produto 

(modificações consideráveis no produto consumido e/ou novos padrões de uso e 

comportamento frente a um produto), (3) Orientado a mercado (popularização de uma 

nova forma de consumo e/ou uso) e (4) Orientado ao consumidor (percepção 

congruente dos consumidores quanto à inovação) (Fădor, 2014). 

O modelo disruptivo dos AVs poderá fazer com que assumam uma causalidade 

tanto simbólica quanto tecnológica; como produtos de tecnologia, tenderão a 

incorporar a visão tecnológica atrelada aos benefícios identificáveis da direção 

autônoma (Korelo & Freire, 2008).  

O maior benefício da tecnologia para os consumidores de AVs indicado na 

literatura científica e cinzenta seria a condução despreocupada, com carros freando e 

estacionando de forma independente (podendo ser equiparado, por exemplo, à 

Utilidade Percebida, dos modelos de inovação TAM (Davis, 1985), TAM II (Venkatesh 

& Davis, 2000) e HMSAM (Lowry et al., 2012). A redução do estresse, capacidade de 

descansar em viagens mais longas, menos acidentes, menores custos com seguro e 

capacidade de viajar quando quiserem seriam os fatores mais importantes ao 

selecionar um modo de transporte (PWC, 2016), congruente, por exemplo com a 

variável Expectativa de Esforço, presente nos modelos UTAUT (Venkatesh et al., 

2003), TAM (Davis, 1985) e HMSAM (Lowry et al., 2012).  

Existem diversos modelos que tratam da adoção e difusão de inovação. Muitos 

destes modelos tiveram origem comum e foram sendo otimizados a partir de novos 

estudos. O esquema relacional da Figura 8 apresenta os predecessores e sucessores 

dos modelos de difusão e adoção de inovações, incluindo os modelos mais populares 

(Giacomini Filho, Goulart & Caprino, 2007; Mahajan, Muller e Srivastava, 1990), como 

o DOI (Rogers, 2010) e TAM (Davis, 1985), importantes predecessores como o TRA 

(Ajzen & Fishbein, 1975) e TPB (Ajzen, 1985), compiladores como UTAUT (Venkatesh 

et al., 2003) e o TAM II (Venkatesh & Davis, 2000), o HMSAM (Lowry et al., 2012), 

inicialmente aplicado a produtos de entretenimento e outros voltados especificamente 
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a produtos de tecnologia, como o MPCU (Model of Personal Computer Utilization 

(Thompson, Higgins & Howell, 1991), especificamente para adoção de computadores 

pessoais), o SCT (Social Cognitive Theory de Bandura, 1986), que explicita que o 

conhecimento de um indivíduo em parte é adquirido a partir da observação de outros 

dentro de um contexto social) e o MM (Calder & Staw, 1975) (Motivational Model, que 

explora fatores extrínsecos e intrínsecos como motivadores de uma ação). 

 

 

Figura 8: Esquema relacional com modelos de difusão e adoção de inovações 
Fonte: o autor 

 

Outros autores tratam de questões sociodemográficas que influenciam a 

aceitação e atitude dos indivíduos frente a uma inovação como, por exemplo, a cultura 

(Straub, 1994), assim como o gênero (Gefen & Straub, 1997) – homens são mais 

afetados pelo Utilidade percebida (Perceived Usefulness – PU) enquanto mulheres 

mais afetadas pela Facilidade de Uso percebida (Perceived Ease of Use – PEOU) dos 

modelos de Davis (1985) e Venkatesh e Davis (2000), e normas subjetivas (Lee et al., 

2003), o que acaba refletindo na disposição de uso e grau de confiança em AVs, como 

demonstram Hyde et al. (2017), Nair et al. (2017) e  Kyriakidis et al. (2015). 

As variáveis de cada um dos modelos principais foram identificadas e mapeadas 

em seus níveis correlacionais (nível anterior influenciado o posterior), resultando na 

Tabela 7. 
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Tabela 7: Organização das variáveis dos modelos de aceitação e difusão de inovação 

MODELO Variáveis 1o 
nível 

Variáveis 2o 
nível 

Variáveis 3o 
nível 

Variáveis 4o. 
nível 

Variáveis 
de 5o 
nível 

TRA  
(FISHBEIN & 
AJZEN, 1975) 

Crenças e 
avaliações 

 

Crenças normativas 
e motivação para 
copiar 

Atitude com 
relação ao 
comportamento 

 

Normas 
subjetivas 

Intenção 
comportamental 

Comportamento 
efetivo  

TPB  
(AJZEN, 
1985) 

Atitude 

 

Normas subjetivas 

 

Controle 
Comportamental 
percebido 

Intenção Comportamento   

TAM  
(DAVIS, 1985) 

Variáveis Externas 

Utilidade 
Percebida 

 

Facilidade de 
uso percebido 

Atitude em 
relação 

Intenção 
comportamental 
de uso 

Uso real 
do sistema 

TAM II 
(VENKATESH 
& DAVIS, 
2000) 

Experiência 

 

Voluntariedade de 
uso 

 

Norma subjetiva 

 

Imagem 

 

Relevância para o 
trabalho 

 

Qualidade do 
resultado 

 

Demonstrabilidade 
do resultado 

Utilidade 
Percebida 

 

Facilidade de 
uso percebido 

Intenção de uso Comportamento 
de uso  

(continua) 
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Tabela 7: Organização das variáveis dos modelos de aceitação e difusão de inovação 
(continuação) 

MODELO Variáveis 1o nível Variáveis 2o 
nível 

Variáveis 3o 
nível 

Variáveis 
4o. nível 

Variáveis 
de 5o 
nível 

TRI 
(PARASURA
MAN & 
COLBY, 2001) 

Otimismo 

 

Inovatividade 

 

Desconforto 

 

Insegurança 

Prontidão para 
uso da tecnologia   

UTAUT 
(VENKATESH 
ET AL, 2003) 

Expectativa de 
performance 

 

Expectativa de 
esforço 

 

Influência social 

 

Condições 
facilitadoras 

 

Gênero 

 

Idade 

(nível de) Experiência 

 

Voluntariedade de 
uso 

Intenção de uso Uso  

HMSAM 
(LOWRY ET 
AL, 2012) 

Facilidade de uso 
percebida 

Utilidade de uso 

 

Curiosidade 

 

Diversão 
esperada (joy) 

 

Controle 

Intenção 
comportamental 
para uso 

 

Imersão 

 

Fonte: Traduzido e elaborado pelo autor a partir de Fishbein e Ajzen (1975); Ajzen (1985); Davis (1985); 

Venkatesh & Davis (2000); Parasuraman e Colby (2001); Venkatesh et al. (2003) e Lowry et al. (2012) 

Posteriormente, tais variáveis theory–driven foram agrupadas de acordo com a 

presença ou similaridade entre os modelos, conforme Tabela 8: 
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Tabela 8: Agrupamento de variáveis entre os modelos de aceitação e difusão de inovação 

revisados1 

Variável / 
modelo 

TRA 

(Fishbein 
& Ajzen, 

1975) 

TPB 

(Ajzen, 
1985) 

TAM 

(Davis, 
1985) 

TAM II 

(Venkatesh 
& Davis, 

2000) 

TRI 

(Parasuraman 
& Colby, 

2001) 

UTAUT 

(Venkatesh 
et al, 2003) 

HMSAM 

(Lowry 
et al, 
2012) 

Crenças e 
avaliações ✔ ✗ ✗ 

! 

((nível de) 

experiência) 

! 

(inovatividade) 

! 

((nível de) 

experiência) 

✗ 

Crenças e 
motivações 
para copiar 

✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Atitude para 
com o 

comportamen
to 

✔ ✔ ✔ ✗ 
! 

(otimismo) 

! 

(expectativa 

de esforço) 

! 

(curiosid

ade) 

Normas 
subjetivas 

✔ ✔ 

! 

(variáv

eis 
externa

s) 

✔ ✗ 

! 

(influência 
social) 

✗ 

Intenção 
comportamen

tal 
✔ ✔ ✔ 

! 

(intenção de 

uso) 

✗ 

! 

(intenção de 

uso) 

✔ 

 

Comportame
nto (de fato) 

✔ ✔ 

! 

(uso 

real do 

sistema
) 

! 

(comportam

ento de uso) 

✗ 
! 

(uso) 
✗ 

Controle 
comportamen
tal percebido 

✗ ✔ ✗ ✗ 
! 

(insegurança) 
✗ 

! 

(controle) 

Utilidade 
percebida 

✗ ✗ ✔ ✔  ✗ ✔ 

(continua) 
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Tabela 8: Agrupamento de variáveis entre os modelos de aceitação e difusão de inovação 

revisados1 

(continuação) 

Variável / 
modelo 

TRA 

(Fishbein 
& Ajzen, 

1975) 

TPB 

(Ajzen, 
1985) 

TAM 

(Davis, 
1985) 

TAM II 

(Venkatesh 
& Davis, 

2000) 

TRI 

(Parasuraman 
& Colby, 

2001) 

UTAUT 

(Venkatesh 
et al, 2003) 

HMSAM 

(Lowry 
et al, 
2012) 

Facilidade de 
uso 

percebido 
✗ ✗ ✔ ✔ 

! 

(desconforto) 

! 

(condições 

facilitadoras) 

✔ 

Voluntariedad
e de uso 

✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✔ ✗ 

Imagem ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗ 

Relevância 
para o 

trabalho 
✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗ 

Qualidade do 
resultado 

✗ ✗ ✗ ✔ ✗ 

! 

(expectativa 

de 

performance
) 

✗ 

Demonstrabili
dade do 

resultado 
✗ ✗ ✗ ✔ ✗ ✗ ✗ 

Gênero ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Idade ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ 

Diversão 
esperada 

(joy) 
✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ ✔ 

Imersão ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ 

1 

✔

 = Variável é mencionada diretamente e explicitamente 

! = Houve aproximação de variáveis por similaridade (variável original) 

✗ = Variável não é citada no modelo nem foi possível aproximação por similaridade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A razão para escolha do Technology Readiness Index como balizador da 

disposição de uso vem do fato deste modelo focar em traços do indivíduo – em 

detrimento de uma inovação por si – e, assim, ser extrapolável para produtos cuja 

experimentação é inexistente ou muito baixa, como é o caso dos AVs. 

O modelo TRI apresenta um índice confiável para aplicabilidade em diversos 

contextos (Santa Rita et al., 2009), outra razão pela qual se optou por utilizá–lo como 

base do modelo relacional deste estudo; tal modelo, em sua versão original, com 36 

itens na escala, foi validado para o Brasil por Souza (2002); não foi encontrado, 

contudo, validação para o Brasil e/ou para o idioma português de sua versão 

atualizada (2.0, com 16 itens), assim, a escala em sua versão 2.0 teve sua 

consistência interna verificada, conforme será apresentado no capítulo 3. 

 

2.4 TECHNOLOGY READINESS INDEX (TRI 2.0) 

O Technology Readiness Index (TRI) ou Índice de Prontidão para Tecnologia, é 

uma escala desenvolvida por Parasuraman (2000) e Parasuraman e Colby (2001), e 

atualizada por Parasuraman e Colby (2015) que identifica a propensão para adotar e 

utilizar novas tecnologias para cumprir objetivos na vida pessoal e profissional (Meng, 

Elliot & Hall, 2010; Durán–García & Payan, 2016), a partir de condutores (motivadores 

da adoção) e inibidores (barreiras à adoção) mentais, relacionados às quatro 

dimensões independentes que a compõem (Souza & Luce, 2005; Santa Rita et al. 

2010). 

A formulação destes condutores e inibidores considera oito paradoxos 

formulados por Mick e Fournier (1998) sobre a reação das pessoas quanto à 

tecnologia (Duran–García & Payan, 2016; Pires & Costa Filho, 2008): 

• Controle / Caos 

• Liberdade / Escravidão 

• Novo / Obsoleto 

• Competente / Incompetente 

• Eficiente / Ineficiente 

• Completa / Cria necessidades 

• Assimilação / Isolamento 

• Engajador / Desengajador 
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A análise destes oito paradoxos posiciona os indivíduos em uma linha contínua 

(continuum) onde uma extremidade representa uma propensão ativa quanto à nova 

tecnologia e, em outra, sentimentos negativos que impedem sua consideração 

(Parasuraman, 2000; Duran–García & Payan, 2016). A combinação dos condutores 

(2) e inibidores (2) do TRI (Figura 9) indica a propensão de um indivíduo adotar novas 

tecnologias (sua prontidão para tal): 

Condutores  

• Otimismo: Visões positivas em relação à tecnologia e à possibilidade de 

se obter maior controle, flexibilidade e eficiência graças a ela; � 

• Inovatividade (ou Caráter inovador): Tendência de uma pessoa ser 

pioneira na adoção de uma nova tecnologia e/ou ser líder de opinião; � 

Inibidores � 

• Desconforto: Percepção de falta de controle e sentimento de opressão 

para com a tecnologia; � 

• Insegurança: Desconfiança e ceticismo quanto à tecnologia e à própria 

capacidade em utilizá–la de forma adequada. A insegurança, aqui, está mais 

voltada ao estado emocional de vulnerabilidade que um indivíduo pode se 

encontrar em uma situação percebida como alarmante ou ameaçadora. 

 

 

Figura 9: Modelo TRI  
Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Parasuraman e Colby, 2001  
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É relevante neste momento diferenciar aceitação da tecnologia de prontidão para 

tecnologia. No primeiro há uma “intenção voluntária de utilizar a tecnologia seguida 

por sua efetiva adoção e uso, com constructos cognitivos (Utilidade Percebida e 

Facilidade de Uso Percebida) como antecedentes de uma atitude individual com 

relação à adoção da tecnologia”, conforme tratado pelo modelo TAM (Davis, 1985). A 

prontidão para uso da tecnologia é a “combinação de crenças e sentimentos 

relacionados à tecnologia que, juntos determinam uma predisposição geral do 

indivíduo para adotar produtos e serviços de tecnologia”, na explicação de 

Parasuraman (2000). Entre as diferenças está o fato de que a prontidão cobre não 

apenas critérios cognitivos, mas também atributos emocionais dos consumidores 

(Duran–Garcia & Payán, 2016). Concomitantemente, a indisponibilidade do objeto de 

estudo ao público em geral no momento deste estudo demanda uma abordagem que 

leve em consideração o conhecimento não–prático do objeto, outro motivo pela 

predileção do modelo TRI. 

O TRI (de 2000) é o resultado da combinação destas quatro dimensões com, 

originalmente, 36 indicadores e não apenas da habilidade técnica do indivíduo ou da 

velocidade com a qual uma nova tecnologia é adotada (Souza & Luce, 2005; Meng et 

al., 2010). O modelo permite a identificação de cinco segmentos de consumidores 

baseados nas respostas às questões que avaliam cada uma das quatro dimensões 

(Meng et al., 2010): ordenados sequencialmente em Exploradores (Explorers), 

Pioneiros (Pioneers), Céticos (Skeptics), Paranóicos (Hesitators) e Retardatários 

(Avoiders) (tradução por Santa Rita et al. 2010), onde o primeiro grupo (Exploradores) 

são os que apresentam a visão mais positiva e pró tecnologia enquanto o último 

(Retardatários) os que apresentam o menor nível destas características.  

O modelo tem sido utilizado de forma consistente entre diferentes culturas, um 

fator positivo já que estudos demonstram que a predisposição em aceitar novas 

tecnologias sofre influência de valores culturais (Rose & Straub, 1998). O índice 

individual da Prontidão para a Tecnologia (Technology Readiness – TR) varia entre 

os indivíduos, além de ser resultado de diferentes crenças e buscar prever e explicar 

o percentual de adoção de tecnologia e sua forma de uso (Santa Rita et al. 2010). 

A orientação de Parasuraman (2000) é intuitiva sobre como calcular o TRI, à 

qual Tsikriktsis (2004) efetivamente traduziu na fórmula: 
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TRI =  

Otimismo + Inovatividade + (6 – Desconforto) + (6 – Insegurança) 
_______________________________________________________ 

4 
 

 

De maneira geral, Parasuraman (2000) e Tsikriktsis (2004), em sua replicação 

do modelo, identificaram um índice médio de cada componente nas populações 

pesquisadas para a versão 1.0 (não foram encontrados índices de referência para a 

versão 2.0), conforme apresentado na Tabela 9: 

Tabela 9: Referências para os componentes do TRI 

Componente Parasuraman (2000) Tsikriktsis (2004) 
Otimismo 3,84 3,60 

Inovatividade 3,18 3,23 

Desconforto 3,46 3,54 

Insegurança 4,03 3,82 

Fonte: Santa Rita et al. (2010) 

A partir de revisões sobre experiências com o TRI, sugestões para redução da 

quantidade de itens e consideráveis mudanças no macroambiente tecnológico, como, 

por exemplo, maior penetração/aceitação de certas tecnologias, como internet 

banking (transações bancárias via internet) mídias sociais e telefones celulares, por 

exemplo, os autores do modelo trabalharam em uma versão atualizada, ao qual 

nomearam TRI 2.0 (renomeando a anterior para TRI 1.0), composta por 16 itens 

avaliados em uma escala de valor de 5 níveis (Parasuraman & Colby, 2015).  

Os 16 itens seguem distribuídos nas mesmas quatro dimensões, conforme 

Tabela 10. 
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Tabela 10: Itens da escala TRI 2.0 por dimensão que representam 

Identificador 
(Parasuraman & 

Colby, 2015) 

Dimensão Item 

OPT1 Otimismo As novas tecnologias contribuem para uma melhor 
qualidade de vida. 

INN1 Inovatividade Outras pessoas me chamam para pedir conselhos sobre 
novas tecnologias. 

DIS1 Desconforto Quando recebo suporte técnico para um produto ou 
serviço de alta tecnologia de um provedor, há situações 
que sinto que alguém que sabe mais do que eu está 
tirando proveito de mim. 

INS1 Insegurança As pessoas são muito dependentes da tecnologia para 
fazer as coisas por elas 

OPT2 Otimismo A tecnologia me dá mais liberdade de movimento. 

INN2 Inovatividade Geralmente, estou entre os primeiros do meu círculo de 
amigos a adquirir uma nova tecnologia quando ela surge. 

DIS2 Desconforto As ligações de suporte técnico não são úteis porque não 
explicam as coisas em termos que eu possa entender. 

INS2 Insegurança Muita tecnologia distrai as pessoas ao ponto de ser 
prejudicial. 

OPT3 Otimismo A tecnologia dá às pessoas mais controle sobre sua vida 
diária. 

INN3 Inovatividade Normalmente posso aprender a usar produtos e serviços 
de alta tecnologia sem a ajuda de outras pessoas. 

DIS3 Desconforto Às vezes penso que os sistemas de tecnologia não foram 
planejados para serem usados por pessoas comuns. 

INS3 Insegurança A tecnologia diminui a qualidade dos relacionamentos 
humanos ao reduzir a interação pessoal. 

OPT4 Otimismo A tecnologia aumenta a produtividade em minha vida 
pessoal. 

INN4 Inovatividade Me mantenho atualizado sobre os desenvolvimentos 
tecnológicos mais recentes nas minhas áreas de 
interesse. 

DIS4 Desconforto Não existe um manual para um produto ou serviço de alta 
tecnologia que esteja escrito em uma linguagem fácil de 
entender. 

INS4 Insegurança Não me sinto seguro fazendo negócios com uma 
empresa que pode ser contatada apenas “online”. 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Parasuraman e Colby, 2015 

 

Na America Latina, a escala TRI 2.0 foi validada por Duran–Garcia e Payán 

(2016) para a Colômbia, não tendo sido encontrado nenhum outro estudo na região 

latinoamericana. 
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Por fim, é válido mencionar que o constructo risco percebido, geralmente 

vinculado à adoção de inovações, confiança e presente em modelos seminais como 

Jacoby e Kaplan (1972), Taylor (1974) e Cunningham (1967) é incorporado pelo TRI 

na dimensão desconforto e não insegurança, esta última mais voltada à ausência ou 

fraqueza das informações sobre o uso da tecnologia bem como a capacidade do 

indivíduo em usá–la, tendo, inclusive, Souza e Luce (2005) aberto sua análise em 

desconforto com o constrangimento (equivalente ao risco social) e desconforto com o 

risco funcional e físico (Pires & Costa Filho, 2008). Para manter a integridade ao 

modelo original e pelo fato de as variáveis não serem explicitamente mencionadas no 

questionário, mas sim analisadas em função das respostas às questões, decidiu-se 

por utilizar as quatro dimensões originais: otimismo, inovatividade, desconforto e 

insegurança. 

Considerando o TRI (em sua versão 2.0) como um indicativo da propensão 

positiva de um indivíduo para com uma nova tecnologia, considera a hipótese (H1) 

que um maior índice de prontidão para tecnologia (TRI) influenciará positivamente a 

disposição de uso de AVs. 

 

2.5 CONFIANÇA NA MARCA 

A confiança é um fator primordial nas relações humanas, empresariais e de 

consumo, sendo um mecanismo essencial de sobrevivência na sociedade atual. A 

ausência de confiança em questões cotidianas inviabilizaria o funcionamento destas 

relações e, portanto, da sociedade. A confiança também é parte essencial do processo 

cognitivo humano, simplificando o dia–a–dia ao simplificar processos decisórios. 

Como coloca Numan (1998), isto nos permite entrar em um prédio confiando que sua 

estrutura o manterá sem ruir, utilizar um elevador confiando que ele realizará a função 

a que é destinado. Ao confiar em algo ou em alguém, o sistema cognitivo de um 

indivíduo é liberado e a responsabilidade sobre o correto funcionamento ou 

atendimento da expectativa é repassada ao outro ou à coisa em que se confia. 

Para efeitos de simplificação, o constructo confiança será tratado de forma 

integrada, observado sob a ótica de Luhmann como uma “forma de se reduzir a 

sensação de complexidade, incerteza e risco percebido” (1979, como citado em 

Numan, 1998, tradução nossa). 
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Com aplicação em diversas áreas das ciências sociais, a confiança é tratada por 

Deutsch (1958) compreendendo as questões de relevância motivacional e 

previsibilidade, uma vez estar relacionada a eventos futuros e potenciais perdas caso 

a expectativa não seja atendida; assim, confiança está intrinsecamente ligada ao risco 

de sua não–realização (Lundasen, 2002). Mais ainda, as consequências negativas da 

falha em atender à expectativa devem ser percebidas como maiores que as 

consequências positivas derivadas de seu atendimento. 

Nas relações de consumo, a confiança tem sido amplamente considerada um 

catalisador do consumo à medida que reduz o risco percebido em eventos de 

incerteza (Pavlou, 2003). 

Contudo, o idioma português não diferencia as traduções dos constructos trust 

e confidence, originais do idioma inglês, razão pela qual ambos são muitas vezes 

considerados como representações do mesmo sentimento: confiança. Numan (1998, 

p. 36, tradução nossa), entretanto, trata trust como uma ação mental, uma 

“expectativa que um indivíduo A tem de um indivíduo B, e que o indivíduo B agirá 

conforme os resultados esperados pelo individuo A. O indivíduo B, por sua vez, tem a 

liberdade/possibilidade de romper com a confiança do indivíduo A”4. A expectativa, 

neste caso, foi construída a partir de evidências incompletas.  

A expectativa ligada à confidence, por sua vez, é baseada em uma evidência 

direta ou conclusões lógicas a partir de uma evidência clara. Assim, trust permeia o 

incerto sobre resultados futuros e pode ser construída a partir da confidence quando 

se torna uma expectativa positiva levando em conta eventos passados, ou, a 

sensação de que novas expectativas serão atendidas derivada da segurança e 

confiabilidade sobre capacidades similares passadas (Figura 10). 

 

                                                
4 “Trust is a mental action. This action is an expectation which person A has of an actor B - that this actor B will 
act positively towards the goals which the trusting person A has. In this, the actor B, who has to be trusted, has the 
freedom to harm the trusting person A. The expectation is based on incomplete evidence.” (Numan, 1998, p. 36) 
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Figura 10: Diferenciação entre Fé, trust e confidence por Numan (1998) 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Numan (1998), mantendo-se, contudo, os termos originais 
trust e confidence para diferenciar os tipos de confiança. 

 

Ao considerar a indisponibilidade do objeto deste estudo – AVs – no mercado, a 

confiança, no idioma português, para a utilização de veículos autônomos, aqui escrito 

propositadamente por extenso, tende a ser construída como uma combinação a partir 

de referências passadas (confidence) no caso de montadores de automóveis 

tradicionais e projeções incompletas (trust) no caso das TICs e novos entrantes ao 

mercado automotivo. Novos entrantes específicos (ou seja, marcas criadas 

especificamente para o mercado de carros autônomos), ao não contarem com 

referencial passado, teoricamente estariam em desvantagem em ambas 

interpretações do termo confiança. 

Na relação entre consumidores e marcas, o constructo confiança adquire a 

vertente confiança de marca ou confiança na marca, definida por Delgado–Ballester, 

Munuera–Aleman e Yague–Guillen (2003) como “a expectativa creditada sobre a 

credibilidade da marca e suas intenções em situações potencialmente arriscadas para 

o consumidor”5 (Hegner, 2000, p. 4, tradução nossa). Para Deutsch (1973, p. 149), é 

“a crença que alguém atenderá à expectativa de outrem, mais que a desconfiança de 

                                                
5 “…the confident expectations of the brand’s reliability and intentions in situations entailing risk to the consumer” 
(Hegner, 2010, p. 4) 
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que isto ocorra”6, ou seja, denota a expectativa da alta possibilidade que a adoção de 

uma marca gere resultados favoráveis (Hanaysha, Hilman & Abdul–Ghani, 2014), 

resultando em uma maior qualidade de relacionamento entre consumidores e marcas. 

Por consequência, definida por Algesheimer, Dholakia & Herrmann (2005, p. 23, 

tradução nossa) como "a extensão na qual consumidores consideram uma marca 

como um parceiro satisfatório para uma relação de longo-prazo”7, a qualidade do 

relacionamento com uma marca é considerada por Peppers e Rogers (1995) como 

um fator considerável para obter vantagens competitivas e facilitar o sucesso de uma 

marca. 

 Korelo e Freire (2008) citam que consumidores têm uma tarefa adicional na 

identificação de atributos relevantes no caso de produtos de alta tecnologia, 

considerados mais complexos pela quantidade e variedade destes atributos; e a 

tecnologia é cada vez mais um componente vital dos automóveis (Hanaysha et al., 

2014).  

Ao se avaliar a relevância de quem virá a ofertar tal tecnologia futuramente, se, 

por um lado, a reputação de montadoras de automóveis tradicionais favorece àqueles 

que enxergam AVs como uma derivação destes, por outro, a mesma reputação das 

TICs favorecerá àqueles que consideram AVs apenas uma carcaça mecânica para 

uma A.I., mais próxima à realidade das TICs. Cada possibilidade, em um momento de 

transição tecnológica, estará relacionada ao que Henard e Dacin (2010) denominaram 

RPI (Reputation for Product Innovation ou Reputação para Produtos Inovadores), um 

continuum que indica a percepção dos consumidores quando à inovatividade das 

empresas. Empresas com reputação percebida positiva com relação à oferta de 

produtos inovadores tendem a possuir uma histórico de lançamento de produtos 

inovadores. Além disso, uma marca com alto grau de introdução de produtos 

inovadores acaba até se protegendo de uma competição de preços (Hegner, 2010; 

Hanaysha et al., 2014). 

Por Anselmsson e Johansson (2009), o valor agregado de um produto inovador 

desconsidera se a comparação é feita com outros produtos (ou versões anteriores) da 

                                                
6 “…the confidence that one will find what is desired from another, rather than what is feared.” (Deutsch, 1973, p. 
149) 
7 “…the degree to which the consumer views the brand as a satisfactory partner in an ongoing relationship” 
(Algesheimer et al., 2005, p. 23) 



	

	

60	

mesma empresa a oferece–lo ou se vem de um concorrente (Hanaysha et al., 2014). 

Algumas empresas baseiam sua imagem de marca na oferta de produtos inovadores 

(Henard & Dacin, 2010), promovendo continuamente esta percepção perante os 

consumidores, haja vista produtos inovadores exercerem um significante efeito 

positivo na confiança na marca (Dimyati, 2011 como citado em Hanaysha et al., 2014). 

Uma outra dimensão do constructo confiança está ligada à mediação da relação 

entre o homem e a tecnologia, ou a automação (Sheridan, 1975). Quando trazida para 

o objeto do estudo, a confiança, juntamente com a utilidade percebida são colocados 

como os mais importantes influenciadores da intenção para a adoção de AVs, tendo 

como referência histórica a confiança na automação, previamente estudada por 

diversos autores como Lee e Moray (1992); Carter & Bélanger (2005); Barber (1983); 

Rempel, Holmes & Zanna (1985); Zuboff (1988); Gefen e Straub (2003); Lee e See 

(2004); Pavlou (2003); Söllner, Hoffmann, Hoffmann & Leimeister (2011), como 

colocam Choi e Ji (2015) e Numan (1998). 

Segundo Vallet (2013), a confiança na tecnologia deve ser a principal barreira 

para a adoção, embora tenha indicado que 90% deles consideraria a migração para 

um modelo autônomo caso isto estivesse atrelado a uma redução no custo do seguro. 

Esta mesma pesquisa cita um estudo feito pela empresa de consultoria KPMG que 

indicou consumidores mais receptivos à ideia caso existissem faixas de rolamento 

exclusivas e redução de 50% no tempo de traslado entre residência e trabalho. 

A desconfiança para com a tecnologia de AVs, ainda segundo Vallet (2013), 

estaria ligada à percepção de que a IA dos AVs não possuiriam a mesma qualidade 

decisória que humanos. Também coloca que, dentre o público consultado, 

montadoras tradicionais de automóveis – como Honda, Ford ou Toyota – teriam a 

preferência de uso frente a empresas de tecnologia (Tabela 11). 
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Tabela 11: Preferência por tipo de empresa a oferecer AVs. 

Tipo de empresa 
Percentual de preferência 

para utilização de AVs 

Empresas de telecomunicações (ex.: Sprint ou Verizon) 1% 

Empresas de produtos tecnológicos de consumo (ex.: Apple ou 

Samsung) 
12% 

TICs (Ex.: Google ou Microsoft) 15% 

Novas empresas do mercado automotivo (ex.: Tesla) 18% 

Montadoras de automóveis tradicionais (Ex.: Honda, Ford ou 

Toyota) 
54% 

Fonte: Traduzido pelo autor a partir de Vallet (2013) 

A transposição do constructo confiança para AVs incorpora duas outras 

variáveis: risco percebido (como mencionado anteriormente) e traços de 

personalidade. A relação entre confiança e risco prcebido – incerteza quanto a uma 

situação – é determinante na intenção comportamental e como indicador indireto de 

influência quando a Utilidade Percebida é considerada (Choi & Ji, 2015). Na adoção 

de sistemas automatizados é, particularmente, um fator primordial para decisão de 

uso (Numan, 1998), ainda mais quanto maior a incerteza / desconhecimento quanto 

a seu funcionamento (Pavlou, 2003). Enquanto o risco percebido influencia fortemente 

a intenção de uso de um sistema (Adell, 2010), a confiança reduz este risco percebido 

(Pavlou, 2003) e a probabilidade esperada de uma situação negativa (Numan, 1998).  

A escala multidimensional de confiança na marca de Gurviez e Korchia (2003) e 

a escala Technology Readiness Index 2.0 de Parasumaran e Colby (2015), a serem 

explicadas no capítulo sobre metodologia, incorporam o fator risco percebido 

conforme apresenta Bauer (1967, como citado em Jacoby & Kaplan, 1972). Na 

interpretação da Bauer, o risco percebido atenderia seis dimensões: (1) risco 

financeiro: vinculado à perda do valor (tempo e dinheiro) investidos para a adoção da 

inovação, podendo gerar a propensão em esperar que os preços baixem, 

principalmente para produtos de alta tecnologia, (2) risco de performance: a incerteza 

sobre a performance ou confiabilidade sobre o correto funcionamento, haja vista não 

ter sido testada suficientemente – veículos novos geralmente enfrentam esta terceira 
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abordagem (Ram & Seth, 1989), (3) risco físico: possibilidade de dano ou perigo à 

integridade física, (4) risco psicológico: inadequação à autoimagem, (5) risco social: 

como afetará a maneira que os outros enxergam o indivíduo – consumidores podem 

evitar inovações por acharem que enfrentarão ostracismo social ou serão 

ridicularizados pelos pares – e (6) risco geral percebido: considerando a combinação 

de todos os fatores. 

Bobsin, Vicentini e Rech (2009) ainda colocam que o risco percebido em 

produtos de tecnologia afeta a Utilidade Percebida e a Facilidade de uso Percebida, 

por sua vez, afetariam a Intenção de Uso, variáveis ligadas a diversos modelos de 

aceitação e adoção de inovações. 

Questões ligadas à posição de controle8 – traço de personalidade ligado ao grau 

de controle percebido de eventos externos – e/ou a busca por sensações – tendência 

a procurar novidade, variedade, complexidade e sensações/experiências intensas 

(Payre, Cestac & DelHomme 2014) também influenciam o comportamento de 

motoristas ao utilizarem sistemas de automação. O controle sobre o uso da tecnologia 

(podendo até mesmo ser relacionado à variável Controle Percebido do modelo 

HMSAM, de Lowry et al. (2012) pode influenciar a disposição de uso pois, caso haja 

a possibilidade de ativar ou não o sistema autônomo, a aceitação passa a ser 

individual e só poderá ser expressa a partir das atitudes, expectativas, experiências e 

avaliação subjetiva do próprio indivíduo (Adell, 2010), que, por sua vez, assume as 

consequências, positivas ou negativas, de sua utilização. 

Souza e Luce (2005) tratam de comportamentos de consumo de tecnologia, 

também permeados por “crenças e sentimentos ambíguos de controle e caos, 

competência e incompetência, liberdade e escravização, entre outros”. Trazida para 

o objeto de estudo, toma-se que AVs possuem alto grau de complexidade quanto à 

potencial confiança (trust) pois não há referência passada direta para embasamento 

(confidence) (Numan, 1998). A informação obtida dos pares e de fontes midiáticas 

formarão o conhecimento do futuro consumidor a respeito deste tipo de produto que, 

juntamente com a confiança (confidence) obtida por meio de experiências passadas 

indiretas – outros tipos de produto – com marcas determinará sua atitude e sua 

disposição de uso. 

                                                
8 Do original “Locus of control” (Rotter, 1966) 
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Em pesquisa anterior sobre AVs, foi demonstrado que o maior grau de confiança 

está entre pessoas de 17 a 24 anos (75%), e a maior parte deles não demonstrou 

preocupação com a privacidade em veículos conectados à internet, entre si e à 

infraestrutura viária, todos transmitindo dados sobre locais, hábitos de condução e 

manutenção de veículos (PWC, 2016). As vantagens funcionais são primeiramente 

percebidas por consumidores mais inovadores (Korelo & Freire, 2008) e utilizadas 

para justificar a aquisição e/ou utilização própria. A percepção de complexidade do 

produto acaba sendo minimizada na busca prévia por informações sobre este produto. 

 Para este estudo, a operacionalização do constructo confiança na marca se 

deu por meio da escala multidimensional de confiança na marca (Multidimensional 

Brand Trust Scale), formulada por Gurviez e Korchia (2003) que, através de uma 

escala de 8 itens, propõe uma definição de confiança em três dimensões: (1) 

credibilidade, (2) integridade e (3) benevolência, cuja validação demonstrou forte 

relação entre confiança e compromisso do consumidor. 

 Neste contexto, a credibilidade atribuída a uma marca advém de sua 

capacidade em atingir os níveis esperados de performance (como colocam os autores, 

“atender às expectativas técnicas dos consumidores”), ou, que a marca seja capaz de 

satisfazer a expectativa funcional do consumidor para com o produto/serviço. A 

integridade reflete o respeito e honestidade de suas promessas (claims, no original) 

face o que é entregue ao consumidor. A benevolência, por sua vez, considera uma 

relação de longo prazo com os interesses do consumidor, suplantando um interesse 

na marca no curto prazo, permitindo–o vislumbrar uma percepção de segurança futura 

em uma relação duradoura com a marca. 

 Cruzando-se Numan (1998) – com o entendimento de confiança no sentido de 

trust (potencial confiança baseada na extrapolação) – e o modelo multidimensional de 

confiança na marca de Gurviez e Korchia (2003) hipotetiza-se (H2) que uma maior 

confiança na marca influenciará positivamente na disposição de uso de AVs.  

Não foram encontrados na literatura, contudo, como (ou quanto) a confiança 

na marca e a prontidão para tecnologia (TRI) impactam-se mutuamente na disposição 

de uso de novas tecnologias em geral ou, em específico, AVs. 
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3. RECURSOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o processo metodológico e detalhar 

os procedimentos da pesquisa realizada, envolvendo pesquisa documental e posterior 

abordagem quantitativa, dada intenção em se “determinar o perfil de um grupo de 

pessoas, baseando-se em características que elas têm em comum” (Moresi, 2003, p. 

64). 

O processo envolveu cinco etapas, identificadas na Figura 11 e detalhadas 

adiante: 

 

 
Figura 11: Recursos metodológicos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1 Revisão da literatura 

A revisão bibliográfica do objeto de estudo e constructos utilizou-se 

primordialmente de bases de dados científico–acadêmicas (EBSCO, WoS, JSTOR) 

considerando a abordagem isolada e combinada entre os constructos identificados 

como relevantes (ainda que de forma secundária), durante a própria revisão da 

literatura, e o objeto de estudo, considerando os universos da tecnologia (haja vista a 

consideração que os componentes tecnológicos embarcados em um AV o aproxima 

mais a um produto de alta tecnologia que a um produto mecânico), do mercado 

automotivo e especificamente sobre carros autônomos, como ilustra a Tabela 12. 
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Tabela 12: Combinações pesquisadas entre constructos e sua aplicação na tecnologia, 
mercado automotivo e carros autônomos  

Constructo / 
tema isolado 

Constructo / 
tema + 

tecnologia 

Constructo / 
tema + 

mercado 
automotivo 

Constructo / 
tema + carros 

autônomos 

Ética ✓ ✓ ✓ ✓ 

Inteligência 
artificial 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Segurança ✗ ✗ ✓ ✓ 

Cybersecurity ✗ ✗ ✓ ✓ 

Privacidade ✗ ✗ ✗ ✓ 

Confiança ✓ ✓ ✓ ✓ 

Influência Social ✓ ✓ ✓ ✓ 

Atitude ✓ ✓ ✓ ✓ 

Difusão de 
Inovação 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Disposição de 
uso 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Fonte: o autor 

 Por se tratar de um tema cuja aplicação prática se deu na última década – e 

congruente com o que colocam Cavoli et al. (2017) –, a maior parte das 74 publicações 

que tratam especificamente sobre o objeto de estudo, carros autônomos, em seus 

diferentes aspectos, considerados nesta revisão de literatura, datam do ano de 2012 

adiante (Figura 12). 
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Figura 12: Número de publicações consultadas sobre o objeto de estudo por ano de publicação 
(publicados até agosto/2018). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 Pesquisa documental 

Para desenho da metodologia, considerando a validação por meio da 

triangulação das fontes de informação, levou-se em consideração pesquisa 

documental realizada com publicações de veículos de mídia brasileiros e estrangeiros: 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, 

sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(Fonseca, 2002, p. 32). 

Foram consultados quatro relatórios disponibilizados por empresas de 

consultoria ou associações do setor automotivo, 23 publicações cinzentas e três blogs 

de acadêmicos/pesquisadores, conforme Tabela 13. 
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Tabela 13: Pesquisa documental 

Tipo Empresa / Veículo / Pesquisador 

Relatórios 

CB Insights 

Organisation Internacionale des Constructeurs d’Automobiles (OICA) 

PriceWaterhouseCoopers (PwC) UK 

Lloyds Bank (UK) 

Publicações / 
Jornais 

New York Times 

Wired 

Reinventing Parking 

Next City 

SegurodeAutomóvel.com 

Driving–Tests New Zealand 

Tech ao Minuto 

G1 

JusBrasil 

Financial Times 

Bloomberg 

Scientific American 

Revista Exame 

ScienceWise 

Fortune 

Wall Street Journal 

Neotorama 

Driverless–Future 

Fox Business 

Sparks & Honey 

Blogs de 
Acadêmicos / 
Pesquisadores 

Adam Blatner, M.D.  

(membro vitalício da American Psychiatric Association) 

István S. N. Berkeley Ph.D.  

(Professor Associado, The Philosophy Program, The University of 
Louisiana at Lafayette. 
Professor Associado, The Institute of Cognitive Science, The University of 
Louisiana at Lafayette. 
Professor Adjunto, The Center for Advanced Computer Studies, The 
University of Louisiana at Lafayette. 

Bryant Walker Smith  

(Professor assistente na School of Law e na School of Engineering da 
University of South Carolina) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



	

	

68	

3.3 Definição das marcas a serem consideradas no estudo 

 As marcas utilizadas no questionário foram obtidas a partir do cruzamento entre 

aquelas sabidamente envolvidas no desenvolvimento de AVs (CB INSIGHTS, 2017) 

com relatórios que indicaram marcas de automóveis mais confiáveis e as 20 maiores 

TICs em termos de faturamento, segundo a revista Fortune 500 (FORTUNE, 2017) e 

validadas através de consulta com potenciais consumidores. 

 O relatório de 2016 da Consumer Reports elencou Lexus, Toyota, Buick, Audi, 

Kia, Mazda, Hyundai, Infiniti, BMW e Honda, respectivamente, como as marcas mais 

confiáveis no mercado estadunidense (Dias, 2016). A Tesla Motors foi indicada como 

a marca automotiva mais confiável por 6.348 respondentes da Gustavson Brand Trust 

Index (GBTI), no Canadá (Loveday, 2016), seguida como Honda, Mercedes–Benz, 

Toyota e BMW. No Brasil, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor indicou 

o grau de confiança dos consumidores do país em modelos específicos (Chaves, 

2015), como apresentado na Tabela 14. 

Tabela 14: Confiança dos consumidores brasileiros em modelos de automóveis 

Posição Marca/Modelo 
1 Honda Civic 

2 Toyota Corolla 

3 Honda Fit 

4 Fiat Palio 

5 Ford Fiesta 

6 Ford Focus 

7 Fiat Siena 

8 Volkswagen Fox 

9 Renault Clio 

10 Chevrolet Astra 

Fonte: Chaves, 2015 

 Nos meses de novembro e dezembro de 2017 foi realizada uma consulta a 

grupo de potenciais consumidores (12 homens e 10 mulheres, com idades entre 23 e 

45 anos, todos habilitados e proprietários de veículos automotivos), para 

determinação das marcas a serem consideradas neste estudo. A este grupo foram 

apresentadas marcas potenciais, pré-filtradas através dos critérios descritos abaixo. 
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 Inicialmente foram obtidas as dez marcas de automóveis mais vendidas no 

Brasil (FENABRAVE, 2016) e as dez mais vendidas no mundo (Organisation 

Internationale des Constructeurs d'Automobiles – OICA, 2015), conforme Tabela 15. 

Tabela 15: Marcas de automóveis mais vendidas no Brasil e no mundo 

No Brasil1 No mundo2 
Chevrolet Toyota 

Fiat Volkswagen Group 

Volkswagen Hyundai / Kia 

Toyota General Motors (Incluindo SAIC–GM) 

Ford Ford 

Renault Nissan 

Honda Fiat–Chrysler 

Nissan Honda 

Jeep Suzuki 

Fonte: FENABRAVE (2016) e OICA (2015) 

 A partir da lista da OICA (2015), os grupos automotivos foram expandidos para 

suas marcas independentes, resultando em 26 marcas, identificadas na Tabela 16. 

Tabela 16: Marcas de automóveis mais vendidas, expandidas por marcas independentes 

Chevrolet Toyota 

Fiat Volkswagen1 

Audi1 Seat1 

Skoda1 Bentley1 

Bugatti1 Lamborghini1 

Porsche1 Hyundai 

Toyota Kia 

Buick2 General Motors2 

Cadillac2 Ford 

Renault Nissan 

Fiat Chrysler 

Honda Nissan 

Jeep Suzuki 
1Pertencentes ao Volkswagen Group 
2Pertencentes ao SAIC–GM (SAIC General Motors Corporation Limited) 

Fonte: o autor 
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 Uma terceira lista foi gerada, considerando apenas aquelas marcas disponíveis 

para a venda no Brasil através de concessionárias independentes, mantendo-se 

unicamente automóveis e veículos leves, segundo critério do CBT, identificadas na 

Tabela 17 - as marcas que não atendiam a estes critérios foram tachadas -, resultando 

em 19 marcas. 

Tabela 17: Marcas de automóveis mais vendidas, expandidas por marcas independentes, 
disponíveis no Brasil através de concessionária independente 

Chevrolet / GM1 Toyota 

Fiat Volkswagen 

Audi Seat 

Skoda Bentley 

Bugatti Lamborghini 

Porsche Hyundai 

Toyota Kia 

Buick General Motors1 

Cadillac Ford 

Renault Nissan 

Fiat Chrysler 

Honda Nissan 

Jeep Suzuki 
1As marcas Chevrolet e GM referem-se aos mesmos veículos, porém são utilizadas, uma ou outra, de 
maneira diversa no mundo. Ambas foram apresentadas para avaliar qual utilizar, incluindo a 
possibilidade de se manter a duas, separadamente ou agrupadas. 

Fonte: o autor 

 

 A este grupo foi solicitado que elencassem as cinco marcas conhecidas “mais 

conhecidas” (segundo sua concepção individual)9 e disponíveis para a compra. 

Posteriormente, cientes de que se trataria de um estudo sobre AVs, deveriam incluir 

marcas que sentiram falta durante a discussão10 quando, nesta etapa, foi citada a 

marca Tesla Motors, acrescida à lista. Vale a observação que, anteriormente, utilizou-

se o termo “mais populares”, o que gerou confusão entre alguns participantes que 

interpretaram o termo “popular” como “mais acessíveis financeiramente” e não “mais 

                                                
9 “Das marcas de automóveis abaixo, arraste as caixas para o lado direito colocando em ordem as 5 que você 
considera "mais conhecidas no Brasil" 
10 “Considerando que estamos falando de carros autônomos, ou, que dirigem sozinhos, você sentiu falta de alguma 
marca de automóveis? Se sim, escreva abaixo:” 
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frequentes entre a população”, razão pela qual o termo foi alterado para “mais 

conhecidas”. 

 Das empresas/marcas identificadas, foram selecionadas aquelas que estão 

publicamente envolvidas em projetos de AVs (CB INSIGHTS, 2017), de forma 

independente ou em conjunto com parceiros de tecnologia. 

 Este exercício resultou na lista apresentada na Tabela 18, com seis marcas 

representando a categoria montadoras de automóveis neste estudo: 

 

Tabela 18: Montadoras de automóveis pré-selecionadas 

Chevrolet / General Motors1 Toyota 

Ford Fiat 

Volkswagen Tesla Motors 
1 Optou-se por unificar ambas marcas (utilizadas em contextos diferentes no mundo) ao identificar não 
haver diferenciação percebida entre elas no Brasil. 
Fonte: o autor 

  

Processo similar foi adotado para elencar as TICs que fariam parte do estudo. 

Inicialmente foram consideradas as 20 maiores em termos de faturamento segundo a 

Fortune (2017), em novembro de 2017, listadas na Tabela 19. 
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Tabela 19: Maiores empresas de tecnologia da informação por faturamento bruto 

Posição (ranking) por faturamento Empresa 
1 Apple Inc. 

2 Samsung Electronics 

3 Amazon.com 

4 
Foxconn 

(Hon Hai Precision Industry) 

5 Alphabet Inc.1 

6 Microsoft 

7 Hitachi 

8 IBM 

9 Huawei Investment & Holding 

10 Sony 

11 Panasonic 

12 Dell Technologies 

13 Intel 

14 Hewlett Packard Enterprise 

15 Amer International Group 

16 Cisco Systems 

17 
Hewlett–Packard (HP) 

(divisão de produtos domésticos) 

18 LG Electronics 

19 Lenovo Group 

20 Fujitsu 
1 Alphabet Inc. é a holding controladora da marca Google e empresas adquiridas. 

Fonte: FORTUNE (2017) 

  

 Também foi solicitado que elencassem as cinco marcas “mais conhecidas” 

(segundo sua concepção)11 e disponíveis para a compra. Posteriormente, cientes de 

que se trataria de um estudo sobre AVs, deveriam incluir marcas que sentiram falta 

durante a discussão12. Nesta etapa, foram mencionadas as marcas “Google” (embora 

a divisão da companhia responsável pelo desenvolvimento de AVs seja a Waymo, 

                                                
11 “Das empresas de tecnologia abaixo, arraste as caixas para o lado direito colocando em ordem as 5 que você 
considera "mais conhecidas no Brasil" 
12 “Considerando que estamos falando de carros autônomos, ou, que dirigem sozinhos, você sentiu falta de alguma 
marca de empresa de tecnologia? Se sim, escreva abaixo:” 
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para refletir o entendimento público, optou-se por utilizar Google ao invés de Waymo, 

ou mesmo Alphabet, sua controladora) e Uber, esta última adicionada à lista. 

 Este exercício resultou na lista apresentada na Tabela 20, com seis empresas 

representantes iniciais da categoria TICs neste estudo: 

Tabela 20: TICs inicialmente consideradas no estudo 

Apple Samsung 

Microsoft Amazon 

Google Uber 

Fonte: o autor 

 Das empresas/marcas identificadas, foram selecionadas aquelas com projetos 

em andamento para automóveis e veículos leves autônomos (desconsiderando 

aquelas voltadas a veículos de carga, como caminhões, ônibus ou outros modais), de 

forma independente ou como parte de um grupo de desenvolvimento: (CBInsights, 

2017): Apple, Audi, Baidu, BMW (em conjunto com a Intel e Mobileye), Continental 

AG, Delphi, Didi Chuxing, Ford, GM + Lyft, Honda, Huawei, Hyundai, Jaguar + Land 

Rover (pertencentes à Tata Motors), Magna, Mercedes + Bosch, Microsoft, Nissan + 

Renault, Peugeot / Citroen (pertencentes à PSA Group), Samsung, SB Drive (joint 

venture entre SoftBank e Advanced Smart Mobility), Tata Elxsi (pertencente à Tata 

Motors), Tesla, Toyota, Uber, Valeo, Volkswagen, Waymo (pertencente à Alphabet 

Inc., controladora do Google) + FCA (Fiat–Chrysler Automobiles), Yutong, Zenuith 

(joint–venture entre Volvo e Autoliv). 

 Por fim, com base na análise das empresas e marcas dos três grupos 

apresentados acima (1) montadoras de automóveis, (2) TICs e (3) empresas com 

projetos na área de AVs, o cruzamento resultou nas 11 marcas elencadas para 

fazerem parte deste estudo, identificadas na Tabela 21. 
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Tabela 21: Marcas consideradas no estudo 

Chevrolet / General Motors1 Toyota 

Ford Volkswagen 

Fiat2 Tesla Motors 

Apple Samsung 

Microsoft Google 

Uber – 
1 Em conjunto com a empresa Lyft; optou-se por manter unicamente a marca da montadora, haja vista 

a indisponibilidade da Lyft no Brasil. Em função desta consulta, optou-se também por utilizar como 

nome “Chevrolet / General Motors”, haja vista a empresa ter sido mencionada de ambas formas. 

2 Em conjunto com a Waymo (Google); optou-se por separar a marca da montadora da TIC dada sua 

relevância no mercado nacional (2ª maior marca em vendas, segundo FENABRAVE (2016)). 

Fonte: o autor 

 

3.4 Design da pesquisa, procedimentos e instrumentos  

A abordagem da pesquisa foi quantitativa, dado objetivo de testar hipóteses; tal 

método em linha com o que ensinam Fontelles, Simões, Farias e Fontelles (2009, p. 

6), ao “trabalhar com variáveis expressas sob a forma de dados numéricos 

(empregando) rígidos recursos e técnicas estatísticas para classifica–los e analisa–

los”. De natureza aplicada, a pesquisa seguiu o paradigma epistemológico 

apresentado na Tabela 22. 

 

Tabela 22: Paradigma epistemológico 

Base epistemológica Construtivismo social 
Relevância Contemporânea 
Natureza Aplicada 
Tipo de pesquisa Quantitativa 
Técnica de coleta de dados Survey 

Instrumento de coleta Questionário 

Técnica de análise 
Análise fatorial exploratória 
Modelo de regressão linear múltipla 

Fonte: o autor 
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A técnica de coleta utilizada foi uma survey, que pode ser descrita como “a 

obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população–

alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” 

(Fonseca, 2002, p. 33). 

O estudo seguiu as etapas de elaboração necessárias conforme Figura 13 (Gil, 

2008). 

 

Figura 13: Fases da pesquisa 
Fonte: Gil, 2008 

 

Por meio de questionário (Barbosa, 1999), o objetivo da etapa qualitativa foi 

estabelecer a correlação entre as variáveis do modelo de pesquisa (Figura 14), criado 

a partir da revisão da literatura e pesquisa documental, confrontando elementos do 

modelo TRI 2.0 (de Parasuraman e Colby, 2015) com o modelo multidimensional de 

confiança na marca de Gurviez e Korchia (2003). 
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Figura 14: Modelo relacional entre constructos e suas dimensões 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
• H1: Maior índice de prontidão para tecnologia (TRI) influenciará positivamente 

a disposição de uso de AVs 

• H2: Maior confiança na marca influenciará positivamente na disposição de uso 

de AVs 

Para o constructo confiança na marca, as dimensões da escala utilizada (Gurviez 

& Korchia, 2003) atendem à definição de Algesheimer et al. (2005, p. 23, tradução 

nossa) como "a extensão na qual consumidores consideram uma marca como um 

parceiro satisfatório para uma relação de longo-prazo”. 

Quanto ao TRI, a “combinação sentimentos positivos e negativos com relação à 

tecnologia constituem a base para a prontidão para a tecnologia”13 (Parasuraman, 

2000, p. 309, tradução nossa); assim, determinam uma predisposição geral do 

indivíduo para adotar produtos e serviços de tecnologia. 

Por sua vez, a disposição de uso, considerada como variável dependente, levou 

em consideração estudos anteriores por Hyde et al. (2017), Kyriakidis et al. (2015), 

Choi e Ji (2015), Giffi e Vitale (2017) e Giffi et al. (2018) e foi medida considerando 

duas abordagens: (1) Disposição de uso geral sobre AVs, resultante de item 

                                                
13 “…a combination of positive and negative feelings about technology under lies the domain of technology 
readiness.” (Parasuraman, 2000, p. 309) 
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unidimensional e específico e (2) Disposição de uso de AVs por marca, resultante de 

item unidimensional e específico para cada uma das 11 marcas utilizadas no estudo. 

Considera-se, neste estudo, a disposição de uso, conforme Daziano et al. (2017), 

como representação de um nível de interesse do indivíduo para com o objeto. 

 

3.4.1 Amostra 

A amostragem da pesquisa foi não probabilística, por conveniência (Sampieri, 

Collado, Lucio, Murad & Garcia, 2006), abordando homens e mulheres utilizadores de 

transporte individual (carro próprio, táxi, Uber, Cabify, etc), proprietários ou não de 

automóveis particulares. 

Foram obtidas 213 participações válidas e completas (n=213), sendo 90 do 

gênero masculino (42,45%), 122 do gênero feminino (57,22%) e 1 (0,33%) com 

gênero não declarado. A renda dos respondentes foi identificada conforme Tabela 23. 

Tabela 23: Renda mensal da amostra (n=213) 

Renda mensal Número de 
respondentes 

Representação 
percentual 

Até R$ 1.874,00 14 6,57% 

Entre R$ 1874,01 e R$ 3.748,00 53 24,88% 

Entre R$ 3.748,01 e R$ 9.370,00 89 41,78% 

Entre R$ 9.370,01 e R$ 18.740,01 36 16,90% 

Acima de R$ 18.740,01 21 9,86% 

Total 213 100% 

Fonte: o autor 

 A idade média da amostra foi de 33,42 anos de idade, variando entre 17 anos 

(mínimo) e 77 anos (máximo), com distribuição representada pela Figura 15: 
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Figura 15: Histograma e distribuição normal da idade da amostra 

Fonte: o autor 

 

O nível educacional dos respondentes pode ser observado na Tabela 24. 

Tabela 24: Nível educacional da amostra (n=213) 

Nível educacional Número de respondentes Representação percentual 
Sem educação formal 0 0,00% 

Ensino básico 0 0,00% 

Ensino médio 2 0,94% 

Ensino superior 64 30,05% 

Pós-graduação lato-sensu 127 59,62% 

Mestrado/Doutorado 20 9,39% 

Total 213 100% 

Fonte: o autor 

 A maioria dos respondentes era do estado de São Paulo (71,36%), seguido dos 

estados de Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro (cada qual com os mesmos 

4,69% de representatividade) e então Rio Grande do Sul e Distrito Federal, 

respectivamente com 3,29% e 2,82% dos respondentes. Paraná e Bahia 

complementam com 1,41% dos respondentes cada e demais estados representaram 

menos de 1% da amostra. 



	

	

79	

Para atingir este número de respostas, foram utilizadas distintas abordagens: 

a) Técnica Bola–de–neve, amostra não probabilística que utiliza cadeias de referência 

(Vinuto, 2014); 

b) Anúncios patrocinados na rede social Facebook (Figura 15); 

 

Figura 15: Exemplo de anúncio na rede de publicidade do Facebook 

Fonte: o autor 
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c) Anúncio com links patrocinados no sistema de buscas online Google (Figura 16); 

 

Figura 16: Exemplo de anuncio na rede display do Google 

Fonte: o autor 

 

d) Utilização de questionários impressos (posteriormente digitalizados) em eventos e 

palestras. 

 

3.4.2 Método e instrumento de coleta de dados 

A survey foi realizada utilizando ferramenta online QuestionPro e questionários 

impressos, entregues e coletados pelo pesquisador logo após seu preenchimento, 

cujas respostas foram posteriormente inseridas na ferramenta online para facilitar a 

extração dos dados. 

Os constructos foram operacionalizados através de escalas validadas e estudos 

anteriores, nivelados utilizando escala Likert de 5 pontos, recomendada pela 

facilidade de construção pelo pesquisador e compreensão pelo respondente 

(Malhotra, 2008, como citado em Pinto & Chavez, 2012). 
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O questionário foi composto de cinco grupos de questões (Tabela 25) – 

totalizando 115 itens – e texto introdutório aclarando ao respondente o objetivo geral 

da pesquisa. 

Tabela 25: Blocos do questionário, objetivos e operacionalização dos constructos. 

Grupos de questões Objetivo Escala 
Perguntas–filtro (uso de 
automóvel) 

• Eliminar indivíduos que não 
atendessem aos critérios da pesquisa 
(uso de automóvel próprio e/ou serviço 
de transporte individual) 

n/a 

Disposição de uso de AVs • Avaliar disposição de uso de AVs • Questões baseadas em 
Hyde et al. (2017), Abraham 
et al. (2016) e Giffi et al. 
(2018) 

Índice de Prontidão para 
Tecnologia (TRI) 

• Estabelecer níveis de otimismo, 
inovatividade, desconforto e 
insegurança com a tecnologia 
conforme modelo TRI 2.0 

• Escala TRI (2.0), 
traduzida a partir do original 
por Parasuraman e Colby 
(2015) 

Confiança na marca • Avaliar nível de confiança nas 
marcas apresentadas 

• Escala multidimensional 
de confiança na marca, por 
Gurviez e Korchia (2003) 

Variáveis de controle • Idade 
• Nível educacional 
• Renda média mensal 
• Gênero 
• Estado em que vive 

n/a 

Fonte: o autor 

 

 Tomando como referência procedimento adotado por de Carvalho, Vieira 

Pinheiro, Patrick, Krueger e Markon (2007), a tradução dos itens do inglês para o 

português brasileiro foi realizada por uma falante de português do Brasil como língua 

materna, professora de ensino de inglês como língua estrangeira. Quando concluída, 

a tradução foi enviada a outra profissional de tradução brasileira nativa, com alto grau 

de proficiência em inglês para fins de tradução reversa, apresentando consistência 

necessária (Apêndices A, B e C).  

Quanto à escala que resulta no Technology Readiness Index (itens TRI01 a 

TRI16), embora tenham sido encontradas aplicações de sua versão anterior (1.0) no 

idioma português, não foram identificados estudos em português utilizando sua versão 

mais recente (2.0), razão pela qual foi feita tradução do questionário original, em 

inglês, incluindo validação através de tradução reversa. A escala também passou por 
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validação de face com dois pesquisadores externos e não envolvidos com este estudo 

e pré-teste realizado com 24 respondentes. 

 A escala multidimensional de confiança na marca de Gurviez e Korchia (2003) 

foi obtida no original em inglês, com seus itens (CONF01 a CONF08, por marca) 

traduzidos para o português com posterior validação da tradução reversa novamente 

para o inglês, apresentando consistência necessária (Apêndice C). Em não havendo 

indicação de escala de valor para sua aplicação, optou-se por manter uma escala 

Likert de 5 pontos. 

 A disposição de uso de AVs tomou como base estudos de Hyde et al. (2017), 

filtrando, dos originais 45 itens, dois itens mais relevantes quanto à disposição de uso 

de AVs (DU1 e DU3); a eles foram acrescidas três questões sendo uma baseada na 

preferência por tipo de empresa a oferecer tal tecnologia a partir de Giffi e Vitale (2017) 

e Giffi et al. (2018) (DU4) e outra confrontando a disposição de uso por cada uma das 

11 marcas (DU2). Hyde et al. (2017) utilizaram escala Likert de 7 pontos; como suas 

questões foram usadas como referência e não havendo intenção de replicar o estudo 

anterior, manteve-se escala Likert de 5 pontos, tal qual utilizada nos itens anteriores. 

 A escolha pela variável dependente disposição de uso visou a busca por um 

meio termo entre constructos tidos como mais subjetivos ou perceptivos, porém, 

atendo-se que a impossibilidade em se quantificar o custo/preço de tal produto/serviço 

(haja vista sua indisponibilidade) e mesmo o raro acesso à experimentação 

dificultariam a utilização de constructos mais ativos como disposição de 

compra/pagamento ou outros ligados ao comportamento. 

 A relação entre os itens, constructos, suas dimensões e as hipóteses do estudo 

encontra-se na Tabela 26. 
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Tabela 26: Relação entre itens, constructos, dimensões e hipóteses 

Hipótese(s) Constructo Dimensão ID Item Questão 
H2 Confiança 

na marca 
Credibilidade CONF1 Esta marca faz eu me sentir seguro 

CONF2 Eu confio na qualidade dos produtos desta 
marca. 

CONF3 Os produtos desta marca cumprem o que 
prometem. 

Integridade CONF4 Esta marca é sincera com os consumidores 

CONF5 Esta marca é honesta com seus clientes 

CONF6 Esta marca demonstra interesse em seus 
clientes 

Benevolência CONF7 Eu acho que esta marca se renova levando 
em consideração avanços nas pesquisas 

CONF8 Eu acho que esta marca está sempre 
procurando maneiras de melhorar a forma 
de atender as necessidades dos clientes 

H1 e H2 Disposição 
de uso 

Disposição 
de uso de 

AVs 

DU4 Quando carros autônomos estiverem 
disponíveis, quanto você confiaria em cada 
tipo de empresa? 

DU2 Eu usaria um carro autônomo desta marca 

DU1 No futuro, quando carros autônomos 
estiverem disponíveis, você andará neles? 

DU3 Quanto você concorda com a frase “Carros 
autônomos são uma boa ideia”? 

H1 Technology 
Readiness 
Index 2.0 

Otimismo TRI01 As novas tecnologias contribuem para uma 
melhor qualidade de vida. 

Inovatividade TRI02 Outras pessoas me chamam para pedir 
conselhos sobre novas tecnologias. 

Desconforto TRI03 Quando recebo suporte técnico para um 
produto ou serviço de alta tecnologia de um 
provedor, há situações que sinto que 
alguém, que sabe mais do que eu, está 
tirando proveito de mim. 

Insegurança TRI04 As pessoas são muito dependentes da 
tecnologia para fazer as coisas por elas 

Otimismo TRI05 A tecnologia me dá mais liberdade de 
movimento. 

(continua) 
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Tabela 26: Relação entre itens, constructos, dimensões e hipóteses 

(continuação) 

Hipótese(s) Constructo Dimensão ID Item Questão 
H1 Technology 

Readiness 
Index 2.0 

Inovatividade TRI06 Geralmente, estou entre os primeiros do 
meu círculo de amigos a adquirir uma 
nova tecnologia quando ela surge. 

Desconforto TRI07 As ligações de suporte técnico não são 
úteis porque não explicam as coisas em 
termos que eu possa entender. 

Insegurança TRI08 Muita tecnologia distrai as pessoas ao 
ponto de ser prejudicial. 

Otimismo TRI09 A tecnologia dá às pessoas mais controle 
sobre sua vida diária. 

Inovatividade TRI10 Normalmente posso aprender a usar 
produtos e serviços de alta tecnologia 
sem a ajuda de outras pessoas. 

Desconforto TRI11 Às vezes penso que os sistemas de 
tecnologia não foram planejados para 
serem usados por pessoas comuns. 

Insegurança TRI12 A tecnologia diminui a qualidade dos 
relacionamentos humanos ao reduzir a 
interação pessoal. 

Otimismo TRI13 A tecnologia aumenta a produtividade em 
minha vida pessoal. 

Inovatividade TRI14 Me mantenho atualizado sobre os 
desenvolvimentos tecnológicos mais 
recentes nas minhas áreas de interesse. 

Desconforto TRI15 Não existe um manual para um produto 
ou serviço de alta tecnologia que esteja 
escrito em uma linguagem fácil de 
entender. 

Insegurança TRI16 Não me sinto seguro fazendo negócios 
com uma empresa que pode ser 
contatada apenas “online”. 

 Variáveis 
de controle 

Demográfico CTR1 Idade 

Demográfico CTR1 Gênero 

Demográfico CTR1 NÍvel educaional 

Demográfico CTR1 Renda 

Fonte: o autor 
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O modelo da Figura 17 indica a relação de cada item com respectiva dimensão 

e, consequentemente, com cada constructo. 

 

Figura 17: Modelo com indicação de relação entre itens, dimensões e constructos 

Fonte: o autor 

 

3.4.3 Validação do instrumento de coleta de dados 

 A disposição de uso de AVs foi considerada sob dois prismas: “Disposição de 

uso geral” e “Disposição de uso por marca”, considerando as 11 marcas envolvidas. 

Estas variáveis foram interpretadas de maneira unidimensional (itens DU1 e DU2, 

sendo este último aplicado para cada uma das 11 marcas). 

 As demais escalas utilizadas – Multidimensional de Confiança na Marca e o 

Technology Readiness Index – foram verificadas quanto à sua consistência a partir do 

número total de respondentes (n=213). 

 A consistência interna da escala que apresenta o Technology Readiness Index, 

foi feita considerando as respostas de cada indivíduo aos 16 itens que a compõem. 

Com base nestes dados, o TRI 2.0 apresentou alto grau de confiabilidade (alfa de 

Cronbach = 0,769) conforme apresentado nas Tabelas 27 e 28. 
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Tabela 27: Estatísticas de confiabilidade do Technology Readiness Index (TRI 2.0) 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base 
em itens padronizados 

Número de itens 

0,769 0,778 16 

Fonte: o autor 

Tabela 28: Estatística descritiva dos itens da escala (TRI 2.0) 

 Média Desvio Padrão N 
TRI01 4,38 0,714 213 

TRI02 3,50 1,219 213 

TRI03 3,50 1,231 213 

TRI04 2,33 1,054 213 

TRI05 4,14 0,866 213 

TRI06 3,00 1,244 213 

TRI07 3,13 1,162 213 

TRI08 2,69 1,192 213 

TRI09 3,51 1,044 213 

TRI10 3,95 0,910 213 

TRI11 3,46 1,151 213 

TRI12 2,77 1,215 213 

TRI13 3,98 0,981 213 

TRI14 3,98 1,009 213 

TRI15 3,07 1,193 213 

TRI16 3,64 1,283 213 

Fonte: o autor 

 Por dimensão (e agrupamento de dimensões, conforme seu modelo), o TRI 2.0 

apresentou níveis de confiabilidade conforme Tabela 29. 

Tabela 29: Estatísticas de confiabilidade do Technology Readiness Index (TRI 2.0) por dimensão e 
agrupamento de dimensões 

Dimensão / Agrupamento Alfa de Cronbach 
Otimismo 0,706 

Inovatividade 0,760 

Desconforto 0,539 

Insegurança 0,592 

Dimensões Condutoras 0,804 

Dimensões Inibidoras 0,665 

Fonte: o autor 
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Como referência comparativa apenas, retomando os valores apresentados na Tabela 

10, são apresentadas na Tabela 30 as médias obtidas para cada dimensão do TRI 

demonstrando, grosso modo, maior presença das dimensões condutoras e menor das 

inibidoras da amostra deste estudo e, consequentemente, um maior Índice de 

Technology Readiness desta amostra quando comparado a estudos anteriores de 

Parasuraman (2000) e Tsikriktsis (2004). 

Tabela 30: Referências para os componentes do TRI 

Componente Parasuraman (2000) Tsikriktsis (2004) Amostra deste 
estudo1 

Otimismo 3,84 3,60 4,00 

Inovatividade 3,18 3,23 3,61 

Desconforto 3,46 3,54 3,28 

Insegurança 4,03 3,82 2,86 

TRI 2,88 2,87 3,37 
1 Este estudo em particular adotou a versão 2.0 da escala, enquanto os anteriores utilizaram a versão 
original, renomeada para 1.0 

Fonte: Santa Rita et al. (2010); o autor 

  

 No que diz respeito à escala de confiança na marca utilizada, cada indivíduo 

avaliou tal constructo para 11 marcas disponibilizadas na survey. Para avaliar a 

consistência interna da escala multidimensional de confiança de marca de Gurviez e 

Korchia (2003), em seus 8 itens e 3 dimensões, calculou-se, para cada indivíduo, a 

média de suas respostas para cada item da escala. 

 O alfa de Cronbach obtido na amostra (n=213) apresentou um grau de 

confiabilidade muito alto (alfa de Cronbach = 0,914), conforme apresentado nas 

Tabelas 31 e 32. 
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Tabela 31: Estatística de confiabilidade da escala multidimensional de confiança na marca 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach com base 
em itens padronizados 

Número de itens 

0,914 0,915 8 

Fonte: o autor 

 

Tabela 32: Estatística descritiva dos itens escala multidimensional de confiança na marca 

Item Média Desvio Padrão N 
CONF1 3,8552 0,65703 213 

CONF2 3,9600 0,62519 213 

CONF3 3,9033 0,64620 213 

CONF4 3,5476 0,83194 213 

CONF5 3,5480 0,85063 213 

CONF6 3,8747 0,72705 213 

CONF7 4,0003 0,66096 213 

CONF8 3,8864 0,67505 213 

Fonte: o autor 

 Por dimensão a escala multidimensional de confiança apresentou níveis de 

confiabilidade conforme Tabela 33. 

Tabela 33: Estatísticas de confiabilidade da Escala Multdimensional de Confiança na Marca por 
dimensão 

Dimensão Alfa de Cronbach 
Credibilidade 0,862 

Integridade 0,864 

Benevolência 0,787 

Fonte: o autor 

O questionário completo utilizado encontra-se no Apêndice D. 
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4. DESCRIÇÃO, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Com base nas hipóteses deste estudo, foram avaliadas (H1) a relação entre 

prontidão para tecnologia, aqui representada pelo TRI, e a disposição de uso geral de 

AVs, (H2) as relações entre a confiança individual nas 11 marcas de veículos 

apresentadas e a disposição de uso de AVs destas mesmas marcas e a correlação 

entre o TRI e a confiança de marca na disposição de uso geral e por marca de AVs 

face às variáveis de controle. 

Os dados obtidos foram previamente tratados, eliminando-se missing values e 

outliers, chegando-se, então, à amostra de 213 respondentes válidos (n=213). A 

análise destes respondentes sustentou H1 e H2. 

H1 – maior índice de prontidão para tecnologia (TRI) influenciará positivamente 

a disposição de uso de AVs - é sustentada pois o coeficiente de correlação linear entre 

TRI e disposição de uso de AVs é positivo e igual a 0,357 (p<0,001). Num modelo de 

regressão linear em que a disposição ao uso de AVs é explicada por TRI, idade, nível 

educacional, renda e gênero, o coeficiente de correlação (R²) é igual a 22,3%  

Ao nível de significância de 5% (α = 0,05), foi possível identificar dois preditores 

significantes: 

(1) À medida que o TRI aumenta (ou seja, indivíduos com maior Technology 

Readiness Index), aumenta-se, também, a disposição de uso de carros 

autônomos (sustentando H1). 

(2) De forma complementar, observou-se haver válida influência do gênero nesta 

relação. Homens, em relação às mulheres (e mantendo-se as demais variáveis 

do modelo constantes), têm maior disposição de uso de AVs, em linha com 

resultados obtidos em estudos anteriores por Becker e Axhausen (2016) e 

Kyriakidis et al. (2015). 

 

As Tabelas 34 e 35 apresentam a saída do modelo de regressão linear múltipla 

em que a variável resposta (Disposição de uso = DispUso) é confrontada com as 

variáveis preditoras TRI, idade, nível educacional (Educ), renda e gênero. 
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Tabela 34: Saída do modelo de regressão linear múltipla confrontando a variável resposta 
(Disposição de uso) com variáveis preditoras (TRI, idade, nível educacional, renda e gênero) 

S R2 R2 (ajustado) R2 (predito) 
0,858908 22,28% 20,40% 17,20% 

Fonte: o autor 

 

Tabela 35: Coeficientes modelo de regressão linear múltipla confrontando a variável resposta 
(Disposição de uso) com variáveis preditoras (TRI, idade, nível educacional, renda e gênero) 

Termo Coeficiente EP de Coef Valor–T Valor–P VIF 
Constante 1,746 0,604 2,89 0,004    

TRI 0,545 0,117 4,65 0,000 1,07 

Idade –0,017 0,008 –2,16 0,032 1,49 

Educ 0,0490 0,099 0,49 0,623 1,09 

Renda 0,120 0,071 1,69 0,093 1,55 

Genero 0,503 0,115 4,37 0,000 1,05 

Fonte: o autor 

 

 H2 - maior confiança na marca influenciará positivamente na disposição de uso 

de AVs - também é sustentada ao identificar que existe forte relação entre a confiança 

na marca e a disposição ao uso de carros autônomos dessa marca. 

 As respostas foram agrupadas entre as três marcas cujos respondentes 

demonstraram maior confiança e as três marcas que apresentam menor confiança 

para mensuração da média de disposição de uso. Não só houve suporte de (H2), ou 

seja, quanto maior a confiança, maior a disposição ao uso, mas a diferença entre as 

marcas mais e menos confiáveis apresentou variação da média de 0,00992, conforme 

apresentado na Tabela 36. 
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Tabela 36: Relação entre confiança com a marca e disposição ao uso (teste–t: duas amostras em 
par para médias) 

 Média da disposição de 
uso (confiança alta) 

Média da disposição de uso 
(confiança baixa) 

Média 4,146 3,154 

Variância 0,926 1,410 

Observações 187 187 

Correlação de Pearson 0,369 

Hipótese da diferença de média 0 

gl 186 

Stat t 11,102 

P (T<=t) uni–caudal 0,000% 

t Crítico uni–caudal 1,653 

P (T<=t) bi–caudal < 0,001 

t Crítico bi–caudal 1,973 

Fonte: o autor 

 Adicionalmente, foram realizados 11 modelos de regressão linear múltipla de 

forma a retratar o impacto do TRI e da confiança de marca em cada uma das marcas 

utilizadas no estudo. 

Tendo como variável resposta a disposição de uso do carro autônomo da 

marca (i) e como variáveis preditoras a confiança na marca (i), TRI, idade, 

escolaridade, renda e gênero, foi possível observar que a confiança na marca foi 

significante em todos os 11 modelos, enquanto o TRI foi significante apenas para a 

marca Tesla (com valor–p igual a 0,007), como apresenta a Tabela 37. Postula-se 

que, pelo fato não estar disponível no Brasil e, consequentemente, a confiança na 

marca estar potencialmente atrelada à imagem da marca, toma-se como referência 

esta percepção individual. Vale mencionar que esta marca foi a que apresentou maior 

quantidade de respondentes que indicaram desconhece–la (26 dos 213 respondentes 

válidos). 

  



	

	

92	

Tabela 37: Estatísticas selecionadas dos modelos de regressão linear múltipla 

 GM TOYOTA FORD VOLKSWAGEN 
  Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p 
Constante 1,69 0,023 1,85 0,011 1,55 0,039 0,71 0,355 
Confiança na 
marca 0,69 0,000 0,50 0,000 0,68 0,000 0,80 0,000 
TRI 0,20 0,149 0,14 0,290 0,20 0,146 0,15 0,279 
Idade -0,01 0,369 0,01 0,560 -0,02 0,069 0,00 0,900 
Escolaridade -0,26 0,023 -0,09 0,424 -0,20 0,083 -0,11 0,326 
Renda 0,08 0,305 0,00 0,959 0,11 0,188 -0,01 0,892 
Gênero 0,12 0,364 0,07 0,557 0,20 0,128 0,14 0,284 
R² 28,23% 15,88% 24,94% 31,44% 
R² ajustado 26,13% 13,42% 22,75% 29,43% 

         
 FIAT TESLA APPLE SAMSUNG 
  Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p 
Constante 0,32 0,688 0,04 0,953 0,88 0,296 0,19 0,820 
Confiança na 
marca 0,79 0,000 0,91 0,000 0,61 0,000 0,87 0,000 
TRI 0,16 0,278 0,39 0,007 0,26 0,082 0,03 0,844 
Idade -0,01 0,499 -0,01 0,453 -0,01 0,394 -0,01 0,443 
Escolaridade -0,04 0,721 -0,07 0,557 -0,06 0,605 -0,05 0,657 
Renda 0,04 0,626 0,02 0,842 0,05 0,554 0,12 0,174 
Gênero 0,09 0,532 -0,13 0,324 0,27 0,050 0,27 0,058 
R² 30,63%  44,19% 18,54% 31,20% 
R² ajustado 28,60%  42,25% 16,12% 29,19% 

         
 MICROSOFT GOOGLE UBER   
  Coef. Valor-p Coef. Valor-p Coef. Valor-p   
Constante 1,36 0,138 1,29 0,133 0,28 0,714   
Confiança na 
marca 0,75 0,000 0,53 0,000 0,75 0,000   
TRI 0,05 0,764 0,29 0,054 0,22 0,127   
Idade -0,02 0,142 -0,01 0,165 -0,01 0,763   
Escolaridade -0,19 0,157 -0,05 0,685 -0,07 0,538   
Renda 0,13 0,190 0,04 0,659 -0,02 0,828   
Gênero 0,27 0,077 0,23 0,099 0,39 0,006   
R² 26,26% 16,32% 32,47%   
R² ajustado 24,11% 13,83% 30,47%   

Variável resposta: disposição ao uso do carro autônomo da marca i 

Variáveis preditoras: confiança na marca i, TRI, idade, escolaridade, renda, gênero 

Fonte: o autor 
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Quanto aos objetivos específicos, a confiança na marca e disposição de uso 

por tipo de empresa (montadoras tradicionais e TICs) foi obtida a partir da média do 

agrupamento das marcas do estudo, resultando nos índices descritos nas Tabelas 38 

e 39. 

Tabela 38: Média dos índices de confiança na marca e disposição de uso entre TICs  
Apple Samsung Microsoft Google Uber TICs 

Confiança média 4,278 3,869 3,866 4,222 3,764 4,000 

Disposição de 
uso média 4,090 3,601 3,488 4,033 3,524 3,747 

Fonte: o autor 

Tabela 39: Média dos índices de confiança na marca e disposição de uso entre montadoras de 
automóveis  

Chevrolet / 
GM 

Toyota Ford Volkswagen Fiat Tesla Montadoras 

Confiança 
média 3,622 3,983 3,635 3,632 3,451 3,767 3,682 

Disposição 
de uso 
média 

3,646 4,123 3,596 3,656 3,319 4,322 3,777 

Fonte: o autor 

Dentre as marcas utilizadas neste estudo, a Tabela 40 indica a média da 

confiança na marca e a disposição de uso de AVs produzidos por esta marca. 

Tabela 40: Ordenação das marcas Considerando Confiança na marca média e disposição 
de uso média 

Posição Confiança na 
marca média 

 
Disposição de uso média 

1 Apple 4,278 

 

Tesla 4,322 

2 Google 4,222 Toyota 4,123 

3 Toyota 3,983 Apple 4,090 

4 Samsung 3,869 Google 4,033 

5 Microsoft 3,866 Volkswagen 3,656 

6 Tesla 3,767 Chevrolet / 
GM 3,646 

7 Uber 3,764 Samsung 3,601 

8 Ford 3,635 Ford 3,596 

9 Volkswagen 3,632 Uber 3,524 

10 Chevrolet / 
GM 3,622 Microsoft 3,488 

11 Fiat 3,451 Fiat 3,319 
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Fonte: o autor 

 Desta maneira, identifica-se uma predileção dos respondentes quanto à 

confiança na marca por empresas setor de tecnologia em detrimento de montadoras 

de automóveis (respectivamente 4,000 versus 3,682), porém, maior disposição de uso 

de AVs produzidos pelas montadoras de automóveis que pelas TICs (respectivamente 

3,777 versus 3,747). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre previsões de sonhos utópicos e pesadelos distópicos, tecnologias que 

rompem com hábitos e modelos comportamentais e econômicos ganham espaço à 

medida que um contingente maior da população tem acesso a elas e passam a avaliar 

os ganhos funcionais e/ou emocionais de sua adoção. Quando não disponíveis para 

experimentação, as atitudes se formam, então, a partir de informações fragmentadas 

geradas por influenciadores, inovadores e veículos de comunicação, em conjunto com 

perfis individuais que naturalmente apresentam maior ou menor propensão positiva 

para com inovações em geral e, por fim, a qualquer elemento conhecido ou referencial 

a partir do qual tal atitude possa ser formada como, por exemplo, a menção de marcas 

que disponibilizarão tal tecnologia. 

 No caso dos carros autônomos, independente das diferentes previsões (2025? 

2030? 2050?) para sua popularização, quando ocorrer, trará consideráveis impactos 

não apenas no campo da mobilidade e em benefícios diretos àqueles que utilizarão 

tal tecnologia, mas também em áreas correlatas. Os desafios para tal popularização 

são menos relacionados aos elementos que tornam um veículo autônomo, mas às 

variáveis com as quais tais veículos deverão lidar em um ambiente claramente 

preparado para motoristas humanos, inclusive contando com sua menor capacidade 

cognitiva e de atenção. É perceptível pela literatura que há a busca pela formatação 

que equilibre uma tecnologia que exigiria adequações do entorno viário ao que 

efetivamente é possível alterar em um mundo criado com a premissa de que 

motoristas humanos farão as negociações de tráfego quando regras não estão 

cartesianamente definidas (em cruzamentos não sinalizados, por exemplo). 

 Como uma tecnologia cujo funcionamento aceitável deve levar em 

consideração seu entorno - neste caso, com a capacidade de gerenciamento da 

estrutura viária -, sua implementação deverá ocorrer de forma gradual, podendo, 

também, mostrar-se inviável em certas regiões do mundo, ao menos de forma ampla.  

Estas aplicações, mais voltadas a necessidades do Brasil, também 

acrescentam alguns facilitadores, como o fato do veículo estar em ambientes 

confinados e, comparativamente com vias públicas, mais controláveis. Por outro lado, 

estes ambientes também demandam especificidades na interpretação do entorno, 

pois não há sinalização ou rotas determinadas (faixas de rolagem), além de atuarem 

em terrenos irregulares (terra, pedra, não-asfáltico). 
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 Mas, voltando a olhar o mercado mundial, montadoras de automóveis e 

empresas de tecnologia encontram-se num momento similar ao dos sistemas de 

informação na década de 80: a batalha entre hardware e software. Qual a relevância 

de cada elemento para se determinar “de quem é o cliente”. Preocupadas em não se 

tornarem apenas fornecedoras de máquinas mecanizadas, as montadoras de 

automóveis buscam acelerar seu processo de inovação frente a uma tecnologia 

disruptiva enquanto empresas de tecnologia percebem uma nova fonte de dados para 

personalização de suas ofertas de conteúdo e serviços. Junte a isso a discussão sobre 

a migração de um modelo de ‘propriedade’ para ‘uso’ (sobretudo nas expectativas 

utilitárias), assim, amplificando-se o impacto em mercados correlatos à mobilidade 

(seguros, imobiliário, saúde, combustíveis) para compreender a razão da busca por 

um modelo de negócios sustentável em uma indústria centenária. Estariam os 

automóveis destinados a virarem caixas de transporte (abordagem utilitarista) ou 

brinquedos de adultos (abordagem hedonista)? 

À parte do objeto de estudo e suas potencias abordagens, embora 

considerando suas peculiaridades, considerou-se aqui como uma característica 

individual - a prontidão para a tecnologia – refletiria, primeiramente, de forma isolada, 

a potencial disposição de uso de tal tecnologia e de que maneira a confiança prévia 

na marca que poderá oferecer tal tecnologia influencia, tanto de forma isolada como 

combinada à prontidão para tecnologia, esta disposição. A opção pelo uso do TRI 

deu-se por ser um dos poucos modelos que mensuram características individuais 

independente da inovação em si e que não dependeria da exposição do indivíduo à 

tecnologia para construção de sua atitude (ou percepção sobre facilidade, resultados 

e outras variáveis, conforme outros modelos de adoção da inovação apresentados 

neste estudo). 

É imaginado que, neste estudo, haja influência de outros constructos na relação 

entre consumidores e marcas, como imagem de marca, brand equity e, por si, das 

teorias sobre risco e risco percebido. Por esta razão, optou-se por utilizar escalas que, 

de certa maneira, incorporam o fator risco como o TRI (onde o risco geral de Bauer 

(1960) poderia ser identificado na dimensão desconforto e o risco psicológico na 

dimensão insegurança) e a escala multidimensional de confiança de Gurviez e Korchia 

(2003), que retratam tanto a confiança presente quanto futura. Respaldado por Numan 

(1998), a confiança não necessariamente pressupõe experiência prévia com o objeto 
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de estudo (não coincidentemente, razão pela qual optou-se pelo TRI como referência 

de prontidão para tecnologia), permitindo uma extrapolação de experiências passadas 

com uma marca para situações hipotéticas, como tal marca disponibilizar um carro 

autônomo. A confiança (com entendimento baseado no termo em inglês trust, 

conforme Numan (1998)), buscou aproximar-se do fator risco físico de Bauer (1960), 

haja vista ser esta a principal preocupação documentada na literatura cinzenta e 

segundo Cavoli et al. (2017). Com isto, intencionou-se simplificar a abordagem sem a 

necessidade de enveredar por modelos de imagem de marca embora, como será 

explicado adiante, esta pode ter impactado a percepção sobre uma marca específica 

(Tesla). 

Apresentar marcas de potenciais ofertantes da tecnologia de carros autônomos 

de forma explícita traz colaborações tanto gerenciais (ao se avaliar a confiança nas 

marcas estudadas, por exemplo, à parte da questão dos AVs) quanto acadêmicas, 

não tendo sido encontrado previamente estudos que as tenha considerado na avalição 

da disposição de uso de carros autônomos.  

Havia o interesse direto em não apenas replicar estudos anteriores sobre 

aceitação da tecnologia – ainda que com novas escalas -, mas trazer para a discussão 

do comportamento do consumidor sua relação com marcas e como isto impactará tal 

decisão de uso. Esta variável – confiança na marca – mostrou-se mais relevante que 

a própria prontidão para a tecnologia dos participantes em 10 das 11 marcas 

pesquisadas. Acredita-se que, não por acaso, a marca que desvia deste cenário é a 

única não disponível no mercado brasileiro - Tesla – cuja confiança na marca pode ter 

sido criada muito mais em função de sua imagem do que baseado em experiências 

passadas (confidence) ou extrapolações a partir da percepção em outros cenários 

(trust). 

Conforme a tecnologia dos AVs tornar-se mais próxima do consumidor em 

geral, bem como mais experimentável, percepções serão somadas a impressões 

empíricas, inicialmente favorecidas (ou não) pela maneira como o potencial 

consumidor estará disposto a experimentar o AV da marca ‘x’ ou ‘y’. 

 Sendo possível sumarizar este estudo, encontraríamos consumidores que, 

quando questionados se andariam em um AV, poderiam responder: “Claro que sim, 

mas desta marca não” ou “Claro que não, mas desta marca sim”. 
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Ao retomar os objetivos (geral e específicos), a pesquisa concordou com a 

revisão da literatura que indica maior disposição de uso quanto maior a prontidão para 

a tecnologia (segundo modelo TRI) e quanto maior a confiança na marca. A 

combinação destes dois elementos, não encontrada na literatura, indicou maior peso 

da confiança na marca versus a prontidão para a tecnologia. 

 

5.1 Contribuições 

 Além da demonstração sobre maior relevância da confiança na marca em 

comparação ao Technology Readiness Index 2.0 na disposição de uso de AVs, este 

estudo traz como contribuições teóricas o levantamento da discussão sobre a 

diferenciação do constructo confiança na marca em função de experiências passadas, 

tratada por Numan (1998) como brand confidence, ou da extrapolação entre linhas de 

produtos ou situações não diretamente similares ao objeto sobre o qual se intenciona 

medir a confiança na marca, colocada também por Numan (1998) como brand trust. 

 Do ponto de vista metodológico, embora se possa argumentar que a amostra 

utilizada (n=213) não seja representativa para validação das escalas, não foram 

previamente encontradas aplicações no idioma português e/ou no Brasil para a Escala 

Multidimensional de Confiança (Gurviez & Korchia, 2003) e do Technology Readiness 

Index (Parasuraman & Colby, 2014) em sua versão 2.0, e, sua análise da 

confiabilidade no contexto deste estudo, contribui na validação de conteúdo e 

aplicação de ambas escalas no contexto brasileiro. 

 As contribuições gerenciais envolvem, principalmente com a revisão da 

literatura, o endereçamento das principais preocupações dos potenciais 

consumidores da tecnologia de AVs, permitindo à gestores elencarem as questões 

prioritárias no desenvolvimento (ou adequação ao mercado local) do produto e em 

sua comunicação. A análise da confiança na marca, por sua vez, também permite aos 

gestores conhecerem a percepção dos indivíduos sobre as marcas utilizadas no 

estudo e como se posicionam umas frente às outras. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

O estudo apresenta limitações relacionadas aos métodos de seleção de 

respondentes e outras identificadas ao longo da execução da pesquisa. 
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Vale mencionar inicialmente que, embora resultado de consulta com potenciais 

consumidores, o resultado comparativo leva em consideração as marcas 

selecionadas para este estudo, podendo outras marcas e empresas apresentarem 

resultados diversos, além da possível influência sobre as demais. 

Inicialmente, há que se considerar que os resultados obtidos representam a 

visão da amostra com 213 respondentes válidos e suas características; como tal, 

qualquer extrapolação deve levar em conta este cenário. 

De forma complementar, a utilização da técnica de bola–de–neve para obtenção 

de respondentes tende a resultar em grupos homogêneos, haja vista, inclusive, ser 

este um dos motivos para sua utilização (Vinuto, 2014); desta maneira, os resultados 

apresentados não podem ser extrapolados para população. Isto pode ser retratado, 

por exemplo, na divisão geográfica dos respondentes, com 71,36% localizados no 

estado de São Paulo. 

Apesar da validação quanto à consistência da escala multidimensional de 

confiança, ao retomar as possíveis interpretações do constructo de Numan (1998) na 

língua inglesa (trust vs. confidence), pode ter ocorrido confusão dos respondentes ao 

atribuir suas impressões baseadas em parte na confiança vinda da experimentação 

direta (confidence), da projeção/extrapolação da confiança na marca para outra 

situação distinta (trust) e/ou, na ausência de tais referências, terem considerado 

outros elementos como imagem de marca e equidade de marca como referenciais, 

principalmente para a marca Tesla, não disponível no mercado brasileiro (tal situação 

será posteriormente explorada no confronto a relevância da confiança de marca 

versus o índice de prontidão para tecnologia). Por limitação de tempo, não foi possível 

realizar validação de face da escala multidimensional de confiança, podendo ter 

resultado em dúvidas quanto a intenção de algumas questões como, por exemplo, 

CONF4 – “Esta marca é sincera com os consumidores” –, CONF5 – “Esta marca é 

honesta com seus clientes” – e CONF6 – “Esta marca demonstra interesse em seus 

clientes”. 
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5.3 Recomendações para estudos futuros 

Tal revisão permitiu identificar potenciais outros problemas de pesquisa distintos, 

listados na Tabela 41 como sugestões para futuros estudos nas áreas das ciências 

sociais aplicadas. Estas sugestões cogitam o aprofundamento de questões tratadas 

anteriormente de forma empírica ou teórica por outros autores, também indicados. 

Tabela 41: Sugestões de pesquisas futuras sobre AVs na área de Ciências Sociais Aplicadas 

Constructos / 
Tema principal 

Sugestões de temas para futuros estudos Estudos internacionais 
similares sobre o tema 

Atitude 
Busca pela atitude geral dos futuros 
consumidores com relação a AVs, suas principais 
preocupações e benefícios percebidos. 

Hyde et al., 2017; 

Kyriakidis et al., 2015 

Lavieri et al., 2017 

Difusão da 
Inovação 

Aplicação do modelo TAM para carros 
autônomos 

Aplicação do modelo TPB para carros autônomos 

Aplicação do modelo UTAUT para carros 
autônomos 

Choi e Ji, 2015 

 

Adell, 2010 

Grau de 
inovatividade x 
preferência de 
marca 

Cruzar grau de inovatividade do futuro 
consumidor com a preferência por marcas a 
futuramente oferecerem AVs. 

Hahaysha e Hilman, 2015 

Posse x Uso 
Abordar preferência do tipo de relação de 
consumo (posse x uso) frente à futura 
disponibilidade de AVs 

Steg, 2004; 

Neil, 2015 

Confiança x 
Brand equity 

Nível de confiança expresso pelos consumidores 
em AVs em função da empresa a oferecer tal 
produto (considerando montadoras tradicionais 
de automóveis, TICs e novos entrantes) 

Abraham et al, 2016 

Giffi e Vitale, 2017 

Choi e Ji, 2015 

Vallet, 2013 

Aumento da 
mobilidade 

Opinião e disposição de uso das pessoas com 
mobilidade reduzida (idosos, não–habilitados, 
pessoas com deficiência, etc) 

Litman, 2014; 

Harper et al., 2016 

Percepção dos 
pedestres 

Comunicação entre veículos e pedestres; 
reorganização do comportamento de pedestres 
para interagirem com AVs 

Fagnant & Kockelman, 2015; 

Urmson, 2008 

Cidades 
inteligentes & 
Vehicular 
Networks 

Impactos de infraestrutura e dinâmica social no 
sistema viário com a popularização de AVs 

Perkola, 2017; 

Gomes, 2014;  

Muñoz e Al Naqvi, 2017; 

Eltoweissy et al., 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De forma complementar, abrem-se possibilidades de avaliar outras marcas 

dentre os potenciais ofertantes de AVs e mesmo a influência de outras variáveis que 

possam potencialmente impactar a disposição de uso, como equidade de marca ou 

variáveis trazidas de outros modelos de adoção de inovações. 

Da mesma maneira, estes outros modelos que tratam da adoção e difusão de 

inovações podem ser levados em consideração, sobretudo quando a tecnologia de 

AVs estiver publicamente disponível ou, ao menos, experimentável, momento em que 

variáveis como a “Utilidade percebida” (dos modelos TAM, TAM II e HMSAM), 

“Expectativa de esforço” (dos modelos UTAUT, TAM e HMSAM) ou a “Atitude para 

com o comportamento” (dos modelos TAM, TRA e TPB), entre outras, poderão ser 

medidas a partir da experiência dos potenciais consumidores e não se sua percepção 

ou projeção. 
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Apêndice A: Tradução reversa da escala TRI 2.0 

Item Original 
(Parasuraman & Colby, 

2015) 

Tradução proposta pelo autor Tradução reversa #01 
(PT–> EN) 

TRI01 New technologies 
contribute to a better 
quality of life. 

As novas tecnologias contribuem 
para uma melhor qualidade de 
vida. 

New Technologies 
contribute to a better life 
quality. 

TRI02 Other people come to 
me for advice on new 
technologies 

Outras pessoas me chamam 
para pedir conselhos sobre 
novas tecnologias. 

Other people call me to ask 
for advice about new 
technologies. 

TRI03 When I get technical 
support from a provider 
of a high–tech product r 
service, I sometimes feel 
as if I am being taken 
advantage of by 
someone who knows 
more than I do 

Quando recebo suporte técnico 
para um produto ou serviço de 
alta tecnologia de um provedor, 
há situações que sinto que 
alguém, que sabe mais do que 
eu, está tirando proveito de mim. 

When I get technical 
support for a high-
technology product or 
service from a provider, 
there’re situations I feel 
someone else, who knows 
more than I do, is taking 
advantage of me. 

TRI04 People are too 
dependent on 
technology to do things 
for them 

As pessoas são muito 
dependentes da tecnologia para 
fazer as coisas por elas. 

People are too dependent 
on technology to do things 
for them. 

TRI05 Technology gives me 
more freedom of 
mobility. 

A tecnologia me dá mais 
liberdade de movimento. 

Technology provides me 
more freedom of 
movement. 

TRI06 In general, I am among 
the first in my circle of 
Friends to acquire new 
technology when it 
appears. 

Geralmente, estou entre os 
primeiros do meu círculo de 
amigos a adquirir uma nova 
tecnologia quando ela surge. 

Usually, I’m among the first 
in my social circle to buy a 
new technology when it 
appears. 

TRI07 Technical support lines 
are not helpful because 
they don’t explain things 
in terms I understand. 

As ligações de suporte técnico 
não são úteis porque não 
explicam as coisas em termos 
que eu possa entender. 

Technical support calls are 
useless because they 
don’t explain in terms I 
could understand 

TRI08 Too much technology 
distracts people to a 
point that is harmful. 

Muita tecnologia distrai as 
pessoas ao ponto de ser 
prejudicial. 

Too much technology 
distracts people in a 
harmful way. 

TRI09 Technology gives people 
more control over their 
daily lives. 

A tecnologia dá às pessoas mais 
controle sobre sua vida diária. 

Technology allow people 
to have more control over 
their life. 

TRI10 I can usually figure out 
new high–tech products 
and services without 
help from others. 

Normalmente posso aprender a 
usar produtos e serviços de alta 
tecnologia sem a ajuda de 
outras pessoas. 

Usually I can learn how to 
use high technology 
products and services 
without the help from 
other. 

TRI11 Sometimes I think that 
technology systems are 
not designed for use by 
ordinary people. 

Às vezes penso que os sistemas 
de tecnologia não foram 
planejados para serem usados 
por pessoas comuns. 

Sometimes I think 
technology systems were 
not planned to be used by 
ordinary people. 

(continua) 
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Apêndice A: Tradução reversa da escala TRI 2.0 

(continuação) 

Item Original 
(Parasuraman & Colby, 

2015) 

Tradução proposta pelo autor Tradução reversa #01 
(PT–> EN) 

TRI12 Technology lowers the 
quality of relationships 
by reducing personal 
interaction. 

A tecnologia diminui a qualidade 
dos relacionamentos humanos 
ao reduzir a interação pessoal. 

Technology lowers 
relationship’s quality by 
reducing personal 
interaction. 

TRI13 Technology makes me 
more productive in my 
personal life. 

A tecnologia aumenta a 
produtividade em minha vida 
pessoal. 

Technology increases my 
personal life productivity. 

TRI14 I keep up with the latest 
technological 
developments in my 
areas of interest. 

Me mantenho atualizado sobre 
os desenvolvimentos 
tecnológicos mais recentes nas 
minhas áreas de interesse. 

I keep up with the latest 
technological 
developments in my areas 
of interest. 

TRI15 There is no such thing 
as a manual for a high–
tech product or service 
that’s written in plain 
language, 

Não existe um manual para um 
produto ou serviço de alta 
tecnologia que esteja escrito em 
uma linguagem fácil de 
entender. 

No manual for a high-
technology product or 
service was written in an 
easy to understand way. 

TRI16 I do not feel confident 
doing business with a 
place that can only be 
reached online. 

Não me sinto seguro fazendo 
negócios com uma empresa que 
pode ser contatada apenas 
“online”. 

I don’t feel confidente by 
doing business with a 
company that could only 
be reached “online”. 
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Apêndice B: Tradução reversa da escala multidimensional de confiança na marca 

Dimensão Item Original  
(Gurviez & Korchia, 

2003) 

Tradução proposta pelo 
autor 

Tradução reversa 
(PT–> EN) 

C
re

di
bi

lid
ad

e 

CONF1 This brand’s 
products make me 
feel safe. 

Esta marca faz eu me 
sentir seguro. 

This brand makes me 
feel safe 

CONF2 I trust the quality 
of this brand’s 
products. 

Eu confio na qualidade 
dos produtos desta 
marca. 

I trust the quality of this 
brand’s products. 

CONF 3 Buying this 
brand’s products 
is a guarantee.1 

Comprar produtos desta 
marca é garantido. 1 

Buying products from 
this company is 
guaranteed. 

In
te

gr
id

ad
e  

CONF 4 This brand is 
sincere with 
consumers 

Esta marca é sincera 
com os consumidores. 

This brand is sincere 
with is costumers. 

CONF 5 This brand is 
honest with its 
customers 

Esta marca é honesta 
com seus clientes. 

This brand is honest 
with its clients. 

CONF 6 This brand 
expresses an 
interest in its 
customers 

Esta marca demonstra 
interesse em seus 
clientes. 

This brand shows 
interest in its clients. 

B
en

ev
ol

ên
ci

a 

CONF 7 I think this brand 
renews its 
products to take 
into account 
advances in 
research. 

Eu acho que esta marca 
se renova levando em 
consideração avanços 
nas pesquisas. 

I think this brand renews 
itself taking into 
considerations 
researches’ advances. 

CONF 8 I think that this 
brand is always 
looking to improve 
its response to 
consumer needs. 

Eu acho que esta marca 
está sempre procurando 
maneiras de melhorar a 
forma de atender as 
necessidades dos 
clientes. 

I think this brand is 
always looking for ways 
to improve how it 
responds to clients’ 
needs. 

1 Durante validação, a expressão “é garantido” não refletiu o significado original, razão pela qual foi 

alterado para “Os produtos desta marca cumprem o que prometem”. 
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Apêndice C: Tradução reversa dos itens sobre disposição de uso 

Item Original  
(Hyde, Dalton & Stevens, 2017; 
Giffi & Vitale, 2017; Giffi et al., 

2018) 

Tradução proposta pelo 
autor 

Tradução reversa (PT–
> EN) 

DU1 In the future, when 
driverless vehicles are 
available as an option, how 
likely are you to want to 
ride in one (regardless of 
cost)? 

No futuro, quando carros 
autônomos estiverem 
disponíveis, qual a 
probabilidade de você querer 
andar em um deles 
(independente do preço)? 

In the future, when 
autonomous cars 
become available, how 
likely you’ll want to ride 
one of them (regardless 
the price) 

DU21 – –  

DU3 How much do you agree 
with the following 
statement: “driverless cars 
are a good idea”?  

Quanto você concorda com a 
frase: “Carros autônomos são 
uma boa ideia”? 

How much do you agree 
with the sentence: 
“Autonomous cars are a 
good idea”? 

DU4 When driverless vehicles 
are available, how much 
would you trust at the 
following type of 
companies? (Car 
manufacturers, Information 
Technology Companies, 
Newcommers) 

Quando carros autônomos 
estiverem disponíveis, quanto 
você confiaria em cada tipo de 
empresa? (Montadoras de 
automóveis, Empresas de 
tecnologia, Novos entrantes) 

When autonomous cars 
become available, how 
much would you trust at 
each of the following type 
of company (Car 
manufacturers, 
Information technology 
companies, 
newcommers) 

1 DU2 – “Eu usaria um carro autônomo desta marca” – não se baseou em modelos prévios 
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Apêndice D: Questionário 

Obrigado por participar! 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica sem fins lucrativos. 

 
Os dados coletados são confidenciais. Também não haverá como identificar cada participante. 
Você pode responder às perguntas sem preocupações quanto à privacidade e/ou julgamento 
social. 
 

O que interessa é sua opinião e seu entendimento sobre as perguntas,  
não há respostas certas ou erradas. 

 
Esta é uma pesquisa sobre carros autônomos, ou, carros que "dirigem sozinhos". 
 

Ela é composta por 12 perguntas, é inédita no Brasil e você poderá fazer parte disso! 
O tempo total para respondê–las é entre 5 e 7 minutos. 
 

Se você tiver interesse no resultado, ao final da pesquisa poderá incluir seu e–mail para ser 
avisado quando o relatório final for publicado. 
 

Antecipadamente agradeço pelo tempo e dedicação para responder esta pesquisa. 

 

 

1) Você usa carro como meio de transporte? (carro próprio, Uber, táxi, carona, etc) 
 Sim     Não 

 

2) Qual sua idade?           

 

3) No futuro, quando carros autônomos estiverem disponíveis, você andará neles?  
(independente do preço) 

 Definitivamente não  Não  Não sei  Sim  Definitivamente sim 

 

4) Quanto você concorda com a frase: “Carros autônomos são uma boa ideia”? 
  

Discordo 
totalmente 

  

Discordo em 
partes 

  

Não discordo nem 
concordo 

  

Concordo em 
partes 

  

Concordo 
totalmente 

 

5) Qual seu nível educacional? 
  Sem educação formal  Ensino básico  Ensino Médio 

 Ensino superior (faculdade)  Pós–graduação latu-sensu  Mestrado/Doutorado 
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6) Qual seu gênero? 
  Masculino  Feminino   Prefiro não responder 

 

7) Em que estado mora? 
      
 

8) Quando carros autônomos estiverem disponíveis, quanto você confiaria em cada tipo de 
empresa? (1 = Pouco e 5 = Muito) 
 

Montadoras de automóveis ‘tradicionais’ (ex.: Ford, GM, Fiat, 
Toyota, etc)  1    2    3    4    5 

Empresas de tecnologia (ex.: Google, Apple, Uber)  1    2    3    4    5 
Novas empresas criadas especificamente para carros 
autônomos  1    2    3    4    5 

 

9) Qual sua opinião para cada frase abaixo? 
Sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente.  
 

As novas tecnologias contribuem para uma melhor qualidade de vida.  1    2    3    4    5 
Outras pessoas me chamam para pedir conselhos sobre novas 
tecnologias.  1    2    3    4    5 

Quando recebo suporte técnico para um produto ou serviço de alta 
tecnologia de um provedor, há situações que sinto que alguém que sabe 
mais do que eu está tirando proveito de mim. 

 1    2    3    4    5 

As pessoas são muito dependentes da tecnologia para fazer as coisas 
por elas  1    2    3    4    5 

A tecnologia me dá mais liberdade de movimento.  1    2    3    4    5 
Geralmente, estou entre os primeiros do meu círculo de amigos a 
adquirir uma nova tecnologia quando ela surge.  1    2    3    4    5 

As ligações de suporte técnico não são úteis porque não explicam as 
coisas em termos que eu possa entender.  1    2    3    4    5 

Muita tecnologia distrai as pessoas ao ponto de ser prejudicial.  1    2    3    4    5 
A tecnologia dá às pessoas mais controle sobre sua vida diária.  1    2    3    4    5 
Normalmente posso aprender a usar produtos e serviços de alta 
tecnologia sem a ajuda de outras pessoas.  1    2    3    4    5 

Às vezes penso que os sistemas de tecnologia não foram planejados 
para serem usados por pessoas comuns.  1    2    3    4    5 

A tecnologia diminui a qualidade dos relacionamentos humanos ao 
reduzir a interação pessoal.  1    2    3    4    5 

A tecnologia aumenta a produtividade em minha vida pessoal.  1    2    3    4    5 
Me mantenho atualizado sobre os desenvolvimentos tecnológicos mais 
recentes nas minhas áreas de interesse.  1    2    3    4    5 
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Não existe um manual para um produto ou serviço de alta tecnologia que 
esteja escrito em uma linguagem fácil de entender.  1    2    3    4    5 

Não me sinto seguro fazendo negócios com uma empresa que pode ser 
contatada apenas “online”.  1    2    3    4    5 

 
10) Com relação às marcas abaixo, selecione a alternativa que melhor descreve sua opinião para 
cada uma das frases sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente 

* Caso você não conheça a marca, faça um traço sobre todas as opções 
 

1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente 

 Esta marca faz eu me sentir 
seguro. 

Eu confio na qualidade dos 
produtos desta marca. 

Os produtos desta marca 
cumprem o que prometem. 

Chevrolet / 
GM  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Toyota  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Ford  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Volkswagen  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Fiat  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Tesla  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Apple  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Samsung  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Microsoft  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Google  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Uber  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

 

1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente 

 Esta marca é sincera com 
os consumidores. 

Esta marca é honesta com 
seus clientes. 

Esta marca demonstra 
interesse em seus clientes. 

Chevrolet / 
GM  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Toyota  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Ford  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Volkswagen  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Fiat  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Tesla  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Apple  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Samsung  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Microsoft  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Google  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Uber  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
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1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente 

 Eu acho que esta marca se renova 
levando em consideração avanços nas 

pesquisas. 

Eu acho que esta marca está sempre 
procurando maneiras de melhorar a forma 
de atender as necessidades dos clientes. 

Chevrolet / 
GM  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

Toyota  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Ford  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Volkswagen  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Fiat  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Tesla  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Apple  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Samsung  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Microsoft  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Google  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 
Uber  1    2    3    4    5  1    2    3    4    5 

 

11) Para cada marca, qual sua opinião para a frase “Eu usaria um carro autônomo desta marca”: 
* Caso você não conheça a marca, faça um traço sobre todas as opções 

1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente 
Chevrolet / 
GM  1    2    3    4    5 

Toyota  1    2    3    4    5 
Ford  1    2    3    4    5 
Volkswagen  1    2    3    4    5 
Fiat  1    2    3    4    5 
Tesla 
Motors  1    2    3    4    5 

Apple  1    2    3    4    5 
Samsung  1    2    3    4    5 
Microsoft  1    2    3    4    5 
Google  1    2    3    4    5 
Uber  1    2    3    4    5 

 

12) Qual sua renda média mensal? 
 Até R$ 1.874,00 / mês  

 Entre R$ 1.874,01 e R$ 3.748,00 / mês  

 Entre R$ 3.748,00 e R$ 9.370,00 / mês 

 Entre R$ 9.371,01 e R$ 18.740,00 / mês  

 R$ 18.740,01 ou mais por mês
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Apêndice E: Tabela de saída das regressões múltiplas por marca 
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ANEXOS 

ANEXO A – Marcas mencionadas 
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Anexo A: Marcas mencionadas 

Mencionada como Empresa Website corporativo 
99  99 Tecnologia LTDA  https://99app.com/ 

Advanced Smart 
Mobility 

 Advanced Smart Mobility Co., Ltd.  http://www.as-mobi.com/ 

Alphabet  Alphabet Inc.   https://abc.xyz/ 

Amazon  Amazon.com, Inc.   http://www.amazon.com 

Amer International 
Group 

 Amer International Group Ltd.  http://en.amer.com.cn/ 

Apple  Apple Inc.  http://www.apple.com 

Aptiv  Aptiv PLC  https://www.aptiv.com/ 

Argo.AI  Argo AI, LLC https://www.argo.ai/ 

Audi  Audi AG  http://www.audi.com 

Aurora  Aurora Innovation, Inc  https://aurora.tech/ 

Autoliv  Autoliv, Inc  https://www.autoliv.com/ 

Baidu  Baidu, Inc  https://www.baidu.com/ 

Bentley  Bentley Motors Limited  https://www.bentleymotors.com 

BMW  Bayerische Motoren Werke AG  http://www.bmw.com 

Bosch  Robert Bosch GmbH  http://www.bosch.com 

Bugatti  Bugatti Automobiles S.A.S  http://www.bugatti.com 

Buick  Buick Motor Division  https://www.buick.com/ 

Cabify  Maxi Mobility Spain, S.L  https://cabify.com/ 

Cadillac  Cadillac Motor Car Division  http://www.cadillac.com 

Chrysler  FCA US LLC  http://www.chrysler.com 

Cisco Systems  Cisco Systems, Inc.  https://www.cisco.com 

Continental AG  Continental AG  https://www.continental-
corporation.com 

DAF  DAF Trucks NV  https://www.daf.com/en 

Daimler Trucks  Daimler Trucks North America LLC.  https://freightliner.com/ 

Dell Technologies  Dell, Inc.  http://www.dell.com 

Delphi  Delphi Automotive, PLC  https://www.delphiautoparts.com 

Didi Chuxing  Beijing Xiaoju Technology Co, Ltd.  https://www.didiglobal.com/ 

Fiat  FCA Italy S.p.A.  http://www.fiat.com 

Ford  Ford Motor Company  http://www.ford.com 

Foxconn Foxconn Electronics Inc.  http://www.foxconn.com/ 

Fujitsu  Fujitsu Ltd  http://www.fujitsu.com 

General-Motors (GM)  General Motors Corporation http://www.gm.com 

(continua) 
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Anexo A: Marcas mencionadas 

(continuação) 

Mencionada como Empresa Website corporativo 
Google  Google LLC http://www.google.com 

Hewlett Packard 
Enterprise 

 Hewlett Packard Enterprise 
Development LP 

https://www.hpe.com 

Hewlett-Packard (HP)  HP Development Company, L.P. http://www.hp.com 

Hitachi  Hitachi, Ltd. http://www.hitachi.com/ 

Honda  Honda Motor Co., Ltd. https://www.honda.co.jp/ 

Huawei Investment & 
Holding 

Huawei Investment & Holding Co., 
Ltd. 

https://www.huawei.com 

Hyundai  Hyundai Motor Company https://www.hyundai.com 

IBM  International Business Machines 
Corporation 

https://www.ibm.com 

Infiniti  Infiniti Global Limited http://www.infiniti.com  

Intel  Intel Corporation http://www.intel.com 

Iveco  Iveco S.p.A. http://www.iveco.com 

Jaguar  Jaguar Land Rover Limited http://www.jaguar.com 

Jeep  FCA US LLC. https://www.jeep.com/ 

Kia  Kia Motors Company http://www.kia.com 

Lamborghini  Automobili Lamborghini S.p.A http://www.lamborghini.com 

Land Rover  Jaguar Land Rover Limited https://www.landrover.com 

Lenovo Group  Lenovo Group Ltd. https://www.lenovo.com 

Lexus  Lexus, a Division of Toyota Motor 
Sales, U.S.A., Inc 

https://www.lexus.com/ 

LG Electronics  LG Electronics, Inc. https://www.lg.com 

Lyft  Lyft, Inc. https://www.lyft.com/ 

Magna  Magna International Inc. https://www.magna.com/ 

Man  MAN Truck & Bus AG https://www.mantruckandbus.com 

Mazda  Mazda Motor Corporation http://www.mazda.com 

Mercedes-Benz  Daimler AG. https://www.mercedes-benz.com 

Microsoft  Microsoft Corporation http://www.microsoft.com 

Mobileye  Mobileye Technologies Limited https://www.mobileye.com/ 

Nissan  Nissan Motor Company, Limited http://www.nissan.com 

Nvidia  Nvidia Corporation https://www.nvidia.com 

Paccar  PACCAR, Inc. https://www.paccar.com/ 

Panasonic  Panasonic Corporation https://www.panasonic.com 

(continua) 
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Anexo A: Marcas mencionadas 

(continuação) 

Mencionada como Empresa Website corporativo 
Peugeot  Automobiles Peugeot http://www.peugeot.com/ 

Porsche  Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG http://www.porsche.com 

Renault  Groupe Renault https://group.renault.com/ 

Samsung  Samsung Electronics Co., Ltd. http://www.samsung.com 

Scania  Scania AB http://www.scania.com 

Seat  SEAT, S.A. http://www.seat.com 

Skoda  Škoda Auto a.s. http://www.skoda-auto.com/ 

Softbank  Softbank Group Corp. https://www.softbank.jp 

Sony  Sony Corporation http://www.sony.com 

Suzuki  Suzuki Motor Corporation http://www.suzuki.com 

Tata Elxsi  Tata Elxsi Limited https://www.tataelxsi.com/ 

Tata Motors  Tata Motors Limited https://www.tatamotors.com/ 

Tesla Motors  Tesla, Inc. http://www.tesla.com 

Toyota  Toyota Motor Corporation http://www.toyota.com 

Uber  Uber Technologies, Inc. http://www.uber.com 

Valeo  Valeo https://www.valeo.com 

Volkswagen Volkswagen Aktiengesellschaft http://www.vw.com 

Volvo  Aktiebolaget Volvo http://www.volvo.com 

Volvo Trucks  Volvo Lastvagnar http://www.volvotrucks.com 

Waymo  Waymo, LLC http://www.waymo.com 

Yutong  Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. https://en.yutong.com/ 
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