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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender de que forma usuários e gestor de Tecnologia da 

Informação (TI) adotam práticas de Bring Your Own Device (BYOD), à luz dos princípios da 

teoria Effectuation. No referencial teórico, desenvolvem-se discussões sobre o contexto da 

consumerização, suas aplicações e implicações para as organizações e indivíduos, a abordagem 

da teoria Effectuation, o raciocínio effectual, seus princípios e o processo. Trata-se de um estudo 

exploratório-descritivo, utilizando o método misto de pesquisa — qualitativo e quantitativo — 

por meio de um estudo de caso único, do qual participaram 42 usuários e o gestor de TI de uma 

empresa que atua há 49 anos no setor varejista/atacadista de Natal/RN. Para a análise dos dados 

coletados junto aos usuários de TI, utilizou-se a estatística descritiva, regressão logística 

(bootstrap), correlação de Pearson e teste U de Mann-Whitney, com o auxílio do software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21. Para a análise da entrevista 

concedida pelo gestor de TI, utilizou-se a análise de conteúdo categorial — análise temática — 

com o auxílio do software ATLAS.ti, versão 7.5.15. A pesquisa mostra, por meio das 

metainferências, que existem divergências entre a adoção das práticas de BYOD pelos usuários 

de TI — perfil effectual prevalente — e pela empresa, representada pela gestor de TI — perfil 

causal — considerando que os aspectos da gestão voltados para a mitigação de imprevistos, 

segurança da informação e o controle para o uso com foco no trabalho vão de encontro à 

perspectiva dos usuários de TI, de que por meio das práticas de BYOD é possível uma atuação 

autônoma e dirigida à inovação, em razão da exploração das contingências e a realização de 

parcerias com colegas de trabalho e/ou clientes e/ou fornecedores. No entanto, usuários e gestor 

de TI convergem em relação à perspectiva sobre os benefícios para as atividades da 

organização, no que diz respeito à satisfação dos funcionários, à melhoria do atendimento aos 

clientes e à realização de parcerias para a adoção, visto que o gestor percebe como uma parceria 

a disponibilização da infraestrutura de TI organizacional para que os funcionários possam 

utilizar seus próprios aparelhos. Conclui-se que a realização de parcerias engloba a ocorrência 

de interações entre os usuários e o gestor de TI, o que potencializa a ação humana na construção 

da adoção das práticas de BYOD, sobretudo quando o altruísmo inteligente se faz presente. 

Deve-se destacar que, na gestão da adoção, se deverá considerar o nível de escolaridade do 

usuário e a perspectiva de que a adoção das práticas ocorre em virtude da possibilidade dos 

aparelhos serem usados em qualquer lugar, conforme os modelos logit, a fim de otimizar o 

atendimento das demandas da maior parte dos usuários de TI da empresa. 

 

Palavras-chave: BYOD. Consumerização. Tecnologia da Informação. Effectuation. 



ABSTRACT 

 

The following study seeks to comprehend in which way Information Technology (IT) users and 

manager conduct the adoption of Bring Your Own Device (BYOD) practices, under the light 

of Effectuation theory principles. The theoretical framework brings discussions on the context 

of consumerization, its applications and implications for organizations and individuals, the 

Effectuation theory approach, the effectual logic, its principles and process. This is an 

exploratory-descriptive study, which uses both qualitative and quantitative research methods 

by means of one single case study, in which took part 42 users and the IT manager of a company 

that has been operating for the last 49 years in the retailer/wholesaler sector in the city of 

Natal/RN. Descriptive statistics, logistic regression (bootstrap), Pearson correlation and Mann-

Whitney U test were used for the analysis of the data collected from the IT users, along with 

the aid of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software, version 21. 

Categorical content analysis – thematic analysis – was used for the analysis of the interview 

granted by the IT manager, with the support of the ATLAS.ti software, version 7.5.1.5. The 

research evinces, by means of metainferences, the existence of divergences between the 

adoption of BYOD practices by IT users – effectual profile prevalent – and by the company, 

represented by the IT manager – causal profile. The management aspects concerning 

unforeseen events mitigation, information safety and control enforcing the used towards work 

activities go against IT users’ perspective, which assume that, by means of BYOD practices, it 

is possible to attain an autonomous and innovation-biased performance, due to contingencies 

exploration and the establishment of partnerships with coworkers and/or clients and/or 

suppliers. Nevertheless, both IT users and manager converge regarding the perspective towards 

the benefits to the organization activities, in terms of employees’ satisfaction, to the 

improvement of customer’s services and to the realization of partnerships for the adoption, since 

the IT manager perceives the availability of IT infrastructure by the company so that the 

employees may use their own devices as a partnership. It is concluded that the establishment of 

partnerships encompass the occurrence of interactions between the used and the IT manager, 

which enhance the human action upon the construction of BYOD practices adoption, especially 

when intelligent altruism is present. It must be highlighted that, in the adoption policy, the user 

educational level and the perspective that these practices adoption occur due to the possibility 

of the devices being used anywhere must be considered, according to the logit models, in order 

to optimize the meeting of the demands from most IT users of the company. 

 

Keywords: BYOD. Consumerization. Information Technology. Effectuation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A revolução promovida pelo uso de aparelhos eletrônicos móveis com acesso à 

internet e aplicativos, tanto nas atividades da vida pessoal quanto nas do ambiente de trabalho, 

ganhou impulso na última década com a expansão da capacidade de conectividade e 

mobilidade desses equipamentos, da computação em nuvem e das redes sociais, dentre outros 

avanços da Tecnologia da Informação (TI). 

Ao tratar da utilização desses aparelhos e aplicativos, pode-se destacar o conceito de 

consumerização da TI, que representa o fenômeno de cada vez mais pessoas levarem sua 

própria TI, aparelhos e/ou aplicativos adquiridos enquanto no papel de consumidores para o 

local de trabalho e utilizá-los para fins profissionais (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012; 

NIEHAVES, 2012). 

Este conceito, engloba o fenômeno social representado pela expressão Bring Your 

Own Device (BYOD), alvo desta pesquisa, que designa a mudança mais radical ocorrida na 

relação entre a computação e o indivíduo desde a adoção do computador pessoal (WANG, 

2015).  

Essa iniciativa do funcionário de trazer para o ambiente de trabalho seu equipamento 

eletrônico pessoal e aí utilizá-lo, ao invés de utilizar os equipamentos da empresa, faz com 

que o funcionário origine transformações na gestão da TI da organização e o desenvolvimento 

e a reavaliação dos processos (LECLERQ-VANDELANNOITTE, 2015a). 

Alguns autores afirmam que essa tendência se deve, dentre outros motivos que serão 

abordados posteriormente, à perspectiva de que, por meio da consumerização, ocorre um 

ganho de produtividade e um aumento da taxa de inovação na economia como um todo 

(COPELAND; CRESPI, 2012; WHITE, 2012), além de um aumento da satisfação do 

funcionário no ambiente de trabalho (NIEHAVES, 2012). 

Em UNISYS-IDC (2010), foi divulgado um relatório no qual a consumerização foi 

considerada um caminho para a ampliação da produtividade nas organizações, que também 

foi tida como a quarta onda para as organizações, ao considerar o fordismo, o modelo Kaizen 

e o modelo de produtividade chinês como as principais correntes anteriores em relação à 

ampliação da produtividade no meio organizacional. 

No entanto, este relatório assinala a existência de uma lacuna entre as expectativas 

dos iWorkers — funcionários que estão muito familiarizados e habituados com o uso da TI — 

e de seus empregadores em relação à definição de programas de gestão, segurança e suporte, 

bem como da possibilidade de capitalizar-se a partir da adoção. 
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Portanto, neste estudo procurou-se chegar à compreensão desta questão a partir das 

lentes da teoria Effectuation, com base nos princípios dos perfis causal e effectual integrantes 

da proposta de Sarasvathy (2001, 2008), que auxilia no entendimento do processo de tomada 

de decisão em ambientes de incerteza, onde não se pode realizar inferências lógicas, que 

orbitam em torno da adoção da consumerização por usuários e pelos próprios gestores da 

tecnologia da informação nas organizações. 

Em 2011, duas publicações do International Data Corporation (IDC) apontaram a 

consumerização como um fenômeno que leva à mudança da forma como a TI atua, mudando 

a forma como o funcionário, o consumidor e os parceiros comerciais percebem os processos 

organizacionais. 

Em uma das pesquisas realizadas por Gens, Levitas e Segal (2011) sobre as 

tecnologias adotadas na consumerização, identificou-se que elas estão se tornando 

ferramentas importantes para o alcance de consumidores, a realização de parcerias e a 

prospecção de mercado, essas duas últimas indo ao encontro aos princípios presentes nos 

perfis effectual e causal, respectivamente.  

Além disso, nessa pesquisa, com a ampliação da consumerização constatou-se a 

expansão do ambiente de trabalho para a vida pessoal e que é considerada pelos executivos 

como um fenômeno inevitável, apesar de haver divergências sobre o nível de adoção dessas 

práticas pelas empresas e que as demandas que serão geradas pela adoção sobrecarregarão 

despesas relacionadas a segurança, suporte ao negócio, políticas e conformidade. 

Ainda em 2011, foram divulgados os relatórios de outras duas pesquisas, promovidas 

pelo mesmo instituto e conduzidas por Prete et al. (2011), realizadas de forma paralela junto a 

804 executivos de TI de organizações com cerca de U$1 bilhão em receita, e 1.040 

consumidores com idade acima de 17 anos e que utilizavam computadores pessoais ou outro 

equipamento eletrônico móvel para fins pessoais e/ou profissionais. Ambas categorias de 

respondentes foram selecionadas em oito países: Estados Unidos, China, Alemanha, França, 

Reino Unido, Índia, Brasil e Singapura. 

Dentre as informações fornecidas, pode-se destacar a afirmação de que os 

consumidores de TI estariam online todos os dias, atraídos por uma variedade de atividades 

pessoais e profissionais. As atividades que se destacaram foram: e-mail, conferência por voz, 

sincronização de dados e o uso de ferramentas voltadas para a produtividade no trabalho. O 

uso de e-mail seria a atividade mais frequente entre 79% e 69% dos proprietários de 

smartphones e tablets, respectivamente.  
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Em relação a qual ator encabeçaria a utilização dos equipamentos eletrônicos móveis 

no ambiente organizacional, aproximadamente 40% dos respondentes de ambas as categorias 

responderam que a organização deveria estar à frente desta mudança.  

No entanto, em outros trabalhos têm-se afirmações de que através da consumerização 

o usuário de TI teria autonomia sobre o tipo de tecnologia a adotar de forma dual, conforme 

D’arcy (2011); Disterer, Kleiner (2013); Harris, Ives, Junglas (2012); Moschela (2004); 

Niehaves (2012); Vandelannoite (2015a). 

Na pesquisa realizada por Forrester (2012) junto a 202 gestores de TI, tratou-se da 

consumerização de uma forma específica, representada pela prática de BYOD em 

organizações dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha.  

Nesse estudo, foram abordados três fatores ligados à adoção: 1) fatores que 

direcionam as organizações na implantação, 2) a gama de estratégias de mensurações 

utilizados para avaliar o impacto das práticas em toda a organização e 3) os desafios 

associados ao desenvolvimento, sendo constato que as empresas têm desenvolvido formas de 

suporte a adoção, são motivadas pelo aumento da produtividade e da flexibilidade e têm 

buscado mensurar os impactos da adoção nas despesas.  

Em outro relatório divulgado em um simpósio promovido pelo Gartner 

Incorporation, foram retratadas as dez principais tendências tecnológicas para 2013, de acordo 

com um levantamento realizado por Cearley (2012), observou-se que a adoção de práticas de 

BYOD seria uma solução para a área de TI de uma organização, quando não for possível 

proporcionar a infraestrutura adequada à diversidade de fatores e formas que podem 

influenciar a consumerização. 

Em uma publicação para a Information Systems Audit and Control Association 

(ISACA), Priyadarshi (2013) afirmou que a adoção de práticas de BYOD, juntamente com as 

tecnologias que permitem utilizá-las, traria inúmeros benefícios para a organização, a saber: 

redução de custos, otimização da carga de trabalho, maior rapidez na adoção de novas 

tecnologias e o aumento da eficiência e satisfação do funcionário. 

Em oposição aos benefícios, as organizações deveriam se preparar para enfrentar as 

seguintes questões: complexidade da governança de segurança, preocupação com a 

privacidade de dados, regulamentação de conformidades, falta de uniformidade e 

compatibilidade e a relutância da adesão por parte de funcionários. 

Em outra publicação do Gartner, com base em um estudo realizado por Willis (2013) 

acerca do impacto da adoção de práticas de BYOD, o autor afirma que em breve as 
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organizações que não adotam práticas de BYOD serão exceção e, que 45% delas adotarão 

apenas essas práticas, já em 2020. 

Também em virtude da democratização da tecnologia, Willis (2013) informa que 

60% dos funcionários utilizam equipamentos eletrônicos móveis pessoais pelo menos uma 

vez ao dia e 44% utilizam smartphones no trabalho. Em Leavitt (2013), afirma-se que 75% 

dos usuários de TI em países como o Brasil, Índia, Malásia e Rússia utilizam os dispositivos 

eletrônicos móveis pessoais no trabalho. 

Em relação aos impactos da adoção de práticas de BYOD, Willis (2013) reforça as 

conclusões de que a mesma direcionaria a introdução da inovação no ambiente 

organizacional, graças ao crescimento da utilização pelos funcionários de aplicações móveis, 

e também reitera o aumento da satisfação dos funcionários. 

Em outra publicação, desta vez do Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) Computer Society, Leon (2014) informa que, com a consumerização, ocorre uma 

inversão das regras, já que agora os usuários estão impulsionando a adoção e mudanças da TI, 

o que é corroborado pelos estudos de D’arcy (2011); Disterer, Kleiner (2013); Harris, Ives, 

Junglas (2012); Moschela (2004); Niehaves (2012); Vandelannoite (2015a, 2015b). 

Leon (2014) enfatiza também a opinião de que, com a consumerização, surge a 

necessidade de redefinir as fronteiras das organizações, dado que, em consequência da 

consumerização, ocorre a ampliação da difusão do trabalho por meio de diversos 

equipamentos e usuários, que podem acessar dados organizacionais em diversos locais e 

horários. Dessa forma, é preciso repensar as estratégias de adoção das atuais tecnologias, a 

fim de manter a eficácia das ações dos gestores de TI. 

De acordo com Dong et al. (2015), os aparelhos eletrônicos móveis se tornaram os 

aparelhos de comunicação e computação mais comumente utilizados, e eles continuam 

avançando em ambas aplicações diariamente, sendo que o prazer proporcionado pelas 

tecnologias desempenha um papel importante em todas as faixas etárias, mas o efeito é mais 

forte entre os trabalhadores mais jovens, talvez por ser um grupo considerado como 

tecnologicamente nativos, em virtude do contato mais intenso com os avanços tecnológicos da 

última década. Esse prazer originaria a motivação e a satisfação no trabalho, que são 

considerados um trunfo importante para as organizações. 

Contudo, esses e outros benefícios proporcionados pela consumerização da TI não 

seriam obtidos sem a superação de desafios às organizações que pretendem implementá-la. 

Alguns obstáculos são referentes à definição de uma infraestrutura de suporte para a 

diversidade de aparelhos e aplicativos (CEARLEY; CLAUNCH, 2012; COPELAND; 
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CRESPI, 2012), estabelecimento de um nível adequado de segurança para a implementação 

(HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012), definição de condutas apropriadas para a utilização da 

TI (COPELAND; CRESPI, 2012; MOSCHELA, 2004; NIEHAVES, 2012) e definição de 

formas adequadas de gestão (CEARLEY; CLAUNCH, 2012; D’ARCY, 2011; HARRIS; 

IVES; JUNGLAS, 2012; MOSCHELA, 2004; PRETE et al., 2011; UNISYS, 2010). 

Apesar de todos estes desafios, alguns autores afirmam que, ao considerar a 

dinamicidade, conectividade e interatividade do atual ambiente de negócios, as organizações 

deverão ser ágeis ao investirem de forma proativa nesta tendência, o que impactará 

diretamente na sua capacidade de explorar os atributos das tecnologias e serviços adotados 

por essa nova geração de consumidores e funcionários (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012; 

MOSCHELA, 2004; PRETE et al., 2011; UNISYS, 2010). 

Diante desse cenário, propício à realização de empreendimentos voltados para o 

alcance das oportunidades proporcionadas pela consumerização da TI, cabe a discussão sobre 

as formas de empreender neste ambiente de incerteza, onde a ação humana é determinante 

para a consecução das vantagens competitivas ofertadas pela TI. 

Deste modo, enfatiza-se a opção pela teoria Effectuation como forma de analisar o 

processo de adoção das consumerização, referente a adoção de práticas de BYOD, 

considerando que, por meio dessa teoria, expõe-se uma forma de ampliação da compreensão 

do raciocínio que norteia do indivíduo, enquanto tomador de decisão em uma empresa, quer 

seja no processo de criação da mesma ou em aspectos que envolvam o dia a dia das interações 

inter ou intraorganizacionais (SARASVATHY, 2001a). 

A teoria Effectuation, por meio da polarização de perfis empreendedores, causal e 

effectual, representa dois processos que ocorrem simultaneamente, se sobrepõem e se 

entrelaçam conforme os diferentes contextos das ações e decisões envolvidas 

(SARASVATHY, 2001a, 2001b, 2008). 

Segundo Sarasvathy (2001a, 2001b), no perfil causal há a representação de uma 

abordagem na qual o indivíduo seleciona os meios necessários para obter o efeito definido a 

priori, norteada pela definição de um objetivo. Os princípios que auxiliam a compreensão 

desse perfil são: Conhecimento Preexistente (CP), Risco Aceitável (RA), Análise da 

Concorrência (AC) e Previsão de um Futuro Incerto (PFI). 

O segundo processo representa uma lógica effectual, na qual, a partir dos meios 

disponíveis, o indivíduo analisa quais efeitos poderão ser criados com aqueles recursos, o que 

permite o surgimento de metas de forma contingenciada ao longo do tempo, a partir da sua 

imaginação e das aspirações daquele que inicia o empreendimento e das pessoas com as quais 
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interage. Essa lógica é composta pelos seguintes princípios: Exploração de Contingências 

(EC), Perdas Aceitáveis (PA), Parcerias Estratégicas (PE) e Controle de um Futuro 

Imprevisível (CFI). Esses princípios serão detalhados no Capítulo 2. 

Assim, dadas as características das lógicas dos perfis causal e effectual, observa-se a 

compatibilidade com o cenário atual, que integra as estratégias voltadas à adoção de práticas 

de BYOD e apresenta grandes incertezas e contingências quanto às formas corretas para a sua 

implementação, já que devem variar conforme a atividade da organização, o perfil dos seus 

funcionários ou aos avanços da TI, tanto no que diz respeito ao nível de conhecimento e/ou 

adoção da TI ou até mesmo em relação a fatores socioeconômicos, como, por exemplo, a 

idade do funcionário. 

Outro fator que chama a atenção sobre a possível compatibilidade em relação ao 

discurso que envolve a teoria Effectuation e a adoção de práticas de BYOD, é a necessidade 

de realizar parcerias, pois, de acordo com Sarasvathy (1997), as oportunidades criadas durante 

o processo seriam definidas por aqueles que integram a organização e os parceiros na 

empreitada, juntamente com as contingências ao longo do tempo. 

Ao encontro dessa afirmação, Prete et al. (2011) afirmam que, apesar das questões 

sobre segurança que envolvem a consumerização da TI, a abertura de novos canais seria 

alcançada através da colaboração entre consumidores, parceiros e funcionários interagindo 

com as organizações de diversas formas, utilizando mais aparelhos do que antes. Essas 

interações auxiliariam a abertura de novos negócios, o alcance de novos consumidores e a 

melhoria do nível de satisfação dos mesmos e também dos funcionários. 

Diante do exposto, a seguinte questão de pesquisa é proposta neste trabalho: Como 

se dá a adoção de práticas de BYOD por usuários e gestor de TI, à luz da teoria Effectuation? 

Para responder a essa pergunta, realizou-se, junto a um gestor e a 42 usuários de TI, 

através de um estudo de caso único, uma pesquisa de métodos mistos em uma empresa do 

setor varejista/atacadista de Natal, com o propósito de que, por meio da convergência de 

dados qualitativos e quantitativos sobre as lógicas de tomada de decisão do gestor e usuários 

em relação a adoção de práticas de BYOD, chegar ao objetivo geral: compreender as lógicas 

da adoção dessas práticas, à luz dos princípios da teoria Effectuation. 

Para realizar tal objetivo, procurou-se:  

 

a. identificar as perspectivas de usuários e gestor de TI em relação à adoção de práticas 

de BYOD; 
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b. caracterizar a(s) lógica(s) adotada(s) na adoção, por parte de usuários e gestor de TI, 

à luz dos princípios das lógicas causal e effectual, da teoria Effectuation; 

c. identificar relações entre as perspectivas de usuários e gestor de TI sobre a adoção de 

práticas de BYOD, a partir dos princípios das lógicas causal e effectual da teoria 

Effectuation. 

 

Para o melhor entendimento da proposta do estudo, a seguir, vê-se o quadro conceitual 

da pesquisa o qual apresenta as linhas gerais do seu propósito, por meio de uma representação 

dos comportamentos dos atores envolvidos na pesquisa em relação ao processo de tomada de 

decisão sobre à adoção de práticas de BYOD, a luz da teoria Effectuation. Vide figura 1. 

Desse modo, justificou-se a realização da pesquisa devido ao avanço do dualismo na 

utilização de aparelhos eletrônicos móveis com acesso à internet, tanto na vida pessoal quanto 

profissional (D’ARCY, 2011; HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012; MOSCHELA, 2004; 

NIEHAVES, 2012). Com isso, surge um cenário complexo, no qual os gestores de TI deverão 

lidar com desafios, assim como com vantagens e desvantagens dessa tendência. 

Do ponto de vista teórico, este trabalho justificou-se por contribuir para o 

preenchimento de lacunas e o enriquecimento de uma literatura específica acerca do tema, 

tanto sobre a forma como os gestor e usuários de TI decidem sobre a adoção de práticas de 

BYOD, sob a ótica da teoria Effectuation, além de contribuir com a validação de um 

instrumento de pesquisa definido para identificar o perfil daquele que adota tais práticas. 

Essa contribuição é percebida uma vez que, em uma consulta realizada ao banco de 

teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, com os termos “consumerização da tecnologia da informação”, “BYOD” e 

“effectuation”, até novembro de 2016, observou-se que poucos estudos na área trataram destes 

temas no Brasil, sendo identificados e validados os trabalhos constantes nos quadros 1 e 2. 

Quadro 1 – Dissertações e tese sobre a consumerização da TI 
Autor Título Ano Nível/Instituição 

Mery Rose de 

Mello Blank 

Modelo de resiliência tecnológica a partir do 

contexto de consumerização da TI 
2013 

Mestrado em 

Administração/UFRGS 

Luiz Fernando 

Albertin Bono 

Milan 

Fatores críticos à política de utilização de 

tecnologias pessoais para a condução de 

atividades corporativas 

2014 

Mestrado em Administração/ 

FGV-EASP 

Georgia Cristiane 

Rodrigues 

A predisposição dos usuários em aderir a uma 

política de segurança envolvendo Bring Your 

Own Device (BYOD) 

2015 

Mestrado em 

Administração/UFRN 

Sidnei Roberto 

Feliciano da Silva 

As relações do intraempreendedorismo e da IT 

Fashion com a consumerização de TI e seu 

impacto no desempenho pessoal e na 

governança de TI 

2013 

Doutorado em 

Administração/UFRGS 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Sobe a Teoria Effectuation, pode-se constatar a incipiência da literatura acadêmica 

acerca do tema, com apenas 7 dissertações na área de Administração e uma em Economia e 

apenas três teses. 

 

Quadro 2 – Dissertações e teses sobre a teoria Effectuation 
Autor Título Ano Nível/Instituição 

Igor Alexander 

Bello Tasic 

Estratégia e empreendedorismo: decisão e criação 

sob incerteza 
2007 

Mestrado em 

Administração/ FGV-SP 

Emanuelly Alves 

Pelogio 

Criação de empresas à luz do modelo de decisão 

effectuation: um estudo com mulheres 

empreendedoras no município de Currais Novos 

2011 
Mestrado em 

Administração/UFRN 

Vinicius Spader 
Evidências do uso de effectuation na criação de 

novos negócios: um estudo de caso 
2012 

Mestrado em 

Economia/UFRGS 

Nathalia Fiala 
As incubadoras como instrumento effectual de 

aprendizagem do empreendedorismo 
2012 

Mestrado em 

Administração/ FGV-EASP 

Talita Leuçz 

O processo decisório do empreendedor frente à 

transição da pequena para a média empresa: casos 

do setor hoteleiro na cidade de Curitiba-PR 

2014 
Mestrado em 

Administração/ FGV-EASP 

Marcus Alexandre 

Yshikawa Salusse 

O ensino de empreendedorismo com fundamento 

na Teoria Effectuation 
2014 

Mestrado em 

Administração/ FGV-EASP 

Gabriel de Oliveira 

Ribeiro 

Lean Startup: Análise exploratória sobre sua 

utilização por novas empresas brasileiras 
2014 

Mestrado Profissional em 

Administração/ FGV-EASP 

Matheus dos 

Santos Figueroa 

Sanmartin Perie 

Mudanças no padrão de internacionalização de 

empresas born global: expansão versus 

consolidação 

2014 
Mestrado em 

Administração/PUC-RJ 

Bruno Rondani 
Microfoundations of open innovation: the creation 

of open innovation management organizations 
2012 

Doutorado em 

Administração/FGV-EASP 

Eduardo Pinto 

Vilas Boas 

O comportamento do empreendedor e suas 

influências no processo de criação e no 

desempenho da empresa 

2015 
Doutorado em 

Administração/USP 

Anderson Queiroz 

Lemos 

Effectuation e Causation: um estudo sobre o 

processo decisório empreendedor em redes de 

micros e pequenos supermercados' 

2016 
Doutorado em 

Administração/FGV-EASP 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Assim, em razão dos trabalhos apresentados nos Quadros 1 e 2, pode-se deduzir a 

originalidade desta tese, no contexto brasileiro, no diz respeito à utilização da teoria 

Effectuation para o estudo da adoção de práticas de BYOD. 

Ainda como justificativa teórica, as informações levantadas nesta pesquisa 

contribuíram para o acréscimo de informações a outra pesquisa realizada em relação ao tema, 

com a minha colaboração, na qual se constatou, junto a 578 estudantes de Administração, que 

existia uma percepção favorável à adoção do BYOD nas suas práticas acadêmicas e que 

fatores ligados à segurança, infraestrutura e funcionalidade dos equipamentos influenciavam 

suas percepções sobre a adoção (FEITOR et al., 2014). 

Deste modo, através do aprimoramento do conhecimento sobre as possíveis relações 

da forma de empreender com a adoção da consumerização, os gestores de TI terão 
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consciência das ações necessárias para a efetivação da adoção desta tendência e saberão lidar 

com as suas vantagens e desvantagens. 

Do ponto de vista social, nesta pesquisa buscou-se contribuir para a ampliação da 

relevância concedida à adoção da consumerização da TI da forma adequada pelas 

organizações, o que favorecerá a otimização das práticas e também a definição de modelos 

gerenciais adequados para as ações empreendidas com este objetivo. 

Dessa forma, com esses intuitos, o estudo foi estruturado em cinco capítulos, 

incluindo esta Introdução. No Capítulo 2.1, abordou-se a definição, contextualização, fatores 

e vantagens e desvantagens envolvidas na adoção de práticas de BYOD. No Capítulo 2.2, 

apresentou-se a teoria Effectuation definindo-a e apresentado os aspectos que constituem o 

processo das lógicas causal e effectual, assim como a dinâmica da tomada de decisão. No 

Capítulo 3, abordou-se a forma como foi conduzida a pesquisa de métodos mistos. No 

Capítulo 4, tratou-se da análise, discussão e metainferências baseadas nos resultados 

alcançados e as considerações finais sobre o trabalho. 

Ao final, pode-se perceber que o principal resultado desta pesquisa foi a identificação 

de diferentes lógicas de adoção das práticas de BYOD, por usuários e gestor de TI, pois, 

enquanto predomina a lógica effectual entre os usuários de TI, a lógica causal predomina na 

adoção das práticas de BYOD pelo gestor, representando divergências entre as linhas de 

raciocínio para a adoção. Porém, a convergência de ambos sobre perspectivas positivas para a 

organização em decorrência da adoção dessas práticas, leva a crer na possibilidade de ocorrer 

o altruísmo inteligente para o avanço em direção à adoção. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, é apresentado o referencial teórico que embasou a realização do estudo, 

contendo no primeiro momento a definição e o contexto da consumerização da TI, os fatores 

que envolvem a adoção e as suas implicações para indivíduos e organizações. Em seguida, 

tem-se a apresentação da teoria Effectuation, as origens da pesquisa, o raciocínio e a dinâmica 

do processo effectual. Nos dois momentos, são apresentados estudos que retratam o 

aprimoramento do conhecimento sobre os temas, os quais embasaram a construção da 

problemática abordada nesta pesquisa. 

 

2.1 Consumerização da Tecnologia da Informação: Definições e Contexto 

 

Na última década, têm-se percebido mudanças significativas no cenário da TI, o 

desenvolvimento da tecnologia disponível ao consumidor tem tido o maior impacto na 

tecnologia organizacional (WHITE, 2012), representando uma tendência imutável, que deve 

ser mais objeto de acolhimento que de resistência (CTI, 2011; NIEHAVES et al., 2014). 

Uma das mudanças decorrentes do aumento do acesso à tecnologia é o uso dual de 

aparelhos e aplicativos da TI, na vida pessoal e para fins organizacionais, que gerou a ênfase 

em relação à compreensão de seu emprego (MOSCHELA, 2004). Este uso dual é 

representado pelo constructo consumerização da TI, que consiste no fenômeno de mais e mais 

pessoas levarem sua própria TI — aparelhos e/ou aplicativos adquiridos enquanto no papel de 

consumidores — para o local de trabalho e utilizá-la para fins profissionais (HARRIS; IVES; 

JUNGLAS, 2012; NIEHAVES, 2012; ORTBACH; BODE; NIEHAVES, 2013; ORTBACH 

et al., 2013; NIEHAVES; KÖFFER; ORTBACH, 2013; NIEHAVES et al., 2014; CASTRO-

LEON, 2014). 

Segundo Leclerq-Vandelannoite (2015a, p. 2), a consumerização da TI constitui-se em 

uma “mudança dramática no ambiente tecnológico das organizações”. De acordo com Unisys 

(2010), ela configura uma revolução, que é disseminada pelos funcionários ao investirem seus 

próprios recursos na compra, na aprendizagem e no uso de várias tecnologias e aplicações 

popularizadas entre os consumidores de TI, para conseguirem realizar atividades do trabalho. 

Por esses e outros motivos a gestão de informações por meio da TI deve lidar com um 

grande volume de dados e com a velocidade, a variedade e a complexidade na exploração de 

novos modelos para o acesso, a análise, a visualização e os padrões de comunicação e 

percepção, tendo-se em vista que os usuários passaram a demandar uma diversidade de 

aparelhos, aplicações e/ou infraestrutura, gerando a necessidade de estruturação de um 
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sistema de informação difusivo (NAJAR; PINHEIRO; SOUVEYET, 2015). Ressalte-se 

ainda, conforme Williams e LaBrie (2015), a tendência de unificação da comunicação, pela 

qual múltiplas mídias — por exemplo, voz, vídeo e mensagens instantâneas — são integradas 

e, por meio de outras tecnologias, assumem um papel significativo nos processos 

organizacionais. 

Para D’Arcy (2011), do ponto de vista do consumidor essa migração da TI utilizada 

pelo indivíduo para o ambiente de trabalho decorre da percepção de que a TI que ele consome 

é tão eficiente e rentável quanto aquela adotada pelas organizações. Parte dessa tendência é 

explicada pelo fato de que a consumerização engloba a familiarização do indivíduo com os 

aparelhos e os aplicativos que ele utiliza para tratar de questões da vida pessoal. Por esse 

motivo, espera-se que essa utilidade percebida possa ser extrapolada para o ambiente de 

trabalho. 

Já do ponto de vista organizacional, a consumerização é representada por uma 

diversidade de aparelhos e aplicativos utilizados no ambiente de trabalho (HARRIS; IVES; 

JUNGLAS, 2012). Todavia, esses aparelhos podem ter sido ou não autorizados formalmente 

pela empresa, chegando a significar um risco para ela. 

Na perspectiva do mercado, a consumerização da TI diz respeito aos aparelhos e 

aplicativos destinados, inicialmente, ao mercado de consumo, sem o intuito de serem 

utilizados de forma a complementar ou substituir a TI organizacional, o que acaba ocorrendo 

pela ação do indivíduo. 

De acordo com Harris, Ives e Junglas (2012), a consumerização da TI engloba essas 

três perspectivas — indivíduo, organização e mercado —, gerando a necessidade de se 

redefinir: como os funcionários consomem a TI, como o mercado oferta a TI e como as 

organizações, por intermédio de seus departamentos de TI, a adotam e a mantêm. 

Para fazer frente a essas circunstâncias, as empresas podem implementar práticas de 

Bring Your Own Device (BYOD), alvo deste estudo, que consistem no uso dual da tecnologia 

da informação representado pela consumerização (CEARLEY e CLAUNCH, 2012), nesse 

caso, as tecnologias móveis de informação, por meio de tecnologias que podem ser utilizadas 

quando em movimento e que estão conectadas a uma rede ou a outro aparelho — smartphone, 

tablet ou notebook — por links de comunicação sem fio — por exemplo, wifi, 3G/4G, 

bluetooth, near field communication (NFC) (SACCOOL e REINHARD, 2007; DING et al., 

2014). 

Segundo Wang (2015), a sigla BYOD designa a mudança mais radical ocorrida na 

relação entre a computação e o indivíduo desde a adoção do computador pessoal. A iniciativa 
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do funcionário de trazer para o ambiente de trabalho seu equipamento eletrônico pessoal e aí 

utulizá-lo, ao invés de utilizar os aparelhos da empresa, faz com que ele origine 

transformações na gestão da TI da organização e o desenvolvimento e a reavaliação dos 

processos (LECLERQ-VANDELANNOITTE, 2015a). 

 O avanço da adoção de BYOD nos negócios caracteriza uma busca pela 

competitividade e racionalidade dos investimentos em sistemas de informação (AGUILAR; 

MONTES, 2015). Portanto, a adoção de práticas de BYOD insere-se em uma gestão de TI 

que permitiria aos usuários acessarem instrumentos de trabalho e aplicações a partir de 

equipamentos eletrônicos móveis pessoais (DISTERER; KLEINER, 2013; ALLAM; 

FLOWERDAY; FLOWERDAY, 2015). 

A observação dessa tendência é pertinente, tendo-se em vista que as organizações, 

cada vez mais, têm suas estratégias de TI e de negócio transformadas por consumidores de 

serviços on-line e tecnologias – mobilidade, aparelhos eletrônicos, aplicativos móveis 

baseados em computação em nuvem, redes sociais, big data, virtualização de desktops – que 

induzem a rápida expansão da adoção da consumerização (D’ARCY, 2011; PRETE et al., 

2011; WHITE, 2012; CEARLEY e CLAUNCH, 2012; WINTER et al., 2014). 

Isso leva as organizações a avaliarem formas de dar o melhor suporte para a próxima 

geração de trabalhadores do conhecimento. De acordo com Prete et al. (2011), esses avanços 

englobam importantes fatores para o gerenciamento efetivo da TI e também descortinam um 

novo mercado de oportunidades, o empoderamento de funcionários e a miscelânea da 

fronteira entre atividades do trabalho e atividades particulares, por exemplo, ao trabalhar-se 

quando se está em casa. 

Assim, a consumerização passa a demandar uma transformação digital (WHITE, 

2012), por exemplo, com a inclusão de smartphones e tablets nas atividades profissionais de 

forma eficiente, para o atendimento das expectativas dos funcionários tecnologicamente 

nativos, sem esquecer a segurança da TI organizacional (D’ARCY, 2011; CEARLEY e 

CLAUNCH, 2012; DISTERER; KLEINER, 2013). 

Para Harris, Ives e Junglas (2012), Copeland e Crespi (2012) e Ding et al. (2014), a 

tendência em direção à adoção de práticas de BYOD é forte e não pode ser detida. Aparelhos 

ficarão menores, menos visíveis, mais baratos, mais efetivos, mas rápidos e ocultáveis, e essa 

revolução é disseminada pelos funcionários ao investirem seus próprios recursos na compra, 

aprendizagem e uso de várias tecnologias e aplicações popularizadas entre os consumidores 

de TI, para conseguirem realizar as atividades do trabalho (UNISYS, 2010; ANDRIOLE, 

2012). 
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Além disso, com a conectividade proporcionada pela internet e o avanço da telefonia 

móvel cria-se a possibilidade de se trabalhar independentemente do local onde se esteja, por 

meio da estruturação do trabalho digital. Esse tipo de estruturação permite ao funcionário 

completar uma tarefa, compartilhar informações e trabalhar como um membro e em equipe 

com os demais funcionários da organização, ou em qualquer organização parceira, em bases 

totalmente independentes, localmente, e para todas as partes envolvidas (WHITE, 2012). 

Porém, apesar de os trabalhadores da era digital, iworkers, serem extremamente 

familiarizados com a tecnologia, eles tendem, muitas vezes, a possuir limitada compreensão 

sobre riscos de segurança, questões gerenciais e políticas e implicações de governança 

decorrentes da utilização em massa de aparelhos pessoais no ambiente de trabalho (UNISYS, 

2010; KOH; OH; IM, 2014), em contraste com a percepção dos gestores de que as iniciativas 

de BYOD devem ser cuidadosamente controladas e reguladas, na tentativa de evitar mudanças 

da TI organizacional de forma não planejada (LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015b). 

Outros descompassos foram apontados pela pesquisa realizada pelo Unisys-IDT entre 

a adoção das práticas de BYOD e a forma como as organizações atentam para essas práticas 

(UNISYS, 2010). São elas:  

 

a. conhecimento parcial, por parte dos empregadores, da quantidade de tecnologias 

adotadas pelos funcionários no ambiente de trabalho; 

 

b. pouca oferta de suporte para o uso das tecnologias e aplicações utilizadas pelos 

funcionários; 

 

c. a tolerância dos funcionários na utilização de tecnologias que adquiriram como 

consumidores é maior do que informam as organizações; 

 

d. enquanto a maioria dos funcionários está mais propensa a adquirir sua própria 

tecnologia para utilizar no ambiente de trabalho, os empregadores ainda pretendem 

adotar tecnologias padronizadas para aqueles. 

 

Tais discrepâncias geram uma crescente tensão entre o modelo tradicional de 

infraestrutura de TI e as alternativas de consumerização que estão disponíveis. Isso leva à 

constatação de que políticas corporativas tradicionais relacionadas a segurança de dados e uso 

de aplicações estão, rapidamente, tornando-se antiquadas, tendo em vista a proliferação dos 

aparelhos móveis — notebooks, smartphones e tablets — e das plataformas para aplicativos 

(MOSCHELA, 2004; D’ARCY, 2011). 
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Além disso, existe a percepção, por parte de muitos funcionários, de que a tecnologia 

fornecida pelas organizações poderia ser um fator crítico ou positivo para o ingresso em um 

local de trabalho (D’ARCY, 2011) e de que aquelas organizações que utilizam estratégias 

para adoção de práticas de BYOD seriam mais atraentes para a contratação, principalmente, 

dos iworkers. 

Essa expectativa que os funcionários têm sobre seu desempenho, a disponibilidade e a 

segurança dos serviços e tecnologias que utilizam no trabalho é influenciada por suas 

experiências como consumidores na vida pessoal (PRETE et al., 2011; D’ARCY, 2011) e, 

segundo Leclerq-Vandelannoite (2015b), as iniciativas de adoção resultam da insatisfação 

com as políticas da empresa em relação aos equipamentos de TI. Desse modo, os funcionários 

estão mais conscientes da variedade de aparelhos disponíveis e esperam ser capazes de 

escolher o software e os aparelhos que melhor se adequarem a seu trabalho (NIEHAVES, 

2012).  

A heterogeneidade dos aparelhos móveis e as experiências decorrentes da sua adoção, 

as quais refletem preferências pessoais da vida digital, se sobreporão às experiências 

anteriores com desktops que integram o cenário tradicional dos computadores pessoais. 

Os funcionários sentem-se frustrados quando são proibidos de usar seus aplicativos e 

aparelhos no ambiente de trabalho, por acreditarem que eles melhorariam sua produtividade 

quando utilizados em suas residências (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012). 

Ainda de acordo com Niehaves (2012), em uma pesquisa mundial realizada em 2011, 

identificou-se que cerca de 23% dos funcionários já utilizavam ferramentas pessoais de TI 

para trabalhar e que 29% faziam isso pelo menos uma vez na semana. Na perspectiva dos 

participantes da pesquisa, esse tipo de tecnologia seria mais útil, mais fácil, mais rápido e 

mais divertido de utilizar que o fornecido pela organização, além de os aparelhos serem mais 

atraentes e menos caros e estarem prontamente disponíveis (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 

2012). 

Em outro estudo, divulgado por D’Arcy (2011), foi previsto que, já em 2012, o 

número de envios de informações por smartphones ultrapassaria aqueles feitos a partir de 

computadores pessoais. Essa perspectiva é corroborada pelo fato de que os aparelhos 

eletrônicos móveis com acesso a internet rapidamente se tornaram populares e ultrapassaram 

o número desses computadores (DING et al., 2014).  

Por esses e outros motivos, aumenta a frequência com que funcionários mostram-se 

propensos a trabalhar utilizando seus aparelhos pessoais, acarretando mudanças basilares na 

TI organizacional (LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015b). Assim, a consumerização está 
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derrubando as barreiras virtuais do ambiente de trabalho, já que trabalhadores da TI e 

consumidores estão usando aparelhos e aplicações com o mesmo poder e disponibilidade de 

acesso, para ficarem informados, conectados e produtivos tanto na vida profissional quanto 

pessoal (UNISYS, 2010). 

Essas experiências resultarão na ampliação da inserção dos smartphones e tablets nos 

negócios, reforçada pela computação em nuvem, que exigirá o desenvolvimento de novas 

arquiteturas de TI que permitam dar suporte para compra de produtos e serviços e também 

para que a organização forneça serviços e suporte por intermédio dos próprios aparelhos 

móveis (PRETE et al, 2011; CEARLEY e CLAUNCH, 2012, FEITOR et al., 2014; 

LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015b). 

Todos esses fatores que constituem a temática da consumerização da TI perfazem uma 

dinâmica organizacional que gera uma série de considerações sobre o processo de adoção das 

práticas de BYOD. 

 

2.1.1 Fatores relacionados à adoção da consumerização da TI 

 

As mudanças no comportamento de consumo da TI englobam diversos fatores para o 

gerenciamento desse complexo cenário, em que cada vez mais, a definição da estrutura da TI 

deve ser pensada, incialmente, com base no usuário final, em um sistema definido de baixo 

para cima, caracterizando a adoção reversa da TI (LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015b), 

ao invés da proposta tradicional de mudança de cima para baixo, na qual os ocupantes de 

níveis superiores da hierarquia organizacional decidem, cabendo aos demais apenas aceitar o 

que foi definido, como mostra a figura 1 (MOSCHELA, 2004; D’ARCY, 2011; HARRIS; 

IVES; JUNGLAS, 2012; NIEHAVES, 2012; NIEHAVES; KÖFFER; ORTBACH, 2013; 

DISTERER; KLEINER, 2013; CASTRO-LEON, 2014; LECLERQ-VANDELANNOITE, 

2015a). 
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 Figura 1 - Contrastes entre as perspectivas sobre implementação e orientação das mudanças 

em TI 

 
Fonte: Leclerq-Vandelannoitte (2015a, 2015b) 

 

Ao considerar que novas arquiteturas de TI afetam experiências tanto dos indivíduos 

quanto dos negócios, no momento da definição dessas arquiteturas, os gestores de TI deve 

considerar as experiências do usuário, o enriquecimento da função, os custos adicionais, o 

investimento em aplicativos para aparelhos, a flexibilidade e a segurança, a agilidade, a 

complexidade da plataforma e a conexão com a internet (SACCOL e REINHARD, 2007; 

CEARLEY e CLAUNCH, 2012). 

De acordo com a International Data Corporation (IDC), as organizações, por meio dos 

seus líderes, devem adotar ferramentas, processos e infraestruturas que englobem 

completamente a consumerização nas atividades da empresa, o que permitirá ganhos em 

agilidade, vantagem competitiva e maior escala de contato com o cliente (PRETE et al., 

2011). 

Desse modo, embora haja ênfase na participação do indivíduo em processos de 

mudanças gerenciais e na inovação organizacional, precisa-se ressaltar que os funcionários 

não são apenas destinatários e participantes indiretos do processo de mudança organizacional 

em TI; eles também tomam inciativas baseadas nessa mudança, por meio de sua escolha de 

trazer seus equipamentos eletrônicos móveis pessoais para o trabalho e utilizá-los, por 

exemplo, em práticas de BYOD.  

Essas tecnologias devem ser adotadas pelos indivíduos e então ser formalizadas e 

difundidas através do contexto organizacional e, finalmente, incorporadas nas práticas oficiais 



29 

de trabalho (LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015a), o que, muitas vezes, gera a 

necessidade de redesenho de processos organizacionais (SACCOL e REINHARD, 2007). 

Assim, as mudanças organizacionais baseadas na TI não devem derivar apenas de 

decisões estratégicas do topo da organização, mas também de inciativas individuais, 

especialmente em uma era tecnológica marcada pela consumerização (SACCOL e 

REINHARD, 2007; LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015a). 

Contudo, os principais fatores que envolvem a adoção de práticas de BYOD pelas 

organizações, dizem respeito a elementos ligados a segurança, comportamento do usuário 

final, infraestrutura e gestão, sendo que, em vários momentos, eles aparecem entrelaçados, o 

que dá ideia da complexidade envolvida no processo de adoção dessas práticas. 

Sobre os fatores relacionados à segurança, Harris, Ives e Junglas (2012) destacam os 

recursos necessários para se estabelecer um nível desejável de segurança para a adoção de 

práticas de BYOD, o que incluiria, por exemplo, criptografia, bloqueio e limpeza remota de 

aparelhos, sendo estes últimos aplicáveis às informações corporativas, mas não aos dados 

pessoais armazenados no aparelho.  

Harris, Ives e Junglas (2012) também destacam a questão relacionada à segurança e à 

confiança nos dados, ao desempenho, à exatidão, à disponibilidade e à conectividade destas 

informações, sobretudo se for acrescentada a esse cenário a oscilação dos níveis de 

consciência sobre a segurança da informação no ambiente organizacional no que diz respeito 

à consumerização, relacionada a fatores como carga de trabalho, normas de controle e níveis 

de cobrança da gestão, conforme foi identificado no estudo de  Allam, Flowerday e Flowerday 

(2014) sobre o uso de smartpnones. 

A diversidade de dados contidos em smartphones — por exemplo, informações 

pessoais, financeiras, comerciais, autenticações, conexões ou serviços de dados — aumenta os 

riscos, para, as organizações e seus clientes, de sofrerem roubos de dados pessoais ou perda 

de segredos comerciais corporativos (ALLAM; FLOWERDAY; FLOWERDAY, 2015). 

Assim, a crescente utilização de equipamentos eletrônicos móveis e a adoção de 

práticas de BYOD, sugerem que falhas de segurança ao serem utilizados em ambientes fora 

do trabalho, podem afetar as organizações, em virtude de malwares1, que podem acessar e-

mails, fazer o download de arquivos, navegar em websites, acessar as redes sociais etc. (KOH; 

OH; IM, 2014; PHAM; PITTAYACHAWAN, 2015). 

                                                           
1 Software destinados a infiltrarem-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o intuito de 

causar alguns danos, alterações ou roubo de informações (confidenciais ou não). 
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Essa perspectiva foi identificada nos relatórios Unisys Corporation (2010) e Ding et 

al. (2014), os quais apresentaram o dilema enfrentado pelas organizações, que estariam entre 

a emergência da necessidade de adotar a consumerização para o alcance das vantagens 

competitivas, que são apresentadas e obtidas por meio das novas formas de conectar e 

compartilhar, e assim, permanecerem competitivas como um local de trabalho inovador e o 

imperativo de fornecer uma TI organizacional que, ao mesmo tempo, precisa gerenciar 

questões ligadas à segurança. 

Prete et al. (2011) destacam essa questão do suporte dado pelas organizações à 

consumerização e acrescentam a utilização da nuvem pública para a interatividade, como um 

fator importante, ao considerar a segurança das bases de dados e o alcance das vantagens 

competitivas. Para Moschela (2004), as questões de segurança são reais, mas não devem 

barrar as estruturas emergentes de suporte para a consumerização. 

No entanto, segundo Leclerq-Vandelannoitte (2015a), alguns estudos que tratam de 

questões de segurança e incertezas associadas a essa prática induzem a inibição da aceitação 

de seu uso. Por outro lado, existem organizações favoráveis à adoção por causa da 

possibilidade de reduzir os custos com a TI. 

Desse modo, quando tais organizações não se inibem em um ambiente de incertezas e 

adotam práticas de BYOD, presume-se a adoção com base nos recursos disponíveis no início 

do empreendimento, por causa de não disporem, por exemplo, de todas as informações 

relevantes para embasar a escolha das formas adequadas de gestão da segurança da TI. 

Ainda conforme Leclerq-Vandelannoitte (2015a), o fato de algumas organizações 

incentivarem a adoção da consumerização, mesmo antes de realizarem uma análise dos 

problemas de segurança e de eficiência de custos, pode beneficiá-las, a partir das inovações e 

de práticas criativas que poderão surgir.  

Essa impressão é reforçada por D’Arcy (2011), que recomenda, apesar desses pontos 

críticos relacionados à segurança, que haja uma articulação entre a filosofia tecnológica e o 

ambiente de trabalho da empresa proporcionado ao usuário final, para superação dessas 

barreiras, o que representa a consideração do princípio da realização de parcerias estratégicas 

para a tomada de decisão sobre um empreendimento. 

Com isso, a organização deve aceitar essas mudanças e iniciar o desenvolvimento de 

práticas de segurança para a proteção de dados em um ambiente heterogêneo de aparelhos e 

incentivar a adoção de aparelhos móveis pessoais nas práticas de BYOD, acompanhadas pela 

ampliação do número de aplicações organizacionais que repliquem os melhores aspectos da 
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consumerização da TI, por exemplo, relacionados à comunicação e à interatividade das mídias 

sociais. 

Em relação à influência de elementos comportamentais na adoção de práticas de 

BYOD, esses fatores assumem diversos aspectos, pois, conforme Niehaves (2012), não são 

apenas o hardware ou o software que são afetados pela consumerização da TI, mas também o 

jeito de trabalhar, tendo-se em vista que ela leva à redefinição da relação entre os funcionários 

e a TI da organização, chegando até ao emprego desse fenômeno no controle efetivo da 

presença do funcionário na empresa (AGUILAR e MONTES, 2015). 

Como exemplo, da diversidade de fatores comportamentais, Ortbach, Bode e Niehaves 

(2013), constataram que 50% da intenção de adoção de práticas de BYOD pelos funcionários 

de uma empresa decorreria da influência positiva da expectativa de melhoria do desempenho 

e do comportamento dos colegas de trabalho em relação à consumerização. 

Ortbach et al. (2013) observaram também que o comportamento dos chefes imediatos 

influenciava a intenção dos funcionários de adotar as práticas, embora a percepção deles 

quanto a serem ou não aptos a engajar-se em uma estratégia de consumerização da TI não 

fosse tão influenciada pela expectativa da alta gerência, em virtude de esta não ter 

perspectivas claras sobre os desdobramentos da adoção de práticas de BYOD. 

Dessa forma, considerando-se que o comprometimento e a motivação do usuário são 

cruciais para a adoção de sistemas de TI desta assim como para a sustentação do uso e o 

direcionamento em busca da eficiência organizacional (LECLERQ-VANDELANNOITE, 

2015b), depois da adoção das práticas de BYOD em nível da alta gerência os sistemas de TI 

precisam ser aceitos, adotados e utilizados por todos os outros atores organizacionais 

(LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015a). Devem ser consideradas também as estratégias 

utilizadas para gerenciar as fronteiras das esferas da vida — profissional e pessoal — que são 

influenciadas pelas possibilidades ofertadas pelas tecnologias móveis, com a conectividade, a 

interoperabilidade, a personalização e a própria mobilidade (COUSINS e ROBEY, 2014). 

Para Moschela (2004), com a consumerização a TI organizacional será convidada a 

mudar o tradicional relacionamento pai e filho e estabelecer uma relação como cliente e 

adulto, baseada em escolhas, acordos, respeito, segurança e na definição de normas sociais e 

de trabalho. Nesse episódio, pode-se aferir a necessidade da ocorrência do altruísmo 

inteligente (SIMON, 1993), para que os acordos iniciais sejam firmados e ocorram avanços da 

adoção das práticas de BYOD. 

Um dos fatores a superar, nessa área, é a liderança do processo de adoção dessas 

práticas e a permanência à frente de funcionários tecnologicamente nativos, considerando-se a 
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necessidade de suporte para tecnologias com um rápido ciclo de vida e a vulnerabilidade 

criada com uma política de adoção mais liberal (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012), que 

pode levar ao aumento do risco para a segurança dos dados organizacionais. 

Com a consumerização, as organizações não criam e não controlam muitos dos 

sistemas de informação dos quais seus funcionários dependem, por exemplo as redes sociais. 

Assim, tanto a infraestrutura quanto os sistemas passaram a existir do lado de fora e 

independentemente, das organizações que os utilizam. Além disso, barreiras de custo têm sido 

drasticamente reduzidas, permitindo que os indivíduos escolham seus dispositivos como 

produtos de consumo e utilizem dados e serviços de informação na nuvem tanto para o 

trabalho e para a aprendizagem quanto para diversão e relacionamentos pessoais (WINTER et 

al., 2014). 

Os autores também afirmam que o poder das redes sociais, juntamente com o aumento 

da tendência das organizações para contratar trabalho, em vez de contratar funcionários em 

tempo integral, provavelmente enfraquecerá a lealdade destes, o que reduzirá o período de 

tempo que ficarão em uma mesma empresa, e isso acarretaria um risco à segurança e à 

utilização das informações organizacionais. 

Esse fato reforça a perspectiva de Disterer e Kleiner (2013) sobre a importância do 

comprometimento dos usuários de TI com as questões de segurança e a necessidade de 

treinamento e de definição e cumprimento das normas organizacionais que vierem a ser 

estabelecidas sobre a adoção da consumerização. 

Por outro lado, a adoção de práticas de BYOD também é uma forma de 

empoderamento, o que favorecerá a manutenção do indivíduo na empresa graças à 

distribuição do poder de agir de forma autônoma, a partir da conscientização social, individual 

ou coletiva (D’ARCY, 2011; HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012). Isso é potencializado pela 

percepção favorável sobre a adoção das práticas de BYOD identificada no estudo realizado 

por Feitor et al. (2014) junto a estudantes do curso de Administração de instituições privadas 

e públicas. 

No entanto, é necessária a definição de normas de governança de procedimentos para 

os sistemas de informação, que nem sempre comportam a dinâmica dos usuários de TI 

(ORTBACH et al., 2013). Essas diretrizes podem ser incorporadas pela organização por meio 

de reações, que podem assumir características de indução, normalização ou regulação, 

segundo Leclercq-Vandelannoitte (2015). 

Para Cearley e Claunch (2012), os usuários de aparelhos móveis, além de terem acesso 

aos dados, deverão ser capazes de analisá-los, possibilitando seu uso de forma otimizada em 
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qualquer lugar, a qualquer tempo. Isso poderá reduzir o intervalo de tempo entre o momento 

da criação dos dados, sua análise e a posterior tomada de decisão e implementação das ações 

decorrentes, indo ao encontro da observação feita por Allam, Flowerday e Flowerday (2014) 

de que os gestores estão conscientes dos benefícios de ter uma força de trabalho 

constantemente conectada. 

Isso também vai ao encontro dos desejos dos consumidores e/ou funcionários que 

esperam estar online durante todo o período de trabalho por meio de aplicativos que são 

hospedados em nuvens públicas e serviços de nuvens privadas e datacenters de organizações 

e do ambiente tradicional de TI (PRETE et al., 2011). 

Dadas as razões citadas anteriormente para a adoção da consumerização, como 

produtividade e agilidade, inevitabilidade e gerenciamento de riscos, o futuro é a mobilidade, 

por meio da qual os funcionários estão cada vez mais se comportando como consumidores ao 

demandarem opções variadas de aparelhos, ao explorarem aplicações e adotarem novas 

estratégias para sua utilização (CIO, 2011). 

Desse modo, em uma visão sociotécnica dos sistemas, é importante que haja a busca 

do alinhamento entre os sistemas de trabalho e os fatores individuais e sociais. Assim, as 

tarefas e tecnologias devem ser compatíveis, porém, por estarem inter-relacionadas, isso não 

resulta em alinhamento e harmonia, tendo-se em vista que, nos modelos de sistemas de 

trabalho, provavelmente ocorrerão a persistência da redundância, a competição, os conflitos, 

as restrições entre setores e o descompasso entre questões relacionadas à saúde e a arranjos 

funcionais de trabalho, em se tratando da consumerização. 

Assim, a adoção das práticas de BYOD, além dessas questões relacionadas ao 

comportamento dos indivíduos e organizações, engloba fatores econômicos e culturais de 

cada país que impactarão de diferentes formas as políticas traçadas nesse sentido (HARRIS; 

IVES; JUNGLAS, 2012; WHITE, 2012). 

Ao retomar a questão da segurança, relacionando-a com o comportamento do 

indivíduo no que diz respeito à mobilidade, observa-se um crescente número de funcionários 

trabalhando fora da empresa, e isso dificulta o controle, por parte das organizações, dos 

aparelhos e aplicativos usados e o acompanhamento das informações organizacionais e da 

propriedade intelectual do lado de dentro da empresa (D’ARCY, 2011), ainda mais se for 

considerado o fato de 75% das grandes empresas, permitirem o acesso de tablets e 

smartphones a seus sistemas, muitas delas não adotando qualquer forma de mitigar os riscos 

das práticas de BYOD (ALLAM; FLOWERDAY; FLOWERDAY, 2014). 
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Com o destaque assumido por questões de segurança e comportamentais, Prete et al. 

(2011) afirmam que, com a colaboração entre os consumidores, parceiros e funcionários, 

interagindo com as organizações de diversas formas e por meio de uma maior diversidade de 

aparelhos que antes, a capacidade de dar suporte a esses aparelhos habilitará as organizações a 

abrirem novos canais para realização de negócios, alcançar mais consumidores e melhorar o 

nível de satisfação dos consumidores e dos funcionários. 

Essa perspectiva faz recordar o significado dos princípios da teoria Effectuation 

relacionados às parcerias estratégicas, às perdas aceitáveis, assim como às aspirações e 

contingências que envolvem o processo de tomada de decisão (SARASVATHY, 2008), que 

nesse caso, trataria da definição de estratégias voltadas para a adoção de práticas de BYOD. 

Ressalta-se a constatação de Moschela (2004) de que qualquer inabilidade percebida na 

resposta à consumerização emergente poderia reforçar atitudes prejudiciais dos integrantes da 

organização. 

Quanto à infraestrutura, alguns autores citam várias questões que deverão ser 

discutidas sobre a adoção da consumerização. Afirma-se que, pelo fato de o ciclo de vida das 

tecnologias — aparelhos, aplicações e sistemas operacionais — ser bem mais curto que 

aqueles que os departamentos de TI estão acostumados a ofertar, o processo de 

consumerização requer adequações da infraestrutura tradicional da TI organizacional 

(HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012; D’ARCY, 2011; NIEHAVES, 2012). 

Moschela (2004) afirma que existem alguns entraves para que haja a adequação entre 

a infraestrutura existente e as políticas de suporte a consumerização, ocasionando a frustração 

de funcionários com a TI corporativa, a saber: 

 

a.  a tecnologia disruptiva dificulta o acompanhamento das mudanças; 

b.  os novos serviços não são integrados aos sistemas de negócios existentes; 

c.  questões de segurança barram as estruturas emergentes para a consumerização; 

d.  o tratamento dos usuários como consumidores encoraja a responsabilidade, a 

propriedade e a confiança, por meio de opções, simplicidade e serviços; 

e.  a adoção diferenciada da TI pelos funcionários e modelos de suporte; 

f. a abordagem tradicional das políticas de TI, de cima para baixo, aliena os funcionários 

e resulta em perda de oportunidades de negócio. 

 

Para Prete et al. (2011), os smartphones e os tablets são considerados os aparelhos 

mais capazes de propiciar uma rica experiência de interatividade. Para isso é proposta a 

conteinerização desses aparelhos (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012). Assim, criam-se 

partições no dispositivo do usuário final uma para informações pessoais e outra para a vida 
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profissional. A importância desses aparelhos é reforçada por Cearley e Claunch (2012), ao 

afirmarem que as principais estratégias tecnológicas envolveram aparelhos eletrônicos móveis 

e aplicativos para estes. No entanto, a definição dessas estratégias envolve uma considerável 

diversidade de componentes que levarão as organizações a buscarem o equilíbrio entre o 

reconhecimento da importância do acesso a informações de qualidade para obterem o sucesso 

e a observação da dificuldade de encontrar e compartilhar a informação e manter sua 

qualidade (WHITE, 2012). 

Para que haja a inovação da adoção da consumerização, faz-se necessária a definição 

de pontos de acesso, a criação de áreas de demonstração da TI e de projetos pilotos em áreas 

selecionadas. Além disso, deve-se ofertar um suporte diferenciado de acordo com o nível de 

conhecimento e comportamento do funcionário em relação a TI, a fim de se criar um nível 

superior de cooperação e suporte, assim como uma grande liberdade para a realização de 

escolhas individuais (MOSCHELA, 2004). 

Segundo Cearley e Claunch (2012), essas estratégias devem ser implementadas com 

base na consciência de que as empresas enfrentarão um futuro complexo para o 

gerenciamento de aparelhos e aplicativos. Desse modo, em virtude da multiplicidade de fontes 

e de termos de licença, é exigida uma diversidade de práticas de gerenciamento a fim de se 

estimarem os possíveis benefícios da utilização das práticas de BYOD mas considerando-se 

também o mesmo potencial de riscos que sua adoção acarreta quando integrada à infraestrura 

da empresa (DING et al., 2014). 

Como já foi visto, a consumerização é uma tendência que implica diversas 

consequências para os negócios, incluindo-se redução de custos, aprimoramento de 

funcionalidades e a contínua adequação à geração de usuários mais experientes em relação à 

tecnologia, os iworkers. White (2012) salienta que os maiores desafios para a criação de um 

ambiente digital de trabalho adequado é a multiplicidade de linguagens e o impacto das 

culturas organizacionais e pessoais. 

Poucas pesquisas acadêmicas abordaram as decisões dos funcionários por adotar 

BYOD ou como as inovações em TI dirigidas pelos usuários são incorporadas pelas 

organizações. Os estudos estão concentrados em pontos de vista voltados para produtividade, 

redução de custos, segurança e riscos, não para as ações da organização para a adoção ou 

incorporação de práticas inovadoras originadas pela consumerização da TI (LECLERQ-

VANDELANNOITE, 2015a, 2015b). Essa tendência é percebida no estudo promovido por 

Moyer (2013), que enfatiza a necessidade de realização de pesquisas que busquem quantificar 

a eficiência e a redução de custos associadas à adoção de práticas de BYOD. 
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Por esses e outros motivos, com a consumerização, as fronteiras da rede de 

informações das organizações não estão bem definidas, tornando-se importante assegurar 

práticas de uso viáveis, com um esforço para a educação dos funcionários sobre a importância 

da adesão a essas práticas, principalmente quando eles muitas vezes, utilizam as 

funcionalidades da TI fora da organização (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012). 

Desse modo, o gerenciamento da consumerização da TI representa a necessidade de 

lidar com a confluência entre um conjunto de atividades — segurança, políticas tecnológicas, 

proteção de dados e tecnologia do usuário — e estratégias de negócios, optando-se pela 

manutenção de determinada tecnologia ou pela continuidade de investimentos de forma usual, 

ou então pela realização de um teste piloto ou uma adoção mais agressiva de tecnologias 

(D’ARCY, 2011; CEARLEY e CLAUNCH, 2012). 

Uma forma de alinhar o gerenciamento da TI às demandas da consumerização é por 

meio da segmentação de usuários baseada em padrões de uso das informações, o que 

possibilita às organizações aproximarem o alinhamento da estratégia de utilização de 

aparelhos a um nicho específico da população de usuários que possuem necessidades 

diferentes em relação à utilização da TI, em virtude do conteúdo de suas funções ou até 

mesmo de experiências prévias (D’ARCY, 2011). 

Moschela (2004) ressalta a oportunidade de se obter liderança no mercado ao planejar-

se de forma proativa a adoção da consumerização, antevendo-se o gerenciamento da TI, o que 

permitirá antecipar-se o impacto dessas mudanças nos processos, sistemas e culturas 

organizacionais. Esse planejamento envolveria monitoramento de oportunidades, 

identificação de carências e ausências de serviços de TI e a preparação para a experimentação 

de ações voltadas para a consumerização por meio de treinamentos e esclarecimentos sobre 

ela como seria adotada nos negócios, assim como sobre as responsabilidades de cada 

integrante do processo (MOSCHELA, 2004). 

A consumerização é mais do que um processo tecnológico; isso afeta as formas como 

os funcionários são vistos e geridos pela organização, já que o conhecimento dos usuários de 

TI é desigual e existe a necessidade de se desenvolverem relacionamentos baseados na 

confiança e no respeito mútuo, para que as organizações alcancem as oportunidades ofertadas 

pela consumerização — por exemplo, redução de custos — sem que ocorram imposições 

burocráticas de novas tecnologias (MOSCHELA, 2004), considerando-se que a reestruturação 

e a aprovação de acordos ligados à consumerização deverão ser orientados para o usuário, e 

não para o uso do dispositivo em si (D’ARCY, 2011). 
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Ao mesmo tempo, também ocorre a expansão do uso das mídias sociais e dos 

aparelhos móveis, que representa outra mudança no relacionamento tecnológico entre 

empregador e funcionário, passando as empresas a cobrar mais habilidades tecnológicas de 

seus integrantes (D’ARCY, 2011), para lidar com a necessidade de acompanhar essas 

tendências. 

Para Prete et al. (2011), os condutores do processo de adoção da consumerização da TI 

devem ser proativos na adoção das tecnologias usadas pelos consumidores (funcionários) e 

trabalhar mais com as unidades de negócio para a implementação das mudanças necessárias. 

Desse modo, apesar de todos esses fatores, alguns autores afirmam que, considerando a 

dinamicidade, a conectividade e a interatividade do atual ambiente de negócios, as 

organizações deverão ser ágeis ao investirem de forma proativa nessa tendência, e isso 

impactará diretamente sua capacidade de explorar os atributos das tecnologias e dos serviços 

adotados por essa nova geração de consumidores e funcionários (MOSCHELA, 2004; 

UNISYS, 2010; PRETE et al, 2011; HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012). 

Para Moschela (2004), as organizações que falham em obter vantagens da 

consumerização poderão ver facilmente a erosão de suas infraestruturas e seus serviços, e seus 

usuários passarão a procurar trabalho em outros lugares para satisfazerem suas demandas 

tecnológicas. Assim, os gestores precisam olhar para esse cenário com a mente aberta e 

decidir quantas portas abrirão para essas mudanças. 

Vale lembrar que, nesse processo, a segurança e a proteção dos dados são alguns dos 

fatores relacionados ao uso da nuvem pública na interação com os consumidores de TI. Em 

seguida, tem-se o gerenciamento e o desempenho relacionados à falta de habilidade na 

customização dos serviços para o alcance das vantagens competitivas e a garantia da 

capacidade de resposta e suporte aos usuários (PRETE et al, 2011). 

A seguir, apresenta-se um resumo dos fatores relacionados à adoção das práticas de 

BYOD. 
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Quadro 3 - Fatores relacionados à adoção de práticas de BYOD 

(continua) 
FATORES AUTOR(ES) 

S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

criptografia, bloqueio e limpeza remota das 

informações corporativas 
Harris, Ives e Junglas (2012)  

confiança nos dados, desempenho, exatidão,  

disponibilidade e conectividade das informações 
Harris, Ives e Junglas (2012) 

diversidade de dados contidos nos aparelhos Allam; Flowerday; Flowerday 

(2015) 

utilização dos aparelhos em ambientes fora do 

trabalho 

Koh; Oh; Im (2014); Pham; 

Pittayachawan (2015); 

tecnologia da informação das sombras Silic e Back (2014) 

utilização da nuvem pública para a interatividade Prete et al. (2011) 

níveis de consciência em relação à segurança da 

informação 

Allam; Flowerday; Flowerday 

(2014); Pham e Pittayachawan 

(2015) 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

influência positiva da expectativa de melhoria do 

desempenho e do comportamento dos colegas de 

trabalho em relação à consumerização 

Ortbach, Bode e Niehaves (2013) 

comportamento dos chefes imediatos Ortbach et al. (2013) 

comprometimento e motivação do usuário Leclerq-Vandelannoite (2015b) 

sustentação na direção da eficiência 

organizacional 
Leclerq-Vandelannoite (2015b) 

aceitação por todos os atores organizacionais Leclerq-Vandelannoite (2015a) 

mudança do tradicional relacionamento pai-filho 

na gestão da TI 
Moschela (2004) 

gestão das fronteiras das esferas da vida Cousins e Robey (2014) 

liderança na adoção das práticas Harris; Ives; Junglas (2012) 

uso de dados e serviços de informação na nuvem 

tanto para o trabalho e para a aprendizagem 

quanto para diversão e relacionamentos pessoais 

Winter et al. (2014); Prete et al. 

(2011) 

redução da lealdade de funcionários contratados Winter et al. (2014) 

empoderamento e autonomia do funcionário D’Arcy (2011); Harris; Ives; 

Junglas (2012) 

definição de normas de governança Ortbach et al. (2013); Disterer e 

Kleiner (2013) 
otimização da análise e uso dos dados Cearley e Claunch (2012) 

conectividade dos funcionários à internet Allam, Flowerday e Flowerday 

(2014); Prete et al. (2011). 

diversidade do uso de aparelhos  CIO (2011) 

trabalho fora da empresa D’Arcy (2011) 

colaboração entre os envolvidos com a adoção Prete et al. (2011) 

controle da presença de funcionários Aguilar e Montes (2015) 
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Quadro 3 - Fatores relacionados à adoção de práticas de BYOD 

(conclusão) 
FATORES AUTOR(ES) 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 a adequação da infraestrutura tradicional às novas 

tecnologias 

Harris; Ives; Junglas (2012); 

D’Arcy (2011); Niehaves (2012) 

elementos que frustram a adequação da 

infraestrutura 
Moschela (2004) 

diversidade de componentes tecnológicos White (2012) 

adequação da estrutura de suporte Moschela (2004) 

integração com estratégias de gestão Ding et al. (2014) 

G
E

S
T

Ã
O

 

aceitação da adoção de práticas de BYOD Feitos et al (2014) 

criação de um ambiente digital de trabalho 

adequado 
White (2012) 

educação dos funcionários em relação às práticas Harris; Ives; Junglas (2012) 

confluências entre ações de adoção e estratégias 

de negócios 

D’Arcy (2011); Cearley e Claunch 

(2012) 

segmentação de usuários baseada em padrões de 

uso das informações 
D’Arcy (2011) 

planejamento proativo Moschela (2004); Prete et al. 

(2011) 

Desenvolvimento de relacionamentos baseados 

na confiança e no respeito mútuo 
Moschela (2004) 

mudança no relacionamento tecnológico entre 

empregador e funcionário 
D’Arcy (2011) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

O enfrentamento desses fatores que integram o processo de adoção das práticas de 

BYOD diz respeito à busca do alcance de vantagens competitivas pelas organizações e pelos 

funcionários e à mitigação das desvantagens. 

 

2.1.2 Vantagens organizacionais e individuais decorrentes da adoção de práticas de BYOD 

 

Como foi dito anteriormente, de acordo com alguns autores tanto as organizações 

quanto os próprios indivíduos obterem vantagens com a adoção de práticas de BYOD. Para as 

organizações públicas e as privadas, Prete et al. (2011) acenam com a possibilidade da criação 

de novos modelos de negócio (D’ARCY, 2011); novas formas de se comunicar com 

consumidores, parceiros e funcionários, gerando comprometimento e intimidade, novas 

formas para venda de produtos, serviços e suporte; redução de custos com TI (MOSCHELA, 

2004; HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012); melhoria no nível dos serviços; mais segurança e 

dinamicidade nas operações de TI e nos processos do negócio. 

Nesse cenário, uma forma de a organização reduzir custos com a consumerização 

seriam os investimentos dos funcionários ao comprarem seus próprios aparelhos e utilizá-los 
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nas atividades do trabalho (ANDRIOLE, 2012; NIEHAVES, 2012; COPELAND e CRESPI, 

2012). 

D’Arcy (2011) afirma que as organizações que se adaptarem de forma rápida mudarão 

para melhor a forma de relacionamento entre TI e usuários finais e estarão mais aptas a atrair 

talentos e a envolver capacidades gerenciais para o aumento da competitividade (NIEHAVES, 

2012). Assim, a habilidade de uma empresa em conseguir vantagens a partir da emergência 

das infraestruturas montadas para o funcionário, visto como um consumidor de TI, será um 

fator crítico em poucos anos e será um teste para se chegar a uma TI organizacional de 

sucesso (MOSCHELA, 2004). 

Outros benefícios estão relacionados às inovações originadas pela consumerização da 

TI, as quais resultam em ganhos organizacionais no campo da satisfação do funcionário 

(HARRIS, IVES; JUNGLAS, 2012; NIEHAVES, 2012; DISTERER; KLEINER, 2013). Isso 

se daria por possibilitar-lhe ser mais inovador, fazer mais tarefas ao mesmo tempo, e por 

funcionar como um atrativo para a retenção da nova geração de funcionários, que tem um alto 

nível de expectativa sobre as redes sociais e as tecnologias disponíveis para consumo, no 

ambiente organizacional. 

Do ponto de vista dos funcionários, alguns autores afirmam que os benefícios 

proporcionados pelas práticas de BYOD estariam relacionados ao aumento da produtividade 

(PRETE et al., 2011; D’ARCY, 2011; White, 2012; NIEHAVES, 2012; COPELAND e 

CRESPI, 2012; COUSINS e ROBEY, 2014; LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015b); à 

geração de novas habilidades, que permitem melhor uso da própria tecnologia pelos 

funcionários (MOSCHELA, 2004; D’ARCY, 2011); à autonomia para escolher suas próprias 

ferramentas, por gostarem da conveniência de trabalhar com as mais recentes tecnologias que 

são compatíveis com aquelas que ele utiliza fora do ambiente de trabalho e que melhor 

caracterizam sua função na organização (MOSCHELA, 2004; HARRIS; IVES; JUNGLAS, 

2012; NIEHAVES, 2012; DISTERER e KLEINER, 2013; NIEHAVES; KÖFFER; 

ORTBACH, 2013; NAJAR; PINHEIRO; SOUVEYET, 2015), ao aumento do desempenho no 

trabalho (NIEHAVES, 2012; DISTERER e  KLEINER, 2013; NIEHAVES; KÖFFER; 

ORTBACH, 2013); à promoção da inovação e da competência, por adotarem-se tecnologias 

mais modernas, mais baratas, mais fáceis de usar, mais rápidas para implementar e por 

estarem mais familiarizados com elas (HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012; NIEHAVES, 2012; 

NIEHAVES; KÖFFER; ORTBACH, 2013; LECLERQ-VANDELANNOITE, 2015b); à 

facilidade no transporte, no acesso a serviços de dados e voz, à diversidade de aplicativos 

disponíveis, acessíveis a qualquer momento e em qualquer lugar (DISTERER e KLEINER, 
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2013); ao aumento da satisfação com o trabalho (NIEHAVES, 2012; COPELAND e CRESPI, 

2012; DISTERER e KLEINER, 2013); e a maior lealdade à organização (COPELAND e 

CRESPI, 2012). 

No entanto a adoção de práticas de BYOD também envolve fatores tidos como 

desvantajosos para a organização e para os funcionários. 

 

2.1.3 Desvantagens organizacionais e individuais decorrentes da adoção de práticas de 

BYOD 

 

Em relação à organização, alguns autores destacam aspectos da consumerização 

relacionados à dificuldade para estabelecer diretrizes de segurança eficazes para aparelhos e 

software de propriedade do funcionário (NIEHAVES, 2012), já que, muitas vezes, os usuários 

finais ignoraram as políticas corporativas existentes e mantêm dados da empresa em seus 

aparelhos privados. Ao mesmo tempo, a organização deve definir normas que atentem para a 

defesa da confidencialidade dos dados pessoais dos funcionários armazenados nos mesmos 

aparelhos (COPELAND e CRESPI, 2012). 

Ainda em relação aos riscos de segurança, destacam-se: o de a bateria dos aparelhos 

descarregar e por isso ocorrer uma interrupção na conexão de telefones móveis; a perda ou o 

roubo de aparelhos, a falha no envio de mensagens e e-mails, que, por isso, não chegam como 

e quando são esperados; além da interrupção das conexões LAN por aparelhos sem fio, vírus 

e roaming em desenvolvimento. 

Isso acarreta aumento da carga de trabalho do departamento de TI, dada diversidade de 

aparelhos e de aplicativos que ampliam exponencialmente a complexidade da TI, o 

gerenciamento e o suporte necessários para garantir, dentre outras coisas, a conectividade dos 

sistemas legados e dos aparelhos móveis com suas múltiplas aplicações (ANDRIOLE, 2012; 

NIEHAVES, 2012; COPELAND e CRESPI, 2012). Inclusive, a desarmonia entre os negócios 

e a TI gera, entre os elementos comportamentais que envolvem a adoção de práticas de 

BYOD, o contexto ideal para o surgimento da “TI das sombras” (SILIC e BACK, 2014). 

Outra desvantagem elencada é a redução do controle dos processos, por exemplo 

quando o usuário final utiliza o serviço do Dropbox de armazenamento de dados. Isso 

ocasionaria não só a provável perda de conhecimento pela empresa quando esse funcionário 

se aposenta ou aceita um emprego em outra organização, mas também a constatação de que 

ele ignora as normas existentes e as orientações de segurança (NIEHAVES, 2012; WHITE, 

2012), o que também pode afetar o desempenho e a governança da TI, dada a necessidade de 



42 

flexibilização das organizações para englobar esses recursos provindos do BYOD sem perder 

o foco nos objetivos organizacionais, tendo-se em vista que, cada vez mais, os funcionários 

utilizam equipamentos e aplicativos que não são controlados pelos gestores de TI (SILVA e 

MAÇADA, 2012; FELICIANO e MAÇADA, 2013). 

O aumento dos custos (D’ARCY, 2011) resultantes dos investimentos em TI e na 

expansão da segurança, do gerenciamento e da capacidade de suporte (LECLERQ-

VANDELANNOITE, 2015b) também é citado como um dos obstáculos para a adoção de 

práticas de BYOD. 

Outro ponto importante é a preocupação com o desempenho organizacional. Niehaves 

(2012) justifica essa preocupação pelo fato de o funcionário, como consumidor, ter acesso a 

aplicações que, algumas vezes, têm um poder de computação maior do que aquele ofertado 

pela TI da organização. No seu entender, esse descompasso poderia levar à redução do 

desempenho do funcionário, por não poder contar com a o nível tecnológico esperado. 

Como desvantagem para o indivíduo, Niehaves (2012) cita o aumento da carga horária 

de trabalho, pelo fato de que, com a consumerização o indivíduo tende a demandar a execução 

de atividades profissionais e lhe são quer esteja dentro ou fora do ambiente e/ou horário de 

trabalho, dado o nível de conectividade e a infraestrutura estabelecida para esse fim. 

Já as inúmeras responsabilidades originadas por múltiplas demandas, pelo fato de o 

funcionário fazer parte de diversas redes e comunidades, como funcionário, consumidor ou 

indivíduo, ocasionam muitas interrupções das atividades de trabalho em virtude dos inúmeros 

papéis assumidos por ele em cada um desses três momentos (WHITE, 2012). 

Para auxiliar o entendimento sobre a adoção de práticas de BYOD, o quadro 4 

apresenta estudos realizados nos últimos cinco anos sobre a temática, conforme o apêndice D. 

Foram identificados estudos voltados para o entendimento do processo de adoção (SILVA e 

MAÇADA, 2012; DISTERER e KLEINER, 2013; DISTERER e KLEINER, 2013; 

COUSINS e ROBEY, 2014; LECLERCQ-VANDELANNOITTE, 2015a; LECLERCQ-

VANDELANNOITTE, 2015b), e da segurança na adoção (ALLAM, FLOWERDAY e 

FLOWERDAY, 2014; AGUILAR e MONTES, 2015; PHAM e PITTAYACHAWAN, 2015) 

e práticas de ensino (FEITOR, SILVA, SOUSA NETO, ANDRADE, 2014; WANG, 2015). 
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Quadro 4 – Estudos realizados sobre a adoção de práticas de BYOD 

TEMAS ABORDADOS AUTOR 

P
ro

ce
ss

o
 d

e 
A

d
o
çã

o
 

Conexões da TI fashion e do intraempreendedorismo 

na consumerização da TI e seus reflexos no 

desempenho e na governança de TI 

Silva e Maçada (2012) 

Questões organizacionais que integram o contexto da 

adoção de BYOD 

Disterer e Kleiner (2013) 

Custos e benefícios associados à adoção de políticas 

de BYOD em hospitais 

Moyer (2013) 

O papel das tecnologias móveis nos esforços de 

mobile workers para definir a fronteira entre os 

domínios do trabalho e da vida pessoal 

Cousins e Robey (2014) 

Reação de organizações à aceitação e à incorporação 

de práticas de BYOD 

Leclercq-Vandelannoitte 

(2015) 

a reação das organizações à adoção e ao uso de 

aparelhos eletrônicos móveis pessoais no trabalho 

Leclercq-Vandelannoitte 

(2015) 

S
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o
 

Oscilação quanto aos níveis de consciência sobre a 

segurança da informação na utilização de 

smartphones 

Allam, Flowerday e 

Flowerday (2014) 

Controle da presença efetiva dos funcionários na 

empresa por meio de smartphones 

Aguilar e Montes (2015) 

A intenção de evitar a ação de malwares em diferentes 

contextos favoráveis a BYOD 

Pham e Pittayachawan 

(2015) 
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Propensão de estudantes do ensino superior de 

Administração, a aderir a um programa de BYOD 

Feitor, Silva, Sousa Neto, 

Andrade (2014) 

Uso de um game-based student response (GSRS) 

afeta a dinâmica, o engajamento e a motivação de 

estudantes 

Wang (2015) 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Nesses trabalhos, buscou-se, por exemplo, identificar o nível de aceitação da adoção 

de práticas de BYOD (FEITOR, SILVA, SOUSA NETO, ANDRADE, 2014), os tipos de 

reação quanto à aceitação e à incorporação das práticas (LECLERCQ-VANDELANNOITTE, 

2015a, 2015b), formas de elas se fazerem presentes no dia a dia do trabalho e estratégias para 

integração (COUSINS e ROBEY, 2014), nível de motivação e engajamento com o processo 

de aprendizagem em uma instituição de ensino (WANG, 2015), identificação da carência em 

relação à quantificação da eficiência e à redução de custos associados à adoção de políticas de 

BYOD (MOYER, 2013). 

Deste modo, os aspectos abordados até o momento sobre a adoção de práticas de 

BYOD, remetem à necessidade de uma condução adequada de sua adoção tendo-se em vista a 

diversidade e a velocidade das transições e das interações contidas nesse processo. Dadas 

essas e outras contingências, apresenta-se a teoria Effectuation, como uma proposta para o 
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entendimento da forma como os gestores e os usuários de TI tomam suas decisões em relação 

a suas perspectivas voltadas à adoção de práticas de BYOD. 
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2.2 A Teoria Effectuation 

 

2.2.1 Origem e espaço da pesquisa 

 

A fim de se situar a teoria Effectuation, buscou-se o embasamento na avaliação de 

como as organizações atuam ao depararem com circunstâncias que demandam a definição de 

estratégias a fim de estabelecerem as ações necessárias para se dar continuidade à busca do 

alcance dos seus objetivos. 

Essas ações correspondem a decisões estratégicas (WILTIBANK et al., 2006), que 

podem resultar de diferentes formas de pensá-las, em decorrência de características 

específicas da maneira como a gestão é conduzida, conforme mostra a figura 2. 

 

Figura 2 - Principais linhas de pesquisa sobre gestão estratégica 

 

Fonte: Adaptada de Wiltbank et al. (2006) 

 

Wiltbank et al. (2006) apresentam a predominância de duas linhas de pesquisa sobre 

gestão estratégica, representadas por perspectivas voltadas para a realização da melhor 

predição (escola do planejamento), ou então para o esforço de se adaptar da forma mais rápida 

possível às circunstâncias (escola da aprendizagem). Ambas representam a busca pelo 
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estabelecimento de uma posição em relação ao ambiente onde atua a organização, porém com 

níveis diferentes de ênfase na predição (WILTIBANK et al., 2006). 

Em relação à escola do planejamento, Wiltbank et al. (2006) apresentam as 

abordagens de Ansoff (1983) e Porter (2004), que enfatizam o planejamento com base em um 

processo racional o qual que engloba a análise sistemática de informações e o rigor na geração 

de alternativas de ação, com base nas tendências identificadas e nos resultados das análises.  

McGrath (1999) o autor acrescenta a lógica das reais opções ao rigor do planejamento, 

sugerindo que o gestor não deveria simplesmente buscar evitar o erro ao tomar sua decisão, 

mas buscar gerenciar os custos produzidos pela falha ao limitar sua exposição a ela, 

preservando o acesso à percepção de oportunidades atraentes para a maximização dos 

retornos, que poderiam ser encobertas pela sistemática aversão ao erro. 

Schoemaker (1993) destaca a importância da necessidade de expansão do pensamento 

do gestor ao planejar suas estratégias, por meio da análise de múltiplos cenários, para que ele 

possa aprender e explorar as inter-relações das tendências e dos diferentes níveis de 

conhecimento sobre causa e efeito — incerteza — que envolvem as circunstâncias. 

Conforme a escola do planejamento, ao agir segundo essa ótica, a organização pode 

alcançar seus objetivos da melhor forma, mesmo em situações envolvidas por incertezas 

(WILTIBANK et al., 2006). 

Na escola da aprendizagem, Wiltbank et al. (2006) destacam as abordagens de 

Eisenhardt e Sull (1989), Teece, Pisano e Shuen (1997) e Mintzberg (1994), que minimizam a 

aplicação da racionalidade preditiva, observando a necessidade de a organização manter-se 

ágil em responder aos imprevistos e incertezas emergentes, agilidade, essa, que é mantida 

graças à aprendizagem obtida por meio do feedback recebido do ambiente de atuação. 

Em seu trabalho, Eisenhardt e Sull (1989) propõem a adoção de regras simples na 

condução das decisões estratégicas, o que propiciaria aos gestores a possibilidade de tomar 

decisões rápidas e, por isso, alcançar oportunidades, em virtude da flexibilidade desenvolvida 

em relação às demandas das circunstâncias, sobretudo em ambientes complexos. 

Ao seguir a linha de pensamento referente à capacidade de adaptação da organização, 

Teece, Pisano e Shuen (1997) apresentam a teoria das capacidades dinâmicas, que se refere à 

ênfase na renovação de capacidades e sua compatibilidade com a dinâmica das mudanças do 

ambiente de negócios. Em relação às capacidades, os autores destacam a capacidade do gestor 

de adaptar, integrar e reconfigurar as habilidades internas e externas da organização, recursos 

que seja difícil ou, senão, impossível serem imitados, e competências funcionais (processos, 

posicionamentos e ativos) para as demandas do ambiente por mudanças. 
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Ao apresentar a necessidade de compreender as diferenças entre os conceitos de 

planejar e pensar estrategicamente, Mintzberg (1994) aponta a necessidade de que os gestores 

repensem a ênfase concedida à análise e à formalização precisas, articuladas e integradas de 

etapas de implantação de estratégias e passem a considerar “o pensar” estrategicamente como 

algo relacionado à intuição e à criatividade, deixando as estratégias livres para emergirem a 

qualquer momento e em qualquer lugar na organização de forma inadvertida, por exemplo 

sendo originárias da aprendizagem informal ou de funcionários em diversos níveis 

organizacionais que estejam profundamente envolvidos com assuntos específicos. 

Segundo Wiltbank et al. (2006), tanto a escola do planejamento quanto a da 

aprendizagem baseiam-se na tentativa de se posicionar a organização em relação a um 

ambiente futuro, que seria exógeno a ela, com o objetivo de promover resultados favoráveis, 

com base na possibilidade de predizer e controlar o futuro. 

Porém, quando a organização atua com um horizonte incerto, essa relação entre 

predição e controle muda. Desse modo, em relação à lógica da construção, o ambiente de uma 

organização seria endógeno a ela, por originar-se dos esforços dos indivíduos e da própria 

organização, auxiliando a superação da percepção da dicotomia entre planejamento e 

aprendizagem. 

Assim, sobre a lógica da construção, Wiltbank et al. (2006) apresentam a escola 

visionária, representada nos trabalhos de Hamel e Prahalad (1989), Courtney et al. (1997) e 

Rindova e Fombrum (1999), e a escola transformadora, representada pelos trabalhos de Hayes 

(1985) e Sarasvathy (2001a). 

De acordo com a abordagem da escola visionária, as estratégias elaboradas buscam a 

construção de uma organização e de seu ambiente, por meio da imaginação de possibilidades 

futuras e da ação proativa para o alcance destas, enfatizando, simultaneamente, altos níveis de 

predição e de controle (WILTIBANK et al., 2006). 

Nesse sentido, o trabalho de Hamel e Prahalad (1989) destaca o vislumbre de uma 

posição de liderança desejada e o estabelecimento de critérios a serem utilizados pela 

organização para traçar seu progresso e perceber a necessidade de motivar as pessoas por 

meio da comunicação do valor das metas definidas, deixando livres as contribuições 

individuais ou de equipes e mantendo o entusiasmo por meio da promoção de novas 

definições operacionais, com a mudança das circunstâncias e intenções consistentes para guiar 

a alocação de recursos. 

Conforme Hamel e Prahalad (1989, p. 152), “enquanto a intenção estratégica é clara 

em relação aos fins, ela é flexível em relação aos meios e dá espaço ao improviso”, estando a 
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organização mais independente em relação à atuação da alta gerência para a definição das 

estratégias, em virtude da abertura concedida à participação dos demais integrantes, o que 

favorece a criação de uma imaginação corporativa. 

Com base na apresentação de quatros níveis de incerteza — um futuro claro o 

suficiente, futuros alternativos, uma gama de futuros, ambiguidade verdadeira — combinados 

com três possibilidades de posturas estratégicas — moldar o futuro, adaptar-se ao futuro e 

reservar-se o direito de jogar —, o trabalho de Courtney et al. (1997) apresenta diversas 

modelagens estratégicas, que auxiliam os gestores no abandono da visão binária sobre a 

incerteza e promovem novas formas de pensá-las, ao agir de forma estratégica. 

Rindova e Fombrum (1999) apresentam um quadro conceitual composto por duas 

dimensões os recursos disponíveis à organização e o mercado as quais, mediante a evolução 

de suas interações, moldam a criação de micro e macroculturas, influenciadas também pelas 

ações das firmas e dos indivíduos que as constituem.  

Os resultados das interações entre diversos atores enriquecem as interpretações de 

quais seriam as vantagens competitivas de uma organização em relação à realização de 

projeções, investimentos, alocação de recursos e definição de sucesso, considerando-se dois 

níveis de análise: material (recursos) e interpretativo (constituintes) (RINDOVA e 

FOMBRUM, 1999). 

Por fim, na classificação de Wiltbank et al. (2006), observa-se, na escola 

transformadora, a premissa de que, em situações instáveis, os tomadores de decisão orientados 

pela criação e pela ação demonstram maior qualidade nas decisões. Os autores destacam os 

trabalhos de Hayes (1985), Sarasvathy (2001a), Lam e Harker (2015), os quais enfatizam a 

cocriação contínua de metas, baseadas nos recursos disponíveis no momento, novos meios, 

resultando em novas instituições e novos ambientes. 

Hayes (1985) afirma que, em certas circunstâncias, a metodologia de um planejamento 

estratégico formal pode prejudicar a habilidade competitiva da empresa. Dentre outros riscos 

dessa prática para a organização, o autor destaca a possibilidade de o gestor esquecer que 

diferentes tipos de meta possuem diferentes valores em diferentes níveis organizacionais. 

Ainda segundo Hayes (1985), os objetivos que têm pouca significância para a maior parte dos 

segmentos de uma organização não podem ser compartilhados nem exercidos conjuntamente. 

Ele propõe que os gestores da cúpula da organização ajam menos no sentido de detectar e 

resolver problemas e dediquem-se mais à criação de uma organização que resolva seus 

próprios problemas, voltada para a realização de pequenas mudanças contínuas e que 

equilibrem conhecimentos estratégicos de níveis superiores com a experiência operacional. 
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Conforme Wiltbank et al. (2006), a teoria Effectuation, apresentada no trabalho de 

Sarasvsathy (2001a) descreve um processo específico de como, nas organizações, pode-se 

saber o que fazer no momento seguinte, com base em procedimentos orientados para a ação, 

intersubjetiva, e não preditiva, transformando-se os recursos disponíveis em configurações 

recém-construídas. Segundo o estudo realizado por Pelogio et al. (2013), pode-se evidenciar 

que, cada vez mais, os empreendedores se comportam estrategicamente conforme a lógica 

effectual, que sobressai nos comportamentos daqueles mais experientes (Engel et al., 2014). 

Por isto a teoria Effectuation condiz com um processo transformador/construtivista, 

por considerar que as ações organizacionais se desdobrariam por meio de pequenos passos e 

eventos do dia a dia ao longo de novos eventos (POLITIS; WINBORG; DAHLSTRAND, 

2010; NIELSEN e LASSEN, 2012a; WERHAHN et al., 2015).  

Segundo Dew et al. (2011), as transformações envolvidas em um processo effectual 

estão relacionadas com a limitação da razão no processo de decisão, que iniciam com 

possibilidades de recursos muito locais, podendo ser simplesmente uma maneira de cumprir 

as motivações de um indivíduo ou apenas de pessoas que fazem as coisas que acham que é 

possível fazer e que vale a pena serem feitas, em um processo dinâmico e interativo. 

 

2.2.2 A abordagem da teoria Effectuation 

 

Neste momento cabe um detalhamento do trabalho que originou a teroria Effectuation, 

a qual a princípio, teve o propósito de auxiliar a compreensão das semelhanças e diferenças 

presentes no processo de tomada de decisão adotado por empresários experientes em relação 

ao início de um novo empreendimento. 

Em sua pesquisa de campo que resultou na tese em Sistemas de Informação na 

Carnegie Mellon University, sob orientação do prêmio Nobel em Economia de 1978, Herbert 

Alexander Simon, a professora Saras D. Sarasvathy, University of Virginia, contou com a 

participação de 45 empreendedores de diferentes indústrias, em 17 estados dos Estados 

Unidos, selecionados de uma lista dos cem empreendedores mais bem-sucedidos no período 

de 1960 a 1985 com base no estudo de David Silver, e também da listagem elaborada pela 

Ernst & Young dos vencedores da premiação dos Emtreprenurs of the Year (SARASVATHY, 

2008). 

Os participantes da pesquisa deveriam apresentar, por meio de protocolos verbais, o 

processo de criação de uma nova empresa para um produto imaginário, embasados em dados 

reais de pesquisas de mercado. Todavia, conforme a situação proposta, eles deveriam 
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considerar o fato de terem pouco dinheiro para isso e cerca de cinco anos de experiência 

naquele mercado. 

Conforme Sarasvathy (2008), o problema de pesquisa desse estudo estaria envolvido 

por três elementos estruturais da incerteza, ou seja, três tipos de ignorância: a) ignorância 

objetiva – representada pela incerteza de acordo com Knight (1921, [1972]) — que é a 

impossibilidade de calcular probabilidades de consequências futuras, a isotropia — a qual 

representa a ignorância sobre a relevância dos elementos do ambiente em que se deve prestar 

atenção ou sobre quais devem ser ignorados; b) ignorância intersubjetiva – representada pela 

ausência de conhecimento sobre quanto é oportunista ou confiável a interação estabelecida 

pela outra parte envolvida no acordo effectual, por basear-se estritamente em acordos atuais, 

até mesmo com a exclusão de outros possíveis; e c) ignorância subjetiva – representada pela 

ambiguidade dos objetivos (SARASVATHY, 2004; YUSUF e SLOAN, 2015; ZETTINIG, 

2015; GALKINA e CHETTY, 2015). 

Sarasvathy e Dew (2005b) ressaltam que a incerteza sobre as consequências futuras e 

as limitações humanas para lidar com elas são facilmente percebidas nas situações que 

envolvem a tomada de decisão, estando os decisores envolvidos pela racionalidade limitada, 

em virtude das exigências das situações em que se encontram e, ainda, porque as questões do 

ambiente de atuação da organização são, por sua natureza, incertas, sendo formuladas em 

relação a um contexto futuro desconhecido (YORK e VENKATARAMAN, 2010). 

Antes de tratar da incerteza conforme Knight (1921, [1972]), vale a pena apresentar a 

distinção que ele faz entre risco e incerteza. Para o autor, a diferença prática entre os termos 

“risco” e “incerteza” é que no caso de risco, a distribuição do resultado num grupo de casos é 

conhecida, quer seja por meio de cálculos a priori ou de estatísticas de experiências passadas, 

enquanto, no de incertezas isso não acontece, em geral porque a situação que se enfrenta é, em 

alto grau, singular. 

Para explicar esses conceitos, Knight (1921, [1972], p. 235-236) apresenta o caso das 

esferas na urna: um homem sabe apenas que há esferas vermelhas e pretas na urna, mas ignora 

o número de cada uma delas; e outro sabe que a quantidade é de três esferas vermelhas para 

cada esfera preta. Aquele que conhecia as cores mas ignorava a distribuição das esferas 

decidiria sobre a probabilidade de retirar uma esfera preta ou vermelha em uma condição de 

incerteza, enquanto aquele que conhecia as cores e a distribuição decidiria em uma condição 

de risco. 
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De acordo com o autor: 

 

É o mundo de modificações aquele em que vivemos, e um mundo de 

incerteza [...] Isso acontece tanto com os negócios quanto com as 

outras esferas de atividade. A essência da situação é a ação de acordo 

com a opinião, de maiores ou menores fundamentos de valor, nem 

ignorância total nem informação completa e perfeita, mas 

conhecimento parcial (KNIGHT, 1921, [1972], p. 217). 

 

Segundo (KNIGHT, 1921, [1972]), esse mundo é percebido antes mesmo que haja 

uma reação a ele. E, quando se reage, não é ao que é percebido, mas sempre ao que é 

deduzido pelo raciocínio a partir de uma situação atual que não se conhecem completamente, 

com a intenção de modificar uma situação futura, sem se conhecer exatamente as 

consequências das próprias ações, as quais não são executadas precisamente como foram 

imaginadas. 

Alguns exemplos de incertezas do cotidiano estão presentes em situações como, por 

exemplo, lidar com a poluição do meio ambiente, com o aquecimento global, a clonagem 

genética, a comercialização de inovações e as mudanças tecnológicas (SARASVATHY, 

2001a).  

Em situações de elevada incerteza, a ênfase em uma forma de controle não-preditiva, 

pode apresentar alternativas efetivas às abordagens preditivas para a criação de negócios 

(MORRISH, 2009, WILTBANK et al., 2009; SCHWEIZER; VAHLNE; JOHANSON, 2010; 

POLITIS; WINBORG; DAHLSTRAND, 2010; YORK e VENKATARAMAN, 2010; 

BLAUTH; MAUER; BRETTEL, 2014; MAINE; SOH; SANTOS, 2015). 

Sobre os elementos ambiguidade dos objetivos e isotropia, Sarasvathy (2008) afirma 

que eles estão relacionados, considerando que envolvem a questão de que nem tudo está claro, 

a priori, sobre as informações que seriam relevantes na busca por uma solução em um 

processo de tomada de decisão. 

Como foi dito anteriormente, a isotropia diz respeito ao fato de que as decisões e as 

ações que envolvem consequências futuras incertas nem sempre são claras ex ante, a respeito 

de quais informações vale a pena prestar atenção e a quais não se deve, e tal situação é 

potencializada quando se tem objetivos ambíguos a atingir (SARASVATHY, 2008). 

Com isso, segundo Maine, Soh, Santos (2015), a abordagem proposta pela teoria 

Effectuation para o processo de tomada de decisão possibilita uma grande resiliência aos 

choques externos e aos retrocessos e representa uma alternativa ao tradicional estabelecimento 

da relação de causa e efeito resultante de um processo de tomada de decisão baseado em 
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regras e métodos de uma interpretação preditiva (WILTBANK et al., 2009; KALINIC; 

SARASVATHY; FORZA, 2014). 

Assim, a partir da consideração desses três elementos – incerteza, isotropia, 

ambiguidade — é sugerida a definição de uma lógica de raciocínio para tomada de decisão 

que teria que ser: a) não predititva – não ter espaço para ocorrência de um evento com 

probabilidades adquiridas e imutáveis; b) não teleológica – não comportar preferências nem 

objetivos, preexistentes ou imutáveis e c) não adaptativa — não tem o meio ambiente como 

exógeno ou como algo a que se deve responder e se ajustar a ele (SARASVATHY e DEW, 

2005b; SARASVATHY, 2008). 

Como resultado desse estudo Sarasvathy (2001a) apresenta duas lógicas de processos 

– a causal e a effectual. A primeira lógica tem a finalidade de estabelecer um contraste com a 

proposta do raciocínio effectual, sugerido pela teoria Effectuation, segundo a qual Sarasvathy 

(2001a) propõe a ampliação da compreensão da lógica de raciocínio que orienta o tomador de 

decisão em uma organização, em situações que poderiam envolver tanto o processo de criação 

desta como a interação interna e/ou intraorganizacional, que norteia o cotidiano das 

organizações. 

Dessa forma, a lógica de raciocínio effectual apresenta o indivíduo como um agente 

capaz de influenciar e moldar o mundo por meio de um processo interativo entre seus 

pensamentos e a comunicação com os outros (HARMELING, 2011), negociando com os 

parceiros e mantendo-se aberto às contingências e às possibilidades (SCHWEIZER; 

VAHLNE; JOHANSON, 2010). 

Sarasvathy (2008) afirma que usou o termo effectuation com um significado inverso 

daquele do termo causation, que representa a lógica preditiva, uma vez que o termo 

effectuation está enraizado na percepção de que os seres humanos são a causa do futuro e, 

portanto, este pode ser controlado e/ou criado por meio da ação humana consensual. 

Desse modo, a teoria Effectuation sugere que, em situações de incerteza, o 

empreendedor adota uma lógica de decisão diferente da lógica causal associada ao modelo 

tradicional de tomada de decisão, baseado no planejamento e na análise das atividades em 

direção a objetivos predefinidos (MTHANTI e URGAN, 2014). 

Assim, adota-se uma forma de controle não-preditiva, baseada nos meios disponíveis, 

nas perdas aceitáveis, em pré-acordos de parcerias e no aproveitamento das contingências, ao 

invés de se focar na predição do futuro (MORRISH, 2009; WILTBANK et al., 2009; 

GABRIELSSON e GABRIELSSON, 2013; BLAUTH; MAUER; BRETTEL, 2014; 

GALKINA e CHETTY, 2015). 
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Segundo Sitoh, Pan e Yu (2014) a teoria Effectuation sugere princípios que revertem 

as práticas tradicionais de tomada de decisão. Sarasvathy (2008) propõe uma perspectiva que 

vai ao encontro da ótica contemporânea de compreensão do empreendedorismo, a qual 

engloba interpretações multidisciplinares. 

Machado e Nassif (2014) atribuem ao tomador de decisão (empreendedor) o papel de 

agente relacional, atuando em networks e sendo capaz de construir negócios e oportunidades 

por meio de recursos pessoais e sociais e do empenho do gestor em aprimorar as operações 

com o do aumento da eficiência (SCHWEIZER; VAHLNE; JOHANSON, 2010). 

Segundo Sarasvathy (2008, p. 73): 

 

Problemas causais são problemas de decisão; problemas effectuais são 

problemas de design. A lógica causal nos ajuda a escolher; a lógica 

effectual nos ajuda a construir. As estratégias causais são úteis quando 

o futuro é previsível, os objetivos são claros, o ambiente é 

independente das nossas ações; estratégias effectuais são úteis quando 

o futuro é imprevisível, os objetivos não são claros o ambiente é 

direcionado pela ação humana. O ator casual age com base em um 

efeito que quer e pergunta: O que eu devo fazer para alcançar este 

objetivo específico? O effectuator inicia com os seus meios e 

pergunta: O que eu posso fazer com os meios que possuo? E então 

novamente pergunta. O que eu posso fazer com eles? 

 

Para Sarasvathy (2001a, 2008) e Nummela et al. (2014), as lógicas causal e effectual 

coexistem, se sobrepõem e se entrelaçam, de acordo com os diferentes contextos das ações e 

decisões envolvidas, o que foi corroborado pelo resultado dos trabalhos de Harms e Schiele 

(2012), Faia, Rosa e Machado (2014) e Sitoh, Pan e Yu (2014). 

 

2.2.3 O raciocínio effectual 

 

Sarasvathy (2008), define “lógica” como sendo um conjunto de ideias, consistentes 

internamente, que formam uma base clara para a ação no mundo. Dessa forma, afirma que a 

lógica causal, que é utilizada por ela como contraste em relação à lógica effectual, baseia-se 

na premissa de que, na medida em que se pode predizer o futuro, pode-se controlá-lo. A 

lógica effectual baseia-se na premissa de que, na medida em que se pode controlar o futuro, 

não é necessário predizê-lo (SARASVATHY, 2003). De acordo com Sarasvathy (2001a, 

2001b), o raciocínio da lógica causal representa uma abordagem norteada pela definição de 

um objetivo, a partir do qual o indivíduo seleciona os meios necessários para obter o efeito 

definido a priori.  
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Para Faia, Rosa e Machado (2014), na abordagem causal a oportunidade é fruto da 

avaliação analítica da informação, sendo que as oportunidades identificadas determinam os 

rumos a seguir (HARMELING, 2011). Portanto, com a disponibilidade de informações 

confiáveis, as probabilidades para resultados específicos podem ser predefinidas, o que 

configuraria para a lógica causal, um caso de tomada de decisão (BLAUTH; MAUER; 

BRETTEL, 2014). 

Conforme essa abordagem, o indivíduo avalia e seleciona as oportunidades que 

poderão maximizar a expectativa de retorno do empreendimento e se engaja em atividades de 

planejamento e análise, enquanto busca explorar seus recursos e conhecimentos preexistentes, 

em direção ao alcance do objetivo predefinido (CHANDLER et al., 2011). Vide figura 3. 

 

Figura 3 – Pensamento gerencial – Raciocínio Causal 

 
          Fonte: Adaptado de Sarasvathy (2001b) 

 

Todavia existe uma variação do raciocínio causal, denominado raciocínio causal 

criativo que envolve a criação de novas alternativas para alcançar o objetivo previamente 

definido. Vide figura 4. 
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Figura 4 – Pensamento estratégico – Raciocínio Causal Criativo 

 
Fonte: Adaptado de Sarasvathy (2001b) 

 

Segundo Sarasvathy (2008), embora a lógica criativa seja frequentemente utilizada no 

pensamento estratégico, ela pode ser utilizada ou não na lógica causal, enquanto o 

pensamento criativo representa a essência da criação na lógica effectual. Portanto, a 

abordagem effectual consiste em uma lógica em qual a partir dos meios disponíveis, o 

indivíduo analisa quais efeitos poderão ser criados com aqueles recursos. Vide figura 5. 

 

Figura 5 – Pensamento empreendedor – Raciocínio Effectual 

 
Fonte: Adaptado de Sarasvathy (2001b) 

 

Para Sarasvathy (2001b), na abordagem effectual a lógica de raciocínio se inicia com 

determinado conjunto de meios, que permite o surgimento de metas de forma contingenciada 

ao longo do tempo, a partir da imaginação e de diversas aspirações daquele que inicia o 

empreendimento e das pessoas com as quais ele interage. 
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Ainda de acordo com Sarasvathy (2001a, p. 250), a “vida humana está repleta de 

contingências que não podem ser facilmente analisadas e previstas, só podem ser apreendidas 

e exploradas” e, por esse motivo, os processos da teoria Effectuation são muito mais 

frequentes e muito mais úteis para compreender as esferas da ação humana e lidar com elas. 

De acordo com Schweizer, Vahlne e Johanson (2010) e Harmeling (2011) a 

contingência opera de diversas formas na geração e exploração de oportunidades, pois ao 

fechar uma janela pode facilmente abrir diversas outras. 

Portanto a lógica effectual é particularmente útil em situações em que a ação humana é 

o fator predominante na modelagem do futuro (SARASVATHY, 2001a; SARASVATHY, 

2004; MORRISH, 2009; ORRISHCORNER e HO, 2010; GABRIELSSON e POLITIS, 

2011). Como exemplo, pode-se afirmar, com base na perspectiva da teoria Effectuation, que o 

mercado de determinada empresa é formado por um conjunto de pessoas aptas e dispostas a 

comprometer a quantidade necessária de recursos e capacidades para mantê-lo, ao invés de se 

adotar a perspectiva de que o mercado para uma empresa seja representado pelo universo de 

possíveis consumidores. 

Desse modo, pelo fato de a lógica effectual não assumir a existência de um mercado 

preexistente, por basear-se na ideia de que o mercado que se cria ou fundamenta-se nas 

pessoas que se é capaz de reunir, assim o mercado na verdade, é o resultado de configurações 

estáveis de massas críticas de partes interessadas que, ao se unirem-se transformam as saídas 

da imaginação humana na construção e realização de suas aspirações, pelos meios 

econômicos (SARASVATHY, 2004). 

Segundo Sarasvathy (2001b), a lógica effectual é dependente das pessoas, enquanto a 

causal é dependente do efeito que se pretende obter, que foi previamente escolhido, pois, na 

lógica causal, a escolha das pessoas que irão participar do empreendimento será delimitada 

pelo efeito que foi determinado em um segmento-alvo dentro de um mercado preexistente.  

No entanto, de acordo com a lógica effectual, os tomadores de decisão não podem 

esperar para encontrar as pessoas certas, mas devem esforçar-se continuamente para atrair as 

pessoas certas e para aprender a desenvolvê-las e aprimorá-las dentro de “seus próprios 

quintais” (SARASVATHY, 2001b; SARASVATHY, 2004; WILTBANK, et al., 2009). 

Sob essa lógica, as decisões sobre qual caminho seguir ocorrem ao empreendedor de 

acordo com as perdas aceitáveis, mantendo-se ele flexível, utilizando experimentações e 

buscando manter o controle sobre o futuro por meio de alianças e pré-acordos, com 

potenciais, fornecedores, consumidores e concorrentes (CHANDLER et al., 2011; BLAUTH; 
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MAUER; BRETTEL, 2014), ao invés de terem como base a análise e a seleção das 

alternativas que teriam a maior expectativa de retorno. 

Conforme González, Añez e Machado (2011, p. 145), a lógica effectual “se sustenta 

em uma visão de mundo — e dos ambientes de negócio — como uma realidade em 

construção, cuja modelagem considera a ação humana extremamente importante”.  

Ao utilizar a lógica effectual, o indivíduo trabalha em coisas que estão sob seu 

controle e se esforça para expandir a abrangência de coisas que pode controlar, eliminando a 

necessidade de prever o futuro, pelo menos nos estágios iniciais de construção de um novo 

empreendimento (WILTBANK et al., 2009). Essa situação se assemelha ao momento atual de 

adoção de práticas de BYOD no ambiente organizacional, que envolve diversas incertezas e 

ambiguidades, as quais levam a uma realidade em construção pela ação de usuários e gestores 

de TI. 

De acordo com Sarasvathy (2001b, 2003), também deve-se considerar que a adoção da 

lógica effectual não necessariamente aumenta a probabilidade de sucesso de novas empresas, 

mas reduziria os custos do fracasso, ao permitir que ele ocorra mais cedo e em níveis mais 

baixos de investimento. 

Esse pensamento que relaciona o sucesso ao fracasso vai ao encontro da ideia da arte 

de aprender e sobreviver às falhas, e acumular êxitos ao longo do tempo. E nestas idas e 

vindas é que os artefatos econômicos, como, produtos, empresas e mercados, são criados, 

graças às aspirações humanas, as quais dariam à economia a capacidade de imaginar 

(SARASVATHY, 2002; MORRISH, 2009). 

Afinal, antes de existirem os produtos e os mercados, existiram as aspirações 

humanas, por intermédio das quais os indivíduos imaginam, alavancam, redefinem, 

manipulam e transformam qualquer e todos os materiais à mão (SARASVATHY e DEW, 

2005b; SARASVATHY e DEW, 2013). Essas ações são resultantes de um processo dinâmico 

e interativo da ativação e promoção daquilo que é, em si, precisamente e simplesmente, 

especificado por criaturas cognitivamente limitadas, cuja visão e introspecção estão longe da 

omnisciência (SARASVATHY e DEW, 2013). 

 

2.2.4 Os princípios das lógicas effectual e causal presentes na teoria Effectuation  

 

Como toda teoria, a teoria Effectuation tem princípios elementares originados da 

observação científica de fatos naturais e da análise de hipóteses, que são apresentados na 

figura 6, de acordo com Sarasvathy (2001a, 2001b, 2003, 2008), a saber: 
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a. perda aceitável, em vez de risco aceitável: na abordagem causal o foco está na 

maximização do potencial de retorno promovido pela tomada de decisão, por meio 

da adoção de estratégia de otimização; na abordagem effectual o tomador de 

decisão predetermina quanta perda seria suportável e se concentra no maior 

número de estratégias possível, dada a limitação dos meios disponíveis. Desse 

modo, ele prefere opções que possam criar outras no futuro, em vez das que 

promoveriam o máximo de retorno no presente; 

 

b. parcerias estratégicas, em vez de análises da concorrência (crazy-quilt principle): 

na abordagem causal, enfatiza-se a análise detalhada da concorrência; na effectual, 

enfatiza-se a realização de alianças estratégicas e pré-acordos entre as partes 

interessadas, como uma forma de reduzir e/ou eliminar incertezas e constituir 

barreiras à entrada da concorrência; 

 

c. exploração de contingências, em vez de conhecimento preexistente (lemonade 

principle):  a abordagem causal seria preferível nos casos em que há 

conhecimentos preexistentes, por exemplo, perícia em uma tecnologia nova 

específica; a effectual seria preferível para a exploração de contingências que 

surgem ao longo do tempo; 

 

d. controle de um futuro imprevisível, em vez de se prever um futuro incerto (pilot-

in-the-plane principle): a abordagem causal enfatiza aspectos previsíveis de um 

futuro incerto, adotando-se a lógica de que na medida em que se pode predizer o 

futuro, pode-se controlá-lo; a effectual enfatiza os aspectos controláveis de um 

futuro incerto e adota a lógica de que na medida em que se pode controlar o futuro, 

pode-se predizê-lo.  

 

De acordo com o primeiro princípio, o das perdas aceitáveis, vale ressaltar que a 

avaliação da perda depende tanto do projeto que será implementado quanto do estágio da vida 

e das circunstâncias que envolvem o tomador de decisão, por exemplo, as condições 

financeiras e as perspectivas sobre o nível de comprometimento do grupo em relação a uma 

piora do cenário organizacional (SARASVATHY, 2008). Conforme esse princípio, o 

empreendedor combina as perdas aceitáveis com as partes interessadas no projeto e com sua 

habilidade de moldar e construir novas oportunidades, que é o ponto chave na escolha de 

novos empreendimentos. 

Com a aplicação do princípio das perdas aceitáveis, o tomador de decisão pode reduzir 

o risco de novos empreendimentos, concentrando-se em controlar cenários desfavoráveis e 

encontrar maneiras de chegar ao mercado com gasto mínimo de recursos — por exemplo, 

tempo, esforço e dinheiro —, com o auxílio da habilidade de escolha de parceiros 

interessados, considerando a proximidade geográfica ou sociocultural, que ajudarão a moldar 

e contruir novas oportunidades de mercado que serão decisivas para a ecolha de novos 
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empreendimentos (SARASVATHY; SIMON; LAVE, 1998; SARASVATHY e DEW, 2008; 

SARASVATHY, 2008; PITSO e LEBUSA, 2014). 

Nesse momento, cada membro que integra as partes interessadas contribui com um 

conjunto de restrições sobre quais transformações poderão ser realizadas a partir dos recursos 

iniciais, além dos recursos oriundos de quem ele é, o que sabe e quem conhece 

(SARASVATHY, 2004). 

O segundo princípio das parcerias estratégicas indica que, ao adotar a lógica effectual, 

o tomador de decisão enfatiza as alianças e os pré-acordos realizados com os interessados no 

empreendimento, como forma de eliminar as incertezas e estabelecer barreiras de entrada para 

a concorrência. Segundo Sarasvathy e Dew (2008), esses acordos são possíveis graças ao que 

se entende por altruísmo inteligente, que é essencial para o estágio inicial da lógica effectual, 

considerando-se que sob essa perspectiva, o empreendedor aborda todos os interessados no 

empreendimento. 

Conforme Simon (1993), de acordo com a teoria da evolução o altruísmo representa o 

comportamento pelo qual o indivíduo reduz sua capacidade adaptativa enquanto reforça a 

capacidade de adaptação de outros indivíduos. Se a capacidade do grupo superar as perdas 

sofridas pelo indivíduo, aumentam as perspectivas de sobrevivência do grupo na competição 

com outros grupos. Segundo o autor, os seres humanos não conseguem otimizar seu 

comportamento adaptativo porque são incapazes de adquirir o conhecimento e mensurar o que 

os levaria à otimização, uma vez que não conhecem todas as alternativas que estão 

disponíveis para a ação, por terem apenas informações incompletas e incertezas acerca das 

variáveis ambientais do presente e do futuro, que determinarão as consequências de suas 

escolhas no futuro. 

Essas limitações integram o conceito de racionalidade limitada, segundo o qual os 

seres humanos apenas são capazes de realizar mensurações aproximadas em relação às 

decisões a tomar, no sentido de atingir a otimização da adaptação às circunstâncias, em 

virtude das limitações cognitivas que na melhor das hipóteses, permitem apenas otimizações 

momentâneas (SARASVATHY, 2003). 

Simon (1993, p. 156) afirma que, em virtude da racionalidade limitada, “a docilidade 

contribui para a adaptação dos seres humanos à competição evolutiva”. Entenda-se por 

docilidade a tendência a depender de sugestões, recomendações, persuasão e das informações 

obtidas pelos canais sociais, como uma grande base para a realização das escolhas. 

Conforme o autor, em grande medida faz-se o que se faz porque se aprendem com 

aqueles que estão ao redor, não por causa das próprias experiências sobre o que é bom ou 



60 

ruim para si mesmo. Essas influências sociais geralmente originam orientações para o próprio 

bem do indivíduo e as informações contidas nessas orientações são, de longe, melhores que 

aquelas que poderiam ser reunidas por ele de forma independente; em consequência, ele 

apresenta uma grande medida de docilidade.  

Então, em virtude da racionalidade limitada, o indivíduo age de forma dócil e com isso 

aprimora sua capacidade de adaptação, que contribuirá para o sucesso do grupo, mediante um 

comportamento altruístico. Essa limitação faz parte do cenário atual em relação à adoção de 

práticas de BYOD, em vista da necessidade de interação entre os envolvidos no processo, 

sejam agentes internos — usuários e gestores de TI — sejam externos, como parceiros que 

vierem a integrar o processo, todos aprimorando-o com o compartilhamento de suas próprias 

experiências, por exemplo, sobre sucessos ou fracassos anteriores na tentativa de implementar 

tais práticas. 

Segundo Simon (1993, p. 157), “sociedades que induzem o altruísmo em indivíduos 

dóceis sobreviverão na competição com aquelas que não o fazem”, assim, o altruísmo 

consiste em influenciar outros a se comportarem de forma altruística. Com isso, chega-se ao 

conceito de “altruísmo inteligente”, aquele pelo qual o indivíduo saberia discriminar melhor 

as orientações que seriam úteis para a adequação e os pareceres que recomendam o altruísmo. 

Fazendo essa discriminação, o indivíduo seria menos altruístico do que aquele que não a 

realiza — altruísmo não inteligente —, porém seria mais altruístico do que o indivíduo que 

adota o comportamento egoísta.  

Isso levaria o altruísta inteligente a se beneficiar mais da docilidade do que o não 

inteligente. Dessa forma, segundo Simon (1993, p. 158), “desde que a racionalidade limitada 

não seja eliminada, o altruísmo sobreviverá”. Todavia, conforme Karri e Goel (2008), os 

indivíduos podem diferenciar-se em relação aos níveis de altruísmo apresentados, em virtude 

da heterogeneidade dos grupos, instabilidade de cada um e do contexto. 

De fato, como representação do altruísmo inteligente, a seleção das parcerias é 

realizada não com base em uma pré-seleção de empreendimentos ou de objetivos propostos 

nestes, mas com base nos acordos reais dos interessados em participar ativamente na 

modelagem da empresa, sem levar-se em conta os custos de oportunidade quanto aos 

possíveis interessados que podem ou não ingressar mais tarde e excluindo-se aqueles que 

participariam de forma oportunista, a fim de satisfazer interesses próprios (SARASVATHY, 

2004; SARASVATHY, 2008). 

Ao adotar a lógica effectual, o decisor busca focar seus esforços na construção de uma 

imagem do futuro com base em uma série de interações dinâmicas entre os interessados 
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envolvidos no processo de tomada de decisão (NASSEN e LASSEN, 2012; SARASVATH e 

DEW, 2013), ao invés de elaborar uma visão de futuro e, em seguida, tentar forçá-la ou 

vendê-la aos interessados pretendidos. 

Notadamente, conforme Sarasvathy e Dew (2005b), a ambiguidade é o ponto de 

partida para que sejam criadas as oportunidades, como resultado da variedade de interações 

dos envolvidos na situação. Contudo, as partes envolvidas devem estabelecer acordos — tanto 

em relação ao artefato quanto aos interessados — muitas vezes, decorrentes da docilidade dos 

indivíduos (SARASVATHY, 2004; SARASVATHY e DEW, 2005b). 

Para Sarasvathy (2008), é justamente o fato de a organização não estar ligada a um 

mercado específico que permite a participação dos interessados na construção de parcerias 

que convirjam para atuação em novos mercados ou na determinação de mercados específicos 

em que o novo empreendimento irá transformar-se. 

O terceiro princípio da exploração de contingências alia-se ao ditado popular de que 

quando “a vida der limões, deve-se fazer uma limonada”. Segundo a lógica causal o modelo 

de negócio deve ser definido no sentido de evitar o inesperado ou de alcançar objetivos 

predefinidos a despeito das contingências. Já a lógica effectual considera os imprevistos como 

oportunidades para exercer o controle sobre situações emergentes, ao considerar que o 

tomador de decisão inicia o processo sem noção acerca de objetivos, tendo que estabelecer 

planos de uma forma incremental, utilizando a incerteza e informações contingenciais como 

recurcos para chegar a objetivos, ao invés de se basear em metas como fatores determinantes 

para a escolha e a aquisição de recursos (SARASVATHY, 2008). 

Segundo Sarasvathy (2003, 2008), nos modelos formais o inesperado é, muitas vezes, 

associado a situações que correspondem a erros, no entanto, para a lógica effectual, o 

inesperado representa um recurso para a criação de oportunidades ou de valor, mas apenas se 

é abordado de forma criativa e com instrumental adequado, os quais, quando combinados com 

os recursos existentes, resultam na criação de novas possibilidades, graças a uma estrutura, ou 

cultura, ou conjunto de competências e experiências, resultantes de relações humanas, que 

modelam as aspirações dos indivíduos, por meio de interações com o tempo, com o espaço e 

com as tecnologias que as envolvem. 

Com o quarto princípio, o do controle de um futuro imprevisível, que diz respeito à 

ausência de controles voltados para a predição do futuro por parte do tomador de decisão, a 

lógica effectual estabelece um raciocínio útil para áreas em que a ação humana é o fator 

predominante na modelagem do futuro (SARASVATHY, 2008). 



62 

Essa ação humana é importante para a adoção de práticas de BYOD, ao modelar o 

ambiente interno da organização, o que auxiliaria na construção de uma estrutura adequada 

para o funcionamento das práticas, em um ambiente cercado por incertezas, ambiguidades e 

carências de informações sobre o que seria ou não importante considerar para o êxito das 

decisões. 

Com a abordagem effectual, presume-se que, no estágio inicial dos empreendimentos, 

ao auto selecionar os parceiros interessados, consegue-se uma verdadeira forma de modelar os 

novos mercados e empreendimentos que virão, considerando-se que eles são inevitáveis e não 

seriam predeterminados por leis ou comportamentos de mercado ou por forças sociais 

invariáveis. 

Sarasvathy (2008) apresenta ainda um quinto princípio, the bird-in-hand, que 

corresponde ao momento da lógica effectual em que o tomador de decisão depara com um 

conjunto de meios que serão utilizados para a criação de novos fins, ou efeitos. Esses meios 

são inerentemente imprevisíveis no início do processo, considerando-se que estão centrados 

na ação humana e dependem de quais atores farão parte e do comprometimento mútuo que 

terão com eles nessa fase inicial, o que forjará a rede das partes interessadas que, 

eventualmente, transformará a realidade atual em um novo mercado ou artefato 

(SARASVATHY, 2004). 

Esse princípio está muito ligado às perdas aceitáveis e reforça a ideia de que, enquanto 

o modelo causal consiste na posse de muitos recursos empregados para o alcance de um 

objetivo predefinido, o effectual considera que um recurso pode ser empregado para o alcance 

de muitos objetivos que estão por ser definidos. Em poucas palavras, a lógica effectual 

considera a criação de diferentes fins, independentemente do objetivo inicial com o qual o 

indivíduo tenha iniciado o processo de tomada de decisão. 

De acordo com a teoria Effectuation, ao adotar a lógica effectual o indivíduo considera 

três categorias de recursos para o processo de tomada de decisão: a) sua identidade – quem eu 

sou?; b) sua base de conhecimento – o que eu sei? e c) sua rede social – quem eu conheço? 

Deve-se frisar que estes recursos não são independentes e nem mutuamente excludentes, 

sendo importante compreender de que forma eles interferem nas preferências daquele que 

toma a decisão e como este lida com eles durante o processo. 
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Figura 6 – Princípios que embasam a teoria Effectuation 

 
       Fonte: Sarasvathy (2001a, 2001b, 2003, 2008)   
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Esses princípios podem ser relativamente estáveis em curto prazo, porém, ao longo do 

tempo, devem assumir graus variáveis, considerando-se a justaposição das abordagens causal 

e effectual, já que, em determinado momento, o indivíduo pode ter algumas preferências 

claras e ordenadas (o que é compatível com o raciocínio causal) e em outro, algumas 

aspirações vagas e desarticuladas (o que é compatível com o raciocínio effectual) (AUGIER e 

SARASVATHY, 2003).  

 

2.2.5 Modelo dinâmico do processo 

 

A fim de explicitar as especificidades de cada uma das abordagens do processo de 

tomada de decisão, Sarasvathy (2001a) apresenta um quadro comparativo sobre os processos 

causal e effectual. Vide quadro 5: 

 

Quadro 5 - Comparativo entre os processos das lógicas causal e effectual 
Categorias de diferenciação Lógica causal Lógica effectual 

Dados Os resultados são dados Alguns meios e ferramentas são 

dados 

Critérios para tomada de decisão Ajuda a escolher entre meios 

para se alcançar o efeito dado 

 

Critério de seleção baseado em 

retornos esperados 

 

Efeito-dependente: escolha de 

meios é direcionada pelas 

características do efeito que o 

tomador de decisão quer criar e 

seu conhecimento de possíveis 

meios 

Ajuda a selecionar entre efeitos 

que podem ser criados a partir 

dos meios dados 

Critério de seleção baseado em 

perdas toleráveis ou risco 

aceitável 

Ator-dependente: dados os 

meios específicos, a escolha do 

efeito é direcionada pelas 

características do ator e suas 

habilidades de descobrir e usar 

contingências 

Competências empregadas Excelente para explorar 

conhecimento 

Excelente em explorar 

contingências 

Contexto de relevância Mais presente na natureza 

Mais útil em ambientes estáticos, 

lineares e independentes 

Mais presente em ações humanas 

Premissa explícita de ambientes 

dinâmicos, não-lineares e 

ecológicos 

Natureza do que não se pode 

conhecer 

Foco nos aspectos previsíveis de 

um futuro incerto 

Foco nos aspectos controláveis 

de um futuro não previsível 

Lógica central Na medida em que se pode 

predizer o futuro, pode-se 

também controlá-lo 

Na medida em que se pode 

controlar o futuro, não é 

necessário predizê-lo 

Resultados Participação de mercado em 

mercados existentes por meio de 

estratégias competitivas 

Novos mercados criados por 

meio de alianças e outras 

estratégias cooperativas 

Fonte: Sarasvathy (2001a, p. 251) 

 

Desse modo, ao analisar as interações das duas abordagens, a autora propõe a base 

para a teoria Effectuation, que envolve a exploração de contingências sob uma lógica em que 
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o processo de tomada de decisão considera: a) um delimitado conjunto de meios; b) um 

conjunto de efeitos ou possíveis linhas gerais de atuação; c) restrições sobre os possíveis 

efeitos, em virtude do ambiente ou de suas contingências; e d) critérios para seleção dos 

efeitos. 

Conforme Sarasvathy (2001a), na literatura sobre o processo de tomada de decisão a 

anatomia de uma decisão envolve: a. um objetivo predefinido a ser alcançado ou uma decisão 

a ser tomada; b. um conjunto de alternativas de meios ou causas (que poderão ser geradas a 

partir do processo de decisão); c. restrições em relação aos meios, impostas pelo ambiente; d. 

critérios para seleção dos meios, baseados, frequentemente, na expectativa de maximização 

do retorno em relação ao objetivo. 

No caso de uma tomada de decisão que envolva a lógica effectual, o processo seria 

composto por: a. um conjunto de meios, que, em geral, consistem em características do 

tomador de decisão; b. um conjunto de efeitos ou possíveis operacionalizações das aspirações 

generalizadas; c. restrições e oportunidades em relação aos possíveis efeitos, geralmente 

decorrentes da limitação de meios assim como do meio ambiente e suas contingências; d. 

critérios para seleção dos efeitos, baseados em perdas ou riscos aceitáveis, relacionados aos 

meios disponíveis. 

Conforme Corner e Ho (2010), a percepção desses meios é idiossincrática, abrangendo 

as habilidades, os recursos e as pessoas que poderão auxiliar o tomador de decisão a resolver 

sua questão de interesse. 

Ao utilizar a lógica effectual, o processo de tomada de decisão inicia-se com 

aspirações generalizadas, as quais o decisor tentará satisfazer, por meio dos recursos 

disponíveis no momento (quem ele é, o que ele sabe e quem ele conhece), para atingir 

objetivos que não são claramente visíveis, em princípio, por intermédio do processo 

effectuation, que permanece flexível e tira vantagem das contingências ambientais que 

possam surgir e do aprendizado mediante o avanço no processo (SARASVATHY, 2008, 

WILTBNAK et al., 2009; SCHWEIZER; VAHLNE; JOHANSON, 2010; PERRY; 

CHANDLER; MARKOVA, 2012; GABRIELSSON e GABRIELSSON, 2013). 

Na figura 7, Sarasvathy e Dew (2005a, 2005b) apresentam um modelo dinâmico de 

como o empreendedor transforma a realidade existente em novos mercados por meio de uma 

cadeia de interações entre os atuais interessados, ao longo do tempo, que levam à realização 

de acordos para um projeto em potencial, que é determinado pelo próprio processo de angariar 

esses compromissos.  
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Nesse modelo, pode-se perceber, mais uma vez, o contraste da lógica effectual em 

relação à causal, a qual inicia a exploração de um novo mercado por meio da identificação ou 

descoberta de uma oportunidade, seguida por uma série de ações para explorá-la. 

Dessa maneira, a abordagem causal adotaria um conjunto padrão de tarefas, a saber: a) 

desenvolvimento de um plano de negócios baseado em uma extensa pesquisa de mercado; b) 

aquisição de recursos e interessados na implementação do plano; c) adaptação às mudanças do 

ambiente ao longo do tempo, visando à criação e à manutenção de uma vantagem competitiva 

(SARASVATHY, 2004). 

Conforme Sarasvathy (2001b) os melhores empreendedores são aqueles capazes de 

transitar em ambas as lógicas e utilizá-las bem.  No entanto verifica-se que nas fases iniciais 

de um empreendimento, a abordagem effectual se ajusta melhor que a causal. 

Conforme Sarasvathy e Dew (2005a), na abordagem effectual o início das atividades 

da empresa se dá com base em quem os empreendedores são, no que eles sabem, em quem 

eles conhecem, e naquilo que eles podem fazer. Porém mais importante do que o que eles 

podem fazer é convidar as pessoas que conhecem, a tomarem parte das negociações e acordos 

que darão início à empresa. 

Ao contrário do raciocínio causal, que ganha vida por meio de um planejamento 

cuidadoso e execução posterior, a lógica de raciocínio effectual baseia-se na execução, 

durante a qual planos são feitos e desfeitos, e revisados e reformulados, por meio da ação e da 

interação com outras pessoas ao longo do tempo (SARASVATHY. 2001b, PELOGIO et al., 

2013; FAIA; ROSA; MACHADO, 2014). 

Nesse sentido, não é a oportunidade identificada que orienta a seleção dos parceiros 

nessa empreitada; em vez disso, são aqueles que integram a empresa, juntamente com as 

contingências que ocorrem ao longo do tempo, que determinam as oportunidades que serão 

criadas (SARASVATHY, 2008; SCHWEIZER; VAHLNE; JOHANSON, 2010; CORNER e 

HO, 2010; HAEFLIGER; JÄGER; KROGH, 2010; POLITIS; WINBORG; DAHLSTRAND, 

2010; GABRIELSSON e GABRIELSSON, 2013).  

Para Sarasvathy (1997), os interesses dos grupos concorrentes são mutuamente 

reconciliados por meio de uma vontade de viver com soluções aceitáveis, o que condiz com o 

comportamento altruísta inteligente. 

De acordo com a teoria Effectuation, no primeiro ciclo amplia-se e reforça-se o 

conjunto de recursos disponíveis para os grupos das partes interessadas, e o segundo ciclo 

representa a convergência dos objetivos das partes interessadas, muitas vezes diversos e até 

mesmo conflitantes, para objetivos específicos, tornando-se cada vez mais bem definidos e 
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menos flexíveis e transformando-se em um artefato effectual social (AUGIER e 

SARASVATHY, 2003; SARASVATHY, 2004; SARASVATHY e DEW, 2005b). 

Além da criação do artefato, essas interações também são úteis para a resolução do 

problema de alinhamento das preferências e crenças dos envolvidos no processo, ao longo do 

tempo (SARASVATHY e DEW, 2005b). Vide figura 7. 

 

Figura 7 – Modelo dinâmico da abordagem effectual 

 

Fonte: Sarasvathy e Dew (2005a; 2005b) 

 

Para Sarasvathy e Dew (2005b), em situações em que os objetivos não estão claros, os 

indivíduos, às vezes, justificam suas ações e decisões em termos de sua identidade, ou seja, de 

sua maneira própria de ver, sentir e reagir ao mundo, a qual é livremente escolhida ou 

originária de fatores socioculturais e que auxiliam na construção das preferências quando 

estas não existem. 

Assim, o início do processo sob a lógica effectual acontece a partir da avaliação dos 

meios disponíveis — quem eu sou (gostos, traços, habilidades); o que eu sei (educação, 

experiência e outros tipos de conhecimentos prévios); e quem eu conheço (redes sociais e 

profissionais) —, e as ações do indivíduo consistem em coisas que ele pode fazer e acredita 

que vale a pena fazer (SARASVATHY, 2004; SARASVATHY, 2008; SARASVATHY e 

DEW, 2013). 

Uma das primeiras coisas que o indivíduo faz é interagir com outras pessoas — 

interações locais e contingenciais —, e algumas dessas interações resultam em acordos em 
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relação ao novo empreendimento e a seus riscos – effectual network. Esse compromisso 

mútuo é a primeira ligação estabelecida para transformar a realidade existente em um novo 

mercado ou artefato, mas não de uma forma preditiva (SARASVATHY, 2008; 

HARMELING, 2011; YUSUF e SLOAN, 2015). 

Para Anderson, Dodd e Jack (2010), as networks consistem em alianças estratégicas, 

socialmente construídas, as quais, além de possibilitarem a realização de ações, também 

seriam importantes para a instituição de mudanças, o desenvolvimento e a criação do futuro. 

Conforme Sarasvathy (2004), as networks podem iniciar-se de três formas: a. por 

acaso; b. por de algum caminho, de forma dependente, de forma intencional ou não 

intencional; c. a partir da ativação deliberada de uma rede já existente, quer seja no que diz 

respeito à realização de um objetivo predeterminado (início causal) que à imaginação de 

maneiras de explorar uma rede existente (início effectual). Porém, cada interessado envolvido 

no processo traz consigo novos meios e novos objetivos para o empreendimento, e isso faz 

com que ocorram dois ciclos opostos: um de expansão e outro de convergência dos recursos 

(SARASVATHY, 2008). Os que são envolvidos no processo não são predeterminados, eles 

emergem das interações que ocorrem ao longo do próprio processo (KALINIC; 

SARASVATHY; FORZA, 2014). 

Com o ingresso de novos membros no processo de tomada de decisão, além de novos 

recursos — quem eles são, o que eles sabem e o que eles conhecem —, eles trazem consigo 

um conjunto de restrições sobre como o processo deve seguir em relação ao novo 

empreendimento, e essas restrições influenciam na modelagem do processo e fazem com que 

as transformações passem a ocorrer com cada vez menos intensidade, o que representa a 

convergência dos recursos (SARASVATHY, 2008; KALINIC; SARASVATHY; FORZA, 

2014). 

Os participantes que compõem a network selecionada para contribuir na modelagem 

do empreendimento devem ser hábeis em negociar o formato do artefato que será criado, já 

que não conhecem previamente no que a junção dos recursos irá transformar-se, sendo que em 

nenhum momento, cada indivíduo envolvido no processo effectual deve investir mais do que 

considera aceitável perder (SARASVATHY, 2004; SARASVATHY, 2008). Com o tempo, a 

network crescerá e englobará, mais e mais, o mundo externo, tendendo a tornar-se menos 

effectual com sua eventual aglutinação em um novo mercado ou artefato, como resultado das 

experiências ocorridas durante o processo. 

No entanto, todas as criações artificiais resultantes da lógica effectual estão sujeitas a 

forças dialéticas do ambiente interno e do externo. O novo mercado ou artefato criado a partir 
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da lógica effectual não é resultado apenas da ação de uma pessoa, mas de uma cadeia de 

interações — network — as quais geraram acordos que formam a interface entre o ambiente 

interno (membros atuais) e o externo (não membros atuais), e a todo o momento essa rede de 

relações é impactada por três fatores (SARASVATHY, 2004; SARASVATHY, 2008):  

 

a. interações que se consolidam em acordos reais adicionais — determinam a 

realização de novas parcerias para a effectual network assim como a forma inicial 

do artefato e suas transformações posteriores, representando o ingresso do mundo 

externo na network, por meio de seus participantes; 

 

b. interações que não são consolidadas em acordos — enquanto cada compromisso 

transforma a realidade atual em recursos de um novo artefato, compromissos 

rejeitados apontam limites para a transformação e sinalizam alternativas finitas a 

serem exploradas; 

 

c. elementos exógenos que não são negociáveis — consistem em choques (positivos 

ou negativos) — por exemplo, referentes a macroeconomia/ambiente regulatório ou 

regime tecnológico, assim como contingências internas provocadas pela saída de 

um elemento importante da network. 

 

Em relação ao segundo tipo de interação, os membros da effectual netwok poderão 

comportar-se de uma das três formas: a) ignorar e continuar a construir a network de forma 

effectual (transformação); b) explorar alternativas para ampliar a network de forma effectual 

(exploração); ou c) declarar concluída a transformação effectual e começar a competir com 

mercados alternativos (exploitation). 

Desse modo, Sarasvathy (2008, p. 109) afirma “que o coração da dinâmica do modelo 

é a noção de acordos effectuais” que possuem as seguintes características: a. concentram-se 

em aspectos que são controláveis, sobre o futuro e sobre o ambiente externo, 

independentemente de sua previsibilidade, e repudiam informações preditivas que não possam 

ser encapsuladas em aspectos controláveis; b. cada effectuator compromete-se apenas com o 

que ele (ou ela) pode dar-se o luxo de perder, e não com o que pode ser calculado como 

necessário para atingir retornos-alvo, ou resultados; c. os objetivos da network são 

deterninados por aqueles que fazem acordos reais e pelo que eles negociam; metas 

preexistentes não determinam quem vem a bordo; d. com o aumento dos meios disponíveis 

para a network, as metas tornam-se cada vez mais restritas; e. a chave para o processo não é a 

seleção entre as alternativas (sejam elas alternativas de fins ou de meios), mas a 

transformação da realidade existente em novas alternativas (SARASVATHY, 2003). 
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Tais acordos podem ser asumidos por diversas razões — inclusive em virtude de 

preferências preexistentes; a docilidade, paixões e convicções, de interesses pessoais, diversão 

ou entusiasmo pela superação da apatia sendo que a realização desses compromissos com 

base na definição das perdas que seriam aceitáveis minimiza a dependência das informações à 

intenção de prever o futuro (SARASVATHY, 2008). 

Essa dinâmica corresponde à ideia defendida por Sarasvathy (1997) de que empresas 

são entidades artificiais, no sentido de que elas têm de ser criadas, e esse processo de criação 

aflora ao longo das tomadas de decisão baseadas na imaginação e na aspiração humana. Cria-

se a pré-empresa, que seria uma oportunidade para a economia criar uma novidade e, assim, 

graças à descoberta de uma demanda futura, criam-se as empresas que preencherão essa 

demanda. 

Nesse processo, o tomador de decisão se envolve na seleção ou criação por emio de 

um conjunto de decisões interligadas, de uma combinação de recursos, das partes interessadas 

já citadas e de um ambiente, os quais que transformam a ideia em uma empresa 

(SARASVATHY, 1997). 

Conforme o quadro 6, os princípios e o modelo dinâmico proposto pela teoria 

Effectuation, têm fundamentado diversos estudos: 

 

Quadro 6 – Estudos baseados na teoria Effectuation 

(continua) 

TEMA ABORDADO AUTOR 

In
te

rn
a
ci

o
n

a
li

za
çã

o
 

Início do processo de internacionalização Anderson (2011) 

Influência de antecedentes causais e effectuais 

adotados no processo de internacionalização de novas 

empresas 

Harms e Schiele (2012) 

Aptidão de empresas recém-criadas para as questões 

globais 

Gabrielsson e Gabrielsson 

(2013) 

Efeitos da lógica effectual no processo de 

internacionalização 

Kalinic, Sarasvathy e Forza 

(2014) 

Influência das lógicas causal e effectual nas estratégias 

de internacionalização 
Crick e Crick (2014) 

Tomada de decisão por gestores de empresas que 

nasceram globais 
Numela et al. (2014) 

Processo de internacionalização de uma empresa de 

software 
Matta e Mello (2014) 

Dinâmica da criação de conhecimento em novas 

empresas internacionais 
Fuerst e Zettinig, (2015) 

Integração de uma rede de interessados de acordo com 

o modelo de UPSALA 
Galkina e Chetty (2015) 
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Quadro 6 – Estudos baseados na teoria Effectuation 

(continua) 

TEMA ABORDADO AUTOR 

M
o
d

el
o
 d

e 
m

en
su

ra
çã

o
 

Mensuração do processo de tomada de decisão pelo 

empreendedor 
Chandler et al. (2011) 

Mudança paradigmática no estudo do 

empreendedorismo 

Perry; Chandler e Markova 

(2012) 

Definição de um modelo de pesquisa no contexto do 

setor de Pesquisa e Desenvolvimento 
Brettel et al. (2012) 

Design de um estudo longitudinal comparativo da 

ação empreendedora de pequenas e médias empresas, 

entre países 

Chetty et al. (2014) 

Desenvolvimento de uma medição multidimensional 

da orientação pela lógica effectual 
Werhahn et al. (2015) 

C
o
m

p
o
rt

a
m

en
to

 e
m

p
r
e
en

d
ed

o
r 

Compreensão do papel da contingência no 

empreendedorismo 
Harmeling (2011);  

Processo de criação de negócios González; Añez; Machado 

(2011) 

Motivação para seguir na carreira empreendedora Gabrielsson e Politis (2011) 

Impactos dos canais das mídias sociais na interação de 

empreendedores 
Fischer e Reuber (2011) 

Criação de novos negócios por empreendedores 

experientes 
Dew et al. (2011) 

O papel da identidade na constituição da lógica de 

decisão do empreendedor 
Nielsen, e Lassen (2012b) 

Empreendedorismo e estratégia na tomada de decisão Pelogio et al. (2013) 

Desenvolvimento de novos negócios, por meio do 

internal corporating venturing (ICV) 
Evald e Senderovitz (2013) 

Influência da percepção da autoeficácia Engel et al. (2014) 

Relação do grau de alerta empreendedor com as 

lógicas causal e effectual 
Faia; Rosa; Machado (2014) 

C
o
m

p
o
rt

a
m

en
to

 e
m

p
r
e
en

d
ed

o
r
 Influência da lógica empreendedora effectual na 

orientação e no desempenho do empreendedor 
Mthanti e Urban (2014) 

Estruturação de um programa de formação de 

empreendedores  
Pitso e Lebusa (2014) 

Formulação de um modelo de negócio Sitoh, Pan e Yu (2014) 

Importância da decisão empreendedora para a 

inovação  

Blauth, Mauer, e Brettel 

(2014) 

Influência das lógicas de tomada de decisão (causal e 

effectual) do empreendedor/investidor, no nível de 

conflito do relacionamento entre ambos 

Appelhoff et al. (2015) 

Interações das lógicas effenctual e causal no momento 

da criação e reconhecimento de oportunidades de 

mercado 

Maine, Soh e Santos (2015) 
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Quadro 6 – Estudos baseados na teoria Effectuation 

(conclusão) 

TEMA ABORDADO AUTOR 

E
m

p
re

en
d

ed
o
ri

sm
o
 

so
ci

a
l 

Provisão de bens e serviços de forma mais efetiva 
Verreynne; Miles e Harris 

(2013) 

Processo de tomada de decisão durante o 

desenvolvimento de organizações sociais e sem fins 

lucrativos 

Yusuf e Sloan (2015) 

In
o
v
a
çã

o
 Relacionamento da prática empreendedora com o 

processo da inovação aberta 
Solesvick e Gulbrandsen 

(2013) 

Importância da decisão empreendedora para a 

inovação 

Blauth, Mauer, e Brettel 

(2014) 

M
a
rk

et
in

g
 

em
p

re
en

d
ed

o
r
 

Emergência do marketing em startups 
David Lingelbach e Pitta 

(2012) 

Desenvolvimento de planejamento de marketing 

empreendedor 

Mort, Weerawardena e Liesch 

(2012) 

Significado do marketing no processo empreendedor Lam e Harker (2015) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os resultados desses estudos, conforme o apêndice C, demonstram que a lógica 

effectual predomina nos estágios iniciais de um empreendimento (GONZÁLEZ; AÑEZ, 

MACHADO, 2011; YUSUF e SLOAN, 2015); que os indivíduos que apresentam oscilações 

nos níveis de motivação preferem a lógica effectual para tomada de decisão (GABRIELSSON 

e POLITIS, 2011); que as interações previstas no modelo dinâmico do processo effectual 

possibilitam a criação e a capitalização de oportunidades (FISCHER e REUBER, 2011; 

MAINE; SOH; SANTOS, 2015); promove a rápida comercialização de produtos 

(GABRIELSSON e GABRIELSSON, 2013); e que ela seria uma fonte de conhecimento 

(FUERST e ZETTINIG, 2015). O processo effectual é influenciado pelo contexto, o que afeta 

a percepção das oportunidades (NIELSEN e LASSEN, 2012b), que nem sempre seriam 

criadas em virtude da adoção da lógica effectual (MAINE; SOH; SANTOS, 2015), apesar de 

sempre estarem associadas à criatividade (BLAUTH; MAUER; BRETTEL, 2014). 

Sobre a relação existente entre a adoção da lógica effectual e o nível de experiência do 

indivíduo com a criação de negócios, vê-se que aqueles mais experientes tendem adotá-la 

(DEW et al., 2011; HARMS e SCHIELE, 2012; SARASVATHY e DEW 2013); que, ao 

adotarem-na, produzem maior quantidade de ideias novas, por utilizarem estratégias 
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transformacionais (DEW et al., 2011); e também que tendem a adotá-la quando a incerteza 

não tenha uma influência sistemática no processo (HARMS e SCHIELE, 2012). 

No entanto, Kalinic, Sarasvathy e Forza (2014) ressaltam que, ao aumentar a 

complexidade da atividade da organização, o gestor tende a adotar a lógica effectual, a qual é 

associada a um ganho de resiliência (MAINE; SOH; SANTOS, 2015). Mas também foi 

constatado que as lógicas causal e effectual, podem ser adotadas simultaneamente (FAIA; 

ROSA; MACHADO, 2014) e que podem mudar a forma como são adotadas por causa das 

diferentes fases que integram a criação de novos modelos de negócios (SITOH, PAN e YU, 

2014) e que aspectos das duas lógicas estão presentes em momentos planejados ou não 

planejados da tomada de decisão (CRICK e CRICK, 2014), sendo que a alternância da adoção 

da lógica causal para a lógica effectual visa a personalização da decisão a ser tomada 

(NUMELA et al., 2014), e que a adoção da lógica effectual se relaciona positivamente com 

um nível mais alto de inovação (SOLESVICK e GULBRANDSEN, 2013). 

Analisando-se estes estudos fundamentados na teoria Effectuation de acordo com a 

classificação proposta por McGrath (1981), Scandura e Williams (2000) e Edmondson e 

McManus (2007), das quais se tratará no capítulo 3, percebe-se que neles, ocorre um 

equilíbrio em relação ao estágio de maturidade — entre nascente e intermediário — existindo 

uma lacuna quanto a estudos que busquem estabelecer comparações entre as lógicas de 

raciocínio adotadas na gestão da TI por indivíduos que ocupam níveis distintos na 

organização, neste caso, usuários e gestor de TI. Isso ocorre devido ao fato de a maioria das 

propostas de estudo tratar da criação de negócios. 

Ao final desse capítulo, cabe apresentar o quadro conceitual da pesquisa, vide figura 8, 

por meio do qual é apresentada a proposta desse estudo, no qual foram caracterizadas as 

lógicas causal e/ou effectual de tomada de decisão de usuários e gestor de TI, e suas 

perspectivas em relação a adoção as práticas de BYOD, à luz dos princípios da Teoria 

Effectuation. 
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Figura 8 – Quadro conceitual da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Desta forma, nesta pesquisa fez-se uso da teoria Effectution para identificar a(s) 

lógica(s) de tomada de decisão de usuários e gestor de TI em relação a adoção das práticas de 

BYOD, a fim de estabelecer a compreensão sobre as convergências e/ou divergências das 

linhas de raciocínio desses indivíduos sobre a(s) forma(s) de condução do processo de adoção 

reversa dessas práticas, conforme Leclerq-Vandelannoite (2015a, 2015b), considerando 

também as perspectivas dos mesmos sobre esse fenômeno social. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para a compreensão 

do fenômeno social em estudo. Compreende a caracterização da pesquisa, a estratégia de 

pesquisa, população e amostra, procedimentos adotados na pesquisa bibliográfica, método de 

coleta de dados, instrumentos de coleta de dados, processo de análise de dados, diagrama da 

pesquisa e o quadro conceitual do estudo. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa, quanto aos fins, classifica-se como descritiva e exploratória. Conforme 

Richardson (1989), em estudos descritivos procura-se descrever as características de um 

fenômeno, neste caso a adoção de práticas de BYOD por usuários e gestor de TI em uma 

empresa do setor varejista/atacadista de Natal (TRIVIÑOS, 1987), sob a lente da teoria 

Effectuation. 

O caráter exploratório da pesquisa deve-se à carência de informações sobre a adoção de 

práticas de BYOD. Richardson (1989) os estudos exploratórios são necessários quando não se 

tem muita informação sobre determinado tema e se deseja conhecer o fenômeno. Segundo 

Triviños (1987), outra característica do estudo exploratório é que ele permite ao investigador 

aumentar sua experiência sobre o problema. 

Este estudo também pode ser classificado como uma pesquisa de campo, pois, segundo 

Lakatos (2003), a pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, no local em que acontece o fenômeno, para o qual se 

procura uma resposta. Podem-se ainda, descobrir novos fenômenos e/ou as relações entre eles. 

Neste caso, a pesquisa foi realizada em uma empresa do setor varejista/atacadista de Natal, 

tendo como respondentes 1 gestor e 42 usuários de TI. 

Quanto ao horizonte de tempo, o estudo pode ser classificado como transversal, pelo 

fato de os respondentes não serem acompanhados ao longo de certo tempo, sendo as abordagens 

realizadas em um único momento (HAIR Jr. et al., 2005). 

 

3.2 Estratégia de Pesquisa 

 

Quanto à abordagem da pesquisa, optou-se por uma perspectiva pragmática, em relação 

ao método adotado, orientada para “o que funciona” e para a prática, utilizando-se uma retórica 

formal com base em dados considerados úteis para lidar com as questões de pesquisa e 
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mesclando-se os dados qualitativos do gestor e os quantitativos dos usuários de TI, a fim de se 

estabelecer uma visão da realidade por meio de múltiplas perspectivas (CRESWELL; CLARK, 

2013). 

Desse modo, procurou-se utilizar as contribuições de ambas as abordagens para auxiliar 

na interpretação do fenômeno social da adoção de práticas de BYOD, sem realizar distinções 

entre essas abordagens. Do ponto de vista de Lee (1989) e Lee e Hubona (2009), tais distinções 

seriam artificiais e inconsequentes. 

A perspectiva pragmática converge para o princípio da parcimônia, segundo o qual uma 

solução mais simples é melhor do que uma solução complexa, aplicando-se uma abordagem 

mais simples no trato satisfatório de questões de pesquisa (HAIR Jr. et al., 2005). Assim, 

propõe-se o emprego da pesquisa de métodos mistos, pois, segundo Creswell (2010), ela faz a 

combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, para que o pesquisador possa obter uma 

melhor compreensão do problema de pesquisa. 

Essa integração deliberada dos métodos quantitativo e qualitativo em estudos da área da 

Administração advém de longa data: os registros de estudos iniciados em 1924, em Hawthorne. 

No entanto, sua aplicação ainda hoje implica conflitos relacionados aos paradigmas de ambas 

as abordagens, o que demanda a definição de uma tipologia adequada à proposta e o 

desenvolvimento de testes e fundamentos para as conclusões resultantes da adoção dos métodos 

mistos (MAXWELL, 2016). 

Nesse contexto, apesar da recenticidade e do déficit de pesquisas que adotem essa 

proposta relacionadas às práticas ligadas a TI, o uso desse método é considerado uma forma de 

ampliar a diversidade dos estudos na área, e provê mecanismos ao pesquisador para lidar com 

o rápido avanço de uma nova e complexa TI (VENKATESH; BRONW; BALA, 2013), por 

meio da realização de metainferências com a integração das análises dos dados quantitativos e 

qualitativos. Isso possibilita uma abordagem holística do fenômeno, com visões divergentes ou 

complementares (TEDDILE; TASHAKKORI, 2009). 

Nesse estudo, tal diversidade está presente no momento em que se procura compreender 

como coexistem a percepção do gestor e as dos usuários de TI em relação à adoção das práticas 

de BYOD por meio das lentes dos princípios da teoria Effectuation, em busca da realização de 

inferências com a precisão das conclusões derivadas do estudo, indutivamente e dedutivamente, 

dentro de um paradigma pragmático. 

Segundo Creswell e Clark (2013), a adequação da implementação de um projeto de 

pesquisa de métodos mistos ao problema de pesquisa torna-se aparente ao se avaliar a 

necessidade da obtenção de mais de uma fonte de dados e quando se percebe que o tipo de 
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evidências coletado a partir de um nível em uma organização pode divergir daqueles das 

evidências observadas a partir de outros níveis.  

Essa necessidade foi percebida no trabalho de Perry, Chandler e Markova (2012), os 

quais identificara que as pesquisas que tratam do tema effectuation estariam em um estágio 

nascente/intermediário, demandando a realização de estudos tanto qualitativos quanto 

quantitativos para ampliação da compreensão do fenômeno, sobretudo no que diz respeito às 

perspectivas de funcionários de diferentes níveis de uma organização. E em relação à adoção 

de práticas de BYOD, tem-se clareza em relação a quanto são recentes as pesquisas sobre o 

tema que permitem a comparação de diferentes pontos de vista da hierarquia organizacional, 

sobretudo no contexto brasileiro. 

Dessa forma, com a adoção da pesquisa de métodos mistos busca-se o entendimento 

qualitativo, detalhado e contextualizado a partir das perspectivas do gestor de TI e o 

entendimento quantitativo, mais geral, a partir dos pontos de vista dos usuários de TI de uma 

empresa do setor varejista/atacadista de Natal. Buscou-se compreender a adoção de práticas de 

BYOD à luz dos princípios da teoria Effectuation, considerando-se que esses atores estão aptos 

a decidir acerca da adoção ou não dessas práticas, uma vez que se observam a autonomia 

conseguida pelos usuários em relação à sua adoção (MOSCHELA, 2004; D’ARCY, 2011; 

HARRIS; IVES; JUNGLAS, 2012; NIEHAVES, 2012; DISTERER; KLEINER, 2013; 

VANDELANNOITE, 2015a). 

Quanto às abordagens qualitativa e quantitativa adotadas neste estudo, é válido destacar 

suas especificidades. O método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto 

nas modalidades de coleta das informações quanto no tratamento destas por meio de técnicas 

estatísticas, com a intenção de garantir a precisão dos resultados e evitar distorções de análise 

e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às 

inferências (RICHARDSON, 1989; GODOY, 1995).  

Já o método qualitativo, segundo Richardson (1989), é a forma adequada para se 

compreender a natureza de um fenômeno social, sendo aplicado a objetos de estudo complexos 

ou estritamente particulares. Assim, é indicado para se compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir para o processo de mudança de determinado 

grupo e possibilitar o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. 

Para Triviños (1987), com a pesquisa qualitativa busca-se superar as tentativas de 

compreender a conduta humana isolada do contexto no qual se manifesta, realizando-se o 

aprofundamento por familiaridade, convivência, comunicação, pela abertura das perguntas, 

rejeitando-se toda resposta fechada, dicotômica, fatal (DEMO, 2000). 
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Conforme Godoy (1995), com a pesquisa qualitativa busca-se a compreensão do 

fenômeno segundo a perspectiva dos sujeitos — ou seja, dos participantes da situação em estudo 

— com o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente real — neste caso, com ênfase 

na compreensão de como o fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações 

do gestor de TI para a adoção das práticas de BYOD. 

Desse modo, dentre os tipos de projetos de métodos mistos apresentados no quadro 7, 

optou-se por um de método misto simultâneo convergente (CRESWELL; CLARK, 2013; 

VENKATESH; BROWN; BALA, 2013), para que por meio da triangulação das informações, 

a adoção de práticas de BYOD fosse abordada sob as lentes dos princípios da teoria Effectuation 

no local onde o fenômeno acontece. Nesse tipo de projeto, os dados qualitativos e os 

quantitativos são coletados ao mesmo tempo, analisados separadamente e depois fundidos, para 

posterior interpretação e elaboração das metainferências, por meio da construção de pontes 

entre os resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa.  
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Quadro 7 - Características prototípicas dos principais tipos de projetos dos métodos mistos 

(continua) 
Características 

prototípicas 

Projeto 

convergente 
Projeto explanatório 

Projeto 

exploratório 
Projeto incorporado 

Projeto 

transformativo 
Projeto multifásico 

Definição Coleta de dados 

quantitativos e 

qualitativos, 

análises 

quantitativas e 

qualitativas 

separadas e fusão 

dos dois 

conjuntos de 

dados 

Métodos implementados 

sequencialmente, 

começando com a coleta 

e a análise de dados 

quantitativos na Fase 1, 

seguida por coleta e 

análise de dados 

qualitativos na Fase 2, 

que se constrói sobre a 

Fase 1 

Métodos 

implementados 

sequencialmente, 

começando com a 

coleta e a análise 

de dados 

qualitativos na 

Fase 1, seguida por 

coleta e análise de 

dados quantitativos 

na Fase 2, que se 

constrói sobre a 

Fase 1 

Coleta simultânea ou 

sequencial dos dados de 

apoio com a análise de 

dados de apoio antes, 

durante ou depois dos 

principais procedimentos de 

coleta de dados. 

Estruturação da coleta e 

da análise simultânea 

ou sequencial de 

conjuntos de dados 

quantitativos e 

qualitativos dentro de 

uma estrutura teórica 

que guia as decisões 

sobre os métodos 

Combinação de coleta 

concomitante ou 

sequencial de conjuntos 

de dados quantitativos e 

qualitativos sobre 

múltiplas fases de um 

programa de estudo 

Propósito do 

projeto 

Necessita de 

entendimento 

mais completo de 

um tópico 

Necessita validar 

ou corroborar 

escalas 

quantitativas 

Necessita explicar 

resultados quantitativos 

Necessita testar ou 

medir achados 

exploratórios 

qualitativos 

Necessita exploração 

preliminar antes de um teste 

experimental 

(sequencial:antes); 

Necessidade de um 

entendimento mais 

completo de um teste 

experimental, como o 

processo e os resultados 

(simultâneo:durante); 

Necessidade de explanações 

de acompanhamento depois 

de um teste experimental 

(sequencial:depois) 

Necessita conduzir 

uma pesquisa que 

identifique e desafie as 

injustiças sociais 

Necessita implementar 

múltiplas fases para 

lidar com um programa 

objetivo, como um 

programa de 

desenvolvimento e 

avaliação. 
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Quadro 7 - Características prototípicas dos principais tipos de projetos dos métodos mistos 

(continua) 

Características 

prototípicas 

Projeto 

convergente 
Projeto explanatório 

Projeto 

exploratório 
Projeto incorporado 

Projeto 

transformativo 
Projeto multifásico 

Típica base de 

paradigma 

O pragmatismo 

como filosofia 

abrangente 

Pós-positivista na 

Fase 1; 

Construtivista na Fase 

2 

Construtivista na 

Fase 1; 

Construtivista na 

Fase 2 

A visão de mundo pode 

refletir a principal abordagem 

(p. ex.: pós-positivista ou 

construtivista) ou pragmática, 

se simultânea; 

construtivista para o 

componente qualitativo e pós-

positivista para o componente 

quantitativo, se sequencial. 

Visão de mundo 

transformativa 

como uma filosofia 

abrangente 

Pragmática se 

simultânea; 

Construtivista para o 

componente qualitativo 

e pós-positivista para o 

componente 

quantitativo, se 

sequencial 

Nível de 

interação 

Independente Interativo Interativo Interativo Interativo Interativo 

Prioridade dos 

elementos 

Ênfase igual Ênfase quantitativa Ênfase qualitativa Ênfase quantitativa ou 

qualitativa 

Ênfase igual: 

quantitativa ou 

qualitativa 

Ênfase igual 

Momento dos 

elementos 

Simultâneo Sequencial: 

quantitativo primeiro 

Sequencial: 

qualitativo primeiro 

Simultâneo ou sequencial Simultâneo ou 

sequencial 

Combinação 

multifásica 

Principal ponto 

de interface 

para a mistura 

Interpretação, se 

independente; 

Análise se 

interativo, 

Coleta de dados Coleta de dados Nível de projeto Durante o projeto Durante o projeto 

Principais 

estratégias 

mistas 

Fusão dos dois 

elementos: 

depois da análise 

separada dos dados; 

com mais análises 

(comparações ou 

transformações de 

dados separados) 

Conexão dos dois 

elementos: 

da análise dos dados 

quantitativos para 

coleta dos dados 

qualitativos; 

uso dos resultados 

quantitativos para 

tomar decisões sobre 

as questões, a 

amostragem e a coleta 

de dados da pesquisa 

qualitativa na Fase 2. 

Conexão dos dois 

elementos: 

da análise dos dados 

qualitativos para a 

coleta dos dados 

quantitativos; 

uso dos resultados 

quantitativos para 

tomar decisões sobre 

as questões, a 

amostragem e a 

coleta de dados da 

pesquisa qualitativa 

na Fase 2. 

Incorporação de um elemento 

em um projeto baseado no 

outro tipo: 

antes, durante ou depois de um 

componente importante; 

uso dos resultados secundários 

para melhorar o planejamento, 

o entendimento, ou para 

explicar o elemento primário. 

Mistura com uma 

estrutura teórica: 

fusão, conexão ou 

incorporação dos 

elementos a partir 

de uma lente teórica 

transformativa 

Mistura dentro de uma 

estrutura objetiva do 

programa: 

conexão e, 

possivelmente, fusão 

e/ou incorporação a 

partir de um objeto 

programático 
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Quadro 7 - Características prototípicas dos principais tipos de projetos dos métodos mistos 

(conclusão) 

Características 

prototípicas 

Projeto 

convergente 
Projeto explanatório 

Projeto 

exploratório 
Projeto incorporado 

Projeto 

transformativo 
Projeto multifásico 

Variantes 

comuns 

Bancos de dados 

paralelos 

Transformação dos 

dados 

Validação dos dados 

Explanações sobre o 

acompanhamento 

Seleção dos 

participantes 

Desenvolvimento da 

teoria 

Desenvolvimento do 

instrumento 

Experimento incorporado 

Projeto correlacional 

incorporado 

Estudo de caso dos métodos 

mistos 

Pesquisa narrativa dos 

métodos mistos 

Etnografia dos métodos mistos 

Lente feminista 

Lente do 

incapacitado 

Lente da classe 

socioeconômica 

Desenvolvimento do 

programa de larga 

escala e avaliação de 

projetos 

Estudos estaduais 

multiníveis 

Estudos de métodos 

mistos isolados que 

combinam tanto a fase 

simultânea quanto a 

sequencial 

Fonte: Creswell e Clark (2013) 
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Conforme Creswell e Clark (2013, p. 22), nos métodos mistos o pesquisador atua da 

seguinte forma: 

 

a. coleta e analisa, de modo persuasivo e rigoroso, tanto os dados qualitativos quantos os 

quantitativos (tendo por base as questões de pesquisa); 

b. mistura (ou integra ou vincula) duas formas de dados concomitantemente, de modo 

sequencial, construindo outro ou incorporando um no outro; 

c. prioriza uma ou a ambas as formas de dados; 

d. usa procedimentos em um único estudo ou em múltiplas fases de um programa de 

estudo; 

e. estrutura os procedimentos de acordo com visões filosóficas e lentes teóricas do mundo; 

f. combina procedimentos em projetos de pesquisa específicos que direcionam o plano 

para a conclusão do estudo. 

 

Neste estudo, os dados quantitativos, obtidos junto aos usuários de TI, foram usados na 

avaliação da presença dos princípios da lógica de raciocínio para tomada de decisão, segundo 

a teoria effectuation, sobre a adoção de práticas de BYOD. 

Os dados qualitativos, obtidos por meio de entrevista semiestruturada, observação direta 

e artefatos físicos, auxiliaram na compreensão do fenômeno central da pesquisa, dessa vez sob 

a perspectiva do gestor de TI da empresa. 

Na ocasião da pesquisa qualitativa, foi adotada uma postura teórica que condiz com o 

interacionismo simbólico, por tratar do estudo dos significados subjetivos e da construção 

individual de significado, com uma origem empírica fundamentada nos pontos de vista que o 

gestor de TI atribui a suas atividades e seus ambientes, tendo um campo de aplicação na análise 

do conhecimento cotidiano sobre a adoção de práticas de BYOD (FLICK, 2009).  

Deve-se ressaltar que esses significados originam-se da interação social que um 

indivíduo tem com os demais, em determinado contexto. Deste modo, as pessoas são tidas como 

agentes ativos, e não como agentes passivos de forças externas a elas mesmas. Por meio da 

codificação na forma de símbolos dos significados aprendidos, estes são compartilhados por 

intermédio de interações e impulsionam as pessoas a desempenharem suas atividades 

(ANGROSINO, 2009). Tais interações, foram identificadas entre o gestor e os usuários de TI 

da organização.  

De acordo com Flick (2009), o centro da pesquisa qualitativa são os significados com 

que os indivíduos revestem os objetos, os eventos, as experiências etc. A reconstrução desses 

pontos de vista subjetivos torna-se o instrumento para a análise das esferas sociais. 

A razão para a coleta de dados quantitativos e qualitativos é a tentativa de fazer 

convergirem, ou de comparar ou validar ou corroborar, as informações resultantes, em 
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decorrência da análise das duas formas de dados, que como foi dito, proporciona uma maior 

compreensão do problema de pesquisa, devido à fusão das informações obtidas, maior do que 

aquela que seria alcançada pela análise isolada de dados. 

Para melhor entendimento dessa dinâmica, segue a figura 9, que apresenta o fluxograma 

dos procedimentos básicos para a implementação de um projeto convergente. 

 

Figura 9 - Fluxograma dos procedimentos básicos na implementação de um projeto misto 

convergente 

P
A

S
S

O
 1

 

 Projetar o elemento quantitativo: 

✓ estabelecer as questões da pesquisa 

quantitativa e determinar a abordagem 

quantitativa. 

Coletar os dados quantitativos: 

✓ obter permissões 

✓ identificar a amostra quantitativa 

✓ coletar dados fechados com instrumentos 

e 

Projetar o elemento qualitativo: 

✓ estabelecer as questões da pesquisa 

qualitativa e determinar a abordagem 

qualitativa. 

Coletar os dados quantitativos: 

✓ obter permissões 

✓ identificar a amostra qualitativa 

✓ coletar dados abertos com protocolos 

  
 

 
 

P
A

S
S

O
 2

  Analisar os dados quantitativos: 

✓ analisar os dados quantitativos usando 

estatística descritiva, estatística 

inferencial e tamanhos de efeito 

e 

Analisar os dados qualitativos: 

✓ analisar os dados qualitativos 

usando procedimentos do 

desenvolvimento do tema e aqueles 

específicos da abordagem qualitativa 
   

P
A

S
S

O
 3

 

 Usar estratégia para fundir os dois conjuntos de resultados: 

✓ identificar as áreas de conteúdo representadas nos dois conjuntos de dados e comparar, 

contrastar e/ou sintetizar os resultados em uma discussão ou tabela; 

✓ identificar as diferenças em um conjunto de resultados com base nas dimensões dentro do 

outro conjunto e examinar as diferenças com uma amostra organizada pelas dimensões; 

✓ desenvolver procedimentos para transformar um tipo de resultado no outro tipo de dados 

(p. ex., transformar temas em contagens) 

✓ conduzir análises adicionais para relacionar os dados transformados com outros dados (p. 

ex.: conduzir análises estatísticas que incluam as contagens temáticas) 

  
 

P
A

S
S

O
 4

  Interpretar os resultados fundidos: 

✓ resumir e interpretar os resultados separadamente; 

✓ discutir em que extensão e de que maneias os resultados dos dois tipos de dados 

convergem, divergem, se relacionam uns com os outros e/ou produzem um 

entendimento mais completo. 

Fonte: Creswell e Clark (2013) 

 

A pesquisa de métodos mistos foi realizada em um estudo de caso único, que, de acordo 

com Yin (2005), é adequado a proposta deste estudo, por tratar-se de uma investigação empírica 

de um fenômeno contemporâneo, na qual se quer, deliberadamente, lidar com condições do 

contexto da vida real deste, descrevendo-o e explorando-o especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A pertinência desse método 

consolida-se ao considerarem-se as incertezas que envolvem o processo de adoção de práticas 
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de BYOD, como foi visto anteriormente, e pelo fato da empresa na qual realizou-se a pesquisa 

ter adotado práticas de BYOD ao longo da administração do atual gestor de TI. 

Conforme Yin (2005, p. 34), o “estudo de caso pode se basear em qualquer mescla de 

provas quantitativas e qualitativas”, indo ao encontro da proposta da pesquisa de métodos 

mistos, ainda mais quando se colocam questões do tipo “como?” e “por quê?”. 

Para Triviños (1987), com a realização de um estudo de caso, pretende-se fornecer o 

conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada, da qual os resultados atingidos podem 

permitir a formulação de hipóteses para o encaminhamento de outras pesquisas. O autor reitera 

que “toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa” (TRIVIÑOS, 1987, 

p. 118). 

Com dos estudos de caso, pode-se dar uma importante contribuição à base de 

conhecimento e à construção da teoria, auxiliando-se no redirecionamento de investigações 

futuras (YIN, 2005). Neste caso, tem-se como fundamento lógico um caso típico da ocorrência 

da consumerização no ambiente organizacional. 

Como unidade de análise, tem-se a adoção de práticas de BYOD à luz da teoria 

Effectuation. As unidades de coleta de dados foram os usuários e o gestor de TI. Portanto, com 

a integração do estudo de caso único com um projeto de métodos mistos, realizou-se uma 

triangulação de fontes de dados e de métodos por meio da análise de múltiplas evidências e da 

adoção das abordagens qualitativa e quantitativa, em busca da convergência de evidências 

(EISENHARDT, 1989; YIN, 2005).  

Enfim, com a triangulação buscou-se abranger a máxima amplitude da descrição, 

explicação e compreensão do fenômeno em estudo (TRIVIÑOS, 1987). 

 

3.3 Universo da Pesquisa 

 

Em um estudo de caso, após a definição de uma população, procura-se o domínio das 

constatações, que poderão ser realizadas em ambientes específicos, considerando-se que os 

casos são escolhidos não por razões estatísticas, mas, por exemplo, para expandir a 

compreensão de uma teoria emergente (EISENHARDT, 1989).  Para esta pesquisa, buscou-se 

um setor no qual houvesse a adoção de práticas de BYOD, e chegando-se a identificação do 

setor varejista/atacadista do Rio Grande do Norte. 

Em relação à amostra, Eisenhardt (1989) ressalta que, quando se adota uma amostra não 

aleatória, opta-se por uma seleção de caso(s) específico(s) que possa(m) estender a teoria a um 
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grande número de organizações. Com isso, tem-se mais variáveis que fontes de dados em um 

estudo de caso único (LEE, 1989). 

Desse modo, foi identificada uma empresa do setor varejista/atacadista do Rio Grande 

do Norte a qual atua nesse setor há 49 anos e que, conforme a sazonalidade das vendas, 

apresenta uma variação no quadro de funcionários de 300 a 400 indivíduos. A atividade 

principal da empresa é o comércio varejista/atacadista de diversos materiais com vários 

municípios do Rio Grande do Norte e com algumas cidades paraibanas localizadas na fronteira 

com esse estado. A denominação da empresa não será revelada aqui. 

Por essa abrangência, ela é considerada a principal empresa do ramo no estado. Os 

produtos comercializados são, dentre outros, utensílios plásticos, utilidades domésticas, 

brinquedos, papelaria, material para escritório, ferramentas, produtos importados e vidrarias. 

Assim, por tratar-se de uma pesquisa de métodos mistos, foram adotados critérios 

diferenciados para a definição da população e da amostra. Para a pesquisa quantitativa, a 

população foi composta pelo quadro de usuários de TI da empresa. A partir desse grupo de 

indivíduos realizou-se uma amostragem não-probabilística por conveniência, a fim de se 

conhecer a participação de usuários de TI que tiveram experiências com a consumerização, 

especificamente em relação às práticas referentes ao BYOD.  

Conforme Hair Jr. et al. (2005), com uma amostragem não-probabilística a seleção de 

elementos para a amostra não é necessariamente feita com o objetivo de ser estatisticamente 

representativa da população. Ao adotar-se esse tipo de amostragem, ocorre a seleção de 

indivíduos que estejam mais disponíveis para participar do estudo e que possam oferecer as 

informações necessárias. Na pesquisa qualitativa, também por conveniência, a amostra foi 

composta por um gestor de TI.  

Esperava-se que os resultados obtidos, junto a esses dois grupos revelassem, segundo a 

ótica da teoria Effectuation os perfis daqueles que adotam a práticas de BYOD e suas 

perspectivas em relação a essas práticas. 

 

3.4 Procedimentos Adotados na Pesquisa Bibliográfica 

 

A princípio, foi realizada uma pesquisa no banco de dados Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Na procura das publicações sobre 

a teoria Effectuation, foi utilizado o termo effectuation, por ser considerado o mais genérico. 

Por causa da repetição dos artigos, foram identificados 71 estudos. Após uma validação 

preliminar foram gerados os dados apresentados na tabela 1: 
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Tabela 1 – Resultado da busca do termo de pesquisa effectuation na base de dados Periódicos 

CAPES 

Termo Emerald SAGE Scielo 
Sciense 

Direct 
Springer 

World 

Scientific 
Outros Validados 

Effectuationn 8 5 1 10 10 3 15 37 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Em relação às publicações sobre a consumerização da TI, foram utilizados os termos 

“consumerização”, “consumerization” e “byod”, considerados os mais genéricos. Também por 

causa da repetição dos artigos, foram identificados 42 estudos e, após uma validação, foram 

gerados os dados apresentados na tabela 2: 

Tabela 2 – Resultado da busca do termo de pesquisa sobre consumerização da TI na base de 

dados Periódicos CAPES 
Termos Emerald Sciense Direct Springer Outros Validados 

Consumerização, consumerization, 

byod 
1 9 2 20 10 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Para demonstrar a progressão das pesquisas sobre a consumerização da TI e a teoria 

Effectuation, fez-se uso das classificações adotadas nos trabalhos de McGrath (1981), Scandura 

e Williams (2000) e Edmondson e McManus (2007), na realização da revisão da literatura. 

Assim, a fim de apresentar as características e o estágio das pesquisas sobre effectuation 

em relação à consumerização, por não se tratar de uma teoria, buscou-se apresentar apenas as 

características dos estudos realizados. Ambas as classificações foram baseadas em artigos 

publicados nos últimos cinco anos em periódicos revisados por pares, identificados no banco 

de dados Periódicos CAPES. 

A princípio, para a classificação das estratégias de pesquisa que foram adotadas, 

utilizou-se a tipologia proposta por McGrath (1981), com as adaptações sugeridas por Scandura 

e Williams (2000). 

McGrath (1981) apresenta oito classes de estratégias de pesquisa, definidas em dois 

eixos ortogonais: a) uso de operações de investigação indiscretas versus operações discretas e 

b) sistema de comportamentos universais versus comportamentos específicos. Vide figura 10. 

Além desses dois aspectos, o modelo de classificação considera outros três pontos 

fundamentais, representados pelas letras A, B e C, que denotam o three-horned dilema, que 

segundo McGrath (1981), à busca pelas evidências envolvidas em uma pesquisa referentes a 

uma população (letra A, para atores) que está fazendo alguma coisa (letra B, para 

comportamento) em algum momento e algum lugar (letra C, para contexto). 
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Conforme o autor, no mundo das pesquisas sempre se deseja maximizar: (A) a 

generalização dos resultados em relação à população, (B) a precisão do controle e a mensuração 

das variáveis relacionadas com o comportamento e (C) o realismo existencial, para os 

participantes do contexto no qual o comportamento é observado. No entanto, consoante o three-

horned dilemma, a tentativa de maximizar um ou dois desses três elementos leva à redução da 

eficácia em relação a pelo menos um deles. 

Nessa estrutura, o autor define quatro quadrantes, que englobam as oito classes de 

estratégias de pesquisa. Cada quadrante representa variações em relação aos sistemas de 

comportamento, as operações investigativas e ao three-horned dilemma. 

No quadrante I, estão os experimentos e as pesquisas de campo. Essas duas classes 

diferem em relação à forma como ocorrem as operações de pesquisa. A pesquisa de campo 

representa a maximização da aproximação do contexto no qual o comportamento do 

participante é observado. No entanto, ambas as classes se distanciam da maximização dos 

resultados da pesquisa em relação ao comportamento dos autores e da generalização em relação 

à população, por realizarem estudos voltados a comportamentos específicos dos participantes. 

O quadrante II integra as estratégias de pesquisa experimentos em laboratório e 

experimentos por simulação. Em contraste com as estratégias do quadrante I, nesse quadrante 

são adotadas configurações contextuais deliberadamente artificiais. 

Os experimentos em laboratório têm um alto grau de precisão em relação ao 

comportamento, no entanto distanciam-se em relação aos atores e ao contexto. Já os 

experimentos por simulação ocupam uma posição intermediária em relação ao comportamento 

e ao contexto, porém distanciam-se em relação à maximização da generalização da 

compreensão dos atores. 

O terceiro quadrante engloba a amostragem por questionário e a avaliação de atividades. 

Nesse quadrante, o investigador intenciona fazer com que o contexto não influencie o 

comportamento de interesse.  

Segundo McGrath (1981), na avaliação de atividades o investigador tenta anular o 

contexto, por meio de controles experimentais de todas as condições estranhas que ele considera 

serem neutras ou possuírem níveis inócuos. Em relação à pesquisa por amostragem, o 

investigador tenta neutralizar o contexto por meio de perguntas referentes a comportamentos 

desconsiderando o contexto do qual estes são extraídos. 

Desta forma a avaliação de atividades ocupa uma difícil posição intermediária entre as 

aspirações quanto a comportamento e generalização em relação à população, mantendo-se 
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distante do contexto dos participantes da pesquisa, por se preocupar mais com a adequação da 

amostra selecionada. 

Já a pesquisa por amostragem caracteriza-se por buscar maximizar a generalização dos 

resultados da pesquisa em relação à população, por meio da representatividade da amostra, 

porém possui baixos níveis de alcance em relação à compreensão do comportamento dos 

participantes e do contexto da pesquisa. 

No quadrante IV, duas estratégias se diferenciam das demais, por não serem estudos 

empíricos, dessa forma, não existem atores ou comportamentos a analisar, por se tratar de 

estratégias de pesquisas teóricas.  

A teoria formal realiza uma abordagem da teoria geral, no sentido universal versus o 

particular, e busca a maximização da generalização em relação à população, assim como a 

pesquisa por amostragem. Porém essa estratégia atinge níveis baixos de identificação do 

contexto real e de precisão da mensuração do comportamento.  

A simulação em computador, por sua vez, procura maximizar o alcance das aspirações 

em relação ao contexto e a generalização acerca da população, porém minimiza seu alcance em 

relação à análise do comportamento. 

 

Figura 10 - Classes de estratégias de pesquisa 

 
         Fonte: McGrath (1981) 

Apesar de todas as especificidades das oito estratégias de pesquisa, McGrath (1981) 

considera que todas elas são ruins — no sentido de suas limitações metodológicas — por não 
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serem infalíveis. No entanto, deve-se considerar que a falseabilidade é um dos requisitos que 

uma teoria deve satisfazer para garantir sua cientificidade (LEE, 1989). 

Scandura e Williams (2000, p. 1249) afirmam que qualquer método de pesquisa que 

venha a ser escolhido terá falhas inerentes e que a escolha limitará as conclusões que poderão 

ser delineadas.  

Para se contraporem a estas limitações, os autores sugerem a adoção da triangulação de 

métodos de pesquisa, que poderia englobar a forma como é realizada a coleta de dados — para 

aumentar a validade interna e a externa dos resultados — e as fontes dos dados. Assim foi feito 

neste estudo de caso único, buscando-se a integração de dados quantitativos coletados junto aos 

usuários e dados qualitativos do gestor de TI. 

Scandura e Williams (2000) continuam suas ponderações acerca da avaliação da 

adequação das estratégias de pesquisa afirmando que as discussões deveriam tratar da 

proposição da combinação de múltiplas estratégias ao longo de estudos sobre um problema, 

visando compensar as inerentes limitações que todo método, estratégia ou design têm quando 

são utilizados isoladamente, e não tratar da busca pela definição da estratégia correta.  

Daí a opção por realizar-se uma pesquisa de métodos mistos para tratar do tema em 

pauta. Nessa perspectiva, optou-se pela realização de um estudo de caso único, com uma 

pesquisa de métodos mistos, com a intenção de conseguir-se apropriar das características das 

abordagens de pesquisas qualitativa e quantitativa, que contribuem para a compreensão do 

comportamento dos indivíduos em determinado contexto social, nesse caso, da adoção de 

práticas de BYOD. 

McGrath (1981, p. 204) ressalta que “todo conhecimento depende de suposições, e que 

para se testar alguma coisa, você deve assumir outras coisas, e os resultados do seu teste apenas 

serão mantidos na medida em que essas suposições forem válidas”. 

Para ele, o pesquisador deve saber diferenciar as limitações inerentes a um método, 

mesmo quando é bem utilizado, do uso incorreto do método. Assim, as limitações de um método 

devem ser explicitadas pelo pesquisador, ao invés de serem negligenciadas, a fim de auxiliar a 

acumulação de conhecimento pelas ciências sociais sobre problemas comportamentais e 

sociais, que são preocupações teóricas e práticas. 

A classificação das estratégias de pesquisa de Scandura e Williams (2000) propõem a 

expansão das oito categorias descritas por McGrath (1981). Desse modo, a categoria teoria 

formal passaria a incluir a revisão da literatura e a divisão dos estudos de campo em subgrupos 

de pesquisas com dados primários e secundários. Em ambas, os pesquisadores buscariam a 
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síntese da literatura sobre determinada área de pesquisa, em busca da elaboração de modelos 

teóricos para a realização de testes empíricos. 

Edmondson e McManus (2007) propõem um ajuste metodológico nas pesquisas de 

campo realizadas em Administração, defininindo-as como estudos sistemáticos que contam 

com dados originais em organizações reais. Propõem a estrutura apresentada no quadro 8, no 

intuito de orientar a concepção e o desenvolvimento de projetos de investigação que envolvam 

a coleta de dados em campo, abordando desde a questão de pesquisa, os estudos iniciais, tipos 

de coleta e análise de dados até as contribuições para a literatura. 

 

Quadro 8 - Elementos Principais do Projeto de uma Pesquisa de Campo 
Elementos Descrição 

Questão de pesquisa • Foco do estudo 

 • Redução da área de estudo a um tamanho significativo e gerenciável 

 • Abordagem dequestões com significados teóricos e práticos 

 • Indicação de um projeto de pesquisa viável, no qual a pergunta pode ser 

respondida 

Estudos iniciais • O estado da arte da literatura 

 • Existência de trabalhos de pesquisa teórica e empírica que pertençam ao 

tópico abordado pelo estudo 

 • Auxílio na identificação de questões não respondidas, áreas não 

exploradas, constructos relevantes e áreas com pouca concordância 

Design da pesquisa • Tipo de dado coletado 

 • Ferramentas e procedimentos de coleta de dados 

 • Tipo de análise planejada 

 • Descoberta/seleção de campos para coleta de dados 

Contribuições para literatura • Desenvolvimento de uma teoria como resultado do estudo  

 • Novas ideias que contestam o saber convencional, desafiam crenças 

anteriores, integram fluxos de pesquisas anteriores, ao produzirem um 

novo modelo, ou aperfeiçoam o entendimento de um fenômeno 

 • Quaisquer ideias práticas extraídas das conclusões que podem ser 

sugeridas pelo pesquisador 

Fonte: Edmondson e McManus (2007) 

 

Com seu estudo, Edmondson e McManus (2007) esperam auxiliar novos pesquisadores 

a desenvolver e aprimorar suas habilidades em alinhar teoria e método na realização de 

pesquisas de campo. Eles consideram que os ajustes metodológicos são criados a partir de um 

processo de aprendizagem interativo que requer a consciência sobre o retorno dos comentários 

bem como o repensar e a revisão, que devem ser percebidos como atividades importantes para 

discutir as implicações dessa aprendizagem na formação de novos estudos que envolvem 

pesquisa de campo. 

No entanto, Edmondson e McManus (2007) afirmam que os quatro elementos que 

caracterizam o processo de elaboração de uma pesquisa de campo são influenciados por 
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contingências características do nível de desenvolvimento de uma teoria, configurando um 

contínuo que vai do estágio nascente até a maturidade. Vide quadro 9. 

 

Quadro 9 - Três modelos de ajustes metodológicos das pesquisas de campo 
Estágio das Pesquisas 

e Teorias Anteriores 
Nascente Intermediário Maduro 

Questões de pesquisa Perguntas abertas sobre 

um fenômeno de 

interesse 

Proposição de relações 

entre constructos 

estabelecidos e 

constructos novos 

Questões focadas e/ou 

diagnóstico de hipóteses 

relativas a constructos existentes 

Tipo de coleta de 

dados 

Qualitativo: 

inicialmente perguntas 

abertas, que precisam 

ser interpretadas para ter 

um significado 

Híbrido (qualitativo e 

quantitativo) 

Dados quantitativos: foco em 

medidas em que extensão ou 

quantidade são significativas 

Ilustração de métodos 

usados na coleta de 

dados 

Entrevistas, 

observações; obtenção 

de documentos ou 

outros materiais a partir 

do campo de estudo e da 

relevância para o 

fenômeno de interesse 

Entrevistas, 

observações; 

questionários, obtenção 

de materiais a partir do 

campo de estudo e da 

relevância para o 

fenômeno de interesse 

Questionários, entrevistas ou 

observações delineadas para 

serem sistematicamente 

codificadas e quantificadas, 

obtenção de dados, a partir do 

campo de estudo, que medem a 

extensão ou a quantidade de 

constructos que sobressaem 

Constructos e medidas Tipicamente, novos 

constructos, poucas 

medidas formais 

Tipicamente, um ou 

dois constructos novos 

ou novas medidas 

Tipicamente, baseia-se 

fortemente em constructos e 

medidas existentes  

Objetivo da análise de 

dados 

Identificação de padrões Testes preliminares ou 

exploratórios de novas 

proposições e/ou novos 

constructos 

Teste formal de hipóteses 

Métodos de análise de 

dados 

Análise temática de 

conteúdo, para 

evidenciar constructos 

Análise de conteúdo, 

estatísticas 

exploratórias e testes 

preliminares 

Inferência estatística, análises 

estatísticas padronizadas 

Contribuições teóricas Uma proposta teórica, 

às vezes um convite 

para mais estudos no 

campo ou conjunto de 

questões originadas no 

estudo.  

Uma teoria provisória: 

às vezes, uma que 

integre campos de 

estudo que 

anteriormente estavam 

separados. 

Uma teoria sustentada, a qual 

deve adicionar novos 

mecanismos ou novas fronteiras 

para teorias existentes. 

Fonte: Edmondson e McManus (2007) 

 

O estágio da maturidade teórica é um estado em que os constructos e modelos já estão 

bem desenvolvidos, por terem sido, durante um longo período, alvo de estudos, resultando na 

construção de um corpo teórico consistente, com muitas concordâncias que caracterizam um 

ganho acumulativo de conhecimento (EDMONDSON; MCMANUS, 2007). 

Do lado oposto, uma teoria no estágio nascente propõe tentativas de resposta sobre como 

ou por quê. Às vezes, apenas sugere novas conexões acerca do fenômeno (EDMONDSON; 

MCMANUS, 2007). Em um estágio intermediário de desenvolvimento de uma teoria, é 
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apresentado, em alguns momentos, um novo constructo e propõem-se relações entre este e 

constructos já estabelecidos. 

Em um estágio de maturidade, procura-se o refinamento com base em modelos precisos 

e amparados por extensas pesquisas, fundamentando-se em um corpo teórico inter-relacionado 

e em questões de pesquisa que tendem a focar a elaboração, o esclarecimento ou o teste de 

aspectos específicos das teorias existentes, por meio de análises estatísticas e inferências, para 

dar suporte às novas proposições teóricas. 

O estágio nascente, por sua vez, corresponde a temas sobre os quais existe pouca ou 

nenhuma teoria, por terem atraído poucas pesquisas ou abordagens teóricas formais, ou senão 

por representarem um novo fenômeno social. As questões de pesquisa desse período conduzem 

ao desenvolvimento indutivo de teorias, incluindo o entendimento sobre o desdobramento de 

um processo e o desenvolvimento de introspecções sobre um fenômeno incomum 

(EDMONDSON; MCMANUS, 2007). 

Em um estágio inicial de desenvolvimento de uma teoria, as questões de pesquisa 

buscam auxiliar o pesquisador a identificar aspectos que, muitas vezes, eles desconhecem, mas 

que podem surgir durante a coleta de dados, por isso deve-se evitar criar possíveis hipóteses 

sobre relações entre variáveis, o que influenciaria a realização de novas descobertas. 

No estágio intermediário de desenvolvimento de pesquisas sobre determinado 

fenômeno, os estudos devem apresentar novas medidas, que anunciariam novos dados 

consistentes com as teorias provisórias apresentadas (EDMONDSON; MCMANUS, 2007). 

Tais estudos costumam integrar dados qualitativos e quantitativos que ajudam no 

estabelecimento da validade externa e interna dos constructos. O uso de ambos, os tipos de 

dados, proporciona a oportunidade de identificar variáveis presentes no processo, introduzir 

novos constructos, redefinir quadros conceituais que buscam explicar o fenômeno e identificar 

novas relações entre variáveis.  

O estágio intermediário corresponde a um momento das pesquisas em que se conhece 

sobre um fenômeno o bastante para que se possam formular hipóteses, mas não para que elas 

sejam tratadas apenas com números ou de uma distância segura do fenômeno (EDMONDSON; 

MCMANUS, 2007). 

Vale ressaltar que as pesquisas que adotam a teoria Effectuation estão em um estágio 

entre nascente e intermediário, como foi apontado em Perry, Chandler e Markova (2012) e, em 

relação à adoção de práticas de BYOD, tem-se um cenário de pesquisa bem mais característico 

do estágio nascente, considerando-se o quadro 12. Daí a necessidade de se integrarem dados 

qualitativos e dados quantitativos para a realização desta pesquisa sobre a adoção de práticas 
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de BYOD na empresa em análise, na tentativa de se identificarem aspectos desconhecidos 

durante a construção das metainferências resultantes da pesquisa. 

Para Edmondson e McManus (2007), o avanço da compreensão dos fenômenos 

organizacionais, raramente, acontece de uma forma linear, como é apresentado na figura 11, 

iniciando com a revisão da literatura, indo para a definição da questão de pesquisa, a coleta e a 

análise de dados e finalizando, sem problemas, com a publicação. 

 

Figura 11 - Visão tradicional implícita do processo de uma pesquisa de campo 

 
Fonte: Edmondson e McManus (2007) 

 

Ao contrário da linearidade, os autores avaliam o processo de ajuste das pesquisas de 

campo como sendo uma jornada que, em muitos momentos, reúne avanços e retrocessos, os 

quais compõem um processo de aprendizagem, envolvendo iterações e modificações em vários 

estágios do processo, conforme a figura 12. 

 

Figura 12 - Pesquisa de campo com uma jornada de aprendizagem iterativa e cíclica 

 
Fonte: Edmondson e McManus (2007) 
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Edmondson e McManus (2007) consideram o ajuste do processo de pesquisa como um 

funil, que simboliza a fase inicial com uma variedade de possibilidades de estudo, evoluindo 

para um refinamento ao longo do tempo. Dessa forma, o pesquisador, a princípio, possui um 

razoável entendimento de fluxos de trabalho de uma ou mais áreas da literatura e, a partir daí, 

começa a moldar a questão de pesquisa. 

Com a definição do foco da questão de pesquisa, as ideias para a realização da pesquisa 

emergem e passam a ser refinadas e elaboradas. Em seguida, o processo avança para o 

delineamento da pesquisa e a definição da forma de coleta e análise de dados, que pode 

acontecer mesmo antes de se perceber de que forma os dados serão utilizados. 

Nesse e/ou em outro momento, o pesquisador deve retroceder, no funil, para aprimorar 

o processo de pesquisa. Mesmo após a conclusão do trabalho, ao submetê-lo para publicação, 

o pesquisador pode receber pareceres solicitando outros ajustes, por exemplo o retorno à 

literatura para aprimorar as hipóteses ou questões de pesquisa ou a discussão dos resultados. 

Segundo os autores, ao considerar as sugestões e recomendações acerca do estudo como 

contribuições, ao invés de críticas destrutivas, ele aumentaria a qualidade de seu trabalho. 

Apesar de todos os desafios de uma pesquisa de campo, uma mentalidade orientada para 

a aprendizagem e que valoriza e recebe bem as críticas é um ativo essencial para o pesquisador 

de campo que busca o ajuste metodológico de seu trabalho (EDMONDSON; MCMANUS, 

2007). Nesse sentido, nos apêndices C e D são apresentadas as classificações de estudos 

realizados sobre a teoria Effectuation e a adoção de práticas de BYOD, conforme as propostas 

citadas anteriormente, lembrando que a classificação do estágio da pesquisa foi aplicada apenas 

à teoria Effectuation. Tais classificações foram úteis para a emersão e os ajustes da proposta 

desta pesquisa, a qual ainda contará com as contribuições da banca de defesa, a fim de se 

aprimorar o trabalho. 

 

3.5 Métodos de Coleta de Dados 
 

Por se tratar de um projeto de pesquisa de métodos mistos, a coleta de dados foi adaptada 

às abordagens qualitativa e quantitativa, vide quadro 13, fazendo-se uso da triangulação de 

fontes de dados para ampliar a compreensão do fenômeno em estudo e contribuir para a 

validação dos constructos, mediante a adoção de linhas convergentes de investigação (YIN, 

2005), e também para superar as limitações inerentes a cada método de pesquisa, corroborando 

as perspectivas de Scandura e Williams (2000). 
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Assim, a coleta de dados qualitativos, vide apêndice B, ocorreu mediante a realização 

de uma entrevista focada semiestruturada, com questões abertas, fundamentadas nas categorias 

de análise definidas com base na proposta da teoria Effectuation — princípios das lógicas causal 

e effectual — com a devida adequação ao contexto da adoção de práticas de BYOD, além de 

tratar das perspectivas do entrevistado sobre o assunto. 

Dessa forma, esperou-se alcançar por meio do gestor de TI, o entendimento da 

perspectiva daquele que tradicionalmente define a direção das ações organizacionais 

relacionadas à utilização da TI, à luz dos princípios da teoria Effectuation apresentados em 

Sarasvathy (2001a, 2001b, 2008). 

Foram realizadas anotações de campo, e as entrevistas foram gravadas e transcritas com 

o objetivo de se assimilar de fato a complexidade das informações obtidas, considerando-se a 

afirmação de Bardin (2011) de que “qualquer pessoa que faça entrevistas conhece a riqueza 

desta fala, a sua singularidade individual, mas também a aparência por vezes tortuosa, 

contraditória, ‘com buracos’, com digressões incompreensíveis, negações incômodas, recuos, 

atalhos, saídas fugazes ou clarezas enganadoras”. 

Os dados quantitativos foram coletados com o intermédio de um questionário, vide 

apêndice A, aplicado junto a 42 usuários de TI. Na coleta, foram apresentadas aos respondentes, 

questões referentes a suas características socioeconômicas, seu comportamento no que diz 

respeito à adoção das práticas de BYOD e suas perspectivas a respeito de aspectos da adoção 

de suas práticas. 

Para a verificação sobre o perfil do usuário de TI em relação à adoção de práticas de 

BYOD sob a lente da teoria Effectuation, criou-se uma adaptação do modelo de Chandler et al. 

(2011), no qual o respondente opta por uma alternativa referente à lógica effectual ou causal, 

representadas pelas colunas A e B, respectivamente. Vide apêndice A. 

Em ambos os momentos da pesquisa de métodos mistos, foi adotada a observação direta 

informal e a identificação de artefatos físicos como fontes de dados, em razão de elas serem 

compatíveis, por se tratar de um estudo de caso. Com a observação direta informal, esperava-

se que, ao longo da pesquisa de campo, na aplicação dos questionários ou na realização das 

entrevistas, o pesquisador avaliasse a incidência de certos tipos de comportamentos e também 

artefatos físicos; por exemplo, um aparelho tecnológico ou outra evidência física que 

contribuísse para a compreensão do fenômeno em estudo (YIN, 2005). 

Com a diversidade de fontes de informação, buscou-se alcançar a validação externa da 

pesquisa por meio da generalização analítica, pela qual o pesquisador busca generalizar um 

conjunto particular de resultados relacionado a alguma teoria mais abrangente (YIN, 2005). 
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Com o propósito de ampliar a efetividade da coleta de dados, foi definido um protocolo 

contendo os procedimentos e as regras gerais que o pesquisador deverá seguir ao utilizar os 

instrumentos de pesquisa, com isso, espera-se aumentar a confiabilidade do estudo. Vide quadro 

10. 

 

Quadro 10 - Procedimentos para a coleta de dados qualitativos e quantitativos 
Procedimentos para coleta de 

dados qualitativos 

Procedimentos da coleta de 

dados 

Procedimentos para coleta de 

dados quantitativos 

Identificação do(s) local(is) a 

ser(em) estudado(s) 

Identificação dos participantes do 

estudo 

Observação do tamanho da amostra 

Identificação da estratégia 

intencional de amostragem para 

envolver os participantes e da razão 

por que foi escolhida (critério de 

inclusão) 

Discussão sobre as estratégias de 

recrutamento dos participantes 

Uso de procedimentos de 

amostragem 

Identificação do(s) local(is) a 

ser(em) estudado(s) 

Identificação dos participantes do 

estudo 

Observação do tamanho da 

amostra, da maneira como ela foi 

determinada e como proporciona 

suficiente poder 

Identificação da estratégia de 

amostragem: probabilística ou não 

probabilística 

Discussão sobre as estratégias de 

recrutamento dos participantes 

Discussão sobre permissão 

necessária para estudar os locais e 

os participantes 

Obtenção de permissão Discussão sobre a necessidade de 

permissões para estudar os locais e 

os participantes. 

Discussão sobre os tipos de dados 

a serem coletados (entrevistas 

semiestruturadas, observações 

diretas informais, artefatos físicos) 

Indicação da extensão da coleta de 

dados 

Estabelecimento das questões da 

entrevista 

Coleta de informações Discussão sobre os tipos de dados 

a serem coletados (questionário, 

observações diretas informais, 

artefatos físicos) 

Discussão sobre os escores 

relatados para validade e 

confiabilidade dos instrumentos 

usados 

Menção aos protocolos que serão 

utilizados (protocolos de 

entrevista, protocolos de 

observação) 

Identificação dos métodos de 

registro (p. ex.: registros de áudio, 

anotações de campo) 

Registro dos dados Estabelecimento dos instrumentos 

ou listas de checagem usados. 

Fonte: Adaptado de Creswell e Clark (2013) 

 

3.5.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

Por tratar-se de uma pesquisa de métodos mistos, foram adotados instrumentos de 

pesquisa condizentes com os aspectos quantitativo e qualitativo do estudo. 

O questionário destinado aos usuários de TI, foi dividido em três sessões, vide apêndice 

A. A primeira foi destinada à coleta de dados demográficos dos respondentes, entre outras 

informações. A segunda parte consta de aspectos referentes aos temas relacionados à adoção de 

práticas de BYOD, conforme o referencial teórico, os quais foram divididos em: questões gerais 
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sobre a adoção de práticas de BYOD, motivos para levar os aparelhos eletrônicos móveis para 

a empresa e motivos para não levá-los. Vide quadro 11: 

O questionário utilizado para a coleta dos dados quantitativos trata de variáveis 

referentes às características socioeconômicas dos usuários de TI (gênero, idade, escolaridade, 

tipo de vínculo empregatício, cargo, área de atuação na empresa, tempo de experiência na área 

em que atua, renda pessoal), seu comportamento de adoção de práticas de BYOD (posse do 

smartphone e/ou tablet e/ou notebook, número de dias na semana que leva o(s) equipamento(s) 

para a empresa, número de vezes ao dia em que utiliza o(s) aparelho(s), local onde costuma 

utilizar, as atividades realizadas com ele e suas perspectivas a respeito de aspectos da adoção 

de práticas de BYOD em si. 

 

Quadro 11 – Variáveis adotadas no questionário destinado aos usuários de TI em relação as 

perspectivas sobre a adoção de práticas de BYOD 

(continua) 

QUESTÕES GERAIS SOBRE A ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE BYOD 

Variáveis Autor(es) 

Posse de aparelhos eletrônicos móveis Feitor et al. (2014) 

Frequência com que leva o aparelho à empresa Feitor et al. (2014) 

Frequência da utilização de aparelho eletrônico 

móvel 
Feitor et al. (2014) 

Local onde utiliza aparelho eletrônico móvel D’arcy (2011) 

Consequências da adoção de práticas de BYOD Feitor et al. (2014) 

Participação em programas de BYOD Feitor et al. (2014) 

Instalação de software pela empresa para 

prática de BYOD 
Niehaves (2012) 

Adequação do nível de segurança de TI 
Niehaves (2012); White, (2012); D’arcy 

(2011), Harris, Ives e Junglas (2012) 

Interrupções nas atividades do trabalho White (2012) 

Nível de autonomia proporcionado D’arcy (2011); Harris, Ives e Junglas (2012) 

Nível de produtividade proporcionado 
White (2012); Copeland e Crespi ( 2012); 

Unisys-idc (2010); Forrester (2012) 

Participação do usuário na definição da 

estrutura de TI 

(Moschela, 2004; D’arcy (2011); Harris, 

Ives e Junglas (2012); Niehaves (2012); 

Niehaves,  Köffer e Ortbach (2013); Disterer 

e Kleiner (2013); Castro-leon (2014); 

Vandelannoite, (2015) 

Carga horária de trabalho 

Gens, Levitas e Segal (2011); Andriole, 

(2012); Niehaves (2012); Copeland e Crespi 

( 2012) 

Influência do comportamento dos colegas Ortbach (2013) 

Influência da inovatividade pessoal Ortbach (2013) 

Satisfação no trabalho Niehaves (2012) 

Definição de condutas adequadas 
Moschela (2004; Copeland e Crespi ( 2012); 

Niehaves (2012) 
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Quadro 11 – Variáveis adotadas no questionário destinado aos usuários de TI em relação as 

perspectivas sobre a adoção de práticas de BYOD 

(conclusão) 

MOTIVOS PARA NÃO LEVAR APARELHOS  

ELETRÔNICOS MÓVEIS PARA A EMPRESA 

Variáveis Autor(es) 

Bloqueio de acesso aos sistemas de TI Forrester (2012) 

Medo de roubo do aparelho Feitor et al. (2014) 

Falta de ergonomia no local de trabalho Feitor et al. (2014) 

Medo de danificar o aparelho Feitor et al. (2014) 

Falta de acesso a rede wifi Feitor et al. (2014); Cearley (2012), 

Instalações insuficientes Feitor et al. (2014) Cearley (2012), 

Indisponibilidade do software necessário 
Cearley e Claunch (2012); Copeland e 

Crespi (2012) 

Especificações técnicas incompatíveis 
Cearley (2012); Cearley e Claunch, 2012; 

Copeland e Crespi ( 2012) 

Fornecimento de aparelho eletrônico móvel 

adequado pela empresa 

Cearley e Claunch (2012); Copeland e 

Crespi ( 2012) 

MOTIVOS PARA LEVAR APARELHOS  

ELETRÔNICOS MÓVEIS PARA A EMPRESA 

Variáveis Autor(es) 

Conforto na utilização Feitor et al. (2014) 

Melhor funcionalidade 
Feitor et al. (2014); Harris, Ives e Junglas 

(2012) 

Maleabilidade do uso Feitor et al. (2014) 

Concorrência para ter acesso aos 

computadores da empresa 
Feitor et al. (2014) 

Uso em qualquer lugar a qualquer momento 
Feitor  et al. (2014); Harris, Ives e Junglas 

(2012); Cearley e Claunch (2012) 

Diversão Feitor et al. (2014); Winter et al., 2014 

Insuficiência de informações sobre a 

disponibilidade de computadores na empresa 
Feitor et al. (2014) 

Relacionamentos pessoais Winter et al. (2014) 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Na terceira parte do questionário, questão 17, trata-se dos perfis de adoção de práticas 

de BYOD, conforme a proposta da teoria Effectuation, representada pelos princípios das lógicas 

causal e effectual. Vide quadro 12. 
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Quadro 12 – Princípios da teoria Effectuation abordados em relação à dinâmica da adoção de 

práticas de BYOD 

Princípios Autor 

Lógica Causal: 

Conhecimento preexistente 

Risco aceitável 

Análise da concorrência 

Previsão de um futuro incerto Sarasvathy (2001a, 2001b, 2008) 
Lógica Effectual: 

Exploração de contingências 
Perda aceitável 
Parcerias estratégicas 

Controle de um futuro imprevisível 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Para a verificação sobre o perfil do usuário de TI em relação à adoção de práticas de 

BYOD, o respondente deveria optar por uma alternativa referente a lógica effectual ou causal. 

Para cada item das colunas A ou B, ele deveria informar o nível de concordância em relação à 

afirmativa, com base em um nível de mensuração de razão: o zero absoluto representa um ponto 

na escala em que a concordância medida está ausente (SAMPIERI, COLLADO; LÚCIO, 2013). 

Para esta pesquisa, caso o respondente discordasse de ambas as alternativas, deveria assinalá-

las com 0 (zero). 

Desse modo, criou-se um instrumento para a aferição do perfil de adoção de práticas de 

BYOD, a partir da verificação das perspectivas dos usuários de TI em relação à lógica effectual, 

referente aos princípios: Exploração de Contingências (EC – 1/7), Perdas Aceitáveis (PA – 1/7), 

Parcerias Estratégicas (PE – 1/7) e Controle de um Futuro Imprevisível (CFI – 1/8). E também 

a lógica causal, com os princípios: Conhecimento Preexistente (CP – 1/7), Risco Aceitável (RA 

– 1/7), Análise da Concorrência (AC – 1/7) e Previsão de um Futuro Incerto (PFI – 1/8). 

Assim, com base no somatório das respostas às 58 alternativas das colunas A e B, os 

usuários de TI foram classificados como tendo um perfil effectual ou causal, de acordo com a 

maior pontuação aferida para uma das lógicas de tomada de decisão. 

Com a questão 18, buscou-se a verificação do nível de concordância ou discordância 

dos usuários de TI em relação a vinte afirmativas, relacionadas às perspectivas sobre a adoção 

de práticas de BYOD, por meio de um nível de mensuração de razão de 0 a 10. 

A pesquisa qualitativa, que teve como respondente um gestor de TI, contou com uma 

entrevista semiestruturada, fundamentada basicamente nos tópicos tratados juntos aos usuários 

de TI, a fim de se estabelecer a convergência das informações obtidas, atendendo a um 
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protocolo. No entanto, por suas características, ela está aberta a extrapolação dos assuntos 

abordados inicialmente. Vide apêndice B. 

Além destes dois instrumentos, foram adotadas a observação direta informal e a 

identificação de artefatos físicos para a coleta de dados pertinentes a proposta da pesquisa. Vide 

figura 12. 

 

3.6 Processos de Análise de Dados 
 

Para analisar os dados da pesquisa quantitativa, utilizou-se a estatística descritiva, 

visando-se dimensionar as informações referentes a aspectos socioeconômicos e perspectivas 

dos usuários de TI em relação à adoção de práticas de BYOD. 

Em seguida, foi utilizada a estatística inferencial, para identificar se existiam diferenças 

estatísticas significantes quanto ao perfil de adoção das práticas de BYOD, perfil effectual ou 

causal, em relação às variáveis socioeconômicas e às perspectivas citadas anteriormente, de 

acordo com a teoria Effectuation. 

Nessa etapa, foi testada a normalidade da distribuição das variáveis, a fim de se 

confirmar o método estatístico adotado — se paramétrico ou não paramétrico. Em virtude do 

tipo de amostragem adotado tem-se uma grande probabilidade de ser um método não-

paramétrico. Para isso foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov o qual demonstrou se as 

variáveis adotadas na pesquisa quantitativa assumem o pressuposto da normalidade.  

Assumindo-se a não normalidade foi utilizado o teste de significância não-paramétrico 

de Mann-Whitney (Teste U) para amostras independentes. Segundo Dancey e Reidy (2006), o 

teste de Mann-Whitney avalia se existe uma diferença estatística significativa entre as médias 

dos postos das condições da pesquisa, os quais foram representados neste estudo por dois 

subgrupos de acordo com o perfil de adoção de práticas de BYOD, effectual ou causal.  

A hipótese nula desses testes é que as médias da população são as mesmas para os dois 

grupos. A comparação entre eles foi feita com base em posições (ranks) dos elementos da 

amostra, com um nível de significância α de 5%. 

Seguindo-se com as análises não-paramétricas comparando-se o comportamento dos 

dois grupos, foi realizada a análise dos dados com base em modelos de regressão logística a 

qual permite estimar a probabilidade de ocorrência de determinado evento a partir de variáveis 

explicativas (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2009), no caso desta pesquisa, a probabilidade 

de o indivíduo adotar um perfil effectual ou causal para a adoção de práticas de BYOD. 
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Com o uso do modelo logit para dados individuais, supera-se o problema do efeito 

incremental de X permanecer constante dado 𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌 = 1|𝑥), e conseguimos a permanência 

da probabilidade do evento entre 0-1, dada a variação de X (GUJARATI, 2011). 

Foram utilizados modelos binários de probabilidade para a variável perfil de adoção das 

práticas de BYOD, sendo 1 a representação do perfil causal e 0 a do perfil effectual. Em virtude 

de a amostra de usuários de TI contar apenas com 42 observações, utilizou-se o bootstrap, uma 

forma de reamostragem na qual os dados são repetidamente amostrados com substituição para 

estimação do modelo (HAIR et al., 2005). 

Para validar os modelos foram realizados os testes Log Likelihood Value, com o auxílio 

do MacFadden’s-R², e Cox-Snell R², e Nagelkerke R², comparando-se o modelo a um que 

ignora as variáveis independentes. Outro teste de acurácia aplicado aos modelos foi o Hosmer 

e Lemeshow, a um nível de significância de 5%. Para a análise da significância de cada 

coeficiente da equação logística, foi aplicado o teste Wald. Todas as análises estatísticas foram 

realizadas com o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21. 

A fim de ampliar as informações obtidas por meio dos dados, foi realizada a análise do 

coeficiente de correlação de Pearson a partir dos perfis de adoção de práticas de BYOD e as 

pontuações das variaveis referentes às características socioeconômicas e das perspectivas dos 

usuários de TI em relação à adoção de práticas de BYOD, mensuradas de forma contínua, 

intervalar ou razão, a um nível de confiança de 5%. Após a verificação das correlações, foi 

calculado o coeficiente de determinação, para identificar a porcentagem da variação de uma 

variável devido à variação de outra variável e vice-versa (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2013). 

Na análise dos dados qualitativos, foi adotada a análise de conteúdo, que representa “um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 

permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) dessas mensagens” (BARDIN, 2011).  

Segundo Cappelle, Melo e Gonçalves (2003), a análise de conteúdo oscila entre os pólos 

da objetividade e da subjetividade da investigação científica, por adotar indicadores 

quantitativos e/ou qualitativos. Pode ser usada tanto em pesquisas com abordagens quantitativas 

quanto qualitativas. 

Nesta pesquisa foi adotada a análise categorial por meio de análise temática — modo 

indutivo — que consiste em operações de desmembramento do texto em unidades (categorias), 
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visando descobrir os núcleos dos sentidos (significados) — análise semântica — que compõem 

uma comunicação, fixando-se no conteúdo do texto (MINAYO, 2004). 

Nesse sentido, pode-se conceituar o tema objeto de análise, como a “unidade de 

significação que se liberta de um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que 

serve de guia a leitura” (BARDIN, 1977, p. 105). Segundo Bardin (1977), por meio da análise 

temática busca-se descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação, cuja presença 

ou frequência de aparecimento podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido. 

Desta forma, através da pré-análise decidiu-se pela realização de uma entrevista 

semiestruturada, assim, como corpus da análise de conteúdo obteve-se uma entrevista com o 

gestor de TI da empresa, sobre a qual foi realizada uma leitura flutuante a fim de estabelecer 

contato com o conteúdo da entrevista e conhecer o texto. 

Após a pré-análise iniciou-se o processo de codificação, que segundo Bardin (2016) 

corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, que permite atingir uma 

representação do conteúdo, para esclarecer o pesquisador acerca das características do texto. 

Para isso, estabeleu-se o “tema” como uniade de registro em nível semântico, nesta caso, 

a adoção das práticas de BYOD a luz dos princípios da teoria Effectuation, e como unidade 

linguística a trancricão da entrevista concedida pelo gestor de TI. 

A enumeração, foi realizada com base na presença dos temas, como regra de contagem 

e, como unidade de medida optou-se pela frequência. Após a codificação, fez-se a classificação 

e agregação dos códigos em categorias, através de um inventário para o isolamento dos 

elementos e depois com a classificação dos mesmos 

Durante a categorização, realizou-se a classificação das codificações separando-as em 

conjuntos de acordo com os critérios semânticos previamente definidos para a análise temática, 

já que nesta pequisa optou-se pela adoção de procedimentos fechados, até chegar a(s) 

categoria(s) terminal(is), que no caso desta pesquisa seria(m) o(s) perfil(is) causal e/ou effectual 

do entrevistado, na gestão da adoção das práticas de BYOD. 

Dadas as características citadas acima optou-se por realizar uma análise qualitativa, por 

se adequar a análise de um corpus reduzido —  mensagens singulares — e permitir o 

establecimento de categorias mais discriminantes, não estando ligada a categorias com 

frequências suficientemente elevadas (BARDIN, 2016). Assim, as inferências realizadas foram 

decorrentes da presença dos temas na comunicação do indivíduo. 



104 

Os dados obtidos com a entrevista semiestruturada, a observação direta informal e os 

artefatos físicos integraram o processo de análise, seguindo os determinados por Bardin (2011). 

E esta análise foi realizada com o auxílio do software Atlas.ti, versão 7.5.15. 

 Com essa diversidade de fontes de informação, buscou-se alcançar a validação externa 

da pesquisa por meio da generalização analítica, pela qual o pesquisador busca generalizar um 

conjunto particular de resultados, relacionando-o a uma teoria mais abrangente (YIN, 2005). 

Vide quadro 13. 

Quadro 13 - Procedimentos para análise de dados quantitativos e qualitativos 
Procedimentos para coleta de 

dados quantitativos 

Procedimentos na 

análise de dados 

Procedimentos para coleta de dados 

qualitativos 

Codificar os dados atribuindo 

valores e números 

Prepara os dados para análise com 

um programa de computador 

Limpar o banco de dados 

Recodificar ou computar novas 

variáveis para a análise por 

computador 

Estabelecer um conjunto de códigos 

Preparação dos dados 

para análise 

Organizar os documentos e os dados visuais 

Transcrever o texto 

Preparar os dados para análise com um 

programa de computador 

Inspecionar os dados visualmente 

Conduzir análises descritivas 

Verificar as tendências e as 

distribuições 

Exploração dos dados Ler por meio dos dados  

Escrever anotações  

Desenvolver um livro sobre códigos 

qualitativos 

Escolher um teste estatístico 

apropriado 

Analisar os dados para responder às 

questões de pesquisa ou testar 

hipóteses 

Relatar os testes inferenciais, o 

tamanho do efeito e os intervalos de 

confiança 

Usar programas de computador 

estatísticos quantitativos 

Análise dos dados Codificar os dados 

Atribuir rótulos aos códigos 

Agrupar os códigos em temas (ou categorias) 

Inter-relacionar os temas (ou as categorias) ou 

resumí-las em um conjunto menor 

Usar programas de computador de análise de 

dados qualitativos 

Representar os dados em 

declarações dos resultados 

Apresentar os resultados em tabelas 

e figuras 

Representação das 

análises dos dados 

Representar os achados nas discussões de 

temas ou categorias 

Apresentar modelos visuais, figuras e/ou 

tabelas 

Explicar como os resultados tratam 

as questões ou hipóteses de pesquisa 

Comparar os resultados com a 

literatura usada na pesquisa, as 

teorias ou as explanações anteriores. 

Interpretação dos 

resultados 

Avaliar como as questões da pesquisa foram 

respondidas 

Comparar os achados com a literatura 

Refletir sobre o significado pessoal dos 

achados 

Estabelecer novas questões, baseadas nos 

achados 

Usar padrões externos 

Validar e checar a confiabilidade 

dos escores pelo uso do instrumento 

no passado 

Estabelecer a validade e a 

confiabilidade dos dados atuais 

Avaliar a validade interna e a 

externa dos resultados 

Validação dos dados e 

dos resultados 

Usar os padrões do pesquisador, do 

participante e do examinador 

Usar estratégias de validação, como 

checagem do pesquisador, triangulação, 

evidências não confirmadoras e examinadores 

externos 

Checar a precisão do relato 

Empregar procedimentos limitados para 

checar a confiabilidade 

Fonte: Adaptado de Creswell e Clark (2013) 
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Por tratar-se de uma pesquisa de métodos mistos convergente, após as análises dos 

dados quantitativos e qualitativos, separadamente, é necessária a integração dessas 

informações, considerando-se que os dois métodos são mutuamente informativos, falando um 

para o outro, como em uma conversa ou debate, construindo juntos um novo significado para 

os dados coletados (BRYMAN, 2007. 

Para isso, neste estudo, a integração foi realizada com a mescla dos dados (FETTERS; 

CURRY; CRESWELL, 2013), e a convergência dos temas qualitativos com os dados 

quantitativos. 

 

3.7 Diagrama Geral da Pesquisa 

 

Na figura 13, apresenta-se o diagrama da pesquisa de métodos mistos convergente que 

foi aplicado ao estudo de caso. Nele, pode-se ver que as pesquisas quantitativa e qualitativa 

foram realizadas em paralelo, cada uma com seus procedimentos e produtos específicos 

referentes às etapas de coleta e análise de dados, até que estes fossem integrados ou fundidos, 

o que permitirá a interpretação das informações encontradas. 
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Figura 13 – Diagrama geral da pesquisa 

 
Fonte: Elaboração própria (2015) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Análise Descritiva dos Dados Obtidos Junto aos Usuários de TI 

 

4.1.1 Perspectivas gerais 

 

Ao realizar a análise descritiva dos dados coletados junto a 42 usuários de TI, pode-se 

aferir que a idade média dos respondentes era de 34,05 anos, com uma em média 7,17 anos de 

experiência de trabalho na área em que atuavam na época de pesquisa. 

A maior parte da amostra foi composta por indivíduos do gênero masculino (66,7%), 

que concluíram o ensino médio (47,6%), sendo funcionários efetivos da empresa (90,5%) 

ocupando cargos de assistente (54,8%), atuando no setor comercial (59,5%) e que tinham uma 

renda pessoal entre 1 e 2 salários mínimos (59,5%), conforme indicado pela Tabela 3. 

  

Tabela 3 Dados gerais sobre os usuários de TI 

                                                                                              (Continua) 

Gênero Frequência Porcentagem 

Feminino 14 33,3 

Masculino 28 66,7 

Escolaridade Frequência Porcentagem 

Nível médio incompleto 2 4,8 

Nível médio 20 47,6 

Nível superior incompleto 6 14,3 

Nível superior 9 21,4 

Pós-graduação 5 11,9 

Vínculo Empregatício Frequência Porcentagem 

Funcionário 38 90,5 

Terceirizado 2 4,8 

Contratado 2 4,8 

Cargo Frequência Porcentagem 

Assistente 23 54,8 

Consultor 3 7,1 

Coordenador 2 4,8 

Diretor 1 2,4 

Gerente 4 9,5 

Supervisor 3 7,1 

Analista de sistemas 2 4,8 

Atendente 2 4,8 

Operador 1 2,4 

Técnico em informática 1 2,4 
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Tabela 3 Dados gerais sobre os usuários de TI 

                                                                                    (Conclusão) 

Área de Atuação na Empresa Frequência Porcentagem 

Comercial 25 59,5 

Financeira 2 4,8 

Contábil 5 11,9 

Recursos Humanos 1 2,4 

Logística 2 4,8 

Tecnologia da Informação 4 9,5 

Administração 2 4,8 

Segurança 1 2,4 

Renda Frequência Porcentagem 

Até R$ 880,00 2 4,8 

Entre R$ 881,00 e R$ 1.760,00 25 59,5 

Entre R$ 1.761,00 e R$ 2.640,00 8 19,0 

Entre R$ 2.641,00 e R$ 3.520,00 4 9,5 

Acima de R$ 3.521,00 3 7,1 

Observações incluídas na análise: 42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Em relação às práticas de BYOD, pode-se observar que a maioria dos respondentes 

possui smartphone, como pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Posse dos usuários de TI de aparelhos eletrônicos móveis com acesso à internet 

Aparelho Frequência Porcentagem Total 

Posse de smartphone 40 95,2 42 

Posse de tablet 5 11,9 42 

Posse de notebook 23 54,8 42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Na Tabela 5 pode-se perceber que esse aparelho é o mais presente no ambiente de 

trabalho, com uma frequência média de 6 dias na semana, caracterizando-o como um 

acompanhamento diário. Isso também foi constatado por meio da observação direta informal 

desses artefatos com os usuários de TI de todos os setores da empresa que participou da 

pesquisa. Entre os vendedores que trabalham na loja, no entanto, foi possível perceber que o 

uso é feito com uma maior frequência. 

Em relação aos notebooks e tablets, constatou-se uma redução na periocidade que são 

levados ao trabalho, sendo esta de 1 dia na semana, para ambos. Apenas em algumas ocasiões 

foi possível observar o uso desses artefatos, sobretudo do notebook, no setor de contabilidade 

de finanças e por um vendedor externo. 
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Outra informação obtida foi que frequência média em que os usuários de TI utilizavam 

seus aparelhos pessoais para realizar atividades do trabalho foi de 22 vezes ao dia, 

caracterizando a ocorrência da adoção reversa citada por LECLERQ-VANDELANNOITE 

(2015a; 2015b).  

 

Tabela 5 – Número médio das vezes que os usuários de TI levam e utilizam seus aparelhos 

para o de aparelhos eletrônicos móveis com acesso à internet para o trabalho 

Aparelho Média 

Número de vezes, por semana, que leva o smartphone para o trabalho 5,62 

Número de vezes, por semana, que leva o tablet para o trabalho 0,21 

Número de vezes, por semana, que leva notebook para o trabalho 0,45 

Número de vezes, durante o dia, que usa o aparelho para atividades do trabalho 22,12 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Esse uso a trabalho ocorre, na maioria das vezes, tanto dentro quanto fora da empresa, 

tendo sido destacado por 81% dos respondentes, conforme visto na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Local onde acontece a adoção das práticas de BYOD 

Local Frequência Porcentagem 

Na empresa 5 11,9 

Fora da empresa 3 7,1 

Na empresa e fora dela 34 81,0 

Total 42 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Esse uso teria como objetivos principais a comunicação com colegas de trabalho através 

de ligações (78,6%), o registro e o envio de imagens, ambos com 76,2% de frequência de uso, 

e a comunicação com o cliente (71,4%). Vale destacar que a maioria dos respondentes era do 

setor comercial da empresa, o que indica que esses registros e envios de imagens provavelmente 

seriam destinados aos clientes. A Tabela 7 destaca os empregos dos dispositivos pessoais, com 

ênfase na aplicação prática com foco nas atividades do trabalho, o que será corroborado com 

base nas informações da Tabela 9. 
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Tabela 7 – Atividades realizadas a partir das práticas de BYOD 

Atividade realizada Frequência Porcentagem Total 

Comunicação com cliente por meio de ligações 30 71,4 42 

Comunicação com fornecedor por meio de ligações 13 31,0 42 

Comunicação com colegas de trabalho por meio de 

ligações 

33 78,6 42 

Registro de imagem 32 76,2 42 

Envio de imagem 32 76,2 42 

Registro de áudio 22 52,4 42 

Envio de áudio 24 57,1 42 

Pesquisa por informações na internet 20 47,6 42 

Armazenamento de dados 20 47,6 42 

Compartilhamento de dados 19 45,2 42 

Acesso ao(s) sistema(s) de informação da empresa 13 30,9 42 

Acesso ao e-mail da empresa 2 4,8 42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Outra informação a destacar foi a baixa utilização dos aparelhos para acessar o sistema 

de informação da empresa (30,9%), principalmente tendo em vista que a maioria dos 

respondentes avaliaram a adoção de práticas de BYOD como sendo uma boa ideia (80,9%) e 

que teria grandes resultados para a empresa (57,1%), como exposto na Tabela 8. Isso vai de 

encontro às perspectivas sobre os benefícios para a organização por meio da adoção das práticas 

de BYOD, como, por exemplo, em relação ao aumento da produtividade (COPELAND, 

CRESPI, 2012; COUSINS, ROBEY, 2014; D’ARCY, 2011; LECLERQ-VANDELANNOITE, 

2015b; NIEHAVES, 2012; PRETE et al, 2011; WHITE, 2012), o que está diretamente 

relacionado aos bons resultados que podem ser gerados para a empresa. Isso foi citado diversas 

vezes durante a aplicação dos questionários, principalmente pelos vendedores que trabalham na 

loja. 

 

                 Tabela 8 – Opinião sobre a adoção de práticas de BYOD 

Opinião sobre o uso Frequência Porcentagem 

Má ideia, grandes consequências 1 2,4 

Má ideia, consequências pequenas 1 2,4 

Neutro 6 14,3 

Boa ideia, pequenos resultados 1 2,4 

Boa ideia, resultados regulares 9 21,4 

Boa ideia, grandes resultados 24 57,1 

Total 42 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Ainda sobre as perspectivas em relação à adoção das práticas de BYOD, a Tabela 9 

apresenta as pontuações obtidas acerca do nível de concordância com assertivas que trataram 
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de diferentes aspectos do cenário da adoção dessas práticas, identificadas com base no 

referencial teórico utilizado nesta pesquisa. 

De antemão, ao considerar a pontuação máxima de 420 pontos que poderia ser registrada 

para cada assertiva, pode-se destacar o nível de concordância com a adoção a partir da satisfação 

obtida no trabalho (86,43%), o aumento da produtividade (84,76%), a mobilidade do uso 

(83,81%) e a autonomia proporcionada para a execução das atividades do trabalho (80,24%). 

Tabela 9 – Perspectivas gerais sobre a adoção de práticas de BYOD 

Assertiva 
Pontuação 

Obtida* 

 

Porcentagem 

do Total 
Média 

É necessária a instalação de softwares no aparelho, pela empresa, para eficácia do uso. 323 76,9 7,69 

O nível de segurança em Tecnologia da Informação (TI) fornecido pela empresa influencia o 

uso. 

331 78,81 7,88 

O uso provoca interrupções nas atividades do trabalho. 177 42,14 4,21 

O uso proporciona autonomia para a execução das atividades do trabalho 337 80,24 8,02 

O uso proporciona uma maior produtividade nas atividades do trabalho 356 84,76 8,48 

A infraestrutura de TI da empresa é definida a partir das contribuições conjuntas de usuários e 

gestores de TI 

299 71,19 7,12 

O uso acarreta um aumento da carga horária de trabalho 197 46,9 4,69 

Os objetivos a atingir com o uso são claros. 306 72,86 7,29 

O uso possibilita acesso à diversão, durante as atividades de trabalho. 184 43,81 4,38 

O potencial pessoal de inovar em relação a TI influencia positivamente a intenção de usar. 308 73,33 7,33 

O uso proporciona satisfação no trabalho. 363 86,43 8,64 

A empresa define as condutas adequadas para o uso. 329 78,33 7,83 

A infraestrutura física fornecida pela empresa influencia o uso. 317 75,48 7,55 

Os aparelhos pessoais são mais práticos do que os equipamentos da empresa. 325 77,38 7,74 

O uso acontece, pela possibilidade de ser feito em qualquer lugar a qualquer momento. 352 83,81 8,38 

O uso permite estabelecer relacionamentos pessoais, durante as atividades de trabalho. 315 75 7,50 

O uso possibilita uma redução de custos em TI. 306 72,86 7,29 

O comportamento positivo dos colegas de trabalho em relação ao uso influencia a intenção de 

utilizá-los 

321 76,43 7,64 

É possível calcular as probabilidades das consequências futuras do uso. 265 63,1 6,31 

A decisão sobre o uso é tomada com base no conhecimento das informações que valem e que 

não valem a pena serem consideradas, em relação à utilização. 

291 69,29 6,93 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

* Pontuação Máxima de 420 Pontos 

 

Também é possível verificar um menor nível de concordância, abaixo da média, de 

que com a adoção de práticas de BYOD ocorreriam interrupções nas atividades do trabalho 

(42,14%), acesso à diversão durante o trabalho (43,81%) e aumento da carga horária de trabalho 

(46,9%). Os dois primeiros indicadores reforçam a ideia do emprego das práticas de BYOD 

enfocando o trabalho, e o último contradiz a conclusão de Niehaves (2012), embora essa 

constatação tenha sido feita pelo gestor de TI durante a entrevista, que será analisada mais 

adiante. 

Deve-se destacar que a maioria dos usuários de TI informou que adotava práticas de 

BYOD dentro e fora da empresa, o que seria um cenário propício para a ocorrência do aumento 

da concordância sobre o aumento da carga horária de trabalho. 
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4.1.2 Perfis de adoção das práticas de BYOD sob as lentes da teoria Effectuation 

 

Em relação aos perfis de adoção das práticas de BYOD dos usuários de TI, foi possível 

identificá-los por meio da comparação do somatório dos valores aferidos no conjunto das 

assertivas criadas para essa pesquisa, com base nos princípios da teoria Effectuation, 

classificando-os conforme a prevalência das lógicas effectual ou causal. 

Deve-se ressaltar que esses dados foram coletados mediante as assertivas da questão 

17, conforme apresentado no Apêndice A, as quais apresentaram o valor de 0,779 para o índice 

Alfa de Cronbach, que é utilizado para avaliar a confiabilidade de instrumentos de pesquisa, 

significando que os itens são coerentes e têm consistência interna aceitável (HAIR, 2005; 

SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013,). 

Dessa forma, 33 usuários de TI apresentaram a predominância do perfil effectual e 9 

apresentaram a predominância do perfil causal. Ao analisar separadamente essa classificação, 

de acordo com cada princípio utilizado para compor os perfis de adoção de práticas de BYOD, 

chegou-se aos dados da Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Classificação dos usuários de TI em perfil Effectual ou Causal na adoção de 

práticas de BYOD 
Princípios: Perfil Effectual/Perfil 

Causal 

Effectual Causal 
Total 

Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Exploração de contingências 

(EC_1-7)/ Conhecimento pré-

existente (CP_1-7) 

31 73,8 11 26,2 42 

Perda aceitável (PA_1-7)/ Risco 

aceitável (RA_1-7) 
21 50 21 50 42 

Parcerias estratégicas (PE_1-7)/ 

Análise da concorrência (AC_1-7) 
25 59,5 17 40,5 42 

Controle de um futuro 

imprevisível (CFI_1-8)/ Previsão 

de um futuro incerto (PFI_1-8) 

33 78,6 9 21,4 42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Por consequência, vê-se a predominância dos princípios que retratam o perfil effectual 

por meio da exploração de contingências, a ponderação sobre a realização de parcerias 

estratégicas para a adoção das práticas de BYOD e o controle de um futuro imprevisível que 

envolve a adoção dessas práticas. Em razão disso, os usuários de TI explorariam os imprevistos, 

ajustando-se continuamente com base na sua ocorrência, e realizariam parcerias estratégicas 

com colegas de trabalho e/ou clientes e/ou fornecedores, a fim de reduzir os riscos da adoção 

das práticas. 
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Pode-se observar um equilíbrio em relação à classificação dos usuários de TI no que 

diz respeito aos princípios relacionados às perdas aceitáveis decorrentes da adoção das práticas 

de BYOD (21 usuários) e em relação à adoção dessas práticas mediante a análise dos riscos 

aceitáveis para alcançar os retornos esperados (21 respondentes). Desse modo, haveria um 

equilíbrio entre os integrantes da amostra no que se refere à busca pela otimização do retorno 

possível com a adoção e à consideração da limitação dos meios disponíveis, para que a partir 

disso os usuários de TI definam as perdas aceitáveis em relação à adoção das práticas. 

Por meio da análise da classificação dos perfis em effectual ou causal, dessa vez 

considerando as variáveis sociodemográficas e o comportamento de uso das práticas de BYOD, 

percebe-se que a idade média daqueles classificados como tendo adotado um perfil effectual é 

maior (35,3 anos), o que vai de acordo com as constatações realizadas por Engel et al. (2014), 

que afirmaram que os empreendedores com mais idade apresentavam um perfil effectual. Além 

disso, usuários de perfil effectual também possuem maior tempo médio de experiência na área 

em que atuam hoje, chegando a 7,27 anos. Esses dados podem ser conferidos na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – O perfil de adoção das práticas de BYOD e fatores sociodemográficos e 

comportamentais 

 Effectual Causal 

Média Média 

Idade 35,3 29,44 

Tempo de experiência na área em que atua hoje 7,27 6,78 

Frequência de uso do aparelho durante o dia 18,03 37,11 

Número de vezes, por semana, que leva o smartphone para o 

trabalho 

5,52 6 

Número de vezes, por semana, que leva o tablet para o trabalho 0,27 0 

Número de vezes, por semana, que leva notebook para o 

trabalho 

0,58 0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

No entanto, a frequência média do uso das práticas de BYOD é maior entre aqueles que 

apresentaram a predominância do perfil causal, chegando a 37,11 vezes ao dia, assim como em 

relação à periodicidade em que levam os smartphones para o trabalho durante a semana (6 

vezes). Deve-se destacar que, no perfil causal, busca-se a maximização do potencial de retorno 

promovido pela tomada de decisão. 

Em relação ao gênero, um maior número de homens e mulheres apresenta a adoção de 

um perfil effectual, e o mesmo acontece para as faixas de renda pessoal, conforme pode ser 

visualizado na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Dados sociodemográficos e o perfil de adoção das práticas de BYOD 

Gênero 
Effectual Causal 

Total 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Feminino 10 71,4 4 28,6 14 

Masculino 23 82,1 5 17,9 28 

Escolaridade  
Effectual Causal 

Total 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Nível médio incompleto 1 50,0 1 50,0 2 

Nível médio 15 75,0 5 25,0 20 

Nível superior incompleto 5 83,3 1 16,7 6 

Nível superior 7 77,8 2 22,2 9 

Pós-graduação 5 100,0 0 0,0 5 

Renda 
Effectual Causal 

Total 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Até R$ 880,00 2 100,0 0 0,0 2 

Entre R$ 881,00 e R$ 

1.760,00 

18 72,0 7 28,0 25 

Entre R$ 1.761,00 e R$ 

2.640,00 

7 87,5 1 12,5 8 

Entre R$ 2.641,00 e R$ 

3.520,00 

4 100,0 0 0,0 4 

Acima de R$ 3.521,00 2 66,7 1 33,3 3 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Ao analisar a variável escolaridade, vê-se que o perfil effectual predomina em 4 

categorias, havendo um equilíbrio apenas no caso daqueles que estão cursando o ensino médio. 

Sobre aspectos relacionados mais diretamente com as práticas de BYOD, constata-se a 

continuidade da prevalência do perfil effectual, que já está presente na relação da posse dos 

aparelhos eletrônicos, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 – O perfil de adoção das práticas de BYOD e a posse dos aparelhos 

Posse do aparelho 
Effectual Causal 

Total 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Possui smartphone 31 77,5 9 22,5 40 

Possui tablet 4 80,0 1 20,0 5 

Possui notebook 17 73,9 6 26,1 23 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Como visto anteriormente, a posse mais frequente é a de smatphones, cujos donos 

apresentam o segundo maior percentual de predominância do perfil effectual, com 77,5%. Entre 

os donos de notebooks, esse perfil predomina em 73,9% dos casos. 

Em relação ao local onde o usuário de TI utiliza o aparelho para o trabalho, vê-se na 

Tabela 14 que também prevalece o perfil effectual, mesmo entre aqueles que fazem uso apenas 
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na empresa (60%). Dada a mobilidade inerente às práticas de BYOD, era esperada e foi 

confirmada a prevalência da utilização dentro e fora da empresa (79,4%). 

 

Tabela 14 – O perfil de adoção das práticas de BYOD e o local de uso dos aparelhos 

Local de uso do aparelho 
Effectual Causal 

Total 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Na empresa 3 60,0 2 40,0 5 

Fora da empresa 3 100,0 0 0,0 3 

Na empresa e fora dela 27 79,4 7 20,6 34 

Total 33  9  42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

A predominância do perfil effectual na adoção de práticas de BYOD ocorre também em 

relação às maneiras como os usuários de TI aplicam essas práticas. Destacam-se o registro 

(86,4%) e o envio (83,3%) de áudio e pesquisa de informações na internet (85%), embora 

apresentem frequências menores de aplicação, como pode ser observado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – O perfil de adoção das práticas de BYOD e suas aplicações 

Aplicação do  

uso do aparelho 

Effectual Causal 
Total 

Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Comunicação com cliente 

por meio de ligações 
23 76,7 7 23,3 30 

Comunicação com 

fornecedor por meio de 

ligações 

10 76,9 3 23,1 13 

Comunicação com colegas 

de trabalho por meio de 

ligações 

26 78,8 7 21,2 33 

Registro de imagem 24 75,0 8 25,0 32 

Envio de imagem 24 75,0 8 25,0 32 

Registro de áudio 19 86,4 3 13,6 22 

Envio de áudio 20 83,3 4 16,7 24 

Pesquisa por informações 

na internet 

17 85,0 3 15,0 20 

Armazenamento de dados 15 75,0 5 25,0 20 

Compartilhamento de 

dados 

15 78,9 4 21,1 19 

Acesso ao(s) sistema(s) de 

informação da empresa 
9 69,2 4 30,8 13 

Acesso ao e-mail da 

empresa 

2 100,0 0 0,0 2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
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Na Tabela 16, pode-se observar as frequências daqueles que apresentaram os perfis 

effectual ou causal de adoção das práticas de BYOD em comparação com a avaliação que os 

usuários faziam da adoção.  

 

Tabela 16 – O perfil de adoção das práticas de BYOD e a opinião sobre a adoção 

Opiniões sobre o uso 
Effectual Causal 

Total 
Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Má ideia, grandes consequências 1 100,0 0 0,0 1 

Má ideia, consequências pequenas 1 100,0 0 0,0 1 

Neutro 6 100,0 0 0,0 6 

Boa ideia, pequenos resultados 1 100,0 0 0,0 1 

Boa ideia, resultados regulares 7 77,8 2 22,2 9 

Boa ideia, grandes resultados 17 70,8 7 29,2 24 

Total 33  9  42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Dos 33 respondentes que têm o perfil effectual predominante, 76% avaliaram como 

sendo uma boa ideia, 18% informaram serem neutros e apenas 6% afirmaram que seria uma má 

ideia a adoção das práticas de BYOD. Todos aqueles que possuem o perfil causal predominante 

acharam que seria uma boa ideia a adoção das práticas de BYOD.  

Desse modo, independente do perfil apresentado pelo respondente, a avaliação da 

adoção das práticas de BYOD é boa e prevalece a perspectiva de que traria grandes resultados 

à empresa, o que corrobora a compreensão de que tais práticas conferem à organização 

benefícios como maior produtividade, novas formas de comunicação, melhoria no nível dos 

serviços, melhor forma de relacionamento entre a TI da organização e os usuários finais etc. 

Consequentemente, em relação às perspectivas dos usuários de TI sobre diversos 

aspectos que compõem o cenário da adoção de práticas de BYOD, conforme dados da Tabela 

17, vê-se que aqueles com o perfil effectual predominante apresentaram as maiores médias em 

relação à perspectiva sobre autonomia, produtividade e parceria para a definição da 

infraestrutura de TI da empresa para as práticas de BYOD, assim como sobre a influência do 

potencial de inovar, a possibilidade de reduzir os custos de TI e o comportamento positivo dos 

colegas de trabalho em relação ao uso. Esses dados são compatíveis com a propensão do perfil 

effectual à exploração de contingências para lidar com o novo e também estabelecer parcerias 

entre colegas de trabalho. 
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Tabela 17 – O perfil de adoção das práticas de BYOD e as perspectivas gerais sobre o uso 

Assertiva 
Effectual Causal 

Média Média 

É necessária a instalação de softwares no aparelho, pela empresa, para 

eficácia do uso. 
7,70 7,67 

O nível de segurança em Tecnologia da Informação (TI) fornecido pela 

empresa influencia o uso. 
7,85 8,00 

O uso provoca interrupções nas atividades do trabalho. 4,09 4,67 

O uso proporciona autonomia para a execução das atividades do 

trabalho 
8,06 7,89 

O uso proporciona uma maior produtividade nas atividades do trabalho Média 8,33 

A infraestrutura de TI da empresa é definida a partir das contribuições 

conjuntas de usuários e gestores de TI 
7,12 7,11 

O uso acarreta um aumento da carga horária de trabalho 4,64 4,89 

Os objetivos a atingir com o uso são claros. 7,06 8,11 

O uso possibilita acesso à diversão, durante as atividades de trabalho. 4,45 4,11 

O potencial pessoal de inovar em relação a TI influencia positivamente 

a intenção de usar. 
7,58 6,44 

O uso proporciona satisfação no trabalho. 8,61 8,78 

A empresa define as condutas adequadas para o uso. 7,52 9,00 

A infraestrutura física fornecida pela empresa influencia o uso. 7,33 8,33 

Os aparelhos pessoais são mais práticos do que os equipamentos da 

empresa. 
7,45 8,78 

O uso acontece, pela possibilidade de ser feito em qualquer lugar a 

qualquer momento. 
8,36 8,44 

O uso permite estabelecer relacionamentos pessoais, durante as 

atividades de trabalho. 
7,30 8,22 

O uso possibilita uma redução de custos em TI. 7,52 6,44 

O comportamento positivo dos colegas de trabalho em relação ao uso 

influencia a intenção de utilizá-los 
7,79 7,11 

É possível calcular as probabilidades das consequências futuras do uso. 6,12 7,00 

A decisão sobre o uso é tomada com base no conhecimento das 

informações que valem e que não valem a pena serem consideradas, 

em relação à utilização. 

6,76 7,56 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
 

Os usuários com o perfil causal apresentam as maiores médias em 12 dos 20 itens 

avaliados. Destacam-se os itens que se referem ao nível de incerteza que envolveria a adoção 

das práticas, sendo que esses indivíduos apresentaram um nível maior de concordância em 

relação à clareza dos objetivos (8,11), às consequências futuras (7,00) e ao conhecimento das 

informações que valem e que não valem a pena considerar sobre o uso (7,56), dados 

compatíveis à busca pela previsão de um futuro incerto, o que seria possível num cenário no 

qual o indivíduo tenha mais clareza em relação aos objetivos, sobre as consequências das 

decisões tomadas e sobre as informações que deveriam ser consideradas sobre a adoção das 

práticas de BYOD. 
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Deve-se destacar que esses respondentes classificados como causais também 

concordaram com a influência do nível de segurança em TI (8,00), da definição de condutas 

adequadas para o uso (9,00) e da influência da infraestrutura física fornecida pela empresa 

(8,33). Esses dados vão ao encontro da preferência por situações nas quais há o conhecimento 

necessário, por exemplo, para implementação de uma nova tecnologia o que neste caso é 

representado pela necessidade de definição de controles para a adoção segura das práticas, 

condutas e infraestruturas adequadas. 

Outro grupo que se deve destacar em relação ao perfil causal é o que faz referência à 

satisfação no trabalho obtida com o uso (8,78), à possibilidade de estabelecer relacionamentos 

pessoais (8,22), à maior praticidade dos equipamentos pessoais em relação aos equipamentos 

da empresa (8,78) e à possibilidade, por se tratarem de dispositivos pessoais, de serem utilizados 

em qualquer lugar e a qualquer momento (8,44). 

Apesar da predominância das maiores médias no tocante ao perfil causal, o perfil 

effectual apresenta valores acima da média em 17 das 20 assertivas, sendo que os itens com 

valores abaixo da média dizem respeito a interrupções nas atividades do trabalho (4,09), 

aumento da carga horária de trabalho (4,64) e acesso à diversão durante o trabalho (4,45), indo 

ao encontro com as afirmações de White (2012), Niehaves (2012) e Winter et al. (2014).  

Pode-se deduzir que esses pontos de vista são decorrentes das orientações recebidas pelo 

gestor de TI, que enfatiza a necessidade da adoção de práticas de BYOD voltada para as 

atividades do trabalho, o que poderá ser percebido a seguir. 

 

4.2 Relação entre os Perfis Effectual e Causal com as Características Amostrais 

 

Neste segundo momento, com o propósito de ampliar a compreensão da adoção das 

práticas de BYOD no tocante aos usuários de TI, faz-se análises voltadas à identificação de 

relações entre os perfis effectual e causal dos respondentes e as demais variáveis que 

integravam o questionário. Para tanto, utilizou-se a regressão logística, a correlação de Pearson 

e o Teste U de Mann-Whitney. 

 

4.2.1 Análise dos grupos effectual e causal 

 

As avaliações de 3 modelos binários para as variáveis que retrataram os perfis causal e 

effectual em relação a adoção de práticas de BYOD, sendo 1 a representação do perfil causal e 

0 a do perfil effectual, foram realizadas por meio da análise do Model Chi-Square, Likelihood 

Value (-2LL), dos pseudos R² Nagelkerke e R² Cox & Snell, do teste de Hosmer e Lemeshow 
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e do Teste Wald com um nível de segurança de 95%, com base nos dados dos 42 usuários de 

TI que compuseram a amostra. 

Ao iniciar com as análises das variáveis sociodemográficas dos usuários de TI - gênero, 

idade, escolaridade, vínculo empregatício, tempo de experiência e renda pessoal - conclui-se 

que o modelo conseguiria classificar 78,6% dos casos corretamente, considerando apenas a 

situação em que se enquadra a maioria dos casos observados. Em seguida, o Teste de Wald 

avaliou a constante como significante (0,001), em um modelo que considera apenas esta 

variável, sendo possível concluir que seria possível formular predições com base nesse critério 

de classificação. 

No entanto, o objetivo da análise é o de analisar a contribuição das variáveis 

sociodemográficas, conforme apresentado na Tabela 18. Com isso, ao continuar com a análise 

da capacidade preditiva do modelo, observou-se, por meio da análise do Model Chi-Square, 

que todos os coeficientes da equação logística seriam nulos, com um valor de 8,365 e uma 

significância de 0,567. 

Em seguida, ao analisar o Likelihood Value, vê-se que o mesmo apresenta um valor de 

35,010, representando um aumento significativo em relação ao Model Chi-Square, o que 

corrobora a identificação dos coeficientes como nulos. 

Mas, sabendo-se que a avaliação deste parâmetro depende da contribuição de outros 

parâmetros para uma análise adequada do modelo, seguiu-se com a observação dos indicadores 

R² Nagelkerke e R² Cox & Snell, que apresentaram os valores 0,288 e 0,186, respectivamente, 

o que representa que 28,8% das variações registradas na variável dependente, seriam explicadas 

pelas variáveis constantes no modelo, e 18,6% das variações do log da razão de chance seriam 

explicadas pelas variáveis independentes. 

Ao considerar o teste de Hosmer e Lemeshow, viu-se que o cálculo apresentou uma 

estatística de 18,886 para o Qui-quadrado, com 8 graus de liberdade e uma significância de 

0,015, o que informa que os valores preditos seriam significativamente diferentes dos valores 

observados, sendo mais um indicador de que o modelo não seria relevante para predizer a 

probabilidade de um indivíduo assumir um perfil effectual ou causal.  
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Tabela 18 - Estimativas binárias do modelo logit para os perfis causal e effectual na adoção de 

práticas de BYOD e variáveis sociodemográficas 

Variáveis explicativas B S.E. Wald dif Sig. Exp (B) 

95% C.I. for 

EXP (B) 

      Lower Upper 

Gênero*          

Masculino -0,776 0,965 0,647 1 0,421 0,460 0,069 3,502 

Idade -0,089 0,063 1,991 1 0,158 0,915 0,809 1,035 

Escolaridade**   1,504 4 0,826    

Nível médio -0,995 1,629 0,373 1 0,542 0,370 0,015 9,016 

Nível superior 

incompleto 

-2,990 2,477 1,457 1 0,227 0,050 0,000 6,458 

Nível superior -1,316 1,829 0,518 1 0,427 0,268 0,007 9,670 

Pós-graduado -21,369 21011,269 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

Vínculo empregatício***    0,000 2 1,000    

Funcionário 18,790 25490,810 0,000 1 0,999 144630221,1 0,000  

Terceirizado 17,575 43313,439 0,000 1 1,000 42915132,51 0,000  
 

Tempo de experiência na área 

em que atua hoje 

-0,006 0,102 0,003 1 0,956 0,994 0,814 1,214 

Renda pessoal 0,0686 0,587 1,365 1 0,243 1,985 0,628 6,269 

Constante -16,879 25490,810 0,000 1 0,999 0,000   

Observações incluídas na análise                                                       42 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

* Variável Omitida: Feminino 

** Variável Omitida: Nível Médio Incompleto 

*** Variável Omitida: Contratado 

 

Na sequência, ao considerar o Teste Wald com um nível de confiança de 95%, pôde-se 

observar que as variáveis independentes do modelo apresentam significâncias nulas para os 

seus coeficientes, o que sugere que as variáveis sociodemográficas não contribuiriam para a 

definição da probabilidade de um funcionário da empresa apresentar um perfil effectual ou 

causal em relação à adoção de práticas de BYOD. 

Ao dar continuidade às análises, foram consideradas variáveis referentes à posse, à 

utilização e à opinião dos usuários de TI sobre o uso de aparelhos eletrônicos móveis: posse de 

smartphone, tablet ou notebook, número de vezes que leva os aparelhos ao trabalho durante a 

semana, frequência do uso do aparelho durante o dia, opinião sobre o uso de aparelhos 

eletrônicos móveis pessoais nas atividades da empresa, o que pode ser visualizado na Tabela 

19. 

Com isso, ao iniciarem-se as análises, observou-se que o modelo formulado com base 

na constante também classificaria corretamente 78,6% dos casos, considerando apenas a 

situação em que se enquadra a maioria dos casos observados, e que o Teste de Wald avalia a 

constante como significante (0,001), em um modelo que considera apenas esta variável. 

Novamente, poder-se-ia concluir que seria possível formular predições com base nesse critério 

de classificação. 
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Ao seguir com as análises, considerando as variáveis propostas para o segundo modelo, 

conforme Tabela 19, observou-se, por meio da análise do Model Chi-Square, que todos os 

coeficientes da equação logística seriam nulos, com um valor de 11,798 e uma significância de 

0,160. Em seguida, ao analisar o Likelihood Value, notou-se que o mesmo apresenta um valor 

de 31,847, representando um aumento significativo em relação ao Model Chi-Square, o que 

corrobora a identificação dos coeficientes como nulos. No entanto, a análise desse parâmetro 

deve ser realizada conjuntamente com a análise de outros que auxiliam na interpretação dos 

dados coletados. 

Com isso, visando a contribuir para o aprimoramento das informações apresentadas, 

seguiu-se com a observação dos indicadores R² Nagelkerke e R² Cox & Snell, que apresentaram 

os valores 0,379 e 0,245, respectivamente, o que representa que 37,9% das variações registradas 

na variável dependente, seriam explicadas pelas variáveis constantes no modelo, e 24,5% das 

variações do log da razão de chance seriam explicadas pelas variáveis independentes, 

apresentando um aumento da capacidade de explicação comparando-o ao modelo anterior. 

Ao considerar o teste de Hosmer e Lemeshow, viu-se que o cálculo apresentou uma 

estatística de 2,772 para o Qui-quadrado, com 8 graus de liberdade e uma significância de 0,948, 

o que informa que os valores preditos não seriam significativamente diferentes dos valores 

observados, indicando que o modelo seria relevante para predizer a probabilidade de um 

indivíduo adotar um perfil effectual ou causal em relação à adoção de práticas de BYOD, sendo 

observado um aumento das classificações corretas com base em um modelo constando as 

variáveis independentes para 83,3%, sendo 97% para os casos onde o usuário de TI apresenta 

um perfil effectual e 33,3% para aqueles com o perfil causal. 
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Tabela 19 - Estimativas binárias do modelo logit para os perfis causal e effectual na adoção 

de práticas de BYOD e a posse, a utilização e a opinião sobre o uso de aparelhos eletrônicos 

móveis pessoais com acesso à internet nas atividades da empresa 

Variáveis explicativas B S.E. Wald dif Sig. Exp (B) 

95% C.I. for 

EXP (B) 

      Lower Upper 

Posse de smartphone*          

Possui smartphone 112,901 110274,794 0,000 1 0,999 1,078E+49 0,000  

Posse de tablete**          

Possui tablet -0,883 1,644 0,289 1 0,591 0,413 0,16 10,375 

Posse de notebook***        2,370 

Possui notebook -0,925 0,912 1,028 1 0,311 0,397 0,066  

Número de vezes que leva 

o smartphone para o 

trabalho durante a semana 

18,612 17910,105 0,000 1 0,999 121115354,9 0,000  

Número de vezes que leva 

o tablet para o trabalho 

durante a semana 

-5,051 5356,037 0,000 1 0,999 0,006 0,000  

Número de vezes que leva 

o notebook para o 

trabalho durante a semana 

-8,900 5237,002 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

Frequência de uso do 

aparelho durante o dia 

0,022 0,017 1,697 1 0,193 1,022 0,989 1,056 

Opinião sobre o uso dos 

aparelhos eletrônicos 

móveis pessoais nas 

atividades da empresa 

0,888 0,779 1,300 1 0,254 2,430 0,528 11,177 

Constante -117,848 107460,629 0,000 1 0,999 0,000   

Observações incluídas na análise                                                   42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

* Variável Omitida: não possui smartphone 

** Variável Omitida: não possui tablet 

*** Variável Omitida: não possui notebook 

 

No entanto, ao realizar o Teste Wald para os coeficientes das variáveis independentes 

do modelo, observou-se mais uma vez que os mesmos apresentam significâncias nulas, 

sugerindo que as variáveis posse dos aparelhos, formas de utilização e o nível de aceitação da 

adoção de práticas de BYOD pelos usuários de TI dessa empresa não contribuiriam para a 

definição da probabilidade de um funcionário da empresa apresentar um perfil effectual ou 

causal em relação à adoção destas práticas. 

Na análise do terceiro modelo, seguiu-se com a observação dos parâmetros utilizados 

para os anteriores. Dessa forma, observou-se pela terceira vez que o modelo formulado com 

base na constante também classificaria corretamente 78,6% dos casos, considerando apenas a 

situação em que se enquadra a maioria dos casos observados, e que o Teste de Wald avalia a 

constante como significante (0,001), em um modelo que considera apenas esta variável. 

Novamente, poder-se-ia concluir que seria possível formular predições com base nesse critério 

de classificação. 
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Dando continuidade, considerando as variáveis propostas para este modelo, 

apresentadas na Tabela 20, observou-se, por meio da análise do Model Chi-Square, que o 

coeficiente de pelo menos uma variável da equação logística não seria nula, com um valor de 

43,645 e uma significância de 0,002. Em seguida, ao analisar o Likelihood Value, viu-se que o 

mesmo apresenta um valor de 0,000 em decorrência de 20 interações, representando uma 

diminuição significativa em relação ao Model Chi-Square, o que corrobora a identificação de 

pelo menos um coeficiente como não nulo. No entanto, como dito anteriormente, a análise desse 

parâmetro deve ser realizada conjuntamente com a análise de outros, que auxiliariam na 

interpretação dos dados coletados. 

Com isso, buscou-se a contribuição das informações originadas da observação dos 

indicadores R² Nagelkerke e R² Cox & Snell, que apresentaram os valores 1,000 e 0,646, 

respectivamente, o que representa que 100% das variações registradas na variável dependente 

seriam explicadas pelas variáveis constantes no modelo, e 64,6% das variações do log da razão 

de chance seriam explicadas pelas variáveis independentes, apresentando um aumento da 

capacidade de explicação comparando-o aos outros dois modelos analisados anteriormente. 

Os resultados desses testes são corroborados pelo teste de Hosmer e Lemeshow, pois 

viu-se que o cálculo apresentou uma estatística de 0,000 para o Qui-quadrado e uma 

significância de 1,000, o que informa que os valores preditos não seriam significativamente 

diferentes dos valores observados, indicando que o modelo seria adequado para a previsão da 

probabilidade de um indivíduo adotar um perfil effectual ou causal em relação à adoção de 

práticas de BYOD, sendo observado um aumento das classificações corretas com base em um 

modelo constando as variáveis independentes para 100% para os ambos os casos, nos quais o 

usuário de TI apresentaria um perfil effectual ou o perfil causal em relação à adoção de práticas 

de BYOD. 
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Tabela 20 - Estimativas binárias do modelo logit para os perfis causal e effectual na adoção de práticas de BYOD  

e as perspectivas dos usuários de TI sobre a adoção destas práticas 

Variáveis explicativas B S.E. Wald dif Sig. Exp (B) 

95% C.I. for 

EXP (B) 

      Lower Upper 

É necessária a instalação de softwares no aparelho, pela empresa, para eficácia do 

uso. 

3,600 4002,501 0,000 1 0,999 36,588 0,000  

O nível de segurança em Tecnologia da Informação (TI) fornecido pela empresa 

influencia o uso. 

11,402 8527,960 0,000 1 0,999 89529,398 0,000  

O uso provoca interrupções nas atividades do trabalho. -5,353 3251,472 0,000 1 0,999 0,005 0,000  

O uso proporciona autonomia para a execução das atividades do trabalho -11,904 21852,980 0,000 1 1,000 0,000 0,000  

O uso proporciona uma maior produtividade nas atividades do trabalho  -19,748 14565,391 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

A infraestrutura de TI da empresa é definida a partir das contribuições conjuntas de 

usuários e gestores de TI 

0,681 16215,979 0,000 1 1,000 1,977 0,000  

O uso acarreta um aumento da carga horária de trabalho  -2,954681 8006,684 0,000 1 1,000 0,052 0,000  

Os objetivos a atingir com o uso, são claros. 26,599 12510,529 0,000 1 0,998 3,562E+11 0,000  

O uso possibilita acesso à diversão, durante as atividades de trabalho. -6,691 5964,893 0,000 1 0,999 0,001 0,000  

O potencial pessoal de inovar em relação a TI influencia positivamente a intenção 

de usar. 

-16,919 31531,479 0,000 1 1,000 0,000 0,000  

O uso proporciona satisfação no trabalho. -11,572 29098,858 0,000 1 1,000 0,000 0,000  

A empresa define as condutas adequadas para o uso. 0,399 6433,625 0,000 1 1,000 1,490 0,000  

A infraestrutura física fornecida pela empresa influencia o uso. 0,935 6810,887 0,000 1 1,000 2,546 0,000  

Os aparelhos pessoais são mais práticos do que os equipamentos da empresa. 14,485 18270,918 0,000 1 0,999 1953673,076 0,000  

O uso acontece, pela possibilidade de ser feito em qualquer lugar a qualquer 

momento. 

-23,851 5990,981 0,000 1 0,997 0,000 0,000  

O uso permite estabelecer relacionamentos pessoais, durante as atividades de 

trabalho. 

45,479 16274,150 0,000 1 0,998 5,640E+19 0,000  

O uso possibilita uma redução de custos em TI. -11,666 11290,249 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

O comportamento positivo dos colegas de trabalho em relação ao uso, influencia a 

intenção de utilizá-los 

-10,665 6931,098 0,000 1 0,999 0,000 0,000  

É possível calcular as probabilidades das consequências futuras do uso. -2,318 19796,632 0,000 1 1,000 0,098 0,000  

A decisão sobre o uso é tomada com base no conhecimento das informações que 

valem e que não valem a pena serem consideradas, em relação à utilização. 

-0,005 35061,035 0,000 1 1,000 0,995 0,000  

Constante 73,408 43920,782 0,000 1 0,999 7,601E+31 0,000  
Observações incluídas na análise: 42 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Porém, ao realizar o teste Wald para as variáveis independentes do modelo, observou-

se pela terceira vez que os mesmos apresentam significâncias nulas, sugerindo que as variáveis 

não contribuiriam para a definição da probabilidade do usuário de TI apresentar um perfil 

effectual ou causal em relação à adoção das práticas de BYOD.  

A partir desses resultados, optou-se por submeter novamente os três modelos logit para 

análise, só que dessa vez utilizando a função bootstrap, considerando que o tamanho da amostra 

anterior foi decisivo para os resultados apresentados. 

Ao analisar o modelo no qual constam as variáveis sociodemográficas, conforme consta 

na Tabela 21, pôde-se observar mudanças nos valores dos parâmetros já adotados, dessa vez 

como resultado de 600 amostras.  

A partir da análise inicial para as variáveis na equação, vê-se a constante com o mesmo 

nível de significância de 0,001, com um percentual de êxito nas classificações de 78,6%, 

considerando a distribuição dos 42 casos observados. Com o bootstrap, o percentual de 

significância é mantido para um nível de confiança de 95% considerando as duas extremidades, 

podendo-se formular predições com base apenas na constante do modelo. 

Na sequência, pode-se observar a repetição dos valores dos parâmetros do Model Chi-

Square, com o valor de 8,365 e o nível de significância de 0,567. Com a repetição do valor do 

Likelihood Value de 35,010, identificou-se como nulos os coeficientes das variáveis 

independentes do modelo. Os valores dos parâmetros de R²Nagelkerke e R²Cox & Snell 

também repetem os valores 0,288 e 0,186, e o Hosmer e Lemeshow com uma significância de 

0,015 identifica a diferença entre os valores observados e os valores previstos pelo modelo, 

com 8 graus de liberdade. 
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Tabela 21 – Bootstrap das estimativas binárias do modelo logit para os perfis causal e 

effectual na adoção de práticas de BYOD e variáveis sociodemográficas 

Variáveis explicativas B 

 

Viés 

 

  Modelo 

Padrão 

 

Sig  

(2 extremidades) 

Intervalo de  

confiança 95% 

Inferior Superior 

Gênero*       

Masculino -0,776 -27,447 135,434 0,406 -304,919 17,937 

Idade -0,089 -1,043 6,418 0,281 -18,874 2,018 

Escolaridade**       

Nível médio -0,995 -25,330 134,292 0,155 -330,208 20,912 

Nível superior incompleto -2,990 -42,170 193,517 0,012 -505,600 21,057 

Nível superior -1,316 -36,933 202,153 0,131 -399,484 21,234 

Pós-graduado -21,369 -34,147 294,844 0,105 -293,637 46,889 

Vínculo empregatício***       

Funcionário 18,790 -7,653 147,623 0,128 -112,978 209,667 

Terceirizado 17,575 -16,921 161,225 0,353 -167,430 110,119 

Tempo de experiência na área de atuação -0,006 -0,098 11,543 0,877 -9,279 11,664 

Renda pessoal 0,0686 13,653 79,333 0,193 -19,093 115,186 

Constante -16,879 37,862 140,232 0,246 -50,524 376,862 

Observações incluídas na análise: 600 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

* Variável Omitida: Feminino 

** Variável Omitida: Nível Médio Incompleto 

*** Variável Omitida: Contratado 

 

Todavia, o teste Wald com base no bootstrap das variáveis da equação do modelo logit 

apresenta a variável categórica que identifica o usuário de TI com o nível de escolaridade 

Ensino Superior Incompleto, com um coeficiente de -2,990 e uma significância de 0,012. Desse 

modo, se um usuário de TI estiver cursando o ensino superior, o efeito dessa característica sobre 

o logaritmo da razão de chance será reduzido da ordem de -2,990, comparando-se àqueles que 

possuem o nível médio incompleto, em relação a apresentar um perfil causal na adoção das 

práticas de BYOD. 

A análise do segundo modelo logit utilizando o bootstrap, para as variáveis referentes à 

posse, ao uso e à opinião sobre a adoção das práticas de BYOD pelos usuários de TI, exibida 

na Tabela 22, apresenta a constante com o nível de significância de 0,001 e com um percentual 

de êxito para a classificação dos respondentes de 78,6%, considerando apenas os 42 casos da 

amostra inicial. Novamente, este nível de significância se mantém com o uso do bootstrap, 

podendo-se formular predições com base apenas na constante do modelo. 

No segundo momento da análise, temos a repetição dos valores obtidos pelos parâmetros 

adotados para o modelo constante da Tabela 19. Dessa forma, pode-se observar que o Model 

Chi-Square assume o valor de 11,798 com o nível de significância de 0,160, e a repetição do 

valor do Likelihood Value de 31,847, demonstrando que os coeficientes das variáveis 

independentes do modelo teriam significâncias nulas. Esta repetição vale também para os 
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parâmetros R²Nagelkerke e R²Cox & Snell, assumindo respectivamente os valores 0,379 e 

0,245, e o Hosmer e Lemeshow assumiu a significância de 0,948, indicando que não haveria 

diferença entre os valores que seriam previstos pelo modelo em relação aos valores observados 

durante a coleta de dados. 

 

Tabela 22 – Bootstrap das estimativas binárias do modelo logit para os perfis causal e 

effectual na adoção de práticas de BYOD e a posse, a utilização e a opinião sobre o uso de 

aparelhos eletrônicos móveis pessoais com acesso à internet, nas atividades da empresa 

Variáveis explicativas B 

 

Viés 

 

Modelo 

Padrão 

 

Sig                       

(2 extremidades) 

 

Intervalo de 

confiança 95% 

Inferior Superior 

Posse de smartphone*       

Possui smartphone 112,901 -15,235 109,915 0,059 -216,120 239,920 

Posse de tablet**       

Possui tablet -0,883 1,922 51,832 0,129 -30,407 52,663 

Posse de notebook***       

Possui notebook -0,925 -1,954 18,826 0,313 -21,337 3,095 

Número de vezes que leva o 

smartphone para o trabalho 

durante a semana 

18,612 -2,278 20,398 0,077 -38,817 39,219 

Número de vezes que leva o 

tablet para o trabalho durante 

a semana 

-5,051 3,222 13,918 0,159 -12,625 14,126 

Número de vezes que leva o 

notebook para o trabalho 

durante a semana 

-8,900 2,919 8,404 0,104 -10,782 13,513 

Frequência de uso do aparelho 

durante o dia 

0,022 0,013 0,430 0,183 -0,055 0,127 

Opinião sobre o uso dos 

aparelhos eletrônicos móveis 

pessoais (notebook, tablet, 

smartphone) nas atividades da 

empresa 

0,888 3,123 12,819 0,087 -0,297 34,718 

Constante -117,848 -10,735 129,961 0,016 -274,566 143,014 

Observações incluídas na análise: 689 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

* Variável Omitida: não possui smartphone 

** Variável Omitida: não possui tablet 

*** Variável Omitida: não possui notebook 

 

Estes dados são corroborados pelo teste Wald das significâncias dos coeficientes das 

variáveis independentes, pois nenhum deles correspondeu ao nível estabelecido de significância 

de 5%. Porém, caso tivesse sido adotado um nível de significância de 10%, compatível com as 

circunstâncias de um estudo exploratório, poderíamos considerar as variáveis: posse de 

smartphone (0,059), número de vezes que leva o smartphone ao trabalho (0,077) e a opinião 

sobre o uso dos aparelhos nas atividades da empresa (0,086), todas com impactos positivos no 

logaritmo de razão de chance do usuário de TI adotar um perfil causal para a adoção de práticas 

de BYOD. 



128 

A análise do terceiro modelo logit, que procura identificar a influência das perspectivas 

dos usuários de TI acerca de fatores que integram a adoção de práticas de BYOD, conforme 

consta na Tabela 23, no primeiro momento apresenta a constante com um nível de significância 

do teste Wald de 0,001, e com 78,6% de êxito na classificação dos respondentes, considerando 

a amostra inicial de 42 observações.  

Ao seguir com a análise, observa-se a repetição dos valores obtidos para o modelo da 

Tabela 20, com o Model Chi-Square com o valor de 43,645 e um nível de significância de 

0,002. O valor assumido pelo Likelihood foi de 0,000, o que demostra que não seria nula a 

significância de pelo menos um coeficiente das variáveis independentes. 

Também se repetem os valores dos parâmetros R² Nagelkerke, R² Cox & Snell, 

assumindo respectivamente os valores 1,000 e 0,646, indicando que 100% das variações da 

variável dependente binária, seriam explicadas pelas variáveis presentes no modelo e que 64,6% 

das variações do logaritmo de razão de chance, como visto anteriormente, seriam explicadas 

pelas variáveis independentes. O teste de Hosmer e Lemeshow assume a significância de 1,00, 

indicando que não haveria diferença entre os valores que seriam previstos pelo modelo em 

relação aos valores observados durante a coleta de dados. 
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Tabela 23 –Bootstrap das estimativas binárias do modelo logit para os perfis causal e effectual na adoção de práticas de BYOD e 

 as perspectivas dos usuários de TI sobre a adoção destas práticas 

Variáveis explicativas 
    

Intervalo de 

confiança 95% 

B Viés 
Modelo 

Padrão 

Sig 

(2 extremidades) 
Inferior Superior 

É necessária a instalação de softwares no aparelho, pela empresa, para eficácia do uso 3,600 -4,093 5,519 0,367 -10,906 11,136 

O nível de segurança em Tecnologia da Informação (TI) fornecido pela empresa 

influencia o uso. 

11,402 -5,812 11,900 0,181 -16,250 35,262 

O uso provoca interrupções nas atividades do trabalho. -5,353 2,537 7,594 0,072 -16,760 14,329 

O uso proporciona autonomia para a execução das atividades do trabalho -11,904 6,185 17,815 0,371 -35,500 52,749 

O uso proporciona uma maior produtividade nas atividades do trabalho  -19,748 18,854 17,869 0,339 -33,915 34,808 

A infraestrutura de TI da empresa é definida a partir das contribuições conjuntas de 

usuários e gestores de TI 

0,681 1,535 8,366 0,937 -12,118 20,250 

O uso acarreta um aumento da carga horária de trabalho  -2,955 1,239 5,421 0,543 -15,628 7,037 

Os objetivos a atingir com o uso, são claros. 26,599 -18,350 12,657 0,181 -19,504 36,383 

O uso possibilita acesso à diversão, durante as atividades de trabalho. -6,691 4,186 7,336 0,158 -16,507 15,516 

O potencial pessoal de inovar em relação a TI influencia positivamente a intenção de usar. -16,919 14,443 13,465 0,670 -38,195 20,978 

O uso proporciona satisfação no trabalho. -11,572 7,505 22,536 0,480 -41,340 43,105 

A empresa define as condutas adequadas para o uso. 0,399 -0,504 11,039 0,905 -19,779 24,136 

A infraestrutura física fornecida pela empresa influencia o uso. 0,935 -1,194 13,439 0,778 -25,227 21,629 

Os aparelhos pessoais são mais práticos do que os equipamentos da empresa. 14,485 -4,142 11,274 0,330 -11,276 34,132 

O uso acontece, pela possibilidade de ser feito em qualquer lugar a qualquer momento. -23,851 15,517 12,698 0,014 -31,414 14,407 

O uso permite estabelecer relacionamentos pessoais, durante as atividades de trabalho. 45,479 -29,619 14,999 0,240 -8,266 45,952 

O uso possibilita uma redução de custos em TI. -11,666 6,729 8,586 0,389 -23,598 11,524 

O comportamento positivo dos colegas de trabalho em relação ao uso, influencia a 

intenção de utilizá-los 

-10,655 2,831 13,797 0,072 -31,746 21,822 

É possível calcular as probabilidades das consequências futuras do uso. -2,318 2,827 9,887 0,792 -19,930 21,952 

A decisão sobre o uso é tomada com base no conhecimento das informações que valem e 

que não valem a pena serem consideradas, em relação à utilização. 

-0,005 -3,648 9,509 1,000 -26,790 13,405 

Constante 73,408 -92,091 143,766 0,081 -298,553 275,606 

Observações incluídas na análise: 220 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
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No entanto, o teste Wald com o bootstrap com uma amostra composta por 220 

observações apresenta a variável que trata da mobilidade do uso dos aparelhos eletrônicos 

móveis com um coeficiente -23,851 e a um nível de significância de 0,014. Desse modo, pode-

se dizer que a cada variação de uma unidade desta variável o logaritmo da razão de chance do 

usuário de TI apresentar um perfil causal na adoção de práticas de BYOD será reduzido em -

23,851, ampliando as chances de apresentar um perfil effectual. 

 

4.2.2 Correlações entre os perfis effectual e causal com as perspectivas dos usuários de TI 

sobre a adoção das práticas de BYOD 

 

A análise da correlação entre os perfis causal e effectual de adoção das práticas de 

BYOD e as perspectivas dos usuários de TI em relação a tais práticas, veja Tabela 24, foi 

estabelecida através da mensuração de razão (SAMPIERI; COLLADO; LÙCIO, 2013) dessas 

variáveis em um intervalo de 0 a 10, onde o zero representa a discordância e de 1 a 10 o nível 

de concordância com as mesmas. Por este motivo, optou-se pelo coeficiente de correlação de 

Pearson para analisar a relação entre duas variáveis mensuradas em um nível de razão 

(SAMPIERI; COLLADO; LÙCIO, 2013). 

Em vista disso, em relação ao perfil causal de adoção das práticas de BYOD, foram 

identificadas 4 variáveis que apresentaram correlações positivas médias com um nível de 

significância de 0,05, a saber: a) a necessidade de instalação de softwares no aparelho, pela 

empresa, para eficácia do uso; b) influência do nível segurança em TI fornecido pela empresa; 

c) definição da infraestrutura de TI da empresa a partir das contribuições conjuntas de usuários 

e gestores de TI e d) influência da infraestrutura física fornecida pela empresa. As quatro 

variáveis  

  

Tabela 24 – Correlações dos perfis causal e effectual na adoção de práticas de BYOD e as 

perspectivas dos usuários de TI sobre a adoção destas práticas (Continua)

Variáveis explicativas 
 Perfil 

Causal 

Perfil 

Effectual. 

Perfil Causal Correlação de Pearson 1 -0,309* 

Sig. (2 extremidades)  0,047 

Perfil Effectual Correlação de Pearson -0,309 1 

Sig. (2 extremidades) 0,047  

É necessária a instalação de softwares no 

aparelho, pela empresa, para eficácia do uso. 

Correlação de Pearson 0,327* 0,046 

Sig. (2 extremidades) 0,035 0,777 

O nível de segurança em Tecnologia da 

Informação (TI) fornecido pela empresa 

influencia o uso. 

Correlação de Pearson 0,387* 0,120 

Sig. (2 extremidades) 0,011 0,449 
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Tabela 24 – Correlações dos perfis causal e effectual na adoção de práticas de BYOD e as 

perspectivas dos usuários de TI sobre a adoção destas práticas       

(Conclusão) 

O uso provoca interrupções nas atividades do 

trabalho. 

Correlação de Pearson 0,016 -0,177 

Sig. (2 extremidades) 0,921 0,263 

O uso proporciona autonomia para a execução 

das atividades do trabalho 

Correlação de Pearson 0,252 0,446** 

Sig. (2 extremidades) 0,108 0,003 

O uso proporciona uma maior produtividade nas 

atividades do trabalho  

Correlação de Pearson 0,255 0,341 

Sig. (2 extremidades) 0,103 0,027 

A infraestrutura de TI da empresa é definida a 

partir das contribuições conjuntas de usuários e 

gestores de TI 

Correlação de Pearson 0,305* 0,064 

Sig. (2 extremidades) 0,049 0,689 

O uso acarreta um aumento da carga horária de 

trabalho  

Correlação de Pearson 0,020 -0,022 

Sig. (2 extremidades) 0,898 0,889 

Os objetivos a atingir com o uso, são claros. Correlação de Pearson 0,302 0,170 

Sig. (2 extremidades) 0,052 0,282 

O uso possibilita acesso à diversão, durante as 

atividades de trabalho. 

Correlação de Pearson 0,024 -0,215 

Sig. (2 extremidades) 0,880 0,172 

O potencial pessoal de inovar em relação a TI 

influencia positivamente a intenção de usar. 

Correlação de Pearson 0,069 0,569** 

Sig. (2 extremidades) 0,663 0,000 

O uso proporciona satisfação no trabalho. Correlação de Pearson 0,245 0,502 

Sig. (2 extremidades) 0,118 ,001 

A empresa define as condutas adequadas para o 

uso. 

Correlação de Pearson 0,375 0,271 

Sig. (2 extremidades) 0,014 0,082 

A infraestrutura física fornecida pela empresa 

influencia o uso. 

Correlação de Pearson 0,331* 0,159 

Sig. (2 extremidades) 0,032 0,315 

Os aparelhos pessoais são mais práticos do que os 

equipamentos da empresa. 

Correlação de Pearson 0,271 0,052 

Sig. (2 extremidades) 0,083 0,745 

O uso acontece, pela possibilidade de ser feito em 

qualquer lugar a qualquer momento. 

Correlação de Pearson 0,161 0,234 

Sig. (2 extremidades) 0,309 0,136 

O uso permite estabelecer relacionamentos 

pessoais, durante as atividades de trabalho. 

Correlação de Pearson 0,179 0,272 

Sig. (2 extremidades) 0,257 0,081 

O uso possibilita uma redução de custos em TI. Correlação de Pearson 0,099 0,239 

Sig. (2 extremidades) 0,534 0,127 

O comportamento positivo dos colegas de 

trabalho em relação ao uso, influencia a intenção 

de utilizá-los 

Correlação de Pearson 0,089 0,323* 

Sig. (2 extremidades) 0,577 0,037 

É possível calcular as probabilidades das 

consequências futuras do uso. 

Correlação de Pearson 0,127 0,309* 

Sig. (2 extremidades) 0,422 0,047 

A decisão sobre o uso é tomada com base no 

conhecimento das informações que valem e que 

não valem a pena serem consideradas, em relação 

à utilização. 

Correlação de Pearson 0,272 0,347* 

Sig. (2 extremidades) 0,082 0,024 

Observações incluídas na análise: 42 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 
* A correlação é significativa no nível 0,05 

** A correlação é significativa no nível 0,01 

 

Em complemento a essas informações, são apresentados os coeficientes de 

determinação (r²), os quais informam a porcentagem da variação de uma variável devido à 
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variação de outra variável e vice-versa. A saber: a) o nível de concordância com a necessidade 

de instalação de softwares no aparelho, pela empresa, para eficácia do uso explica 10,69% da 

variação do perfil causal na adoção de práticas de BYOD; b) o nível de concordância com a 

influência do nível segurança em TI fornecido pela empresa explica 14,98% da variação do 

perfil causal na adoção de práticas de BYOD; c) o nível de concordância com a forma como é 

definida a infraestrutura de TI da empresa a partir das contribuições conjuntas de usuários e 

gestores de TI explica 9,30% da variação do perfil causal na adoção de práticas de BYOD; e d) 

o nível de concordância com a influência da infraestrutura física fornecida pela empresa explica 

10,96% da variação do perfil causal na adoção de práticas de BYOD. 

Mais uma vez é possível perceber que características do perfil causal estão diretamente 

relacionadas com fatores que representam a necessidade de um conhecimento preexistente para 

a adoção das práticas de BYOD, pois as infraestruturas de TI e física, a segurança e a instalação 

de softwares constituem elementos que devem anteceder a adoção das práticas. Para tanto, faz-

se necessária uma antecipação das demandas necessárias. 

Em relação à adoção do perfil effectual na adoção de práticas de BYOD, identificou-se 

correlações positivas com 5 variáveis, a saber: a) a autonomia proporcionada para a execução 

das atividades de trabalho; b) a influência positiva no potencial de inovar em relação a TI, na 

intenção de usar; c)  a influência do comportamento positivo em relação ao uso, na intenção de 

utilizar os aparelhos; d) a probabilidade de calcular as consequências futuras do uso; e) a tomada 

de decisão com base no conhecimento das informações que valem a pena serem consideradas, 

em relação à utilização.  

Dessas variáveis, a primeira apresenta correlação positiva média e a segunda correlação 

positiva considerável, ambas com um nível de significância ao nível de 0,01. As três restantes 

apresentaram correlações positivas médias com níveis de significância ao nível de 0,05. 

Os coeficientes de determinação dessas variáveis são apresentados a seguir: a) o nível 

de concordância com a autonomia proporcionada pelo uso, na execução das atividades do 

trabalho, explica 19,39% da variação do perfil effectual na adoção de práticas de BYOD; b) o 

nível de concordância com a influência positiva do potencial pessoal de inovar na intenção de 

usar, explica 32,38% da variação do perfil effectual na adoção de práticas de BYOD; c) o nível 

de concordância com a influência do comportamento positivo dos colegas de trabalho na 

intenção de utilizar explica 10,43% da variação do perfil effectual na adoção de práticas de 

BYOD; d) o nível de concordância com a possibilidade de calcular as probabilidades futuras 

das consequências de uso explica 9,55% da variação do perfil effectual na adoção de práticas 

de BYOD; e) o nível de concordância com a possibilidade da tomada de decisão em relação 
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com a utilização, com base no conhecimento das informações que valem e que não valem a 

pena serem consideradas explica 12,04% da variação do perfil effectual na adoção das práticas 

de BYOD. 

Dessa maneira, quanto mais effectual for o usuário de TI em relação à adoção das 

práticas de BYOD, maior a perspectiva sobre a possibilidade de inovar e de ampliar a autonomia 

no uso dos aparelhos eletrônicos pessoais, o que converge para a experimentação de 

contingências característica do perfil effectual. 

Sobre as outras variáveis, era de se esperar correlações negativas em relação ao perfil 

effectual, por representarem um cenário com certezas em relação ao uso que permitiriam a 

definição de probabilidades sobre as consequências do uso e a existência das informações 

relevantes para definir as formas adequadas para a adoção das práticas de BYOD. Assim, ao 

invés de controlar o futuro por meio dos recursos disponíveis no momento, o usuário de TI 

realizaria previsões sobre o futuro da adoção das práticas de BYOD, e assim sendo este 

resultado poderia ser decorrência de um problema de interpretação da assertiva.  

 

4.2.3 Comparações das características de grupos sobre a adoção das práticas de BYOD 

 

Ao realizar o Teste U de Mann-Wnitney com base em amostras independentes de dois 

grupos classificados como tendo apresentado um perfil causal ou um perfil effectual na adoção 

de práticas de BYOD, considerando a amostra de 42 usuários de TI e um nível de significância 

de 0,05, foram analisadas as variáveis idade, tempo de experiência na área em que atua hoje, 

frequência diária do uso do aparelho eletrônico móvel pessoal com acesso à internet e as 

assertivas constantes na questão 18 do questionário, que retratavam perspectivas sobre a adoção 

das práticas de TI. 

Dessas, apenas a variável que representava a percepção de que os aparelhos eletrônicos 

móveis pessoais seriam mais práticos do que os equipamentos da empresa, exibiu uma 

significância que levaria à rejeição da hipótese nula de que a distribuição dos valores assumidos 

por esta variável seria a mesma para as variáveis que classificavam o usuário de TI em causal 

ou effectual em relação à adoção das práticas de BYOD, tendo apresentado uma significância 

de 0,01, conforme a Figura 14. 
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   Figura 14 – Classificação da percepção da praticidade dos aparelhos eletrônicos móveis 

       pessoais em relação aos equipamentos da empresa, considrando os perfis effectual e 

causal na adoção das práticas de BYOD 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Em razão disso, pode-se dizer que os usuários de TI que foram classificados como 

causais em relação à adoção de práticas de BYOD apresentaram um nível maior de 

concordância em relação à assertiva de que os aparelhos eletrônicos móveis pessoais seriam 

mais práticos do que os equipamentos fornecidos pela empresa. Deve-se destacar que o perfil 

causal representa a busca pela otimização dos retornos decorrentes da tomada de decisão, o que 

levaria à ênfase na praticidade da execução das atividades do trabalho, visando ao alcance de 

metas resultantes da previsão de um futuro para a adoção das práticas. 
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4.3 Análise da Entrevista Concedida pelo Gestor de Tecnologia da Informação 

 

4.3.1 Contexto da mensagem 

 

No intuito de obter maiores contribuições para o entendimento do fenômeno em estudo, 

o gestor de TI da empresa, em seis de maio de 2016, concedeu uma entrevista semiestruturada, 

com duração de 1h 53m, contendo 10.717 palavras, por meio da qual pode-se ampliar a 

compreensão acerca das perspectivas sobre a gestão da TI da empresa e particularmente 

referente à adoção de práticas de BYOD à luz da teoria effectuation. É importante destacar que 

a empresa do setor atacadista/varejista de Natal adota práticas de BYOD como parte da gestão 

da TI organizacional a cerca de 1 ano. 

A entrevista foi concedida durante o horário do expediente em uma sala de reuniões, 

próxima às salas da direção da empresa. Ao longo do questionário, o respondente estava com o 

smartphone pessoal ligado, tendo verificado a existência de mensagens em alguns momentos. 

O gestor informou que tinha 34 anos de idade e trabalhava na empresa desde 2009, 

quando já contava com 10 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas, e que possuía 

mestrado na área. O entrevistado disse que o setor de gestão de TI tem dois analistas de 

infraestrutura, encarregados de supervisionar servidor, infraestrutura de rede, configuração de 

rede sem fio, segurança, bloqueio de universal serial bus e máquinas, instalação de antivírus e 

validação e atualização de antivírus; além de um  analista de sistemas, encarregado de fazer o 

levantamento dos requisitos com o usuário e identificar o que ele está precisando, 

desenvolvendo o sistema de acordo com as necessidades deste e identificando se este sistema 

agregará valor. 

O entrevistado, em sua atividade de gestor de TI a 8 anos, disse que tem a função de 

alinhar a tecnologia da informação ao negócio da empresa, assim como gerir contratos e 

garantias relacionadas a TI, além de funcionários terceirizados que atuam no setor, bem como 

protagonizar a adoção de inovações tecnológicas. 

Sobre as inovações promovidas, o gestor realçou: 

 

Em inovação, por exemplo: a gente trocou algumas máquinas por Tim Clients, que 

era uma coisa que não existia aqui, e reduziu consumo, gasto com material, com peças, 

enfim, reduziu o custo com isso. Outra questão foi a virtualização: a gente tinha uns 

15 a 20 servidores em uma prateleira, e a gente foi enxugando, até ficar com 4 a 5 no 

máximo. 
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O entrevistado afirmou que sob a sua gestão estavam entre 150 e 200 usuários de TI, e 

que percebia que aos poucos a tecnologia da informação passava a abranger a empresa como 

um todo. Esse grande número de usuários o levava a descentralizar o atendimento dos serviços 

solicitados. No entanto, por contar com apenas outros três funcionários para realizar a gestão 

da TI, quando observava que um projeto estava parado, dedicava-se a auxiliar o funcionário 

encarregado pela atividade. 

Neste sentido, o gestor elucidou: 

 

Por exemplo, quando cheguei aqui, a empresa não tinha sistema de Tesouraria, o 

pessoal não utilizava relatório gerencial, ia fazer 5 anos que o ERP ‘tava’ rodando e 

ninguém utilizava um relatório gerencial. Imagine aí, você ser um gestor de vendas, e 

você não sabe quanto você vendeu, ‘pra’ quem você vendeu, o valor que você vendeu, 

quem são seus principais fornecedores... Ia bem na base do achismo, tendo uma 

ferramenta na mão. Então a primeira ideia foi fazer justamente uma reimplantação do 

sistema. Tinha ferramentas básicas, que acabavam não sendo usadas. 

 

Essa forma de atuar deve-se à experiência na área, que o habilita a protagonizar o 

atendimento dessas demandas, em razão de ter participado da maior parte das novas 

implantações de TI ocorridas na empresa. 

Como já dito, a empresa na qual o entrevistado trabalha atua no setor varejista/atacadista 

do Rio Grande do Norte há 49 anos, sendo uma das maiores deste mercado. Dentre os serviços 

que também são ofertados pela empresa, é dado ao cliente a opção de vir à empresa realizar a 

compra e transportar consigo os produtos ou de ter os produtos levados até o local de sua 

preferência. Isso é feito por uma equipe de vendedores externos, que vão até o cliente, realizam 

a venda e enviam as informações à loja através de smartphones, por meio das quais os produtos 

são separados, faturados e entregues aos clientes. 

Esse fato demonstra a intensidade da adoção da tecnologia da informação pela empresa. 

O gestor enfatizou que “aos pouquinhos a tecnologia vai englobando a empresa toda”.  

Devido à capilaridade alcançada pela TI na empresa, o entrevistado informou que, em 

sua gestão, também tem executado funções operacionais, por ter conhecimento de nível técnico 

e 10 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas. Sobre isso, o entrevistado ressaltou: 

 

Por exemplo, toda a rede da empresa, e é um prédio muito grande, era centralizada só 

lá no TI. Ou seja, se desse uma pane no TI, caía todo mundo. Então a gente foi 

redefinindo, fazendo processos de redundância. A gente tirou lá da sala cerca de 40 a 

60 cabos que estavam chegando lá mas não iam para lugar nenhum. A empresa ia 

crescendo e fazendo reforma, e os cabos iam ficando soltos por aí, mas todos 

conectados lá nos ‘switchs’. Então, no ano passado a gente mudou a sala de local, ou 

seja, a gente fez uma reforma e teve a chance de refazer e começar tudo do zero. Dar 
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uma descentralizada na rede, reorganizar faixa de IP por setor, então deu ‘pra’ dar 

uma organizada bacana. 

 

Em relação ao uso dos recursos disponíveis e sobre a definição de metas para a gestão 

de TI, o entrevistado informou que, com o auxílio dos outros funcionários, o gestor define 

macroprojetos e também elabora pré-projetos para atender às necessidades de ajustes nos 

processos da empresa, fazendo três tipos de orçamentos: um com equipamentos caros, outro 

com equipamentos um pouco mais em conta e outro com equipamentos mais baratos, em 

virtude da limitação dos recursos destinados à área. 

Assim, o entrevistado comentou: 

 

Em algumas empresas, no início do ano se diz ‘você vai ter 100 mil ‘pra’ gastar 

durante o ano’, e aqui acaba não tendo isso. Então, a gente acaba definindo lá no setor, 

eu e o pessoal, alguns macroprojetos. [...] Então eu faço um pré-projeto, apresento 

‘pra’ diretoria. [...] Faço um orçamento dizendo que essa aqui seria uma máquina 

‘top’. [...] Faço outro orçamento um pouco mais em conta, mas que também atenderia 

nossas necessidades. [...] E, querendo ou não, faço um orçamento abaixo para eles 

verem que existe coisa mais barata no mercado, mas que muitas vezes não é indicado 

[...]. 

 

Quando foi questionado sobre a presença de metas e previsões de retornos traçadas em 

seus projetos, o entrevistado disse que estas dependeriam do tipo de projeto, e que às vezes o 

retorno para a empresa poderia vir ao evitar prejuízos causados por defeitos nas máquinas ou 

reduzindo custos operacionais, tendo enfatizado isso da seguinte forma: 

 

Vai depender do projeto. Por exemplo, essa do servidor não vai trazer retorno, mas 

temos uma previsão do quanto ele deixaria de ganhar se uma máquina desse problema 

e ficasse um a dois dias parada. Mostramos quanto deixaria de ganhar e não quanto 

daria de retorno. [...] A antiga sala da TI era um conjugado de duas salas, então os ‘ar-

condicionado’ ficavam em locais indevidos, o ar acabava não circulando direito. 

Então a gente foi ‘pro’ papel e mostrou que se trocasse aqueles dois aparelhos por dois 

‘splinters’, por mais que fossem equipamentos mais caros, em um ano e meio eles 

iriam se pagar na redução de consumo de energia, em relação aos aparelhos que a 

gente tinha. 

 

Dessa forma, segundo o entrevistado, os investimentos da empresa em TI são realizados 

sob medida, tentando mitigar os imprevistos em relação ao que é planejado pela empresa. 

Assim, perguntado sobre de que maneira os imprevistos são tradados em relação à gestão de 

TI, o entrevistado afirmou “como eu venho deixando um planejamento estratégico anual, fica 

complicado por quê? Porque qualquer planejamento que você faça pode ir por água abaixo”. 

Quando perguntado sobre suas perspectivas a respeito da necessidade de mudanças em 

decorrência dos imprevistos, o gestor realçou que fica insatisfeito quando isso ocorre: “não é 
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algo tão satisfatório porque você sabe que vai ter que correr. Você para aquilo que você ‘tava’ 

planejado ali, e tem que já começar atrasado o outro”. Disse também que às vezes tem que 

aceitar os imprevistos porque muitos deles originam-se das demandas da direção da empresa. 

Em outro momento da entrevista, o entrevistado falou sobre a realização de parcerias 

e/ou pré-acordos para auxiliar as atividades da gestão de TI. Sobre tal assunto, comentou que 

as parcerias são realizadas de acordo com as reais necessidades da empresa, não porque um 

concorrente esteja utilizando uma determinada tecnologia ou por modismo. Citou o caso de 

uma parceria com um fornecedor de papel, para o qual foi desenvolvido um sistema que informa 

os dados das vendas do produto relacionado ao final do dia, pelos quais a empresa consegue 

descontos. A saber: 

 

Com fornecedores temos alguns pontos, por exemplo: com a Chamex a gente tem 

distribuição exclusiva. Então o que acontece: toda semana a gente tinha que enviar 

‘pra’ eles quanto a gente vendeu, e pra quem, tudo através de Excel. A gente foi lá e 

conversou com eles, perguntou se não tinha como fazer um sistema de KDDI, a gente 

manda e vocês tratam os arquivos e tal? Então hoje em dia a gente já tem, todo dia à 

meia noite os arquivos são gerados e automaticamente passados ‘pra’ eles, e lá eles 

processam, e assim é formada a parceria. A maioria dos casos são esses: dois ou três 

que a gente vai mandando os dados ‘pra’ eles, e voltam como descontos, é um tratado 

aí comercial. 

 

Deste modo, entre outras observações, pode-se perceber que a TI está presente em 

grande parte das atividades da empresa, e que os investimentos na área são direcionados por 

meio de projetos, em razão da preocupação em evitar os imprevistos e visando à previsão de 

possíveis retornos com a adoção da TI nos mais diversos níveis da organização. 

 

4.3.2 A adoção de práticas de BYOD 

 

No que diz respeito a gestão de TI diretamente voltada à adoção de práticas de BYOD, 

o entrevistado foi questionado sobre quais suas perspectivas e de que forma gerenciava a 

adoção. 

Inicialmente, com base nas perspectivas do entrevistado sobre as práticas de BYOD na 

empresa, o mesmo elucidou que, em relação a posse dos aparelhos eletrônicos móveis pessoais 

com acesso à internet, como smartphone, tablet e notebook, o smartphone era o mais frequente: 

“se for partir ‘pro’ smartphone, hoje todo mundo tem”. Segundo o gestor, o percentual de posse 

seria de 80% em relação a esse aparelho. Apenas alguns funcionários possuiriam notebooks ou 

tablets. 
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O entrevistado enfatizou, porém, que o acesso à rede de internet da empresa só é possível 

mediante a permissão da gestão de TI, indicando a preocupação com normas e controles citadas 

por Allam, Flowerday e Flowerday (2014), sobretudo em razão da manutenção do foco do uso para 

atividades do trabalho. Nesse sentido, o gestor comentou sobre o uso destes: 

 

É um caminho sem volta, é uma cultura que está mudando, todo mundo hoje vai estar 

com smartphone conectado no WhatsApp com a família, com amigos. [...] Mas tem 

que reforçar e manter um controle de que não pode perder o foco no trabalho. Pode 

usar? Pode, depende do setor e da situação, mas tem que focar no trabalho. O 

percentual seria mais de 80%, principalmente smartphone. 

 

Sendo o aparelho que os funcionários da empresa mais possuem, o smartphone 

consequentemente é o equipamento mais levado para o trabalho se comparado aos outros dois, 

sendo usado diariamente, segundo o gestor: “a frequência acaba sendo alta, todo dia trazem os 

smartphones, e em alguns casos acabam utilizando a serviço da empresa mesmo”. 

O uso das práticas de BYOD é mais intenso pelo pessoal de “vendas de salão”, ou seja, 

os vendedores da loja em Natal. O entrevistado afirmou: “é, o pessoal de vendas de salão faz 

literalmente uso ‘pra’ empresa, porque abrimos o serviço da rede do salão ‘pra’ eles terem 

acesso ao WhatsApp, e aí ele vai entrar em contato com o cliente, mostrar produto, preços, 

novidades, chamar o cliente ‘pra’ cá, avisar de promoção etc.”. 

Esta ação tem proporcionado elogios por parte da clientela: “está legal o serviço do 

WhatsApp, porque consegue trocar uma ideia antes, sem precisar se deslocar até o Alecrim 

‘pra’ saber se tem uma determinada marca, determinado produto etc.”. Segundo D’Arcy (2011), 

a constância da adoção de práticas de BYOD é mais presente nas atividades do setor de vendas 

da empresa e na gestão da TI, sendo menos frequente entre os integrantes da diretoria e dos 

outros setores da empresa, e isso retrata as diferenças no uso conforme os diferentes níveis 

ocupados pelos indivíduos na organização, até mesmo em relação a experiências prévias. 

O entrevistado também considera que as práticas de BYOD ocorram com maior 

frequência no interior da empresa, e que seria esporádica a utilização quando os usuários de TI 

estão fora do local de trabalho, o que caracteriza a ausência do conhecimento do mesmo a 

respeito da intensidade do uso dentro e fora da empresa, conforme os dados obtidos junto aos 

usuários de TI. 

Sobre os motivos para os usuários de TI levarem ou não os seus aparelhos pessoais para 

a empresa, o entrevistado destacou a comodidade do acesso a informações da vida pessoal e 

profissional, além da miscelânea dos limites entre a vida pessoal e as demandas do trabalho. 

Segundo o gestor de TI: 
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‘Pra’ eles trazerem é comodidade, porque todo mundo ali no smartphone acaba unindo 

o pessoal e o profissional. Você não consegue mais se desvincular, às vezes você ‘tá’ 

em casa e tem o pessoal da empresa falando com você, e às vezes está na empresa e 

está falando com as pessoas de casa. Então acaba trazendo ‘pra’ se manter a par de 

como está lá fora, contato com família, filho, etc. Muitas vezes a pessoa tá fora e o 

pessoal da empresa tá conectado com ele pra tirar uma dúvida, saber de alguma 

informação. 

 

O principal motivo para não levarem o aparelho para o trabalho seria a insegurança, 

principalmente relacionada ao roubo do aparelho. Anteriormente, outro motivo que fazia com 

que os funcionários levassem os seus aparelhos era o bloqueio, a mando da Diretoria, do acesso 

à rede de internet da empresa, o que levava os usuários de TI a levarem os seus aparelhos para 

terem acesso à internet por meio das redes pessoais como, por exemplo, a terceira geração de 

padrões e tecnologias de telefonia móvel (3G), em razão de não poderem utilizar a infraestrutura 

da empresa, caracterizando a adoção reversa apresentada por Leclerq-Vandelannoite (2015a, 

2015b) em relação à consumerização. 

Após indagações sobre os aspectos que envolvem a adoção de práticas de BYOD, foi 

perguntado ao gestor de TI quais suas perspectivas em relação à adoção, que por sua vez 

respondeu se tratar de uma tendência. No entanto, ele e sua equipe da gestão de TI seriam 

relutantes em integrar certos equipamentos à rede de internet da empresa por questões de 

segurança, devendo a adoção ser feita de forma gradual e de acordo com a real demanda da 

especificidade da função de cada usuário de TI. 

No entanto, apesar desse viés de gerenciamento promover o avanço da adoção das 

práticas de BYOD, esta forma de gerir representa o comportamento tradicional do 

relacionamento pai/filho citado por Moschela (2004), contrariando a demanda por uma gestão 

baseada em escolhas, acordos e na definição de normas sociais de trabalho para a adoção, o que 

levaria à experimentação e à potencialização da autonomia proporcionada pelas práticas de 

BYOD, indo ao encontro da queda das barreiras de uso citada por Winter et al. (2014). 

Sobre os pontos negativos da adoção dessas práticas, o entrevistado disse que um deles 

seria a ausência de foco nas atividades do trabalho por parte do funcionário em relação à 

finalidade desta adoção. De acordo com essa perspectiva, o gestor afirmou:  

 

Acho que o negativo é quando parte da imposição do funcionário, ele querer aquilo 

porque ele quer, ou ele não ter o foco profissional ‘pra’ usar a ferramenta. Porque o 

colega da sala do lado tem, e ele quer ter também. Às vezes o colega do lado precisa 

ter e o outro funcionário não precisa. 

 

Nessa situação, o funcionário não teria uma justificativa plausível para utilizar o 

aparelho nas atividades da empresa e com isso obter a licença para acessar a rede de internet da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telefonia_m%C3%B3vel
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empresa com o seu próprio aparelho, reforçando a necessidade de comprometimento do usuário 

de TI citada por Disterer e Kleiner (2013), o que justificaria os investimentos da empresa em 

práticas de BYOD. 

A aversão aos imprevistos ocasionados pelo uso equivocado das práticas de BYOD é 

reforçada pelas possíveis consequências que podem trazer à segurança de informação da 

empresa, o que leva à necessidade de manter o controle dos aparelhos conectados à TI da 

organização. Deve-se ressaltar que a empresa não possui o controle remoto de nenhum dos seus 

aparelhos. Nesse sentido, entrevistado citou que “então a preocupação é muito mais essa de 

segurança, se um notebook está com muitos dados da empresa. Porque um ‘notebook’ pode 

quebrar, pode ser roubado”. Em caso de roubo, seria impossível bloquear o acesso às 

informações contidas no aparelho. 

Haveriam, porém, influências positivas no trabalho dos funcionários da empresa 

decorrentes da adoção de práticas de BYOD, sobretudo com relação à satisfação com o trabalho, 

desde que esta ocorresse mediante à realização de estudos e à avaliação de sua real necessidade. 

Segundo o entrevistado, a partir da expansão dessa adoção, a empresa precisará de um controle 

mais complexo e rigoroso: 

 

Eu acho que influencia de uma forma positiva, desde que seja algo estudado, e não 

porque ele quer. O funcionário diz “quero meu notebook na rede”, mas ele quer ‘pra’ 

quê? “Ah, porque tem que passar uns pedidos”. Mas você não recebe pedido no seu 

smartphone, que está conectado? “Ah, mas é difícil de digitar no celular”. Mas aí ele 

passa um volume muito baixo de pedidos. Quer dizer, se tivesse um fluxo alto, como 

tem um ou dois que trabalham com ramo de hotelaria, que tem a necessidade de 

trabalhar com notebook, então a gente libera ‘praqueles’ dois, que é um caso 

específico, não é porque liberamos ‘pra’ dois que vamos liberar pra todos. Então a 

gente vai pela necessidade. [...] É algo que realmente mais cedo ou mais tarde a gente 

vai precisar de uma política mais forte. Hoje, como pouca gente utiliza, fica fácil da 

gente tratar. [...] Mas a partir do momento que tivermos mais equipamento, mais gente 

e mais serviço, então vai ter que ampliar a infraestrutura, comprar um dispositivo 

próprio ‘praquilo’ e assim sucessivamente. 

 

Segundo o gestor de TI, a satisfação do funcionário com o trabalho proporcionada pela 

adoção de práticas de BYOD aos funcionários do setor de vendas se daria pelo fato de permiti-

los usarem o equipamento para o trabalho e também para manter o contato com a sua vida 

pessoal, recebendo notícias dos filhos e da família, ao mesmo tempo em que pode se conectar 

com um vendedor ou representante de alguma empresa. 

Além disso, esses funcionários conseguiriam estreitar o relacionamento com os clientes, 

ocasionando um aumento na agilidade das vendas, e também com a hierarquia da empresa, por 

proporcionar um contato direto com a direção, sendo estes alguns dos benefícios apontados pelo 
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gestor, que demonstra a consciência citada por Allam, Flowerday e Flowerday (2014) sobre os 

mesmos. Essa situação foi explanada pelo gestor em: 

 

Alguns vendedores mais antigos tem um relacionamento direto com o Diretor, então 

já falam com ele e conseguem passar quais produtos estão faltando ou quais produtos 

estão sendo muito procurados pelos clientes, e o Diretor já providencia. Em alguns 

pontos agilizou bastante. Eles antes tinham uma pastinha no Dropbox, que a gente 

jogava uma tabela de preço novo ou uma tabela promocional. E chegava uma 

mensagem de e-mail, mas nem todo mundo olha. Já no grupo de WhatsApp, dispara 

uma vez e todo mundo recebe e já corre atrás. Então chega uma mensagem de que 

produto ‘tal’ está em promoção, e o vendedor está ali com o cliente, ele já mostra ‘pro’ 

cliente. Então agiliza nesse sentido, porque o vendedor e o cliente ficam satisfeitos 

porque agiliza a informação entre o gestor e os colaboradores. 

 

Apesar da satisfação e agilidade promovidas pela adoção de práticas de BYOD, o gestor 

de TI, ao ser questionado se os usuários de TI possuiriam informações sobre o que seria 

relevante ou não considerar sobre a adoção, afirmou que apenas costuma avisá-los sobre o 

controle realizado pela gestão de TI dos conteúdos acessados através dos aparelhos e que 

enfatiza pontos positivos da possibilidade de alinhamento com o cliente proporcionada pelas 

práticas.  

Sobre este aspecto, o gestor disse: 

 

Geralmente quando eles vão fazer isso, quando tem uma liberação dessa, a gente 

conversa com o pessoal, fala que vai liberar, mas saibam que os links são rastreados, 

não pode acessar nenhum tipo de material indevido, principalmente porque você ‘tá’ 

na empresa, não entre em nenhum site que você desconheça, a gente vai estar de olho, 

qualquer coisa errada você vai perder a sua conexão, o seu colega vai estar acessando 

e você não. A ideia é de que a gente mostre o lado positivo de poder se alinhar com o 

cliente, ter uma brecha ‘pra’ falar com o pessoal de casa sem precisar gastar suas 

minutagens ou créditos... Mas cuidado pra não perder muito tempo, não ficar parado 

olhando celular e perder uma venda. 

 

Desse modo, volta-se para uma visão limitada das possibilidades de emprego das 

práticas de BYOD e a uma preocupação em manter o controle da situação, em vista ao foco nos 

trabalhos e nos retornos pretendidos com a adoção. Assim, pode-se perceber que as informações 

relevantes sobre a adoção das práticas estão mais ligadas ao controle mantido pela empresa e a 

eficiência em relação atendimento aos clientes. Quando questionado sobre as probabilidades 

das consequências futuras da adoção, o gestor informou que haveria o risco de ocorrer a perda 

do foco no trabalho, mas afirmou que a adoção agilizaria a comunicação na empresa, o que 

ajudaria a evitar imprevistos, influenciando também na satisfação do funcionário. 

Outras consequências previstas pelo gestor estão ligadas ao vazamento de informações 

da empresa e o surgimento de causas trabalhistas, em virtude da ampliação da carga horária de 
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trabalho por meio da comunicação mantida fora do horário do expediente, graças à mobilidade 

da internet e à miscelânea da vida profissional com a profissional. 

Sobre as causas trabalhistas e a questão da segurança das informações, o gestor disse: 

 

Se o cara ‘tá’ fora do horário de trabalho, ou ‘tá’ de férias, ele tem todo o direito de 

não atender o telefone. E aí o cara vai querer passar uma ordem ‘pra’ ele como se ele 

estivesse trabalhando. Então acho que esse tipo de coisa aí vai implicar bastante, se é 

que não já está implicando. Realmente desconheço casos do tipo que já existam. Sem 

falar no vazamento de informações tanto do funcionário ‘pra’ empresa, quanto da 

empresa ‘pro’ funcionário. Por exemplo, se o cara deixa o celular vulnerável, e ali 

estão várias informações pessoais dele, informações que vão da casa ‘pra’ empresa, e 

da empresa ‘pra’ casa. Isso aí é um ponto que eu também acho perigoso. 

 

Todavia, apesar dessas consequências, o entrevistado informou que os principais 

objetivos que a empresa deve alcançar com a adoção das práticas de BYOD estão relacionados 

à satisfação do cliente e dos funcionários, que teria origem na possibilidade de utilizar o próprio 

aparelho, e à melhoria dos processos em consequência do aumento da agilidade na execução. 

Desse modo, a adoção de práticas de BYOD afeta não só o processo tecnológico (MOSCHELA, 

2004), mas a forma como os usuários de TI devem ser vistos e gerenciados, demandando o 

estabelecimento de relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuo.  

No entanto, a orientação dada à adoção das práticas de BYOD pela empresa prevalece 

sobre como o aparelho em si será utilizado, ao contrário da orientação ao usuário de TI citada 

por D’Arcy (2011). Isso pode ser percebido na perspectiva do gestor sobre o alcance da redução 

de custos em TI pela empresa, que segundo o mesmo não deve ser alta, apesar da adoção de 

práticas de BYOD possibilitar aos usuários trazerem seus próprios aparelhos para o trabalho, 

cabendo à empresa a responsabilidade pela infraestrutura para a utilização. Assim, o gestor 

volta-se para forma como o aparelho será utilizado para realizar a avaliação do retorno que será 

obtido pela empresa. 

Essas constatações representam a necessidade de que o gestor estabeleça a confluência 

entre atividades como segurança e tecnologia do usuário e as estratégias de negócios (D’ARCY, 

2011; CEARLEY; CLAUNCH, 2012), devendo decidir entre a manutenção de uma 

determinada tecnologia e a continuidade de investimentos de forma usual ou então pela 

realização de testes piloto e uma adoção mais agressiva de tecnologias. Como visto 

anteriormente, pode-se perceber a preferência pela adoção pautada em projetos moderados pela 

limitação de recursos, devido à necessidade de controle para a permanência do foco no trabalho. 

Depois de verificar as perspectivas gerais do gestor de TI sobre a adoção das práticas, 

perguntou-se ao entrevistado sobre a existência de um planejamento deliberado para a adoção 
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das práticas, que respondeu que o planejamento de pré-projetos ocorre de acordo com a 

necessidade. Informou ainda que implantar a tecnologia seria fácil, o difícil seria a mudar a 

cultura para adoção das práticas, dado o quão recente é o fenômeno. Sobre esta questão, o gestor 

enfatizou: 

 

Implantar a tecnologia é muito fácil, o mais difícil é mudar a cultura. Mas acredito 

que é planejado conforme a necessidade, então existem os pré-projetos, ‘né’. Acredito 

que fora do setor de TI, se você perguntar o que é BYOD, ninguém vai saber. Até 

mesmo dentro de TI às vezes tem que explicar ao pessoal o que é, porque é algo novo. 

 

A respeito de como as estratégias são definidas para a adoção das práticas, o gestor 

informou “que é definida a estratégia conforme o que está tendo no mercado”, e que no processo 

adotado para se chegar à definição das práticas de BYOD eficazes, o gestor inicia com a 

verificação dos materiais que serão utilizados e análise dos riscos decorrentes da adoção. Caso 

um risco seja identificado, verifica-se a possibilidade de anulá-lo, mas se o mesmo for aceitável 

em relação aos retornos, a prática é adotada. 

Sobre como a empresa lida com os recursos disponíveis para as práticas de BYOD, o 

entrevistado informou que a diretoria da empresa pondera acerca da liberação dos mesmos com 

base nos riscos da adoção das práticas, mas se for algo que traga benefícios para a empresa, os 

investimentos são feitos. Sobre esse aspecto, o gestor informou: 

 

Pela diretoria, seria mais liberado. Mas aí nós chegamos e falamos dos riscos que pode 

ter, e aí eles começam a ponderar. [...] Se é algo que realmente vai trazer benefício 

‘pra’ empresa, eles não tem pena de investir não. Mas se é ‘pra’ liberar ‘pra’ ficar 

assistindo Globo.com, então não aumenta. A ideia é ter uma estrutura enxuta mais 

focada no profissional. 

 

Essas ponderações sobre as estratégias e a forma como lidam com os recursos 

disponíveis são adversas às perspectivas de Moschela (2004), Unisys (2010), Prete et al. (2011) 

e Harris, Ives e Junglas (2012), que entendem que o processo deveria adotar um formato ágil, 

dadas as perspectivas mais amplas sobre a dinamicidade, conectividade e interatividade do atual 

ambiente de negócios, o que impactaria na capacidade de explorar os atributos das tecnologias 

e serviços adotados por essa nova geração de funcionários. 

Na sequência, ao falar sobre o dimensionamento dos investimentos necessários para a 

adoção das práticas de BYOD, novamente os retornos obtidos com o investimento seriam os 

parâmetros principais para a continuidade e aumento dos investimentos. Em relação às práticas 

que envolvem um nível alto de incerteza, esses investimentos são realizados mediante a 

elaboração de pré-projetos. Isso foi elucidado pelo gestor da seguinte forma: 



145 

Em relação a como isso aí vai ser utilizado. Se for uma aposta da empresa, a gente 

passa os valores: o equipamento de ponta é esse, mas esse aqui nos atende. A gente 

não encarece muito a estrutura. Em cima disso, a gente aplica. Se for algo muito 

incerto, faz um projeto piloto. [...] Se a gente ver que tá tendo uma resposta bacana, 

vai aumentando, aumentando, até atingir a sua totalidade. [...] Então são analisados 

caso a caso, mas isso seria uma aposta direcionada. 

 

Sobre a forma como a gestão de TI encara os imprevistos em relação à adoção de 

práticas de BYOD, o gestor informou que “a gente tenta mitigar algum tipo de risco logo no 

início, de forma que evite algum problema aí, como vazamento de informação ou perda de 

foco”, caracterizando uma aversão aos imprevistos e uma valorização do retorno proporcionado 

pelas atividades que adotam as práticas de BYOD. 

No encerramento da entrevista, o gestor apresentou os desafios relacionados à adoção 

de práticas de BYOD. Segundo ele, o principal deles diz respeito à necessidade de controlar o 

acesso às informações da empresa, e outro está ligado à tecnologia adequada para a 

implementação. Desse modo, essa perspectiva afasta-se da percepção de que o usuário de TI 

deveria ser visto como um consumidor (MOSCHELA, 2004), para que a empresa chegue a ter 

uma TI de sucesso em relação à adoção das práticas de BYOD, e não com a ênfase no controle, 

ou seja, no formato tradicional da gestão da TI. 

No entanto, sobre a percepção quanto ao futuro da adoção dessas práticas, o gestor vê 

como promissor o fato de permitir a unificação das plataformas de TI destinadas a atividades 

pessoais com a realização de atividades profissionais, mas ressalta que é preciso saber manter 

o foco nas atividades do trabalho, pois, se não forem bem realizadas, podem acarretar a perda 

de informações importantes para a empresa, daí a ênfase dada ao controle durante o processo 

de adoção, em virtude de tais incertezas. 

Conforme o gestor de TI, a adoção de práticas de BYOD “não é uma prática ainda forte 

aqui, mas que está numa ascendência. A gente segura muito esse controle aqui, mas acho que 

vai haver um ‘boom’ aí do pessoal trazer o próprio dispositivo ‘pro’ trabalho. Então cabe a nós 

estar criando e adotando esses controles e essas políticas”. 

Então, a partir das informações obtidas ao longo da entrevista, pode-se codificar citações 

conforme temas — unidades de registro semântico — ligadas aos princípios da teoria 

Effectuation, que compõem as abordagens causal e effectual, as quais foram adotadas como 

categorias para a análise de conteúdo da entrevista acerca da gestão da adoção das práticas de 

BYOD. 

Para representar a lógica effectual, tem-se os princípios: exploração de contingências 

(EC), perdas aceitáveis (PA), parcerias estratégicas (PE) e controle de um futuro imprevisível 
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(CFI). Em relação à lógica causal, tem-se os princípios: conhecimento preexistente (CP), risco 

aceitável (RA), análise da concorrência (AC) e previsão de um futuro incerto (PFI). 

Deste modo, chegou-se às Tabelas 25 e 26, nas quais estão presentes as citações para 

cada uma das codificações realizadas, de acordo com a categorias — princípios da teoria 

Effectuation — que representam as lógicas causal ou effectual como categorias terminais. 

Na Tabela 25, vê-se claramente que o conteúdo da entrevista revela que o respondente 

apresenta um perfil causal na gestão da adoção das práticas de BYOD. Pode-se observar que a 

categoria referente aos riscos aceitáveis possui a maior quantidade de citações e codificações, 

seguida pelas categorias previsão de um futuro incerto, conhecimento preexistente e análise da 

concorrência. 

 

Tabela 25 – Categorias do perfil causal do gestor de TI sobre  

a adoção das práticas de BYOD 

(Continua) 
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PRINCÍPIO 

(Categoria) 
CODIFICAÇÃO 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

PFI 

Adotando práticas de BYOD mediante a elaboração de projetos 1 

Elaborando projetos para a realização de investimentos em práticas de 

BYOD 
2 

Orçando as despesas com infraestrutura de TI 1 

Planejando a adoção de práticas de BYOD 1 

Planejando a infraestrutura para a adoção de práticas de BYOD 1 

Planejando as ações de gestão de TI em relação a adoção das práticas de 

BYOD 
1 

Prevendo a redução de custos com a adoção de práticas de BYOD 1 

Prevendo problemas na adoção de práticas de BYOD por questões da 

cultura organizacional 
1 

RA 

Avaliando a necessidade de adotar práticas de BYOD 2 

Avaliando o retorno para permitir a adoção de práticas de BYOD 2 

Decidindo com base nas necessidades da empresa e não com base na 

análise da concorrência 
2 

Enfatizando o controle do uso das práticas de BYOD com foco no trabalho 3 

Impedindo a adoção de práticas de BYOD que não se alinham a TI 

organizacional 
1 

Investindo em BYOD visando possíveis retornos 1 

Liberando a adoção de práticas de BYOD considerando a produtividade 2 

Preferência por assumir riscos aceitáveis 1 

Preocupando-se com o desperdício de tempo ao adotar práticas de BYOD 2 
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Tabela 25 – Categorias do perfil causal do gestor de TI sobre  

a adoção das práticas de BYOD 

(Conclusão) 
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PRINCÍPIO 

(Categoria) 
CODIFICAÇÃO 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

CP 

Aversão a imprevistos 2 

Definindo normas de segurança para adoção de práticas de BYOD 1 

Evitando riscos originados a partir da adoção de práticas de BYOD 3 

Lidando com imprevistos 1 

AC 
Definindo a forma como adotar práticas de BYOD a partir da identificação 

de oportunidades no mercado 
2 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Esta disposição das codificações revela que o entrevistado, no que se refere à previsão 

do futuro sobre a adoção, tem adotado a elaboração de projetos como uma forma de predizer a 

adoção das práticas de BYOD na empresa e de validar o processo, tendo considerado fatores 

como a necessidade de uma infraestrutura adequada, custos e investimentos, e também a 

necessidade de observar a adequação da cultura organizacional em relação à adoção. Essas 

perspectivas são consideradas apesar da recenticidade da adoção das práticas e do cenário de 

incertezas que a envolve, como foi dito anteriormente. 

As bases para a realização dessas análises podem ser identificadas na presença das 

citações abaixo: 

 

Acho que sim, quando parte de um projeto. E não porque o ‘cara tá’ trazendo um 

equipamento novo porque ele quer, porque ele precisa, mas não sabe mostrar porque 

ele precisa. 

 
Se algo for muito incerto, faz um projeto piloto. [...] Se a gente ver que ‘tá’ tendo uma 

resposta bacana, vai aumentando, até atingir a sua totalidade. 

 
[...] Acho que influencia de uma forma positiva, desde que seja algo estudado, e não 

porque ele quer. 

 
Então eu faço um pré-projeto, apresento ‘pra’ diretoria com os porquês da necessidade 

de troca. Faço um orçamento. [...] 

 
Outra possibilidade que estamos estudando é liberar por exemplo o vestiário em uma 

faixa de horário lá com internet ‘free’ ‘pro’ pessoal. [...] A gente está estudando a 

questão da banda larga, quantidade de acesso, ‘proxy’, o que essas pessoas ‘vão’ 

acessar. 

 
Pode vir problemas de o ‘cara’ começar a estourar o horário de almoço porque ficou 

na internet? Pode vir a ser um problema, aí tem que analisar, tem que pensar. Implantar 

a tecnologia é muito fácil, o mais difícil é mudar a cultura. 
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Desse modo, vê-se a tenção dispensada pelo entrevistado à busca pela previsão de 

diversos aspectos que integrariam o futuro da adoção das práticas de BYOD, sobretudo no que 

diz respeito a fatores econômicos, mas também no que tange a fatores comportamentais dos 

usuários de TI. 

Em relação aos riscos aceitáveis para a adoção, o entrevistado realçou o destaque dado 

à otimização dos recursos despendidos para o alcance de metas, enfatizando os retornos que 

seriam obtidos pela empresa, o emprego da adoção com foco nas atividades realizadas pelo 

funcionário, o alinhamento à TI organizacional e a mitigação do desperdício de tempo. 

Essas afirmações vão ao encontro da busca do ganho em produtividade pela empresa, o 

que pode ser observado na fala do gestor em relação à adoção das práticas de BYOD pela equipe 

de vendedores da loja, que utilizam smartphones pessoais para realizar o trabalho: 

 

Por exemplo, essa questão dos vendedores, a gente já migrou aí para o WhatsApp, 

que é só um serviço, mas é um serviço que todo mundo usa. Então quando ele passa 

muito tempo no WhatsApp falando com a família e com os amigos, ele deixa de 

vender, e se ele deixa de vender, ele não tem comissão. Então é muito mais trabalhar 

uma cultura de saber usar, do que fazer uma imposição. 

 

Mas tem que reforçar e manter um controle de que não pode perder o foco no trabalho. 

Pode usar? Pode, depende do setor e da situação, mas tem que focar no trabalho. 

 

Sobre a forma como o gestor lida com os imprevistos em relação à adoção das práticas 

de BYOD, pode-se perceber que eles são rejeitados, sendo preferível ao entrevistado atuar em 

situações em que o mesmo possuísse perícia ou conhecimento preexistente sobre os fatores 

envolvidos. 

Com base nas quatro codificações realizadas para esta categoria, pode-se perceber que 

o entrevistado procura evitar os imprevistos decorrentes da adoção das práticas, e nesse sentido 

busca, dentre outras formas, o estabelecimento de controles visando a mitigação desses 

incidentes e a segurança da adoção, com base nas perspectivas de controle e segurança já 

adotadas na empresa, como, por exemplo, o controle dos acessos realizados por usuários de TI. 

Essas constatações podem ser percebidas ao analisar as citações abaixo:  

 

Enfim, tem de tudo hoje em dia. A gente tem que se certificar que está tudo OK. Pode 

passar uma brecha, mas assim que identificamos a brecha, vamos bloquear, vamos 

falar do risco, e parar o processo. 

 
A gente tenta mitigar algum tipo de risco logo no início, de forma que evite algum 

problema aí, como vazamento de informação ou perda de foco. 

 
[...] Quando tem uma liberação dessa, a gente conversa com o pessoal, fala que vai 

liberar, mas saibam que os ‘links’ são rastreados, não pode acessar nenhum tipo de 
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material indevido, principalmente porque você ‘tá’ na empresa, não entre em nenhum 

site que você desconheça, a gente vai estar de olho, qualquer coisa errada você vai 

perder a sua conexão, o seu colega vai estar acessando e você não. 

 

Essa última citação representa bem a utilização de conhecimentos preexistentes 

utilizados no controle do uso das informações na TI tradicional, sendo usados também na 

adoção de práticas de BYOD, que na fala do gestor de TI se configuraria como um fato novo, 

sobre o qual não existiriam muitas informações de como gerenciá-la, como foi visto 

anteriormente. Mesmo assim, a perícia do gestor na área de desenvolvimento de sistemas é 

aplicada na adoção das práticas de BYOD, conhecimento adquirido ao longo da sua experiência 

profissional de 16 anos. 

Sobre a categoria análise da concorrência, o gestor de TI informou em dois momentos 

que a adoção de estratégias voltadas às práticas de BYOD ocorreram de acordo com a 

observação do mercado, do que outras empresas estão utilizando. A saber: 

 

Então acho que é definida a estratégia conforme o que está tendo no mercado 

 

Está havendo uma nova oportunidade do mercado, essa questão do WhatsApp, que 

toda empresa hoje em dia tem. Mas se a gente fosse liberar, teria que ser ‘prá’ alguém 

com conhecimento dos produtos, porque são 400 mil itens. Quem melhor do que os 

vendedores para ter essa informação? Ah, mas eles vão perder tempo respondendo! 

Não, acredito que eles vão fazer na medida do possível, né. 

 

No entanto, apesar da prevalência dos significados da lógica causal na fala do gestor de 

TI, houve um instante no qual o mesmo realçou a realização de uma parceria com os vendedores 

internos da loja quando identificou a infraestrutura fornecida pela empresa a esses usuários de 

TI para que possam fazer uso de seus próprios aparelhos para o atendimento aos clientes, vide 

Tabela 26. Nesse sentido, o gestor de TI disse que “acredito que, por exemplo, essa dos 

vendedores, é mais uma parceria interna: a gente entra com a infraestrutura e você entra com 

seu aparelho”. 

 

Tabela 26 - Categoria do perfil effectual do gestor de TI sobrea a adoção das práticas de 

BYOD 
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 PRINCÍPIO 

(Categoria) 
CODIFICAÇÃO 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

PE 
Identificando como parceria a infraestrutura fornecida aos 

vendedores para a adoção de práticas de BYOD 
1 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Deve-se notar que nesse momento o entrevistado considera que esta seria mais uma 

parceria, afirmação provavelmente decorrente das interações que o mesmo estabeleceu com os 

outros 3 funcionários do setor de gestão de TI e com a diretoria da empresa, que são tidas como 

parcerias internas para a execução das atividades de gestão da TI, que também abrangem a 

adoção das práticas de BYOD. 

Essa parceria auxiliaria na adoção das práticas de BYOD por possibilitar a redução das 

incertezas em relação à adoção e por representar um caminho para a construção de pré-acordos 

entre as partes interessadas em direção as metas definidas, embora, como já visto, estas são 

estabelecidas com base nos prováveis retornos a serem obtidos. 

 

4.4 Metainferências a partir dos Resultados da Pesquisa Junto aos Usuários e ao Gestor   

de TI 

 

Embasadas nos resultados da pesquisa quantitativa realizada com os usuários de TI e na 

pesquisa qualitativa realizada com o gestor de TI da empresa, as metainferências indicam que 

os atores deste estudo divergem em relação ao perfil apresentados na adoção das práticas de 

BYOD, de acordo com os princípios da teoria Effectuation. 

Com isso, deduz-se, a partir das informações resultantes da pesquisa, que enquanto o 

gestor de TI apresenta um perfil causal, grande parte dos usuários de TI apresenta a 

predominância do perfil effectual na maneira como adotam as práticas de BYOD. 

Em razão disso, pode-se perceber que entre os usuários de TI predomina a 

experimentação das contingências decorrentes do ambiente de incerteza que envolve a adoção 

dessas práticas, voltando-se para a autonomia, a possibilidade de inovar e nos ganhos de 

produtividade para a empresa, o que condiz com a perspectiva de que a lógica effectual ajuda 

na construção dos resultados por meio da interação entre as pessoas e o estabelecimento de 

parcerias com os colegas de trabalho e clientes. 

Desse modo, a adoção das práticas de BYOD pode ser influenciada interação entre os 

usuários de TI para o alcance das metas de estabelecidas com base nos recursos disponíveis — 

suas identidades: quem eles são; as suas bases de conhecimento: o que eles sabem e as suas 

redes sociais: quem eles conhecem — em um ambiente de incerteza sobre a adoção dessas 

práticas, onde a ação humana influencia na modelagem do futuro dessa atividade. 

Já o gestor de TI, ao invés disso, demonstrou que busca mitigar os imprevistos decorrentes 

dessas práticas, preferindo enfatizar condutas tradicionais voltadas para a previsão e o controle 

do futuro da adoção, definindo-as de cima para baixo, sobretudo no que tange à necessidade de 
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manter o foco na produtividade e na segurança das informações da organização. Porém, ao 

mesmo tempo, acredita que as práticas de BYOD vieram para ficar e tendem a se intensificar 

na empresa. 

O gestor também demonstrou que subestima a intensidade da adoção das práticas ao 

afirmar que o uso ocorre majoritariamente no interior da empresa, o que foi contradito por 80% 

dos usuários de TI, que afirmaram que adotam as práticas quando estão tanto dentro quanto fora 

do local de trabalho. 

Embora divirjam em relação aos perfis de adoção das práticas de BYOD, tanto os usuários 

quanto o gestor demonstraram concordar em relação a que se trata de uma prática que traz bons 

resultados para a empresa em razão da manutenção do foco no trabalho, por exemplo, com a 

melhoria do atendimento ao cliente e satisfação do funcionário com o trabalho, sem que haja a 

dispersão da atenção em atividades de diversão ou relacionamentos pessoais e similares. 

Em outro momento, a convergência do perfil gestor de TI com o perfil effectual dos 

usuários ocorre quando estes demonstram a ênfase na realização de parcerias com colegas de 

trabalho, clientes ou fornecedores da empresa, a fim de ampliar o êxito da adoção das práticas, 

e o pensamento do gestor de TI quando o mesmo informou que percebe como uma forma de 

parceria a utilização dos aparelhos eletrônicos móveis pessoais dos usuários, a partir do apoio 

da infraestrutura concedida pela empresa.  

Esta compatibilidade favorece a construção de um futuro para a adoção das práticas de 

BYOD, que pode ser influenciado pela ocorrência do altruísmo inteligente entre as partes, o 

que é potencializado graças a abertura para a criação de oportunidades ou de valor, de uma 

forma criativa — conforme o perfil da lógica effectual — de acordo com as aspirações do 

indivíduo em permanecer flexível a tirar vantagem das contingências e, que em decorrência do 

comportamento altruísta os grupos tendem a buscar a reconciliação através de soluções 

aceitáveis, o que seria necessária dada as diferenças de perfil entre gestor e usuários de TI. 

Deste modo, percebe-se que, embora existam divergências entre as perspectivas e as 

formas de adoção das práticas de BYOD por usuários e o gestor de TI da empresa, pode-se 

afirmar que ambos convergem na condução das suas atividades, em relação ao alcance dos 

objetivos da organização e, deve-se considerar também que as abordagens causal e effectual 

podem assumir graus variáveis ao longo do tempo e que é possível a justaposição das mesmas, 

o que favorece o comportamento altruísta inteligente entre as partes envolvidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adoção de práticas de BYOD é um fenômeno social em expansão. Nesta pesquisa, 

foram identificados elementos que auxiliam na compreensão desta realidade organizacional, 

sendo aprofundada com o auxílio da consideração dos princípios effectual e causal da teoria 

Effectuation em relação à forma como usuários e gestor de TI efetuam a adoção dessas práticas, 

cada um em seu papel específico na organização. 

Desse modo, pode-se observar que, entre os usuários de TI, a adoção das práticas de 

BYOD ocorre de forma ampla, principalmente por meio de smartphones, que são utilizados 

várias vezes durante o dia, mesmo quando estão fora do ambiente de trabalho, sendo 

considerada como uma fonte de grandes resultados para a empresa e adotadas com foco no 

alcance dos objetivos organizacionais. 

A maioria dos usuários fazem uso dos seus aparelhos sob a ótica do perfil effectual, 

indicando a abertura para a exploração das contingências que envolvem a adoção. Realizam 

parcerias com colegas de trabalho e/ou clientes e/ou fornecedores durante as práticas de BYOD 

e fazem isso com base nos recursos disponíveis no momento, definindo as metas de uso a partir 

dessas limitações. E assim, criam um ambiente adequado para a construção da adoção das 

práticas, mediante as interações decorrentes das parcerias. 

No seu papel de gestor, o entrevistado informou que as práticas de BYOD fazem parte 

da realidade da organização há cerca de 1 ano, e o mesmo as percebe como uma tendência que 

veio para ficar e que tende a se expandir na empresa. 

Pode-se constatar que a forma como é realizada a gestão da adoção das práticas de 

BYOD ocorre de acordo com os princípios do perfil causal, apesar das incertezas que envolvem 

a adoção. Em razão disso, a gestão da TI é voltada para a predição do futuro em relação aos 

possíveis retornos que a empresa pode obter. 

Com isso, define-se a forma da adoção com base nos conhecimentos preexistentes sobre 

a maneira de gerir a TI de uma organização, com ênfase no controle para que a implementação 

seja focada no alcance dos objetivos da organização e também na segurança das informações 

abrangidas pela adoção, caracterizando a maneira tradicional de gestão da TI, de cima para 

baixo.  

Dessa maneira, através das metainferências, constatou-se a divergência entre a adoção 

das práticas de BYOD pelos usuários de TI e pela empresa, representada pela gestão da TI. Os 

aspectos da gestão voltados para o controle da adoção vão de encontro à perspectiva dos 

usuários de TI de que com as práticas de BYOD é possível uma atuação de forma mais 
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autônoma e voltada para a inovação durante a execução das atividades do trabalho, graças à 

exploração das contingências e realização de parcerias estratégicas. 

Porém, usuários e gestor de TI convergem em relação aos benefícios para as atividades 

da organização, como, por exemplo, a satisfação dos funcionários e a melhoria do atendimento 

aos clientes.  Também concordam em relação à realização de parcerias para a adoção, visto que 

o gestor percebe como uma parceria a disponibilização da infraestrutura de TI pela empresa 

para que os funcionários possam utilizar os seus próprios aparelhos, sobretudo os vendedores 

da loja. 

Embora existam divergências, constatou-se que ambos conduzem a adoção das práticas 

de BYOD em vista ao alcance dos objetivos organizacionais, sob a perspectiva da gestão e do 

usuário, o que pode caracterizar a influência de um altruísmo inteligente entre as partes. Deve-

se destacar que, para a gestão da adoção, deverá ser considerado o nível de escolaridade do 

usuário e a perspectiva de que a adoção das práticas ocorra em virtude da possibilidade dos 

aparelhos serem usados, conforme os modelos logit. 

Dada a prevalência do perfil effectual do usuário de TI, o gestor também deverá 

considerar que esses usuários avaliam a adoção das práticas como uma fonte de autonomia para 

execução das suas atividades, enfatizando também o potencial pessoal de inovar em relação a 

TI como um motivador para o uso, além da influência do comportamento positivo dos colegas 

em relação à prática de BYOD.  

Assim, estas informações sugerem que o gestor de TI deverá ampliar a experimentação 

de formas que vão além da ênfase no controle do emprego das práticas e na segurança das 

informações da empresa, sendo necessário considerar formas mais adequadas de gerir as 

incertezas que envolvem a adoção, as quais podem ser fonte de novas descobertas sobre como 

usufruir das vantagens organizacionais e individuais proporcionadas pela adoção das práticas 

de BYOD e sobre como superar os desafios para sua implementação. 

Em relação às contribuições teóricas e metodológicas do estudo, pode-se notar que a 

adaptação de um instrumento de pesquisa desenvolvido para analisar o comportamento 

empreendedor de um indivíduo, visando a avaliar o perfil dos usuários de TI na adoção das 

práticas de BYOD com uma escala de mensuração de razão — conforme os princípios da teoria 

Effectuation —, foi uma contribuição teórica para a compreensão do fenômeno, dado o quão 

recentes são os estudos na área. 

Outra contribuição, foi a adoção de uma pesquisa de métodos mistos como estratégia de 

pesquisa, considerando o estágio nascente das pesquisas sobre o tema práticas de BYOD, e de 

nascente para intermediário em relação à teoria Effectuation. Desse modo, utilizou-se as 
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contribuições possíveis da pesquisa qualitativa — análise de conteúdo categorial temática — e 

da pesquisa quantitativa — estatística descritiva, regressão logística (bootstrap), correlação de 

Pearson e teste U de Mann-Whitiney — e a realização da triangulação dessas informações 

coletadas neste caso único, para se chegar a uma ampliação da compreensão do tema por meio 

das metainferências baseadas na fusão das informações obtidas juntos aos dois grupos de atores 

do estudo, no contexto de uma empresa do Rio Grande do Norte. Deve-se ressaltar que estes 

aspectos também conferem originalidade ao estudo. 

No que diz respeito às implicações gerenciais, percebe-se que a compreensão da maneira 

como uma empresa e os seus usuários de TI adotam as práticas de BYOD, em uma perspectiva 

de adoção reversa, auxilia na definição de estratégias adequadas para lidar com as incertezas e 

divergências que orbitam a tomada de decisão para o alcance dos bons resultados previstos, 

dentre outros, o aumento da produtividade, a inovação, a ampliação da autonomia e a satisfação 

do funcionário no trabalho, decorrentes do êxito da adoção. 

No entanto, a pesquisa apresentou limitações. A realização de um estudo de caso único 

limitou a possibilidade de generalização das conclusões a que se chegou. Em parte, isso ocorreu 

em razão da limitação de empresas com as características necessárias para a verificação do 

problema de pesquisa proposto no estudo — adotar práticas de BYOD —, e isso foi 

potencializado em virtude do diferimento das solicitações realizadas à potenciais participantes 

da pesquisa. 

Em decorrência dessas limitações, surgiu uma outra, que foi o tamanho da amostra para 

a realização da pesquisa quantitativa, sobretudo para a aplicação dos modelos logit da regressão 

logística, o que resultou na necessidade de utilizar o bootstrap para auxiliar a análise das 

diferenças entre os grupos do perfil causal e effectual por meio da reamostragem. 

Enfim, sugere-se que os próximos estudos avancem em relação a proposição de métodos 

de pesquisa, tanto quantitativos quanto qualitativos, para aprofundar o conhecimento sobre 

ambos os temas. No caso específico da utilização da teoria Effectuation, os próximos trabalhos 

devem integrar teorias que auxiliam na determinação do desempenho e/ou no 

comprometimento dos funcionários da organização para a avaliação de possíveis diferenças 

entre aqueles indivíduos que apresentam o perfil effectual ou causal, considerando também 

possíveis variações no perfil de acordo com o nível organizacional ocupado pelo indivíduo ou 

ao longo do tempo de uma pesquisa longitudinal. 

Sugere-se também o aprimoramento da forma como o indivíduo é classificado como 

possuindo um perfil effectual ou causal, por meio da identificação dos limiares entre diferentes 

níveis da presença dos perfis effectual ou causal. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS JUNTO AO USUÁRIO DE TI 

 

ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE BYOD 
 

Prezado(a) senhor(a), 
 

Esta pesquisa pretende identificar o modo como o(a) funcionário(a) adota práticas de 

BYOD (Bring Your Own Device - traga o seu próprio dispositivo), que representa uma 

possibilidade de integrar os aparelhos eletrônicos móveis pessoais (smartphone e/ou tablet e/ou 

notebook), em atividades da empresa. 

As informações levantadas são estritamente confidenciais e sua utilização será para fins 

acadêmicos, sendo analisadas de forma agrupada, ou seja, sem identificação individual ou 

nominal. 

Por gentileza, pede-se que as respostas sejam dadas seguindo os critérios de sinceridade 

e serenidade, pois, serão utilizados somente os questionários válidos para as análises. 

É esperado que o preenchimento leve por volta de 30 minutos. Agradeço o empenho na 

realização do questionário e em caso de dúvida, o pesquisador está pronto para esclarecê-la. 
 

Marcos Paulo da Silva 

Doutorando/PPGA-UFRN – (marcosilva.paulo@gmail.com) 

Orientador: Prof. Manoel Veras de Sousa Neto, Dr./PPGA-UFRN 

 

1.Gênero: 
 

Feminino (   ) 

Masculino (   ) 
 

2.Idade: _____ anos 
 

3.Escolaridade:  

 

Nível médio incompleto (   ) 
Nível médio (   ) 

Nível superior incompleto (   ) 

Nível superior (   ) 

Pós-graduado (   ) 

 

4.Tipo de vínculo empregatício: 

 

Aprendiz  (   ) 

Funcionário (   ) 

Terceirizado (   ) 

Contratado  (   ) 

Estagiário (   ) 

___________ 

Outro: 
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5.Cargo: 

 

Assessor (   ) 

Assistente (   ) 

Consultor (   ) 

Coordenador (   ) 

Diretor (   ) 

Gerente (   ) 

Supervisor (   ) 

Outro: _______________ 

 

6.Área de atuação na empresa: 

 

Comercial (   ) 

Financeira  (   ) 

Contábil (   ) 

Engenharia (   ) 

Jurídico (   ) 

Recursos Humanos (   ) 

Logística (   ) 

Tecnologia da Informação (   ) 

Outra(s): ___________________ 
 

7. Tempo de experiência na área em que atua hoje: ________ anos ou _______ meses. 
 

8. Renda pessoal:  

Até R$ 880,00 (   ) 

Entre R$ 881,00 e R$ 1.760,00 (   ) 

Entre R$ 1.761,00 e R$ 2.640,00 (   ) 

Entre R$ 2.641,00 e R$ 3.520,00 (   ) 

Acima de R$ 3.521,00 (   ) 
 

9. Posse pessoal do(s) aparelho(s) eletrônico(s) móvel(is): 
 

Smartphone: 

(   ) possui   

(   ) não possui 
 

Tablet: 

(    ) possui 

(   ) não possui 
 

Notebook: 

(   ) possui 

(   ) não possui 

 

10. Número de dias por semana (segunda/sábado) que você costuma levar o seu notebook para 

a empresa. Responda apenas se você possuir o aparelho e se o leva para a empresa, caso 

contrário, vá para a questão 11: 
 

Notebook: 0   1   2   3   4   5   6 dias 
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11. Número de dias por semana (segunda/sábado) que você costuma levar o seu tablet para a 

empresa. Responda apenas se você possuir o aparelho e se o leva para a empresa, caso 

contrário, vá para a questão 12: 

 

Tablet: 0   1   2   3   4   5   6 dias 

 

12. Número de dias por semana (segunda/sábado) que você costuma levar o seu smartphone 

para a empresa. Responda apenas se você possuir o aparelho e se o leva para a empresa, caso 

contrário, vá para a questão 13: 
 

Smartphone: 0   1   2   3   4   5   6 dias 

 

13. Número de vezes, ao dia, que utiliza o seu aparelho eletrônico (smartphone, tablet, 

notebook) para realizar atividades do seu trabalho:  

R. _____ vezes ao dia 
 
 

14. Em qual local costuma usar o seu aparelho eletrônico móvel (smartphone, tablet, notebook) 

para realizar atividades da empresa? 
 

Na empresa (   ) 

Fora da empresa (   ) 

Na empresa e fora dela (   ) 
 

15. Atividade(s) realizada(s) por meio do(s) aparelho(s) eletrônico(s) móvel(is) pessoal(is), 

com o objetivo de realizar atividades da empresa: 

 

Comunicação com cliente (   ) 

Comunicação com fornecedor (   ) 

Comunicação com colegas de trabalho (   ) 

Registro de imagem (   ) 

Envio de imagem (   ) 

Registro de áudio (   ) 

Envio de áudio (   ) 

Pesquisa por informações na internet (   ) 

Armazenamento de dados (   ) 

Compartilhamento de dados (   ) 

Acesso ao(s) sistema(s) de informação da 

empresa 
(   ) 

Outras atividades:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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16. Sobre a ideia de utilizar aparelhos eletrônicos móveis pessoais (notebook, tablet, 

smartphone) nas atividades da empresa, marque apenas uma opção, mesmo se NÃO possuir 

um desses aparelhos:  

 

Má ideia, grandes consequências (   ) 

Má ideia, consequências regulares (   ) 

Má ideia, consequências pequenas (   ) 

Neutro (   ) 

Boa ideia, pequenos resultados (   ) 

Boa ideia, resultados regulares (   ) 

Boa ideia, grandes resultados (   ) 

 

17. As questões abaixo se referem às decisões sobre o uso do seu smartphone e/ou tablet e/ou 

notebook nas atividades do seu trabalho. 

Assim, em cada linha, escolha a afirmação mais adequada a sua experiência pessoal (da 

coluna A ou B), e apresente o seu grau de concordância, pontuando de 1 a 10, onde 10 

representa concordância total. Caso não concorde, pontue as afirmativas com 0 que representa 

a discordância. 

No caso de concordar, deve pontuar apenas uma das frases de cada linha, veja o exemplo 

abaixo:  

 

A B 

Eu defino a maneira como uso, com 

base nos recursos disponíveis (ex.: 

minhas habilidades, o que eu sei sobre 

o uso, quem eu conheço que poderia 

contribuir sobre como usar). 

(7) 

Eu defino a maneira como usar com 

base em metas definidas (ex.: aumento 

de 5% da produtividade em 1 mês). 

(   ) 

 

A B 

EC_1 - Eu defino a maneira como uso, 

com base nos recursos disponíveis (ex.: 

minhas habilidades, o que eu sei sobre o 

uso, quem eu conheço que poderia 

contribuir sobre como usar). 

(   ) 

CP_1 - Eu defino a maneira como usar 

com base em metas definidas (ex.: 

aumento de 5% da produtividade em 1 

mês). 

(   ) 

PA_1 - As considerações que eu faço 

sobre possíveis perdas (ex.: aumento de 

despesas, desperdício de tempo) são 

decisivas para a seleção da forma de uso. 

(   ) 

RA_1 - As considerações que eu faço 

sobre possíveis retornos (ex.: aumento 

da remuneração, aumento de 

produtividade) são decisivas para a 

seleção da forma como utilizar. 

(   ) 

PE_1 - Eu tento reduzir os riscos do uso 

(ex.: insegurança no controle de 

informações), através da realização de 

parcerias e acordos com agentes internos 

(ex.: colegas de trabalho) e externos (ex.: 

clientes, fornecedores). 

(   ) 

AC_1 - Eu tento reduzir os riscos do uso, 

através da análise de como a utilização 

tem ocorrido no mercado e nos 

concorrentes. 

(   ) 
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A B 

CFI_1 - Eu ajusto a forma como uso, com 

base na reação constante aos imprevistos 

(ex.: mudança de tecnologia, novas 

orientações para o uso). 

(   ) 

PFI_1 - Eu tento evitar imprevistos em 

relação ao uso (ex.: mudança de 

tecnologia, novas orientações para o 

uso), porque a meta definida para ele 

(ex.: aumento de 5% da produtividade 

em 1 mês), tem a mais alta prioridade. 

(   ) 

EC_2 - No início, eu defini vagamente as 

metas para o uso (ex.: aumento da 

produtividade em 1 mês). 

(   ) 

CP_2 - No início, eu defini claramente as 

metas para o uso (ex.: aumento de 5% da 

produtividade em 1 mês). 

(   ) 

PA_2 - Eu me baseio nas análises de 

perdas aceitáveis (ex.: aumento de 

despesas, gasto de tempo), para concordar 

com a estimativa de custo da forma de uso. 

(   ) 

RA_2 - Eu me baseio nas análises dos 

retornos esperados (ex.: aumento da 

remuneração, aumento de 

produtividade), para concordar com a 

estimativa de custo da forma de uso. 

(   ) 

PE_2 - Eu não decido sobre a forma de 

uso, com base em análises detalhadas de 

como a utilização tem ocorrido no 

mercado e nos concorrentes. 

(   ) 

AC_2 - Eu decido sobre o uso, com base 

em análises detalhadas de como a 

utilização tem ocorrido no mercado e nos 

concorrentes. 

(   ) 

CFI_2 - Eu constantantemente incorporo 

descobertas e resultados inesperados 

durante o processo de utilização (ex.: 

novas formas de utilizar, novas 

tecnologias), mesmo que isso não esteja 

necessariamente em acordo com a meta    

original definida para o uso (ex.: aumento 

de 5% da produtividade em 1 mês). 

(   ) 

PFI_2 - Eu só incorporo descobertas e 

resultados inesperados ao uso (ex.: novas 

formas de utilizar, novas tecnologias), 

quando a meta original definida para ele 

(ex.: aumento de 5% da produtividade 

em 1 mês) está em risco. 

(   ) 

EC_3 - Eu tenho como ponto de partida 

para o uso, os recursos disponíveis (ex.: 

minhas habilidades, o que eu sei sobre o 

uso, quem eu conheço que poderia 

contribuir sobre como usar). 

(   ) 

CP_3 - Eu tenho como ponto de partida 

para o uso, as metas definidas (ex.: 

aumento de 5% da produtividade em 1 

mês). 

(   ) 

PA_3 - Eu seleciono a forma de uso, 

principalmente, com base na minimização 

de riscos (ex.: insegurança no controle de 

informações) e perdas (ex.: aumento de 

despesas, gasto de tempo). 

(   ) 

RA_3 - Eu seleciono a forma de uso, 

principalmente, com base nas análises 

dos retornos futuros (ex.: aumento da 

remuneração, aumento de 

produtividade). 

(   ) 

PE_3 - Eu me aproximo de forma ativa de 

potenciais interessados/parceiros (ex.: 

colegas de trabalho, clientes), para definir 

em conjunto o futuro da utilização. 

(   ) 

AC_3 - Eu avalio os eventos futuros em 

relação ao uso, com base na análise de 

como a utilização tem ocorrido no 

mercado e das tendências externas. 

(   ) 

CFI_3 - O processo que eu adoto para o 

uso é flexível o bastante para ser ajustado 

as novas descobertas (ex.: novas 

tecnologias, novas formas de utilizar). 

(   ) 

PFI_3 - Eu foco o processo de utilização, 

no alcance das metas (ex.: aumento de 

5% da produtividade em 1 mês), sem 

atrasos. 

(   ) 
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A B 

EC_4 - O meu processo de utilização 

convergiu em direção a metas (ex.: 

aumento de 5% da produtividade em 1 

mês), com base nos recursos disponíveis 

(ex.: minhas habilidades, o que eu sei 

sobre o uso, quem eu conheço que poderia 

contribuir sobre como usar). 

(   ) 

CP_4 - Eu defino os recursos necessários 

para o uso (ex.: financeiros, físicos), com 

base em metas definidas (ex.: aumento 

de 5% da produtividade em 1 mês). 

(   ) 

PA_4 - Eu considero, principalmente, os 

potenciais riscos da forma de utilizar (ex.: 

insegurança no controle de informações). 

(   ) 

RA_4 - Eu considero, principalmente, as 

potenciais recompensas do uso (ex.: 

aumento da remuneração, aumento de 

produtividade). 

(   ) 

PE_4 - As minhas competências em 

relação ao uso, são avaliadas em conjunto 

com os nossos parceiros/partes 

interessadas (ex.: colegas de trabalho, 

clientes).  

(   ) 

AC_4 - Eu decido em relação ao uso, 

com base em análises sistemáticas de 

como a utilização tem ocorrido no 

mercado. 

(   ) 

CFI_4 - As metas que eu defino para o uso 

(ex.: aumento de 5% da produtividade em 

1 mês), são influenciadas por novas 

descobertas de formas de utilização. 

(   ) 

PFI_4 - Eu defino as metas para o uso 

(ex.: aumento de 5% da produtividade 

em 1 mês), sem a influência de novas 

descobertas. de formas de utilização (ex.: 

novas tecnologias). 

(   ) 

EC_5 - Eu tenho adotado os recursos 

disponíveis como ponto de partida para o 

uso (ex.: minhas habilidades, o que eu sei 

sobre o uso, quem eu conheço que poderia 

contribuir sobre como usar), ao invés de 

metas definidas (ex.: aumento de 5%  

produtividade em 1 mês). 

(   ) 

CP_5 - Eu considero as metas definidas 

para o uso (ex.: aumento de 5% da 

produtividade em 1 mês), como o ponto 

de partida para a utilização. 

(   ) 

PA_5 - Eu comparo diferentes maneiras 

de utilizar, com base nos riscos (ex.: 

insegurança no controle de informações) e 

perdas aceitáveis (ex.: aumento de 

despesas, gasto de tempo). 

(   ) 

RA_5 - Eu comparo diferentes maneiras 

de utilizar, com base em previsões de 

retorno (ex.: aumento da remuneração, 

aumento de produtividade) e lucro. 

(   ) 

PE_5 - Eu me aproximo de potenciais 

parceiros e clientes, em busca da redução 

dos riscos em relação ao uso (ex.: 

insegurança no controle de informações). 

(   ) 

AC_5 - Eu baseio a adaptação da 

abordagem de uso, na identificação 

precoce de riscos (ex.: insegurança no 

controle de informações), através da 

análise de como a utilização tem 

ocorrido no mercado. 

(   ) 

CFI_5 - Eu planejo a utilização com base 

em pequenos passos (ex.: definição do 

aparelho que será usado, definição de 

como usar) durante o processo de 

implementação. 

(   ) 
PFI_5 - Eu planejo a forma como uso, no 

início da utilização. 
(   ) 
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A B 

EC_6 - Eu defino a maior parte das 

maneiras como usar, com base nos 

recursos disponíveis (ex.: minhas 

habilidades, o que eu sei sobre o uso, 

quem eu conheço que poderia contribuir 

sobre como usar). 

(   ) 

CP_6 - Eu defino a maior parte das 

maneiras como usar, com em base em 

metas definidas (ex.: aumento de 5% da 

produtividade em 1 mês).  

(   ) 

PA_6 - Eu dificilmente analiso parâmetros 

externos (ex.: práticas da concorrência), 

decido sobre a forma de uso com base na 

minha intuição. 

(   ) 

RA_6 - Eu realizo análises sistemáticas 

de parâmetros externos (ex.: práticas da 

concorrência) e tendências, em relação 

ao uso. 

(   ) 

PE_6 - Eu consigo o comprometimento de 

nossos clientes, fornecedores ou outros 

interessados (ex.: colegas de trabalho), 

antes de iniciar o uso. 

(   ) 

AC_6 - Eu, raramente realizo pré-

acordos com consumidores, 

fornecedores ou outros interessados (ex.: 

colegas de trabalho), em relação à 

utilização. 

(   ) 

CFI_6 - Eu sou flexível e aproveito as 

oportuniaddes que surgem para o uso (ex.: 

definição da infraestrutura, acesso à rede 

sem fio), apesar de potenciais atrasos 

causados na execução da utilização. 

(   ) 

PFI_6 - Eu tenho, em primeiro lugar, o 

cuidado de atingir as metas iniciais em 

relação à utilização (ex.: aumento de 5% 

da produtividade em 1 mês), sem atrasos. 

(   ) 

EC_7-A forma como eu uso é influenciada 

pelos recursos disponíveis (ex.: minhas 

habilidades, o que eu sei sobre o uso, 

quem eu conheço que poderia contribuir 

sobre como usar). 

(   ) 

CP_7 - A forma como eu uso é 

influenciada pelas metas definidas (ex.: 

aumento de 5% da produtividade em 1 

mês). 

(   ) 

PA_7 - Eu decido sobre despesas 

financeiras com o uso, principalmente, 

com base nos riscos (ex.: insegurança no 

controle de informações) e perdas 

aceitáveis (ex.: aumento de despesas, 

gasto de tempo). 

(   ) 

RA_7 - Eu decido sobre as despesas 

financeiras com o uso, principalmente, 

com base no potencial de retorno (ex.: 

aumento da remuneração, aumento de 

produtividade). 

(   ) 

PE_7 - Eu inicio parcerias e faço pré-

acordos, a fim de reduzir os riscos do uso 

(ex.: insegurança no controle de 

informações). 

(   ) 

AC_7 - Eu identifico os riscos do uso 

(ex.: insegurança no controle de 

informações), principalmente, com base 

na análise de mercado e de previsões 

sobre a forma de utilização. 

(   ) 

CFI_7 - Eu evoluo na forma como uso, por 

causa das oportunidades que surgem (ex.: 

novas formas de comunicação com os 

colegas de trabalho), embora, não estejam 

em acordo com a meta original definida 

para o uso (ex.: aumento de 5% da 

produtividade em 1 mês). 

(   ) 

PFI_7 - Eu foco minha atenção, no 

alcance da meta inicial definida para o 

uso (ex.: aumento de 5% da 

produtividade em 1 mês). 

(   ) 

CFI_8 - Eu, quando possível, uso em meu 

benefício potenciais imprevistos ou 

ameaças externas (ex.: mudança da 

regulamentação do uso pela empresa),  

para definir a forma de uso. 

(   ) 

PFI_8 - Eu evito imprevistos ou ameaças 

externas para o uso (ex.: mudança da 

regulamentação do uso pela empresa), 

através de análises preditivas de 

mercado. 

(   ) 
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18. Os itens abaixo são afirmativas gerais sobre as decisões de usar o seu smartphone e/ou 

tablet e/ou notebook nas atividades do trabalho. Apresente o seu grau de concordância, 

pontuando cada afirmativa de 0 a 10, onde 0 representa discordância e 10 concordância total: 
 

AFIRMATIVAS 

É necessária a instalação de softwares no aparelho, pela empresa, para eficácia do uso.  

O nível de segurança em Tecnologia da Informação (TI) fornecido pela empresa influencia 

o uso. 
 

O uso provoca interrupções nas atividades do trabalho.  

O uso proporciona autonomia para a execução das atividades do trabalho  

O uso proporciona uma maior produtividade nas atividades do trabalho   

A infraestrutura de TI da empresa é definida a partir das contribuições conjuntas de 

usuários e gestor de TI 
 

O uso acarreta um aumento da carga horária de trabalho   

Os objetivos a atingir com o uso, são claros.  

O uso possibilita acesso à diversão, durante as atividades de trabalho.  

O potencial pessoal de inovar em relação a TI influencia positivamente a intenção de usar.  

O uso proporciona satisfação no trabalho.  

A empresa define as condutas adequadas para o uso.  

A infraestrutura física fornecida pela empresa influencia o uso.  

Os aparelhos pessoais são mais práticos do que os equipamentos da empresa.  

O uso acontece, pela possibilidade de ser feito em qualquer lugar a qualquer momento.  

O uso permite estabelecer relacionamentos pessoais, durante as atividades de trabalho.  

O uso possibilita uma redução de custos em TI.  

O comportamento positivo dos colegas de trabalho em relação ao uso, influencia a intenção 

de utilizá-los 
 

É possível calcular as probabilidades das consequências futuras do uso.  

A decisão sobre o uso é tomada com base no conhecimento das informações que valem e 

que não valem a pena serem consideradas, em relação à utilização. 
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APÊNDICE B 

 

PROTOCOLO PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

COM O(S) GESTOR(ES) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa pretende identificar o modo como o(a) gestor(a) de TI gerencia a adoção 

de práticas de BYOD (Bring Your Own Device - traga o seu próprio dispositivo), que 

representa uma possibilidade de integrar os aparelhos eletrônicos móveis pessoais (smartphone 

e/ou tablet e/ou notebook), em atividades da empresa. 

A entrevista irá durar por volta de 1 hora e o áudio de toda sessão será gravado para que 

nenhum detalhe seja perdido. Todas as respostas e comentários serão mantidos em confidência, 

o que significa que as respostas serão tratadas apenas pelo pesquisador, não havendo qualquer 

tipo de identificação do respondente e da empresa. O pesquisador estará à disposição para sanar 

quaisquer dúvidas que possam surgir no decorrer desta etapa. 

 

Questões introdutórias 

 

1. O(a) senhor(a) pode falar seu nome e idade? 

2. Sobre questões demográficas da sua empresa (tempo de atuação no mercado, número de 

empregados, atividade principal, posição no mercado, área de abrangência). 

3. Sobre questões demográficas do seu departamento (número de empregados, atividade 

principal, posição na organização, tipo de indústria). 

4. Qual o seu cargo na empresa, sua atividade principal e há quanto tempo está neste cargo? 

(Descrição do trabalho). Por favor, explique. 

 

Sobre a empresa: 

 

1. O(a) senhor(a) pode fornecer mais informações sobre a sua empresa (tipo(s) de negócio(s) 

realizado(s))? 

2. O(a) senhor(a) pode fornecer (mais) informações sobre o departamento de TI 

(centralizado/descentralizado/número de usuários). 

3. Como funciona o processo de gestão da TI na sua empresa? 

4. Qual a influência dos recursos disponíveis ou da definição de metas, na definição da forma 

como é gerenciada a TI da empresa? 

5.  Como são dimensionados (avaliados) os investimentos necessários para a gestão da TI da 

empresa? 

6. De que maneira os imprevistos são tratados em relação à gestão da TI da empresa? 

7. De que forma a realização de parcerias pré-acordos são considerados na gestão da TI da 

empresa? 

 

Perspectivas sobre as práticas de BYOD: 

 

1. Qual o percentual de posse de aparelhos eletrônicos móveis pessoais - notebook, 

smartphone, tablete - pelos seus funcionários? 

2. Qual a frequência que os seus funcionários levam o(s) aparelho(s) eletrônico(s) móvel(is) 

pessoal(is) - notebook, smartphone, tablet - para a empresa? 

3. Qual a frequência de uso destes aparelhos para a realização de atividades da empresa? 
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4. Quais os principais motivos para os funcionários levarem seus aparelhos eletrônicos móveis 

para empresa? E quais seriam os motivos para não levarem? 

5. Em qual lugar os aparelhos são utilizados pelo(a) funcionário(a) (dentro e/ou fora da 

empresa)? 

6. Qual a sua perspectiva sobre a ideia de adotar práticas de BYOD? 

7. Como as práticas de BYOD influenciam(riam) o trabalho dos funcionários? 

8. Quais aspectos, positivos e negativos, envolvem a adoção de práticas de BYOD? 

 

Estratégias para a adoção de práticas de BYOD: 

 

1. A empresa possui uma estratégia deliberada ou planejada para a adoção de práticas de 

BYOD? 

2. Como são definidas as estratégias para a adoção de práticas de BYOD? 

3. Qual o processo adotado para se para chegar à definição de práticas de BYOD eficazes? 

4. Qual a influência dos recursos disponíveis ou da definição de metas, na definição da forma 

como se adota as práticas de BYOD? 

5. Como são dimensionados (avaliados) os investimentos necessários à adoção de práticas de 

BYOD? 

6. De que maneira os imprevistos são tratados em relação à adoção de práticas de BYOD? 

7. De que forma a realização de parcerias pré-acordos são considerados em relação à adoção de 

práticas de BYOD? 

 

Perspectivas/Fechamento da entrevista: 

 

1. Quais são os desafios que estão enfrentando em relação à adoção de práticas de BYOD? 

2. Como o(a) senhor(a) vê o futuro do fenômeno da adoção de práticas de BYOD? Por favor, 

explique. 

 

Sondagens gerais durante a entrevista: 

 

1. Poderia me dar um exemplo? 

2. Poderia descrever melhor esta ideia? 

3. Poderia explicar isso um pouco mais? 

4. Eu não estou certo se consegui entender o que o(a) senhor(a) está dizendo? Poderia falar 

novamente sobre este tópico? Só para esclarecer eventuais dúvidas? 

5. Existiria algo mais a informar? 
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APÊNDICE C 

 

ANÁLISES DOS ESTUDOS SOBRE A TEORIA EFFECTUATION 

 

 

Quadro 1 – Resumo dos estudos conceituais sobre a teoria Effectuation 

ARTIGO Questão de Pesquisa Contribuição Teórica 
Estágio da 

Pesquisa 

Harmeling (2011) Compreender como o entendimento da contingência 

pode melhorar os estudos de gestão, em geral, sobretudo 

sobre o empreendedorismo. 

Lança uma luz sobre a importância da compreensão da contingência no 

empreendedorismo no contexto atual dos estudos em gestão, para pesquisa 

e para prática. 

Nascente 

Perry; Chandler e 

Markova (2012) 

Ampliar o entendimento da Teoria Effectuation como 

uma mudança paradigmática no estudo do 

empreendedorismo 

Revisão da literatura com base em uma classificação dos estágios das 

pesquisas sobre o tema; realização de sugestões para estudos empíricos 

futuros; discussão sobe os desafios para a pesquisa na área 

Nascente 

David 

Lingelbach e 

Pitta (2012) 

Como o marketing emerge em startups fundadas pela 

geração do novo milênio, à luz da Teoria Effectuation? 

Desenvolviento de um modelo de marketing empreendedor composto por 

quatro estágios (escassez de recursos, mídia social, discrição, replicação). 

Nascente 

Pelogio et al. (2013) Discutir os temas empreendedorismo e estratégia 

conforme a ótica do modelo de tomada de decisão da 

abordagem effectuation. 

Evidenciação de que os empreendedores cada vez mais se comportam 

estrategicamente conforme a abordagem effectuation 

Nascente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Quadro 2 – Resumo das pesquisas experimentais sobre a teoria Effectuation 

ARTIGO Questão de Pesquisa Fonte de dados e amostra Tipo de análise 
Resumo dos Resultados Contribuições 

Teóricas 

Estágio da 

Pesquisa 

Engel et al. 

(2014) 

Qual o papel da auto 

eficácia percebida pelo 

empreendedor no 

enquadramento de 

situações e na 

atenuação das 

consequências 

aparentemente 

negativas, de um déficit 

de experiência, na 

promoção da utilização 

da lógica effectual? 

Three-group between-participant 

design; 93 estudantes de 

administração com experiências 

anteriores como empreendedores. 

Estatística descritiva; 

ANOVA; Bootstrap; 

correlação. 

Empreendedores noviços 

utilizam a lógica preditiva 

(causal) em relação a eventos 

futuros. 

A abordagem 

effectual se sobressai 

no comportamento 

dos empreendedores 

mais experientes. 

Nascente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(continua) 

ARTIGO Chandler et al. (2011) González; Añez; Machado (2011) Anderson (2011) 
Gabrielsson e Politis 

(2011) 

Questão de 

pesquisa 

Como mensurar processos de tomada de 

decisão, de acordo com as abordagens 

causation e effectuation? 

Qual o processo de criação de 

negócios à luz da abordagem 

effectuation? 

Como uma organização inicia 

o processo de 

internacionalização, mediante 

a Teoria Effectuation? 

Quais os motivos para 

seguir uma carreira de 

empreendedor, mediante a 

Teoria Effectuation? 

Fonte de dados e 

amostra 

1ª Etapa: questionário online; 189 

empresários dos setores de instrumentos 

cirúrgicos e de medição elétrica, com 2 a 

5 anos de existência, constantes no banco 

de dados do anuário de Dun & Bradstreet 

de 2002; 

2ª Etapa: questionário online; 196 

empresários dos setores de produtos 

plásticos e software, com 2 a 5 anos de 

existência, constantes no banco de dados 

do anuário de Dun & Bradstreet de 2005. 

Entrevista semiestruturada em 

profundidade; estudo de caso único. 

Dados secundários; Entrevista 

semiestruturada em 

profundidade com o fundador 

e o primeiro CEO; Estudo de 

caso único 

Questionánio on line (Escala 

de Likert com 10 itens); 

291CEO ou diretores de 

diferentes indústrias 

Nível de análise     

Prazo Estudo transversal Estudo transversal Estudo longitudinal Estudo transversal 

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

1ª Etapa: Análise Fatorial 

Exploratória;.Testes de Bartlett’s e 

Kaiser-Meyer-Olkin. 

  Testes Qui Quadrado 

Procedimentos para 

a confiabilidade 

Teste piloto do questionário;    

Variável 

dependente 

   Preferências pela lógica 

causal ou effectual 

Tipo de análise 1º Análise Fatorial Exploratória;. 

2º Análise Fatorial Exploratória e 

confirmatória AMOS Qui Quadrado;. 

Análise de conteúdo Análise de conetúdo Análise fatorial com 

rotaçãoVarimax; 

Correlação; Regressão 

linear; Estatística descritiva 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a Teoria Effectuation 

(continua) 

ARTIGO Chandler et al. (2011) 
González; Añez, Machado 

(2011) 
Anderson (2011) 

Gabrielsson e Politis (2011) 

Resumo dos 

Resultados 

Validação de um modelo para 

mensuração das abordagens 

causation e effectuation 

Identificação da predominância 

do raciocínio effectual sobre o 

causal nos estágios iniciais de 

um empreendimento criado a 

partir de uma situação de 

incerteza 

Constatação de que a abordagem 

effectual ilustra a etapa inicial de 

internacionalização de uma 

empresa, em uma perspectiva pró-

ativa do gestor. 

Empreendedores que se identificam como 

tendo motivações baseadas em uma 

carreira linear, possuem uma alta 

preferência pela lógica causal, enquanto 

aqueles com motivações transitória ou 

sinuosa, possuem uma alta preferência 

pela lógica effectual. 

Contribuições 

Teóricas 

Identificação do constructo 

causation como unidimensional e o 

effectuation como multidimensional; 

O constructo causation relaciona-se 

negativamente com a incerteza, 

enquanto que o sub-dimensão 

experimentação do constructo 

effectuation relaciona-se 

positivamente com a mesma. 

Ampliação da compreensão da 

relação entre a abordagem 

effectuation e a criação de novos 

empreendimentos 

A lógica effectuation fornece 

novos insights para a teoria sobre 

o empreendedorismo no âmbito da 

internacionalização 

Identificação que diferenças motivacionais 

influenciam a preferência pelas lócias 

causal e effectual de tomada de decisão. 

Subconstructos 

considerados 

Causation (unidimensional; 

Effectuation (multidimensional): 

experimentação, perdas aceitáveis, 

flexibilidade, pré-acordos. 

 Causation (unidimensional; 

Effectuation (multidimensional): 

experimentação, perdas 

aceitáveis, flexibilidade, pré-

acordos. 

1 º Causation e Effectuation 

(multidimensionais – definição de 

mrcado, orientação em relação às metas; 

relação com incerteza; relacionamentos 

com os interessados e pesquisa de 

mercado) 

2º Motivos para seguir a carreira de 

empreendedor 

3º Experiência em criação de empresas; 

4º Grau de competitividade 

5º Tempo de existência da empresa; idade; 

escolaridade 

Estágio da 

pesquisa 

Intermediário Nascente Nascente Intermediário 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a Teoria Effectuation 

(continua) 
ARTIGO Fischer e Reuber (2011) Dew et al. (2011) Verreynne; Miles e Harris (2013) 

Questão de pesquisa Como a lógica effectual é impactada quando as 

interações entre os empreendedores ocorre 

através de canais das mídias sociais (Twitter)? 

Como empreendedores experientes usam a 

lógica effectual para a criação de novos 

mercados? 

Como empreendimentos sociais poderiam 

prover bens e serviços de forma mais 

eficiente e efetiva, aos necessitados? 

Fonte de dados e amostra Entrevistas semiestruturada em profundidade; 

12 empreendedores; dados secundários (tweets 

e re-tweets públicos)  

Protocolos verbais; 27 empreendedores 

(experientes) e 37 estudantes de MBA 

(novatos) 

Entrevistas estruturadas; notas; gerentes e 

empregados; dados secundários 

(documentos sobre estratégias e 

documentos públicos); 

Estudo de casos múltiplos 

Nível de análise    

Prazo Estudo longitudinal Estudo transversal Estudo longitudinal 

Procedimento de validação 

dos constructos 

Grounded Theory Qui-quadrado  

Procedimentos para a 

confiabilidade 

   

Variável dependente    

Tipo de análise Análise de conteúdo Análise de conteúdo; ANOVA Análise de conteúdo 

Resumo dos Resultados O uso da mídia social pode ajudar na criação e 

capitalização de oportunidades, em virtude do 

volume de informações e de interações, 

proporcionando atividades de Marketing e um 

canal com os parceiros interessados no 

empreendimento que auxiliam na identificação 

e criação de oportunidades, havendo a 

necessidade das interações decorrentes serem 

avaliadas em relação ao seu potencial de 

contribuição ou não. 

Empreendedores experientes que utilizam a 

lógica effectual que engloba estratégias 

transformacionais produzem um número 

maior de novas ideias de mercado do que os 

novatos que utilizam a pesquisa e seleção de 

mercados (lógica causal). 

A lógica effectual é muito familiar às 

práticas gerenciais adotadas pelas três 

organizações sociais, com destaque para a 

necessidade de compartilhar as visões sobre 

os meios disponíveis e novos resultados são 

alcançados a partir de novos meios e 

relacionamentos. 

Contribuições Teóricas A adoção das mídias sociais pode influenciar a 

atuação dos empreendedores 

Estratégias transformacionais influenciam o 

número de variações que o indivíduo espera 

identificar na economia 

Processos organizacionais em organizações 

sem fins lucrativos podem ser esclarecidos 

a partir da visão da ótica empreendedora. 

Subconstructos 

considerados 

Orientação para a comunidade; aderência as 

regras da comunidade; perícia do 

empreendedor  

 Design; meios, parcerias, perdas 

aceitáveis, resultados dos processos. 

Estágio da pesquisa Nascente Nascente Nascente 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a Teoria Effectuation 

(continua) 
ARTIGO Solesvick e Gulbrandsen (2013) Evald e Senderovitz (2013) Gabrielsson e Gabrielsson (2013) 

Questão de pesquisa Qual a relação entre a prática empreendedora e 

a processo de inovação aberta? 

De que forma, pequenas e médias 

empresas podem se envolver no 

desenvolvimento de negócios, por meio 

do internal corporating venturing (ICV)? 

Como as empresas recém-criadas para atuar 

no mercado internacional estão aptas a lidar 

com as questões globais, a luz da Teoria 

Effectuation? 

Fonte de dados e amostra Entrevistas semiestruturadas; participantes de 

um projeto; dados secundários (site da empresa, 

relatórios, revistas especializadas) 

1ª Etapa – survey sobre ICV em 153 

pequenas e médias empresas 

dinamarquesas; 2ª Etapa – Estudo de caso; 

3 pequenas e médias empresas; entrevistas 

semiestruturadas; dados secundários 

(relatórios e memorandos). 

Estudo de casos múltiplos; 21 entrevistas 

em profundidade; fundadores e gestores de 

4 empresas do setor de alta tecnologia; 

dados secundários.  

Nível de análise    

Prazo Estudo transversal Estudo transversal Estudo longitudinal 

Procedimento de validação dos 

constructos 

  Múltiplas fontes de evidências 

Procedimentos para a 

confiabilidade 

   

Variável dependente    

Tipo de análise Análise interativa dos dados (Grounded 

Theory) 

Análise interativa dos dados (Grounded 

Theory) 

Análise de conteúdo 

Resumo dos Resultados A lógica effectual é a preferida quando aquele 

que inicia o processo de inovação aberta, 

precisa de informações essências no grupo e 

quando ele estrutura uma equipe composta por 

representantes de outras firmas que 

participaram de projetos recentes de inovação, e 

quando os participantes estão geograficamente 

próximos. 

As pequenas e médias empresas atuam 

mais de acordo com a lógica effectual do 

que conforme a lógica causal. Todavia, 

este elemento também está presente em 

instâncias do dia a dia dessas organizações. 

A lógica effectual permitiria uma rápida 

comercialização de produtos, um reflexo da 

forma como as empresas lidariam com 

recursos dos parceiros nos negócios em 

relação ao marketing e distribuição, em um 

ambiente de incertezas. 

Contribuições Teóricas Evidencias sobre o complexo processo de 

empreender e os fatores que influenciam o 

sucesso de uma ação inovadora. 

Apresenta a aplicabilidade da Teoria 

Effectuation em áreas que vão além do 

contexto que a originou. Neste caso, em 

relação a tomada de decisão e 

improvisação em pequenas e médias 

empresas. 

Exame de lógica de tomada de decisão, 

associada com as fases de crescimento e 

sobrevivência de empresas recém-criadas 

para atuar no setor de alta tecnologia, e 

desenvolvimento de um modelo 

Subconstructos considerados  Tempo  

Estágio da pesquisa Nascente Nascente Nascente 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(continua) 

ARTIGO 

Faia; Rosa; 

Machado 

(2014) 

Mthanti e Urban (2014) 
Kalinic, Sarasvathy e Forza 

(2014) 
Crick e Crick (2014) Chetty et al. (2014) 

Questão de 

pesquisa 

Qual a relação 

entre o grau de 

alerta 

empreendedor 

com as 

abordagens 

causation e 

effectuation? 

Qual a influência da lógica 

empreendedora effectual na 

orientação do empreendedor e no 

desempenho da empresa, 

considerando a incerteza do 

ambiente, como uma influência 

moderadora? 

Quais os efeitos da lógica effectual 

de tomada de decisão no processo de 

internacionalização? 

Qual a percepção do 

empreendedor em relação 

a estratégias adotadas no 

início do negócio, serem 

planejadas ou não 

planejadas, à luz das 

perspectivas causal e 

effectual, no processo de 

internacionalização?  

Qual o design ideal de 

um estudo longitudinal 

entre países, de casos 

múltiplos de pequenas 

e médias empresas, à 

luz da Teoria 

Effectuation? 

Fonte de dados e 

amostra 

Questionário in 

loco e online; 

123 empresários 

de diversos 

setores 

Questionário online; 94 gestores de 

empresas do setor de alta tecnologia. 

Entrevista semiestruturada, 

observações e documentos públicos 

e particulares; estudo de caso 

comparativo em 5 empresas com 

diferentes níveis de experiência 

com exportações  

16 proprietários de 

pequenas e médias 

empresas de alta 

tecnologia; entrevistas; 

documentos 

33 empresas; estudo de 

casos múltiplos; 

surveys; entrevistas. 

Ck Nível de 

análise 

     

Prazo Estudo 

transversal 

Estudo transversal Estudo transversal Estudo transversal Estudo longitudinal 

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

Análise Fatorial 

Exploratória; 

Alfa de 

Cronbach 

Análise Fatorial Exploratória; Testes 

de Bartlett’s e Kaiser-Meyer-Olkin; 

Rotação Ortogonal 

Alfa de Cronbach 

   

Procedimentos 

para a 

confiabilidade 

Teste piloto do 

questionário; 

Não informado    

Variável 

dependente 

Abordagens 

causation e 

effectuation 

Orientação empreendedora; 

Desempenho da empresa 

   

Tipo de análise Correlação de 

Pearson e 

Regressão linear 

Correlação de Pearson; Regressão 

linear multivariada 

Análise de conteúdo Análise de conteúdo  
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation  
    (continua) 

ARTIGO 
Faia; Rosa; 

Machado (2014) 

Mthanti e Urban 

(2014) 
Kalinic, Sarasvathy e Forza (2014) Crick e Crick (2014) Chetty et al. (2014) 

Resumo dos 

Resultados 

Relações negativas 

entre idade e  

experiência e alerta 

empreendedor; 

Nível de alerta 

empreendedor 

apresentou relação 

linear positiva com 

ambas abordagens, 

sendo mais forte com 

a causation; 

As duas abordagens 

não são opostas, 

sendo adotadas 

simultaneamente.  

A abordagem 

effectuation funciona 

como um moderador 

entre o desempenho 

da firma e a 

orientação 

empreendedora. 

Ao lidar com a expansão para mercados 

internacionais, os empreendedores preferem 

agir de uma forma causal ao invés da forma 

effectual, quando a capacidade de interpretação 

das informações, assim o permite; todavia, ao 

perceber o aumento da complexidade do 

processo, começam a agir conforme a lógica 

effectual. 

Aspectos das lógicas 

causal e effectual estão 

presentes em aspectos 

planejados e não 

planejados da tomada de 

decisão; As estratégias de 

internacionalização são 

influenciadas por fatores 

da indústria. 

A abordagem effectual 

demonstra-se adequada a 

promoção de um estudo 

longitudinal entre países, 

e eficaz em lidar com as 

tensões que integram o 

design deste tipo de 

pesquisa. 

Contribuições 

Teóricas 

Ampliação do 

número de variáveis 

preditoras das 

abordagens 

causation e 

effectuation   

Ampliação da 

compreensão da 

relação entre 

effectuation e 

desempenho, 

orientação 

empreendedora e a 

dinâmica e  

hostilidade do 

ambiente; 

Transposição do 

conceito de 

effectuation para o 

contexto das 

organizações que 

lidam com alta 

tecnologia 

Desenvolvimento de uma nova teoria sobre a 

permuta das lógicas causal e effectual, no 

processo de expansão da internacionalização de 

empresas. 

A oposição das lógicas 

causal e effectual na 

tomada de decisão, a 

respeitos das estratégias 

para internacionalização. 

Apresentação de um 

caminho para o design de 

pesquisas junto à 

pequenas e médias 

empresas, e estudos entre 

países. 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 
(continua) 

ARTIGO Faia; Rosa; Machado (2014) Mthanti e Urban (2014) 
Kalinic, Sarasvathy e Forza 

(2014) 

Crick e 

Crick 

(2014) 

Chetty et al. (2014) 

Subconstructos 

considerados 

Causation (unidimensional) 

Effectuation 

(multidimensional): 

experimentação, perdas 

aceitáveis, flexibilidade, pré-

acordos;  

 

Alerta empreendedor: varredura 

e procura, associação e 

conexão, avaliação e 

julgamento. 

Causation (unidimensional) 

Effectuation 

(multidimensional): 

experimentação, perdas 

aceitáveis, flexibilidade, pré-

acordos;  

 

Orientação empreendedora: 

inovação, proatividade e 

assumir risco. 

Abordagens causation 

(unidimensional); 

effectuation 

(multidimensional): 

experimentação, perdas 

aceitáveis, flexibilidade, pré-

acordos. 

 Abordagem effectual 

(multidimensional): 

experimentação, perdas 

aceitáveis, flexibilidade, pré-

acordos. 

Estágio da 

pesquisa 

Intermediário Intermediário Nascente Nascente Nascente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(continua) 

ARTIGO Numela et al. (2014) Appelhoff et al. (2015) Yusuf e Sloan (2015) Maine, Soh e Santos (2015) 

Questão de 

pesquisa 

Qual a lógica de tomada de 

decisão estratégica adotada 

por empreendedores  de 

empresas que nasceram 

globais? 

Qual a influência das lógicas de tomada 

de decisão (causal e effectual) do 

empreendedor/investidor,  no nível de 

conflito do relacionamento entre ambos? 

Como os empreendedores sociais 

decidem (abordagens causal e 

effectual) durante o processo de 

desenvolvimento de organizações 

sociais ou sem fins lucrativos? 

De que forma os processos de toma de 

decisão baseados nas abordagens 

effenctuation e causation interagem no 

momento da criação e reconhecimento 

de oportunidades de mercado?  

Fonte de dados e 

amostra 

Estudo de caso de 3 

empresas de tecnologia; 

dados secundários 

141 empresas (investidor/empreendedor); 

survey. 

Estudo de casos de 2 empresas 

sem fins lucrativos; entrevistas; 

análise documental; relatórios 

anuais 

Entrevista semiestruturada em 

profundidade e análise de 30 processos 

de tomada de decisão anteriores; estudo 

de caso comparativo com 14 

empresários do setor de biotecnologia 

com 10 ou mais de atuação no mercado.  

Nível de análise     

Prazo Estudo longitudinal Estudo transversal Estudo transversal Estudo transversal 

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

    

Procedimentos 

para a 

confiabilidade 

 Alpha de Cronbach   

Variável 

dependente 

 Nível de conflito - 

investidor/empreendedor 

  

Tipo de análise Análise de incidentes 

críticos; Análise de 

conteúdo. 

Correlação de Pearson, médias, desvio 

padrão, regressão multivariada, análise 

fatorial confirmatória 

Análise de conteúdo Análise de conteúdo 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(continua 
ARTIGO Numela et al. (2014) Appelhoff et al. (2015) Yusuf e Sloan (2015) Maine, Soh e Santos (2015) 

Resumo dos 

Resultados 

As organizações mudam o 

seu processo de tomada de 

decisão em direção à adoção 

de uma lógica causal; a 

personalização da decisão 

ocorre através de uma lógica 

effectual; a experiência e as 

características do decisor 

impactam a lógica adotada – 

experientes (causal); adoção 

alternadas das lógicas causal 

e effectual. 

As abordagens causal e effectual são 

importantes para o relacionamento entre 

investidor/empreendedor; o fato de 

investidores adotarem uma abordagem 

causal não necessariamente acarreta mais 

conflitos com empreendedores mais afeitos 

a abordagem effectual, tendo sido 

identificado um nível reduzido de conflito 

entre a dimensão do conhecimento pré-

existente da abordagem causal e dimensão 

das perdas aceitáveis da abordagem 

effectual. 

A lógiga effectual dominou as fases 

iniciais e desenvolvimentos dos 

empreendimentos sociais. Os 

empreendedores sociais adotam uma 

combinação das lógicas causal e 

effectual na tomada de decisão, 

havendo um momento onde ocorre a 

passagem desta última para a lógica 

causal; Effectuation pode ser útil para 

o entendimento de como os 

empreendedores sociais aborda as 

temas das sociais/comunitários através 

do seu capital social e da criação de 

parcerias. 

A abordagem effectuation nem 

sempre leva a criação de 

oportunidades, no entanto foi 

associada a uma grande 

resiliência aos fatores do 

ambiente externo, sendo 

recomendada para ambientes de 

grande incerteza; por outro lado o 

ambiente regulatório e financeiro 

demanda uma abordagem do tipo 

causation. 

Contribuições 

Teóricas 

 Realização de estudo empírico em nível 

interpessoal; operacionalização 

independentes das dimensões causal e 

effectual. 

A Teoria Effectuation é aplicável a 

diversos temas e áreas do setor 

público. A lógica effectual é 

particularmente relevante para o setor 

das organizações sem fins lucrativos; 

Implicações para as pesquisas, 

pedagogia e práticas ligadas ao 

empreendedorismo social. 

Evidencia as interações entre a 

natureza do processo de tomada 

de decisão e a geração de 

oportunidades, quer seja de um 

modo específico ou com a 

combinação das abordagens 

effectuation e causation. 

Subconstructos 

considerados 

 causation (multidimensional) orientação as 

metas, expectativas de retornos, análise da 

concorrência, conhecimento preexistente, 

effectuation (multidimensional): perdas 

aceitáveis, flexibilidade, parcerias 

estratégicas, exploração de contingências; 

envolvimento do investidor; abertura do 

relacionamento; eficiência de mercado; 

procedimentos de justiça 

 Criação de oportunidades; 

reconhecimento de oportunidades 

e princípios das abordagens 

causation (unidimensional); 

effectuation (multidimensional): 

experimentação, perdas 

aceitáveis, flexibilidade, pré-

acordos. 

Estágio da 

pesquisa 

Nascente Intermediário Nascente Nascente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(continua) 
ARTIGO 

Fuerst e Zettinig, (2015) 
Galkina e Chetty (2015) Werhahn et al. (2015) Lam e Harker (2015) 

Questão de 

pesquisa 

Qual a dinâmica da criação de 

conhecimento em novas 

empresas internacionais, 

através de uma rede de 

parceiros? 

Com as redes de interessados se integram, em 

uma ambiente de incerteza, de acordo com o 

modelo de internacionalização proposto por 

UPSALA, à luz do princípio de parcerias da 

Teoria Effectuation? 

Como desenvolver uma medição 

multidimensional da orientação pela 

lógica effectual como estratégia 

empreendedora do funcionário? 

Qual a função e o 

significado do marketing 

no processo 

empreendedor? 

Fonte de dados e 

amostra 

4 novas empresas 

internacionais; entrevistas 

periódicas; diário de pesquisa 

qualitativa; análise 

documental. 

7 empresas de porte médio e pequeno; 

entrevistas semi-estruturadas; relatórios 

impressos; web-sites 

Survey; entrevistas.  132 participantes; 

entrevista fenomenológica; 

relatórios internos; dados 

financeiros. 

Nível de análise     

Prazo Estudo longitudinal Estudo transversal Estudo transversal Estudo longitudinal 

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

  Pré-teste com pesquisadores em 

nível de doutorado e profissional; 

12 executivos. 

 

Procedimentos 

para a 

confiabilidade 

  Kaiser-Meyer-Olkin; Alpha de 

Cronbach. 

 

Variável 

dependente 

    

Tipo de análise Análise de conteúdo Anotações de campo; análise intra e inter-casos; 

análise de conteúdo 

Análise fatorial exploratória; 

análise discriminante. 

Análise do discurso e 

análise semântica 
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Quadro 3  – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 
    (continua) 

ARTIGO Fuerst e Zettinig, (2015) Galkina e Chetty (2015) Werhahn et al. (2015) Lam e Harker (2015) 

Resumo dos 

Resultados 

Uma ampla rede de 

interessados que adotam 

uma lógica effectual, 

constituem uma fonte 

importante de 

conhecimento para o 

mercado internacional. 

Oportunidades de 

internacionalização advêm da 

aplicação da lógica effectual, através 

do estabelecimento de parcerias 

Dese.nvolvimento de uma escala de 

medição da adoção de estratégias 

baseadas em princípios da Teoria 

Effectuation. 

Os empreendedores atuam ativamente 

com os consumidores na formação das 

ações de marketing dos negócios para o 

alcance de objetivos; marketing pode 

ser um recurso efetivo para o alcance 

das aspirações do empreendedor. 

Contribuições 

Teóricas 

 Entendimento da internacionalização 

como um processo de 

empreendedorismo; Aplicação da 

Teoria Effectuation no contexto da 

internacionalização; Entendimento 

da construção de networks. 

Entendimento de como o funcionário 

adota uma estratégia baseada em 

princípios effectuais, na empresa; 

Orientação para o controle apresenta-se 

como antecedente e orientadora de 

comportamento e interpretações, 

representados em nas outras dimensões. 

Marketing. e empreendedorismo se 

interligam. 

Subconstructos 

considerados 

 Princípio effectual da parceria 

versus análise da concorrência 

Orientação aos meios; parcerias; perdas 

aceitáveis; orientação às contingência 

 

Estágio da 

pesquisa 

Nascente Nascente Intermediário Nascente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a Teoria Effectuation 

(continua) 
ARTIGO Matta e Mello (2014) Pitso e Lebusa (2014) Sitoh, Pan e Yu (2014) Brettel et al. (2012) Harms e Schiele (2012) 

Questão de 

pesquisa 

De que forma uma 

empresa brasileira da 

área de softwares de 

segurança se 

internacionaliza?  

De que forma um programa 

de formação de 

empreendedores se torna 

eficaz no desenvolvimento 

de alternativas de lógicas de 

tomada de decisão para os 

seus participantes? 

Como uma organização 

formula o seu modelo de 

negócio, a partir de uma 

perspectiva de um 

mecanismo de tomada de 

decisão, à luz da Teoria 

Effectuation? 

Qual o impacto das lógicas 

effectual e causal na 

desempenho de projetos de 

Pesquisa e Desenvolvimento? 

Qual a influência de 

antecedentes causais e 

effectuais adotados no 

processo de 

internacionalização de novas 

empresas, e os seus efeitos 

nas oportunidades ? 

Fonte de dados e 

amostra 

Estudo de caso único; 

entrevistas 

semiestruturadas com 2 

gestores; website; artigos 

sobre a empresa e seus 

produtos (25 

documentos) 

Estudo de casos múltiplos; 

3 trinees; entrevistas. 

Estudo de caso único; 

entrevistas 

semiestruturadas com 

diretores e decisores; 

documentos internos. 

1ª Etapa – 123 gestores; 2ª 

Etapa – 400 gestores de 

projetos;  

65 CEO de pequenas e 

médias empresas; survey 

Nível de análise Exploratória     

Prazo Estudo transversal Estudo transversal Estudo longitudinal Estudo transversal Estudo transversal 

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

   Pré-teste para verificar 

possíveis ambiguidades ou 

dificuldades do instrumento; 

pesquisadores da Teoria 

Effectuation avaliaram o 

conteúdo das questões 

referentes as dimensões causal 

e effectual. 

 

Procedimentos 

para a 

confiabilidade 

     

Variável 

dependente 

   Performance do projeto de 

pesquisa e desenvolvimento 

(produtividade e eficiência) 

Comprometimento e 

flexibilidade 

Tipo de análise  Análise de incidentes 

críticos; análise de 

conteúdo 

Análise de conteúdo. Correlação; estatística 

descritiva 

Regressão; Análise fatorial 

exploratória; Modelo de 

equações estruturais 

 



194 

Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a Teoria Effectuation  
    (continua) 

ARTIGO Matta e Mello (2014) 
Pitso e Lebusa 

(2014) 

Sitoh, Pan e Yu 

(2014) 
Brettel et al. (2012) 

Harms e Schiele (2012) 

Resumo dos 

Resultados 

A maior parte do caminho trilhado 

para a internacionalização não 

seguiu o planejado pelos gestores 

e que após a internacionalização a 

empresa passa a ser percebida 

como detentora de conteúdo 

tecnológico avançado, tendo a 

Teoria effectuation um amplo 

poder exploratório sobre o caso. 

A lógica e os 

princípios da 

Teoria 

Effectuation se 

apresenta como 

promissora para a 

adoção das práticas 

de negócio pelos 

trainees. 

O modelo de 

negócio muda em 

diferentes fases 

de criação de 

novos produtos; a 

definição das 

táticas pode ser 

dominada pelas 

lógicas effectual 

ou causal. 

As dimensões da Teoria Effectuation 

tendem a ser positivamente 

relacionadas com o desempenho da 

pesquisa e desenvolvimento quando 

a inovatividade é alta. Enquanto que 

as dimensões da lógica causal estão 

relacionadas com performance da 

pesquisa e desenvolvimento, quando 

envolve uma baixa inovatividade. 

Empreendedores experientes 

tendem a aplicar a lógica 

effectual, quando a incerteza não 

tem uma influência sistemática; o 

empreendedor que se engaja 

criação de pcoce.ssos de forma 

causal, tende a iniciar atividades 

de exportação, e os que adotam a 

lógica effectual não possuem um 

modo pré-determinado 

Contribuições 

Teóricas 

Compreensão do processo de 

internacionalização da indústria de 

software brasileira. 

  Transferência da lógica effectual, do 

seu contexto original para o da 

pesquisa e desenvolvimento. 

Definição de um instrumento de 

pesquisa. 

Os conceitos effectual e causal 

não são diametricamente opostas, 

podendo ambas serem utilizadas 

em grande extensão. 

Subconstructos 

considerados 

   Lógica causal (multidimensional): 

orientação por metas; expectativa de 

retorno; análise da concorrência; 

superação de imprevistos. 

Lógica effectual (multidimensional): 

orientação por meios; perdas 

aceitáveis; parcerias; aceitação do 

inesperado. 

Eficiência e produtividade de 

projetos 

 

Estágio da 

pesquisa 

Nascente Nascente Nascente Intermediário Nascente 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(continua) 

ARTIGO Mort, Weerawardena e Liesch (2012) Müller (2009) Nielsen, e Lassen (2012) 
Blauth, Mauer, e Brettel 

(2014) 

Questão de 

pesquisa 
Como o marketing empreendedor 

responde as demandas referentes a 

desenvolvimento de um pensamento de 

marketing, à luz da Teoria Effectuation? 

Como empreendedores habituais 

descobrem e exploram oportunidades, 

lidam com riscos e incertezas, predizem 

o futuro e planejam seus negócios, com 

base nas lógicas causal e effectual? 

Qual o papel da identidade na 

constituição da lógica de decisão 

do empreendedor de acordo com a 

Teoria Effectuation? 

Qual a importância para a 

inovação, da decisão 

empreendedora de um 

funcionário?  

Fonte de dados e 

amostra Estudo de casos múltiplos; principais 

tomadores de decisão de 9 empresas 

australianas; entrevistas; documentos 

6 empreendedores habituais; entrevistas 

semiestruturadas 

10 estudantes universitários 

novatos/iniciantes de 

empreendimento; 

entrevistas/narrativas 

219 funcionários de 

departamentos de 

desenvolvimento de 

produtos ou serviços; 

survey 

Nível de análise     

Prazo Estudo longitudinal Estudo transversal. Estudo longitudinal  

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

Coleta de documentos relevantes e dados 

de arquivo sobre a empresa; gravação de 

observações sobre a empresa; 

considerações sobre informações 

discrepantes, pontos de vista contrários. 

   

Procedimentos 

para a 

confiabilidade 

 

   

Variável 

dependente 
 

  Nível de criatividade 

praticada 

Tipo de análise Grounded theory Análise de conteúdo Análise de conteúdo Regressão 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a teoria Effectuation 

(conclusão) 

ARTIGO 
Mort, Weerawardena e Liesch 

(2012) 
Müller (2009) Nielsen, e Lassen (2012) 

Blauth, Mauer, e Brettel (2014) 

Resumo dos 

Resultados 

Identificação de 4 estratégias chave 

para o marketing empreendedor: 

criação de oportunidades, 

intimidades com os consumidores a 

partir de produtos inovadores, 

aprimoramento de recursos e 

legitimidade. 

Empreendedores habituais quase 

que exclusivamente aplicam a 

lógica effectual, em 4 dimensões 

(visão do futuro, descoberta de 

oportunidades, exploração de 

oportunidades, lida com riscos). 

O processo empreendedor effectual 

constantemente dá origem à 

identidade da ação e que esta ação 

retroalimenta o processo e influencia a 

percepção de oportunidades pelo 

empreendedor, gera recursos e 

aproxima novas pessoas; 

O contexto influencia o 

desdobramento do processo effectual. 

O uso da lógica effectual influencia 

positivamente a criatividade, 

enquanto que a lógica causal 

influencia negativamente; 

Estes resultados dependem dos 

níveis de incerteza do contexto no 

qual a decisão é tomada. 

Contribuições 

Teóricas 

Identificação de quatro estratégias 

centrais para o marketing 

empreendedor 

 A identidade não pode ser percebida 

como um núcleo estável que orienta os 

indivíduos empreendedores no 

processo de effectual. 

Enriquecimento da literatura sobre 

criatividade, empreendedorismo e 

desenvolvimento de novos produtos, 

com a identificação da lógica 

effectual como antecedente para a 

prática criativa. 

Subconstructos 

considerados 

 Visão do futuro; descoberta de 

oportunidades; exploração de 

oportunidades; lidar com riscos. 

 Dimensão causal: ênfase nos 

retornos esperados, análise da 

concorrência, orientação aos fins, 

evitar emprevistos 

Dimensão effectual: perdas 

aceitáveis, parcerias, orientação aos 

meios, aceitação do imprevisto. 

Estágio da 

pesquisa 

Nascente Nascente Intermediário Intermediário 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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APÊNDICE D 

 

ANÁLISES DOS ESTUDOS SOBRE A CONSUMERIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Quadro 1 – Resumo dos estudos conceituais sobre a consumerização da TI 
ARTIGO Questão de Pesquisa Contribuição Teórica 

Silva e Maçada (2012) Quais as conexões da TI fashion e do intra-empreendedorismo na 

consumerização da TI e seus reflexos no desempenho e na 

governança de TI? 

Proposta de um modelo teórico para o estudo dos impactos da TI fashion e 

do intra-empreendedorismo na consumerização da TI, e a respectiva 

influência no desempenho da organização e na sua governança de TI. 

Disterer e Kleiner 

(2013) 

Quais questões organizacionais integram o contexto da adoção de 

BYOD? 

Descrição de fatores organizacionais, técnicas e sugestões de soluções para a 

adoção de práticas de BYOD 

Moyer (2013)  Quais os custos e benefícios associados à adoção de políticas de 

BYOD em hospitais? 

Identificação da falta de pesquisas que quantificassem a eficiência e a 

redução de custos associadas a adoção de políticas de BYOD, assim como, a 

ausência destas políticas em andamento nos hospitais. 

Allam, Flowerday e 

Flowerday (2014) 

Quais fatores organizacionais influenciam a oscilação sobre os 

níveis de consciência sobre a segurança da informação na utilização 

de smartphones? 

Proposição de um modelo teórico para o monitoramento do nível de 

conscientização sobre a segurança da informação em uma organização, com 

base no uso de smartphones. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Quadro 2 – Resumo das pesquisas experimentais sobre a consumerização da TI 

ARTIGO Questão de Pesquisa Fonte de dados e amostra Tipo de análise Resumo dos Resultados 
Contribuições 

Teóricas 

Wang (2015) Como o uso de um 

game-based student 

response (GSRS) afeta 

a dinâmica, o 

engajamento e a 

motivação de 

estudantes em sala de 

aula? 

- Estudantes universitários 

responderam questionários, 

observou-se suas interações e 

avaliou-se os comentários sobre 

os a utilização do software; 

- 1ª grupo – grupo de- 206 

estudantes do sexo feminino – que 

participaram de uma palestra 

motivacional de 45 minutos sobre 

o software, finalizando com uma 

demonstração da sua aplicação; 

- 2ª grupo – 45 estudantes – 40 

homens e 6 mulheres – que 

fizeram 5 meses de uso do 

software 

Estatística descritiva 

e Teste U de Mann-

Whitney 

Não foram identificadas 

diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos 

em relação nível de 

engajamento e motivação, 

ambos apresentaram o mesmo 

estimulo em relação à 

aprendizagem e a mesma 

aceitação da adoção do 

software durante o curso. 

A adoção de BYOD é 

apresentada como 

uma infraestrutura 

tecnológica voltada 

para a aprendizagem 

em instituições de 

ensino e é avaliada 

mediante a 

perspectiva de gênero 

Aguilar e 

Montes 

(2015) 

Qual a viabilidade do 

uso de smartphones, 

conforme o paradigma 

BYOD, para controlar 

a presença efetiva  dos 

funcionários na 

empresa? 

- Smartphones de funcionários 

receberam chips que registraram 

a posição geográfica dos 

funcionários a cada 3 minutos no 

horário de 8h as 17h, em 10 dias 

alternados. 

Análise quantitativa, 

Testes Kolmogorov-

Smirnov, Ryan-

joiner e Anderson-

Darling; 

- Análise não-

paramétrica:Teste U 

de Mann-Whitney 

Demonstração de que um 

sistema de informação para o 

controle de comportamento da 

mão-de-obra, sempre pode 

identificar a localização do 

funcionário com a precisão 

exigida por futuros sistemas 

de emergência. 

A proposta de uma 

metodologia 

específica para 

análise da precisão 

da localização 

fornecida por 

mecanismos 

disponíveis nos 

smartphones. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a consumerização da TI 

ARTIGO 
Feitor, Silva, Sousa Neto, Andrade (2014) Leclercq-Vandelannoitte 

(2015a) 
Pham e Pittayachawan (2015) 

Questão de pesquisa Qual a propensão de estudantes do ensino superior de 

Administração de uma instituição privada e outra pública, 

em aderir a um programa de BYOD? 

Como as organizações reagem 

à aceitação e incorporação de 

práticas de BYOD? 

Como varia a intenção de evitar a ação de malwares 

em diferentes contextos, na residência e em 

ambientes que favoráveis a BYOD? 

Fonte de dados e 

amostra 

Questionário; 578 estudantes de Administração de 

instituições de ensino superior 

Observações e 92 entrevistas  

semi-estruturadas com 

gestores 

Questionários online e presencial; 252 estudantes 

universitários 

Nível de análise  Estudo exploratório  

Prazo Estudo transversal Estudo longitudinal – de 2006 

a 2010 

Estudo transversal 

Procedimento de 

validação dos 

constructos 

Não mencionado Não mencionado Alfa de Cronbach e Coeficiente H 

Procedimentos para 

a confiabilidade 

Não mencionado Não mencionado Teste piloto do questionário;  

Variável dependente Não mencionado Não mencionado Performance ao evitar a ação de malware 

Tipo de análise Análise estatística descritiva; teste U de Mann-Whitney Análise de conteúdo Análise estatística descritiva; Análise Fatorial 

Exploratória; Equação estrutural Bayesiana 

Resumo dos 

Resultados 

A posse de dispositivos eletrônicos móveis é significativa, 

no entanto a propensão em levarem para a instituição é 

baixa em relação a notebooks e tablete, por questões 

ligadas a segurança, infraestrutura e funcionalidade;  

Existe uma percepção de favorável a neutra em relação a 

adoção de práticas de BYOD pelas instituições de ensino 

Identificação de três reações 

organizacionais em relação a 

aceitação e incorporação de 

práticas de BYOD na 

organização: indução, 

normalização e regulação. 

O comportamento do usuário de equipamentos 

eletrônicos móveis voltados a evitar a ação de 

malware, varia de acordo com o contexto, quando 

estão em casa ou em um ambiente público 

Contribuições 

Teóricas 

Amplia acompreensão dos fatores que motivam ou não a 

adoção de práticas de BYOD por parte do usuário e sobre a 

sua aceitação de políticas voltadas pela consumerização que 

venham a ser adotadas pela organização 

A forma de reagir das 

organizações em relação à 

adoção da consumerização 

varia conforme as dimensões 

afetadas pela mudança 

organizacional, com base na 

TI. 

Reforçar a aplicabilidade do modelo da Teoria da 

Motivação para Proteção na determinação de 

antecedentes de intenção de comportamentos 

voltados para a segurança da informação 

Subconstructos 

considerados 

Não mencionado Não mencionado Vulnerabilidade, gravidade, recompensas, a eficácia 

de resposta, a auto eficácia, custo da resposta 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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Quadro 3 – Resumo das pesquisas de campo sobre a consumerização da TI 

ARTIGO Cousins e Robey (2014) 

Questão de pesquisa Qual o papel das tecnologias móveis nos esforços de mobile workers - funcionários que utilizam a tecnologia móvel que despendem tempo 

trabalhando enquanto viajam e trabalham em diferentes locais - para definir a fronteira entre os domínios do trabalho e da vida pessoal? 

Fonte de dados e amostra 25 mobile workers; estudo de casos múltiplos; entrevistas semiestruturadas; web sites; observações. 

Nível de análise  

Prazo Estudo longitudinal 

Procedimento de validação 

dos constructos 

 

Procedimentos para a 

confiabilidade 

 

Variável dependente  

Tipo de análise Análise de conteúdo 

Resumo dos Resultados Recursos materiais das tecnologias móveis oferecem cinco caminhos específicos que os trabalhadores móveis usam na gestão das fronteiras 

das esferas da vida: a mobilidade, conectividade, interoperabilidade e personalização, que permitem a segmentação, integração e a combinação 

de estratégias. 

Contribuições Teóricas  

Subconstructos 

considerados 
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