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Resumo 
 

O mobile commerce (ou m-commerce) tem vindo a ganhar atratividade tanto no 

contexto internacional como também no nacional. Têm sido desenvolvidas estratégias de 

negócio, de marketing e de comunicação para que as empresas possam comunicar com o 

público-alvo através dos canais móveis.  

Nesta investigação é analisado o impacto das crenças normativas, motivações de 

compra (utilitárias e hedónicas), experiência de compra, satisfação, benefício percebido, risco 

percebido, diversas etapas do processo de compra (procura de informação; revisão de 

alternativas; compra; compra - transação) e a complementaridade entre canais, na intenção de 

compra através de um dispositivo móvel. Adicionalmente, são estudadas as variáveis de 

controlo género, idade, rendimento mensal e nível de escolaridade, de modo a compreender 

qual o perfil de compra do utilizador de m-commerce português. 

Pretende-se estudar o perfil sociodemográfico do consumidor através do m-commerce 

e quais os antecedentes da intenção de utilização de m-commerce. 

Este estudo quantitativo segue uma abordagem dedutiva, tendo os dados sido obtidos 

através de inquérito online. Com base em 289 respostas válidas, foi possível concluir que a 

satisfação é a variável com maior influencia positiva na intenção de utilização do m-

commerce, bem como a motivação utilitária e a crença normativa. Adicionalmente 

observámos que o risco percebido e a complementaridade de canais têm um impacto negativo 

na intenção de utilização do m-commerce enquanto a experiência de compra tem um impacto 

positivo na intenção de utilização do m-commerce. Ao contrário do expectável, os dados 

recolhidos permitiram concluir que as várias fases do processo de tomada de decisão de 

compra não têm influência na intenção de utilização do m-commerce.  

 

Palavras-chave: Crenças Normativas, Motivações de Compra, Experiência de Compra, 

Satisfação, Benefício Percebido, Risco Percebido, Processo de Tomada de Decisão, 

Complementaridade entre Canais e Variável de Controlo. 
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Abstract 
 

The mobile commerce (or m-commerce) has gained attractiveness within the 

international and national context. There have been developed business strategies, marketing 

and communication for companies to communicate with the target audience via mobile 

channels. 

This research analyzes the impact of normative beliefs, purchase motivations 

(utilitarian and hedonic), shopping experience, satisfaction, perceived benefits, perceived risk, 

different stages in the shopping process (information search; review alternatives, purchase, 

purchase - transact) and complementarity between channels in purchase intent through a 

mobile device. In addition, control variables are studied like gender, age, income and 

education level in order to understand what the buying profile m-commerce Portuguese user. 

It is intended studying the socio-demographic consumer profile through m-commerce 

and wich the antecedents of the intention to use m-commerce. 

This quantitative study follows a deductive approach and the data were collected via 

online survey. Based on 289 valid responses, it was concluded that satisfaction is the variable 

that most positively influenced the intent of using the m-commerce, as well as the utilitarian 

motivation and the normative belief. Additionally, it was observed that the perceived risk and 

the channel complementarity have a negative impact on the intent of using the m-commerce 

as the shopping experience has a positive impact on the intent of using it. Unlike than would 

be expected, the data collected showed that the various stages of the buying decision-making 

process have no influence on the intent of using the m-commerce. 

 

Key-Words: Normative Beliefs, Purchase Motivations, Shopping Experience, Satisfaction, 

Perceived Benefits, Perceived Risk, Decision Making Process, Complementarity between 

Channels and Variable Control.  
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1. Introdução 
 

O progresso tecnológico que se tem vindo a registar, nomeadamente, no âmbito da 

informação e da comunicação, tem incentivado a uma crescente utilização e 

desenvolvimento de novos métodos de compra, levando a um rápido crescimento de vários 

canais de compras que o consumidor pode utilizar para comprar produtos e serviços de uma 

forma conveniente. 

O desenvolvimento da tecnologia móvel e o aumento do acesso à Internet através de 

dispositivos móveis possibilitam o aparecimento de novas formas de e-commerce, designada 

por mobile commerce (m-commerce), que se caracteriza por ser um novo tipo de transação 

de e-commerce realizado a partir de dispositivos móveis que utilizam redes sem fios. O m-

commerce pode ser agrupado em serviços de transações (como mobile shopping, compra de 

bilhetes e negociação de ações), serviços de informação (por exemplo, informações sobre o 

trânsito e notícias) e serviços de entretenimento (como download de músicas, filmes e jogos) 

(Harris, Rettie & Kawan, 2005).  

A importância das operações e práticas de negócios de m-commerce está a aumentar 

rapidamente (Ho, 2012). A Literatura mostra que a utilização de dispositivos móveis no 

processo de compra está igualmente a aumentar e existem motivos que levam a acreditar 

que, com a crescente adoção de dispositivos moveis, com maiores funcionalidades em 

termos de acesso a comparação de sites de diversas empresas, esta tendência irá continuar 

(Holmes, Byrne & Rowley, 2013). 

Em Portugal, registou-se um rápido aumento dos utilizadores de Internet, que cresceu 

de 5,6% em 1997 para 98,4% da população em 2013 (Marktest, 2014a) e da evolução do 

número de indivíduos que já realizou compras online, tendo este passado de 2,1% para 

33,9% da população entre 2000 e 2013 (Marktest, 2014b). Por outro lado, os utilizadores de 

Internet móvel têm vindo a aumentar, registando-se uma evolução de 13,5% em Maio de 

2012 para 40,4% em Novembro de 2014 (Marktest, 2014c). Porém, ainda se verifica uma 

grande diferença entre os utilizadores de Internet e os consumidores online (Antunes, 2011).  

No contexto português, a utilização do m-commerce aumentou 47% de 2013 para 

2014, ao mesmo tempo que o e-commerce tradicional aumentou 10% (ComScore, 2014). As 

transações realizadas pelos aparelhos móveis representaram 11,1% das transações totais no 

domínio do e-commerce, ou seja, 2,5 pontos a mais que no em 2013 (8,6%) (ComScore, 

2014). 
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Neste sentido, sendo o m-commerce uma disciplina emergente que envolve a 

utilização de tecnologias móveis, devido às características onipresentes de um dispositivo 

móvel, permite que os utilizadores possam utilizar o m-commerce em qualquer lugar e a 

qualquer hora (Yang & Kim, 2012). Como resultado, criam-se novas oportunidades para o 

desenvolvimento de novos negócios que são motivados a criaram soluções mais eficientes e 

eficazes de fazer negócios (Faqih & Jaradat, 2015). Oferecem, assim, serviços de compras 

móveis aos seus clientes que lhes permitem aumentar a comodidade, a diversidade da oferta 

e a poupança de tempo (Yang & Kim, 2012).  

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento sobre o m-

commerce em Portugal, sob uma perspetiva Business-to-Consumer (B2C), onde vamos 

investigar como é que as crenças normativas, as motivações de compra (utilitárias e 

hedónicas), a experiência de compra, a satisfação, o benefício percebido, o risco percebido, 

as diversas etapas do processo de compra (procura de informação; revisão de alternativas; 

compra; compra - transação) e a complementaridade entre canais influenciam a intenção de 

compra dos consumidores através de um dispositivo móvel. Adicionalmente, iremos 

averiguar as variáveis sociodemográficas (idade, género, nível educacional e rendimento). 

Neste estudo as variáveis sociodemográficas são de controlo, a variável dependente é a 

intenção de utilização do m-commerce e as variáveis independentes são as crenças 

normativas, as motivações de compra, a experiência de compra, a satisfação, o benefício 

percebido, o risco percebido, as diversas etapas do processo de compra e a 

complementaridade entre canais. 

Por fim, iremos estudar o perfil do utilizador do m-commerce, que recorre ao 

telemóvel, smartphone ou PDA para realizar compras e compreender quais os motivos que o 

levam a querer adotar este canal ou quais os inconvenientes que poderão condicionar a sua 

intenção em utilizar este canal.  

A rápida difusão do m-commerce está a criar novos canais de comunicação, pelo que, 

as organizações necessitam de uma compreensão aprofundada sobre o comportamento de 

compra dos consumidores do m-commerce, para que possam combater algumas lacunas no 

seu modelo de negócio, com vista a alcançar melhores resultados organizacionais.  

 

1.1. Problema de Investigação e Perguntas de Investigação 

O problema de investigação central deste estudo consiste na análise dos fatores que 

influenciam a intenção de compra através de um dispositivo móvel. Iremos então estudar a 

influência das variáveis na intenção de utilização do m-commerce. 
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Para examinar o problema de investigação iremos responder às seguintes perguntas 

de investigação: 

Pergunta de Investigação 1: Qual o Perfil Sociodemográfico do consumidor através 

do mobile commerce? 

Pergunta de Investigação 2: Quais os antecedentes da Intenção de Utilização do 

mobile commerce? 

2. Revisão da Literatura 
 

 Desde a década de 1990, que se tem vindo a assistir a uma grande mudança nos 

métodos de fazer negócio com o aparecimento do comércio eletrónico (e-commerce), tendo 

sido a crescente utilização de redes wireless e dispositivos móveis os grandes 

impulsionadores (Ngai & Gunasekaran, 2007). Tem-se registado uma maior atenção pelo m-

commerce devido ao potencial impacto que este poderá ter sobre o comércio e a indústria 

(Chu & Pan 2008).  

Este tipo de comércio recorre à utilização de dispositivos móveis para a realização de 

operações através de uma rede sem fios, sem que os seus utilizadores tenham restrições 

geográficas como os utilizadores de e-commerce (Büyüközkan, 2009).  

Pesquisas anteriores definiram m-commerce como uma extensão do e-commerce 

(Ngai & Gunasekaran, 2007). Tomando por base esta definição, o m-commerce é semelhante 

ao e-commerce, com a diferença de que as operações são feitas através de uma rede sem fios, 

através de um dispositivo móvel. Porém, é com Tiwari e Buse (2007) que se consegue uma 

definição mais clara de m-commerce que veêm o m-commerce como um mobile-business. 

Segundo Tiwari e Buse (2007, p. 33), o m-commerce é “qualquer operação que envolva a 

transferência de propriedade ou direitos de utilização de bens e serviços, que é iniciada e ou 

concluída utilizando o acesso móvel a redes mediadas por computador com a ajuda de um 

dispositivo electrónico”. Muitos pesquisadores vêem-no como a próxima geração de e-

commerce (Liang et al., 2007). É a definição de Tiwari e Buse (2007) que este estudo irá 

adotar.  

 Por outro lado, algumas características dos dispositivos móveis permitem que o m-

commerce seja tão atrativo para a realização de compras. Dessas características 

potenciadoras para o comércio, San-Martín et al. (2015) destacam a ubiquidade (permite 

realizar transações virtuais a qualquer hora e em qualquer lugar), localização (o dispositivo 

móvel é visto como um meio de comunicação e de fazer negócios, uma vez que anda sempre 
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com o utilizador), conveniência (permite uma maximização, flexibilidade e uma maior 

adaptação às necessidades e horários dos utilizadores) e personalização (os dispositivos 

tendem a ser individuais e para uso pessoal). Estas características tornam-se uma ferramenta 

indispensável para o Marketing (Larivière et al., 2013; Shankar & Balasubramanian, 2009). 

Para além disto, permitem aos consumidores criarem uma “vida no ecrã” (Joy et al., 2009) e 

uma maior interação com as diversas empresas (Shankar et al., 2010). 

Assim, estas características permitem que exista uma complementaridade entre o m-

commerce e o e-commerce na medida em que, segundo Rapp and ul Islam (2003), existe um 

“multicanal e-commerce” para descrever um sistema de compras com base na Internet e nos 

dispositivos móveis. Esta perspetiva de complementaridade entre canais é suportada por 

Zhang et al. (2010), que antecipam que o novo canal digital irá desenvolver e alterar os 

métodos de compras. Portanto, com a utilização de um “multicanal e-commerce”, os 

consumidores são capazes de aceder a uma loja online, com diferentes tipos de dispositivos, 

em qualquer lugar e em qualquer situação, como, por exemplo, numa loja física. Esta 

existência permite que as diferentes atividades de compra, desde a procura de informação, 

comparação de preços à real compra, não tenham que ser necessariamente realizadas no 

mesmo canal (Kollmann, Kuckertz & Kayser, 2012). Balasubramanian et al. (2005) sugerem 

que, no processo de compra, os consumidores usam diferentes tipos de canais porque os seus 

objetivos diferem de etapa para etapa. 

 Estes indicadores sugerem que é pertinente compreender o comportamento de 

compra do consumidor que recorre ao m-commerce para que se possa desenvolver 

estratégias de negócio e de marketing.  

 

2.1. O Consumidor e o Comportamento de Compra: Principais Determinantes 

O comportamento de compra dos consumidores é estudado há muito tempo e, por 

isso mesmo, vários são os modelos que estudam esse comportamento. Destacam-se a TAR 

(Teoria da Ação Racional) (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980), a TCP 

(Teoria do Comportamento Planeado) (Ajzen, 1991) e, por último, o TAM (Modelo de 

Aceitação Tecnológica) de Davis (1986). 

Estes modelos possibilitaram caracterizar o comportamento de compra dos 

consumidores que recorrem ao m-commerce. Porém, este estudo irá seguir o Modelo de 

Aceitação de Compras Online (OSAM) de Zhou et al. (2007). Este modelo pretendeu 

sintetizar os fatores que influenciam as compras online, através de uma análise dos 

antecedentes da aceitação do consumidor em utilizar este meio de compras. O Modelo 
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OSAM diverge dos restantes modelos teóricos de aceitação tecnológica (TAR; TCP; TAM) 

por considerar as particularidades específicas que caracterizam os ambientes de compra 

online e que influenciam o comportamento dos consumidores online (Zhou et al., 2007). 

Segundo os autores (Zhou et al., 2007) um modelo de análise do meio online deve ter em 

conta que o prepósito deste meio é atrair consumidores para realizarem compras através dele, 

aproveitando as suas especificidade e não tratar o online como apenas mais um meio de 

comércio. 

Neste sentido, Zhou et al. (2007) criaram o modelo OSAM, partindo das dimensões 

de análise presentes no Modelo de Aceitação Tecnológica e perceberam a relação entre 

Crenças-Atitudes-Intenções-Comportamentos. Neste modelo, foram identificados 9 tipos de 

fatores de consumo, que incluem dados demográficos, experiência na Internet, crenças 

normativas, orientação de compra, motivações de compra, características pessoais, 

experiências online, perceção psicológica e experiência de compra online (Zhou et al., 2007). 

Posto isto, apesar do modelo ter sido desenvolvido através da análise do meio online, 

o presente estudo irá pegar nos seus contributos e aplicados no âmbito do m-commerce. 

Assim, partindo do contributo de Zhou et al. (2007) e acrescentando as conclusões de 

outros investigadores, reconheceu-se os principais e mais relevantes fatores que irão ajudar a 

determinar as razões que levam os consumidores a realizar compras através do mobile 

commerce. Para tal, no capítulo seguinte iremos apresentar os fatores de consumo que levam 

os consumidores a utilizarem este meio de compras, bem como as variáveis de controlo que 

estão associadas.  

 

3. Modelo de Investigação 
 

A exposição à tecnologia é um fator que leva a que os consumidores não realizem 

compras numa loja física, na medida em que tem sido demonstrado que o aumento da 

exposição à tecnologia aumenta a probabilidade de desenvolver atitudes favoráveis para 

novos canais de compras (Modahl, 2000 citado por Bigne et al., 2005 p.198). Vários autores 

enfatizam esta premissa (Bellman et al., 1999; Dholakia & Uusitalo, 2002; Lohse, Bellman e 

Johnson, 2000; Modahl, 2000; Sim & Koi, 2002), afirmando que os consumidores com 

maior exposição a novas tecnologias são aqueles que estão mais dispostos a adotar canais de 

compras diretos. Assim, torna-se pertinente aprofundar melhor quais os fatores que 

influenciam a intenção de utilização do m-commerce. 
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3.1. Crenças Normativas 

Os consumidores tendem a recolher informações junto de grupos de referências 

(como familiares, amigos e colegas) (Pedersen, 2005). As expetativas e opiniões dos grupos 

de referência podem influenciar a intenção comportamental dos consumidores, tal como foi 

proposto por Venkatesh e Davis (2000), Kim et al. (2008) e Gu et al. (2009). Ou seja, as 

crenças normativas têm uma influência positiva sobre os consumidores, quando estes 

percebem o m-commerce como socialmente importante (Yang, 2007). 

A relação entre as crenças normativas e a sua influência na intenção de utilização do 

m-commerce foi estudada por Schierz et al. (2010) e Nysveen et al. (2005). A influência das 

crenças normativas aumenta quando os consumidores não dispõem de informações sobre a 

utilização deste canal de compras, como é o caso da compras de serviços e ou produtos 

através do m-commerce, sendo este um meio ainda em desenvolvimento e difusão 

(Schierzetal., 2010). Hung et al. (2003), Teo e Pok (2003) e Schierz et al. (2010) propõem 

que as crenças normativas representam um antecedente da intenção de utilização do m-

commerce. Chang e Chin (2011) estudaram a influência que as crenças normativas têm sobre 

as intenções de reclamar em caso de insatisfação, uma vez que combinaram as expetativas 

percebidas dos grupos de referência e a intenção de cumprir essas expetativas. Neste sentido, 

propomos a seguinte hipótese: 

H1: As Crenças Normativas influenciam positivamente a intenção de utilização do 

m-commerce.  

 

3.2. Motivações de Compra 

A motivação desempenha um papel essencial na disposição do consumidor quanto ao 

tempo gasto na procura de produtos, na própria compra (Joines et al., 2003) e na escolha de 

determinado canal para realizar as compras (Arnold & Reynolds, 2003; Scarpi, 2005). 

As motivações de compra dos consumidores podem ser hedónicas ou utilitaristas 

(Babin et al., 1994; Babin & Darden, 1995; Cardoso & Pinto, 2010). No contexto do m-

commerce, os consumidores utilitários utilizam os seus dispositivos móveis para a obtenção 

de informações e resolução de um problema, refletindo a ideia de que o comportamento de 

compra é orientado pelas características funcionais dos produtos/serviços (Kim, 2006), sendo 

adquiridos de uma forma rápida, fácil e utilitarista (Dholakia, 1999) o que permite a 

poupança de tempo (Kim, 2006). Por outro lado, os consumidores hedónicos vêm a compra 

como um meio para alcançar entretenimento e diversão (Childers et al., 2001) e têm como 
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objetivo a recolha de informação sobre atividades de carácter lúdico que possibilitam prazer 

e divertimento (Wolfinbarger & Gilly, 2001). 

Para o consumidor do m-commerce o carácter utilitário da Internet é mais importante 

que o seu lado hedónico (Krishna & Guru, 2010; Sarkar, 2011). Com base nestas referências 

da literatura, propõe-se as seguintes hipóteses: 

H2a: As Motivações Utilitárias têm um efeito positivo na intenção de utilização do 

m-commerce. 

H2b: As Motivações Hedónicas têm um efeito negativo na intenção de utilização do 

m-commerce. 

 

3.3. Experiências de Compra 

A experiência de um consumidor com uma nova tecnologia afeta significativamente a 

utilização contínua da mesma (Jayawardhena, 2004). Karahanna et al. (1999) evidenciaram 

que consumidores com um elevado nível de experiência terão mais informações 

provenientes da experiência direta do que os consumidores com um baixo nível de 

experiência que apenas terão uma experiência indireta proveniente dos grupos de referência 

e que poderá condicionar as suas adoções de novas tecnologias (Karahanna et al., 1999).  

No mesmo sentido, consumidores que tenham experiência em realizar compras 

através de canais digitais terão uma maior probabilidade em adotar novos canais de compras 

diretas, uma vez que o consumidor já tem experiência em fazer compras sem a necessidade 

de conhecer previamente o produto fisicamente (Dholakia & Uusitalo, 2002). Hirschman 

(1980) observou que o conhecimento das características e funcionalidades de um novo canal 

de compras é necessário para que o mesmo seja adotado por um consumidor. É igualmente 

esperado que os consumidores com experiência em fazer compras através de loja digitais 

estejam mais dispostos a adotar o m-commerce. Propomos, então, a seguinte hipótese: 

H3: A Experiência de Compra tem um efeito positivo na intenção de utilização do m-

commerce. 

 

3.4. Satisfação 

A satisfação tem sido bastante estudada, uma vez que a satisfação de um cliente tem 

um impacto significativo na sua fidelização, na sua intenção futura de voltar a comprar 

através de um tipo de canal (Ranaweera et al., 2005, citado por San-Martín et al., 2015 p.3; 

Kuo et al., 2009) e da recomendação que o mesmo poderá fazer (Kassim & Abdullah, 2008, 

citado por San-Martín et al., 2015 p.3). Neste sentido, tendo em conta que o m-commerce é 
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um meio relativamente recente e inexplorado, a satisfação torna-se um fator de extrema 

importância para o sucesso das empresas. Para além disto, a satisfação do consumidor foi 

vista como tendo impacto para utilizarem o meio online para realizarem as suas atividades de 

consumo, ou seja, a experiência de compra influencia positivamente a frequência de compra 

(Foucault & Scheufele, 2002; Devaraj et al., 2003; Pires et al., 2004; Gounaris et al., 2010). 

Também no contexto do m-commerce, a satisfação é vista não só como um fator de 

recomendação mas também de intenção de compra futura (Kassim & Abdullah, 2008).  

Neste sentido, é proposta a seguinte hipótese: 

H4: A Satisfação tem uma influência direta na intenção de utilização do m-

commerce. 

 

3.5. Benefício Percebido 

 O Beneficio Percebido foi visto como tendo um impacto significativo na aceitação 

dos consumidores dos serviços online bem como nos serviços que o m-commerce pode 

proporcionar (Kim et al., 2009; Lu et al., 2011). Dada as suas características móveis e aos 

seus serviços personalizados, o m-commerce permite que os consumidores possam realizar 

as suas compras de uma forma mais conveniente e eficaz quando comparado com os canais 

tradicionais. Neste estudo, o benefício percebido refere-se ao grau em que o m-commerce é 

percebido como sendo mais conveniente e eficaz do que os restantes serviços de compra 

online. Esta relação entre a perceção do benefício e a intenção de comportamento de compra 

foi validada como positiva ao nível do m-commerce (Kim et al., 2009). Baseado nestes 

argumentos, propomos a seguinte hipótese:  

H5: O Benefício Percebido tem um efeito positivo na intenção de utilização do m-

commerce. 

 

3.6. Risco Percebido 

O Risco Percebido representa uma das barreiras mais consideráveis relativamente à 

aceitação do consumidor de transações de e-commerce como, exemplo, compras online 

(Kim, Ferrin & Rao, 2009), internet baking (Lee, 2009) e leilões eletrónicos (Yeh et al., 

2012). Ou seja, os consumidores preocupam-se com a possibilidade das empresas exibirem 

um comportamento oportunista. Esse comportamento pode ser, a não entrega do produto 

certo na hora correta como prometido, fraude ou apenas a má utilização de dados 

confidenciais dos consumidores (Pavloii, 2003). 
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A adotação do m-commerce como um canal de compras acarreta mais incertezas e 

riscos do que qualquer outro canal (Yang, Chen & Wei, 2015). Os sistemas de m-commerce, 

por serem baseados em tecnologias wireless, são mais instáveis em relação aos tradicionais 

sistemas de compras online baseadas em redes de banda larga. Por outro lado, tendo como 

particularidade o facto de ser um serviço móvel, poderá fornecer informações de localização 

do utilizador, tornando deste modo a informação do utilizador mais sensível, correndo o 

risco de por em causa a sua privacidade (Xu et al., 2009). 

Estudos anteriores notaram que a perceção do risco afeta negativamente a realização 

de transações de m-commerce como, por exemplo, serviços de mobile baking (Luo et al., 

2010), serviços de pagamento móvel (Yang et al., 2012) e serviços de saúde móveis 

(Cocosila, 2013). Posto isto, propomos a seguinte hipótese: 

H6: O Risco Percebido influencia negativamente a intenção de utilização do m-

commerce. 

3.7. Intenção de Utilização por M-commerce por parte do Consumidor 

A utilização dos dispositivos móveis no processo de tomada de decisão de compra 

está a aumentar significativamente. Holmes et al. (2013) referem que existem quatro fases no 

processo de tomada de decisão, nomeadamente, a procura de informação, a revisão de 

alternativas, a fase de compra e, por último, a fase da compra em si, a transação.  

A Literatura evidencia que a utilização do dispositivo móvel não se restringe apenas à 

fase de compra. Aproveitando a possibilidade de utilizarem os seus dispositivos a partir de 

qualquer lugar, recorrem a serviços de pré-compra como comparação de produtos, 

informações sobre os produtos e ler comentários de outros consumidores sobre os produtos, 

por vezes, de uma forma superior do que a própria fase de compra (Holmes et al., 2013). A 

procura de informação é vista como sendo uma fase importante no processo de tomada de 

decisão de compra (Kotler & Keller, 2009). 

Matthews et al. (2009) descobriram que a utilização dos dispositivos móveis depende 

significativamente do contexto, da utilização de outros dispositivos dos consumidores e do 

lugar e situação em que se encontram. Da mesma forma, Holmes et al (2013) evidenciaram 

que a utilização dos dispositivos móveis é maior numa fase de procura de informação e de 

avaliação de alternativas do que propriamente na fase de compra. Por outro lado, Holmes et 

al. (2013) também descobriram que os consumidores preferem utilizar o meio online para 

fazer compras e o meio móvel para realizar atividades de pré-compra, como a pesquisa de 

informação e a revisão de informação sobre os produtos/serviços.  
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Neste sentido, propomos as seguintes hipóteses:  

H7a: A Procura de Informação tem um impacto positivo na intenção de utilização do 

m-commerce.  

H7b: A Revisão de Alternativas tem um impacto positivo na intenção de utilização 

do m-commerce.  

H7c: A Compra tem um impacto positivo na intenção de utilização do m-commerce.  

H7d: A Compra (transação) tem um impacto positivo na intenção de utilização do m-

commerce.  

Por outro lado, também se tem verificado que o uso dos dispositivos móveis por parte 

dos consumidores não se limita a realizar compras através de redes sem fios mas, também, 

como um complemento no processo de compra quando se encontra numa loja ou até mesmo 

quando efetua compras online. De facto, dada a possibilidade de os dispositivos móveis 

serem utilizados em qualquer lugar e em qualquer altura, constituem-se assim como 

elementos privilegiados de procura e consulta de informação. Pelo que, numa loja física, 

estes poder-se-ão tornar potenciais ferramentas à disposição dos consumidores para consulta 

de informação, sobre os mais variados serviços ou produtos. Neste sentido, se, de acordo 

com Dionísio et al. (2009), o consumidor tem atualmente mais poder nas suas mãos, estando 

mais informado devido ao poder da Internet móvel, é natural que os consumidores, quando 

se encontram numa loja física, recorrem a serviços e aplicações para navegar na Internet, 

procurar produtos, ofertas, descontos e vales, bem como a aquisição de produtos após a 

pesquisa no dispositivo móvel (Kang, et al., 2015). Propomos, então, a seguinte hipótese: 

H8: A Complementaridade de Canais tem um efeito positivo na intenção de 

utilização do m-commerce. 

 

3.8. Variáveis de Controlo 

Vários são os estudos que estudam as variáveis sociodemográficas dos consumidores 

que recorrem ao m-commerce (Yang, 2005; Venkatesh et al., 2012; Faqih & Jaradat, 2015; 

San-Martín et al., 2015). Assim, iremos de seguida apresentar as principais conclusões que a 

literatura verificou relativamente às variáveis sociodemográficas.  

 

3.8.1. Género 

A influência do género tem sido fortemente estudada pela literatura, no que diz 

respeito à intenção de utilização de novas tecnologias (Faqih & Jaradat, 2015). Venkatesh et 

al. (2012) concluíram que o género tem um efeito moderador das influências sociais, 
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condições facilitadoras, expetativas de esforço e do preço, na intenção utilização de novas 

tecnologias. Assim, quando se considera a intenção de utilização de uma nova tecnologia, as 

mulheres tendem a confiar menos do que perceber as funcionalidades e condições 

facilitadoras que essas tecnologias proporcionam (Faqih & Jaradat, 2015). 

Por outro lado, se um smartphone e/ou tablet for visto como um computador móvel, 

então, irá recair sobre um domínio dos homens (Todman & Day, 2006). Da mesma forma, 

outros estudos notaram que os homens vêem o m-commerce de uma forma mais favorável 

quando comparados com as mulheres (Yang, 2005), estando assim mais propensos a adotar o 

m-commerce e a recorrer aos serviços que este tipo de comércio disponibiliza (Li, Glass & 

Records, 2008).  

Porém, vários estudos indicam que a influência do género na adoção e aceitação das 

tecnologias da informação está a desaparecer à medida que as tecnologias estão se tornando 

mais desenvolvidas (Zhou et al., 2007). Por exemplo, Bigne et al. (2005) demonstraram que 

não existem diferenças na intenção de utilização do m-commerce entre homens e mulheres 

em Espanha. Da mesma forma, Serenko et al. (2006) evidenciaram que, tanto homens como 

mulheres, seguiram um padrão semelhante na formação de percepções relativamente à 

intenção de utilização do m-commerce nos Estados Unidos da América.  

 

3.8.2. Idade 

 A idade tem sido vista como tendo impacto sobre a utilização de computadores e da 

Internet. Alguns estudos sugerem que as necessidades dos consumidores, interesses e 

atitudes variam consoante a idade e que os consumidores mais jovens têm uma atitude mais 

positiva para com a inovação, a adoção de tecnologias de informação, computadores, 

compras online e com o m-commerce (Rogers, 2003; Karim & Oyefolahan, 2009; Pieri & 

Diamantinir, 2010; Ansari et al., 2012). Mais especificamente, é mais provável que sejam os 

jovens adultos a adotar e utilizar o m-commerce do que consumidores mais velhos. Assim, 

são jovens entre os 18 e 24 anos de idade, os mais suscetíveis de serem o primeiro segmento 

de consumidores a utilizar este método de compras (San-Martín et al., 2015). Hill e Beatty 

(2011) notaram que o grande acesso à Internet e a aprovação dos pais permitem que estes 

jovens possam explorar e aprender a ser jovens compradores online, abraçando todas as 

tecnologias em geral, como os telemóveis e as redes socais. Porém, tendem a ser 

consumidores com baixo poder de compra e com menos experiência quando comparados 

com consumidores mais velhos.  



 
 

MESTRADO EM CIÊNCIAS EMPRESARIAS   12 

 

3.8.3. Nível Educacional e Rendimento 

Relativamente à relação entre a intenção de utilização do m-commerce e o nível de 

educação, estudos apontam que, hoje em dia, utilizadores do e-commerce com um maior 

nível de escolaridade tendem a possuir um dispositivo móvel, não querendo dizer que 

possam sabe-lo utilizar para realizar compras (Chinn & Fairlie, 2006). Sendo a maioria dos 

utilizadores de Internet e de dispositivos móveis jovens, o ato de fazer compras online está a 

tornar-se um processo relativamente fácil, intuitivo e automatizado, não exigindo, por 

conseguinte, elevados níveis de escolaridade.  

Quanto à influência do rendimento e a intenção de utilização do m-commerce, ainda 

não se verificam estudos que retratem esta relação.  

 

Por fim, propomos o seguinte modelo conceptual, que serve de alicerce ao presente 

estudo, com base na revisão da literatura efetuada, bem como a representação das hipóteses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Modelo Conceptual 

Experiência 

de Compra 

H6 (-) 

Risco 

Percebido 

H7d (+) 

H7c (+) 

H7b (+) 

H2b (-) 

H2a (+) 

H1 (+) 

H8 (+) 

H4 (+) 

H3 (+) 

Motivações 

de Compra 

Hedónicas 

H5 (+) 

Satisfação 

Benefício 

Percebido 

Intenção de 
Utilizaçãode 

M-commerce 

H7a (+) 

Procura de 

Informação 

Complementar

idade Canais 

Motivações 

de Compra 

Utilitárias 

Variáveis de Controlo 

 

Género  Nível Escolaridade 

Idade  Rendimento  

 

 

 

Crenças 

Normativas 

Revisão de 

Alternativas 

Compra 

Compra 

(Transação) 



 
 

MESTRADO EM CIÊNCIAS EMPRESARIAS   13 

 

4. Metodologia 
Neste capítulo apresentamos a metodologia seguida para a elaboração deste estudo. 

Será apresentado o tipo de estudo efetuado, a população e amostra, a recolha de dados e as 

medidas utilizadas. 

Este estudo baseia-se numa abordagem dedutiva, na medida em que se fundamenta 

num tema onde existe literatura disponível para servir de base ao desenvolvimento do 

modelo conceptual proposto. O propósito do tema é explanatório uma vez que a ênfase é 

estudar uma situação específica de modo a melhor compreender o relacionamento existente, 

neste caso de que modo estão aos consumidores a utilizarem os dispositivos móveis para 

fazerem compras e quais os motivos que os levam a recorrer a este canal. A presente 

dissertação tem como base uma investigação quantitativa, onde iremos aplicar técnicas 

estatísticas para testar as hipóteses formuladas de acordo com o referencial teórico. 

O universo populacional deste estudo será composto por indivíduos que utilizam a 

internet, em casa ou no trabalho, seja para uso pessoal ou profissional, sem limite mínimo ou 

máximo de idade, sendo residentes em Portugal. Determina-se como critério de exclusão 

todos os indivíduos que não completar o seu questionário. Utilizamos uma técnica de 

amostragem não probabilística, por conveniência com efeito bola de neve. Os inquiridos têm 

a possibilidade de reencaminhar o questionário aos seus próprios contactos, aumentando 

assim o número potencial de respostas (Marôco, 2010).A dimensão da amostra inicial foi de 

313 indivíduos, dos quais 24 foram excluídos por não terem completado o questionário. 

Foram então considerados para este estudo 289 indivíduos. 

Foi realizado um pré-teste ao questionário a 10 pessoas com o objetivo de verificar se 

seria necessário fazer alterações e ou modificações necessárias, tendo sido alterado nalgumas 

questões que os indivíduos reportaram, de modo a clarificar certos aspetos do questionário. 

O questionário foi efetuado através da ferramenta Qualtrics. Este software permitiu divulgar 

o questionário, criando uma hiperligação para a partilha do questionário na rede social 

Facebook. Foi feita a recolha de dados entre os dias 19 de Abril a 1 de Maio. 

Pretendeu-se analisar o impacto das crenças normativas, das motivações de compra, 

da experiência de compra, da satisfação, do benefício percebido, do risco percebido, do 

processo de tomada de decisão de compras, da complementaridade entre canais do 

consumidor na intenção de utilização do m-commerce. Neste âmbito, foi operacionalizado o 

questionário conforme apresentado no Quadro I: 
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Variável 

Sub-

Construto Item Escala Fonte 

Crenças 

Normativas 

 - As pessoas cujas opiniões eu valorizo (como a família e os amigos) acham que é 

bom para mim comprar a partir de um dispositivo móvel; 
- A minha família e os meus amigos acham que eu deveria comprar 

produtos/serviços a partir de um dispositivo móvel; 

- Espera-se que eu compre produtos/serviços a partir de um dispositivo móvel. 

(1 a 5) 

Adaptado de 

S. San-

Martín et al. 

(2015) 

Motivação 

Utilitária 

 - Tendo a utilizar o m-commerce quando preciso de comprar algo; 
- Ao fazer compras a partir de um dispositivo móvel, tendo a pesquisar por - 

produtos/serviços que preciso ou que me fazem falta; 

- Fazer compras a partir de um dispositivo móvel é fácil; 
- Fazer compras a partir de um dispositivo móvel é rápido. 

(1 a 5) 

Adaptado de 

Kim et al. 

(2012) 

Motivação 

Hedónica 

 - Para mim, fazer compras a pelo meu dispositivo móvel é agradável/divertido; 

- Ao fazer compras pelo meu dispositivo móvel permite-me sair da rotina do dia-
a-dia; 

- Perco a noção do tempo quando faço compras a partir do meu dispositivo 

móvel; 

- Fico animado quando estou a escolher produtos/serviços a partir do meu 

dispositivo móvel; 

(1 a 5) 

Adaptado de 

Kim et al. 

(2012) 

Experiência 

Prévia 

 - Pesquisa e Compra a partir de um dispositivo móvel em comparação com a 

população em geral 
 

- Pesquisa e Compra a partir de um dispositivo móvel em comparação com outros 

que compram este tipo de produto/serviço 

Pesquisa: 

1=Inexperiente; 

7= Experiente 

Compra: 

1=Inexperiente; 

7= Experiente 

Adaptado de 

Wallace, 

Giese & 

Johnson 

(2004) 

Satisfação 

 - Acho que tomei a decisão certa ao utilizar um site a partir de um dispositivo 
móvel; 

- As minhas expetativas de compras foram atingidas com a utilização de um site a 
partir de um dispositivo móvel; 

- A experiencia de compra a partir de um dispositivo móvel tem sido satisfatória; 

- Estou feliz com os produtos/serviços que comprei a partir de um dispositivo 
móvel; 

- De um modo geral, gostei de comprar com o dispositivo móvel. 

(1 a 5) 

Adaptado de 

S. San-

Martín et al. 

(2015) 

Beneficio 

Percebido 

 - Usar o dispositivo móvel permite-me realizar compras de uma forma mais 

rápida do que usar os outros canais de compra tradicionais; 
- Usar o dispositivo móvel para fazer compras é conveniente para mim; 

- Usar o dispositivo móvel para fazer compras melhora a minha eficiência. 

(1 a 5) 

Adaptado de 

Yang, Chen 

& Wei 

(2015) 

 

Risco 

Percebido 

 - Há uma boa chance de eu cometer um erro se eu comprar produtos e/ou serviços 
a partir de um dispositivo móvel. 

- Tenho a sensação de que a compra de produtos e/ou serviços a partir de um 

dispositivo móvel vai realmente causar-me muitos problemas. 
- A compra produtos e/ou serviços a partir de um dispositivo móvel é uma compra 

muito arriscada. 

(1 a 5) 

Adaptado de 

Laroche, 

Yang, 

Mcdougall, 

& Bergeron 

(2005) 

Processo de 

Tomada de 

Decisão 

Procura de 

Informação 
- Utilizo o dispositivo móvel para procurar informação sobre o produto; 

(1 a 5) 

Adaptado de 

Holmes et al. 

(2013) 

Revisão de 

Alternativas 

- Utilizo o dispositivo móvel para comparar as características dos produtos e/ou 
serviços; 

- Utilizo o dispositivo móvel para comparar os preços dos produtos e/ou serviços; 

- Utilizo o dispositivo móvel para ver a opinião de outros clientes dos produtos 
e/ou serviços; 

- Utilizo o dispositivo móvel para ver as avaliações dos especialistas dos produtos 

e/ou serviços; 
- Utilizo o dispositivo móvel para ter uma conversa online com alguém sobre um 

produto e/ou serviço; 

- Utilizo o dispositivo móvel para perguntar às pessoas sobre as 
opiniões/conselhos sobre os produtos/serviços em redes sociais (ex: Facebook ou 

Twitter); 

Compra 

- Utilizo o dispositivo móvel para confirmar se existe stock do produto na loja; 
- Utilizo o dispositivo móvel para confirmar se existe stock do produto online; 

- Utilizo o dispositivo móvel para procurar um desconto ou vale promocional; 

Compra 

(Transação) 
- Utilizo o dispositivo móvel para comprar um produto e/ou serviço. 

Complementar

idade entre 

Canais  

 - Comparação de compras; 

- Procura de cupões e descontos; 
- Procura de revisão/opinião sobre o produto e/ou serviço; 

- Obter informação adicional; 

- Procura sobre a revisão/opinião de um amigo sobre o produto e/ou serviço; 
- Comprar a partir do dispositivo móvel em vez de comprar na loja. 

(1 a 5) 

Adaptado de 

Super 

Monitoring, 

2013 

Intenção de 

Utilização  

M-commerce 

 - Tenho a intenção de comprar a partir de um dispositivo móvel; 

- Vou comprar produtos/serviços com o meu dispositivo móvel no futuro; 

- Tenho a intenção de comprar produtos/serviços com o meu dispositivo móvel, a 
fim de aumentar a conveniência. 

(1 a 5) 
Lian & Yen 

(2013). 

Tabela 1 - Medidas utilizadas 
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Para assegurar a unidimensionalidade das escalas deste estudo, foi realizado uma 

Análise de Componentes Principais (ACP) com rotação octogonal Varimax. Contudo, é 

necessário verificar previamente a adequabilidade das variáveis através do teste KMO, que 

se revelou boa, com valores moderados e altos, numa escala de 0 a 1, e estatisticamente 

significativas (p<0,01). 

Como se esperava, todos os itens dos respetivos construtos foram agrupados apenas 

numa dimensão. Foram assim criados índices a partir da soma dos itens de cada construto e 

consequente divisão pelo número total de itens.  

A fiabilidade dos índices foi avaliada com base no coeficiente de Cronbach Alfa. 

Podemos observar na tabela 2 (Anexo A) que em todos os índices este coeficiente excede 

0,8. O Risco Percebido foi o construto que apresentou o maior valor (α=0,868), seguido pela 

Procura de informação (α=0,855), Experiência de Compra (α=0,853), Complementaridade 

entre Canais (α=0,847), Revisão de Alternativas (α=0,845), Motivações Utilitária (α=0,843), 

Crenças Normativas (α=0,843), Compra (transação) (α=0,843), Compra (α=0,842), 

Motivações Hedónicas (α=0,842), Satisfação (α=0,837), Benefício Percebido (α=0,829), e, 

por último, pela Intenção de Uso de M-commerce (α=0,820). 

5. Análise de Dados 
Neste capítulo, vamos analisar os dados desta investigação. Na secção 5.1 será 

realizada uma caracterização sociodemográfica da amostra. Posteriormente na secção 5.2 

será efetuada uma caracterização do perfil de compra da amostra, na secção 5.3 será 

analisado o impacto dos fatores sociodemográficos na intenção de utilização do m-

commerce. Por fim, na secção 5.4 será analisado o impacto das crenças normativas, 

motivações, experiência de compra, satisfação, beneficio percebido, risco percebido, das 

várias fases do processo de tomada de decisão e da complementaridade entre canais na 

intenção de utilização do m-commerce. 

5.1. Caracterização Sociodemográfica da Amostra 

Ao analisarmos a caracterização sociodemográfica deste estudo (Tabela 3), 

observamos que dos 289 indivíduos da amostra, 55% é do sexo feminino e 45% é sexo 

masculino.  

Relativamente à idade da amostra, os escalões mais significativos são o dos 18 aos 24 

anos de idade (46,4%), seguido do escalão dos 25 aos 34 anos de idade (30,1%) e do escalão 

dos 35 aos 44 anos de idade (13,5%).  
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Tabela 3 - Caracterização sociodemográfica da amostra 

 

Quanto à escolaridade da amostra, observamos que, a maioria dos inquiridos possui 

um curso superior (52,9%), 30,8% afirma ter o 12º ano ou equivalente e 13,5% indica ter o 

3º Ciclo ou equivalente.  

No que diz respeito à situação profissional, verificou-se que uma boa parte dos 

inquiridos são trabalhadores por conta de outrem (42,9%) ou são estudantes (37,7%). 

No que concerne aos rendimentos da amostra, verificamos que a maior porção de 

inquiridos prefere não responder (28,7%). Por isso, não se identifica uma grande maioria, 

mas sim inquiridos com rendimento mensal líquido entre 1001€ aos 1500€ (22,8%), seguido 

  Frequência  Frequência Relativa 

Género Masculino 130 45 

 Feminino  159 55 

 Total 289 289 

Grupos Etários Até 17 anos 14 4,8 

 18-24 anos 134 46,4 

 25-34 anos 87 30,1 

 35-44 anos 39 13,5 

 45-59 anos 9 3,1 

 60-65 anos 4 1,4 

 Mais de 66 anos 2 0,7 

 Total 289 100 

Escolaridade 1º Ciclo ou equivalente (4º 

ano) 

4 1,4 

 2º Ciclo ou equivalente (6º 

ano) 

4 1,4 

 3º ciclo ou equivalente (9º 

ano) 

39 13,5 

 Ensino Secundário: 12º ano 

ou equivalente 

89 30,8 

 Curso Superior 153 52,9 

 Total 289 100 

Situação Profissional  Desempregado  13 4,5 

 Estudante 109 37,7 

 Empregado por conta 

própria  

38 13,1 

 Empregado por conta de 

outrém  

124 42,9 

 Reformado  5 1,7 

 Total 289 100 

Agregado Familiar 1 28 9,7 

 2 49 17,0 

 3 98 33,9 

 4 94 32,5 

 5 16 5,5 

 Mais de 5 4 1,4 

 Total 289 100 

Rendimento Mensal Sem rendimentos 6 2,1 

 Menos de 500€ 7 2,4 

 500€ - 1001€ 60 20,8 

 1001€ - 1500€ 66 22,8 

 1501€ - 2000€ 36 12,5 

 Mais de 2000€ 31 10,7 

 Não responde  83 28,7 

 Total 289 100 
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do escalão entre os 500€ e os 1.000€ com 60 inquiridos (20,8%). Por outro lado, verifica-se 

também que 36 inquiridos têm um rendimento entre os 1.501€ e os 2.000€ (12,5%) e 31 

inquiridos com rendimentos superiores a 2000€ (10,7%). 

Por fim, no agregado familiar da amostra não se verifica uma maioria, mas sim uma 

proximidade entre agregados compostos por 3 indivíduos (33,9%), por 4 indivíduos (32,5%) 

e por 2 indivíduos (17,0%). 

5.2. Caracterização do Perfil de Compra da Amostra 
 

Para caracterizarmos o perfil de compra da amostra, iremos analisar as tabelas 4 e 5. 

 

Tabela 4 - Caracterização do perfil de compra da amostra 

  Frequência Frequência Relativa 

Compra através de um 

dispositivo móvel 

     Sim 

     Não  

Total 

256 

33 

289 

88,6 

11,4 

100,0 

Dispositivo Móvel Utilizado      Telemóvel 

     Smartphone 
     PDA 

     Computador 

     Nenhum 

Total 

12 

40 
34 

176 

27 

289 

4,2 

13,8 
11,8 

60,9 

9,3 

100,0 

Valor Gasto Médio      0€ 
     Até 10€ 

     11€ - 25€ 

     26€ - 50€ 
     51€ - 100€ 

     Mais de 100€ 

Total 

49 
23 

59 

62 
62 

34 

289 

17,0 
8,0 

20,4 

21,5 
21,5 

11,8 

100,0 

 

Ao analisarmos o perfil de compra da amostra (Tabela 4) observamos que 88,6% 

afirmam que já realizaram compras através de um dispositivo móvel, contrariamente a 

11,4% que nunca fizeram compras através deste tipo de dispositivos. 

Porém, a maioria dos inquiridos referem que utilizam o computador para fazer as 

suas compras, nomeadamente 60,9% da amostra. Por outro lado, dos dispositivos móveis 

disponíveis, o smartphone é o mais utilizado com 13,8% da amostra, seguido do PDA 

(11,8%) e, por último, o telemóvel com 4,2% da amostra. 

Relativamente ao valor gasto nas compras realizadas através de um dispositivo 

móvel, não existe um grande consenso uma vez que não se verifica uma maioria. Neste 

sentido, 21,5% da amostra afirma gastar entre 26€ e 50, da mesma forma que outros 21,5% 

gastam entre 51€ e 100€. Por outro lado, 20,4% da amostra, afirma gastar entre 11€ a 25€ 

enquanto que 17,0% da amostra não gasta nenhum valor neste tipo de compras. 

 

 



 
 

MESTRADO EM CIÊNCIAS EMPRESARIAS   18 

 

Tabela 5 - Caracterização do perfil de compra da amostra (continuação) 

Quanto aos produtos e serviços mais compradas podemos observar que os Bilhetes e 

Reservas de Avião (14,9%) e Roupa, Sapatos e Acessórios (14,2%) são os produtos que são 

mais frequentemente comprados, uma vez que os inquiridos afirmam que compram sempre 

este tipo de produtos e ou serviços quando compram através de um dispositivo móvel. Da 

mesma forma, Bilhetes de Eventos (10,4%), Software de Computadores (11,1%), Reservas 

de Hotel e de Tours (17,6%), Música (12,1%), Equipamentos Eletrónicos (12,5%), Livros 

(16,6%) são produtos e ou serviços que os inquiridos compram com frequência. 

Por fim, relativamente à frequência de compra através de um dispositivo móvel, 

podemos observar que a grande maioria dos inquiridos não utiliza este meio para fazer 

compras, uma vez que afirmam nunca comprar Hardware de Computadores (64,7%), Flores 

(76,5%), Acessórios de Carro e de Motociclos (73,7%), Produtos de bebé (73,4%), 

Brinquedos e Bonecas (68,9%), Bebidas Alcoólicas (68,9%), E-Books (58,5%), Artigos de 

Desporto (54,3%) e Software de Computadores (47,1%). 

5.3. Impacto das Variáveis de Controlo na Intenção de Utilização de M-

commerce 

Para averiguar a relação entre as variáveis de controlo e a intenção de utilização de 

m-commerce recorremos à utilização do Teste paramétrico t-Student e ao Teste de 

Compra através de um 

dispositivo móvel mais 

frequente 

Nunca Raramente Às vezes Com Frequência Sempre Total 

Bilhetes de Eventos 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 100 

E-Books 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 100 

Software de Computadores 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 100 

Reservas de Hotel e de Tours 40,8 13,8 19,4 17,6 8,3 100 

Artigos de Desporto 54,3 17,6 18,0 9,0 1,0 100 

Brinquedos e Bonecas 68,9 10,0 13,5 5,5 2,1 100 

Bilhetes e Reservas de Avião 39,1 15,2 18,0 12,8 14,9 100 

Vídeos, DVDS e Jogos 57,4 16,6 12,8 9,7 3,5 100 

Música (não inclui downloaded) 54,3 9,3 15,2 12,1 9,0 100 

Hardware de Computadores 64,7 13,8 10,4 7,6 3,5 100 

Produtos de bebé 73,4 10,7 9,7 5,2 1,0 100 

Flores 76,5 8,7 7,6 6,9 0,3 100 

Acessórios de Carro e de Motociclos 73,7 8,3 12,8 4,2 1,0 100 

Bebidas Alcoólicas 68,9 8,0 12,1 5,2 5,9 100 

Equipamentos Eletrónicos 53,6 12,8 19,4 12,5 1,7 100 

Cosméticos 54,3 10,0 18,7 9,3 7,6 100 

Livros 43,9 15,2 19,7 16,6 4,5 100 

Comida 51,9 11,4 20,4 9,7 6,6 100 

Roupa, Sapatos e Acessórios 34,3 10,0 23,5 18,0 14,2 100 
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Correlação de Spearman. Neste sentido, pretende-se analisar a influência que as variáveis de 

controlo apresentam sobre a variável dependente. 

Para analisar a relação entre o género e a intenção de utilização de m-commerce, bem 

como compreender os tipos de produtos e ou serviços que são comprados consoante o 

género, recorreu-se ao teste paramétrico t-Student de modo a “testar se as médias de duas 

populações são ou não significativamente diferentes” (Marôco, 2010, p.147-148). 

 

Tabela 6 - Relação entre Género e Intenção de Utilização de M-commerce 

 Género Média Valor-p 

Intenção de Utilização de M-commerce 

valor-p< 0,05 

Feminino 2,69 ,069 

Masculino 2,72 ,076 

Através da análise do teste t-Student (Tabela 6), verifica-se que ambos os géneros 

apresentam diferenças estatisticamente significativas (valor-p>0,05), logo, leva-nos a 

concluir que não existe relação entre a variável dependente intenção de utilização de m-

commerce e o género. Ou seja, a intenção de utilização de m-commerce não é influenciada 

pelo género, tendo homens e mulheres têm intenções de utilização semelhante. No entanto, 

verifica-se que os homens (2,72) têm uma maior intenção de utilização do m-commerce do 

que as mulheres (2,69). 

 

Tabela 7 - Relação entre Género e Tipologia de Produtos 

 Feminino Masculino Valor-p(<0,05) 

Bilhetes e Eventos 2,01 1,91 ,436 

E-books 1,74 2,02 ,171 

Software de Computador 1,89 2,48 ,000 

Reservas de Hotel e de Tours 2,35 2,43 ,357 

Artigos de Desporto 1,66 2,08 ,009 

Brinquedos e Bonecas 1,60 1,65 ,190 

Bilhetes e Reservas de Avião 2,50 2,48 ,349 

Vídeos, DVDS e Jogos 1,64 2,11 ,000 

Música 1,89 2,41 ,004 

Hardware de Computador 1,51 1,96 ,000 

Produtos de Bebé 1,55 1,44 ,115 

Flores 1,47 1,45 ,616 

Acessórios de Carro 1,44 1,58 ,020 

Bebidas Alcoólicas 1,50 1,98 ,000 

Equipamentos Eletrónicos 1,77 2,18 ,002 

Cosméticos 2,00 2,13 ,002 

Livros 2,20 2,25 ,097 

Comida 2,01 2,15 ,076 

Roupa, Sapatos e Acessórios 2,64 2,73 ,009 
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Relativamente à tipologia comprada em relação ao género (Tabela 7), encontraram-se 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) ao nível das variáveis Software de 

Computador, Artigos de Desporto, Vídeos, DVDS e Jogos, Música, Hardware de 

Computador, Bebidas Alcoólicas, Equipamentos Eletrónicos e Cosméticos. Nestes produtos, 

observa-se que a média do sexo masculino é superior, o que nos diz que os Homens 

compram este tipo de produtos mais frequentemente do que as Mulheres. 

A tipologia mais frequentemente comprada pelas mulheres é Bilhetes e Eventos, 

Reservas de Hotel e de Tours, Bilhetes e Reservas de Avião, Cosméticos, Livros, Comida e 

Roupa, Sapatos e Acessórios.  

No entanto, verifica-se que em quase todos os produtos/serviços, os homens 

compram com maior frequência quando comparados com as mulheres, com exceção nos 

Bilhetes e Eventos (Mulheres – 2,01; Homens – 1,91). 

No caso da Idade, do Rendimento Mensal e do Nível de Escolaridade, tratando-se de 

variáveis quantitativas, foi realizado o Teste de Spearman (Tabela 8) para se estudar a 

existência de correlação entre as variáveis. 

 

Tabela 8 – Teste de Correlação de Spearman 

 

 

 

 

 

 

Quanto à idade, torna-se importante verificar se a idade do inquirido influencia a sua 

intenção de utilização do m-commerce. Deste modo, tendo em conta este objetivo, foi 

realizado o Teste de Spearman. O valor do coeficiente ordinal de Spearman registado foi 

0,030 (p≤ 0,01). Portanto, como o valor de correlação varia entre -1 (associação negativa 

entre as variáveis) e 1 (associação positiva entre as variáveis), sendo que quando se regista o 

valor 0 não existe associação, podemos referir que existe uma correlação baixa entre as 

variáveis (Tabela 8).Desta forma, podemos referir que a idade não influencia a intenção de 

utilização do m-commerce para realizar compras. 

Relativamente ao rendimento mensal, uma vez que o coeficiente de spearman 

registado foi de 0,120 (p≤ 0,01), verifica-se que existe correlação baixa entre as variáveis. 

 

 
Variável Dependente 

(Intenção de Utilização de M-commerce) 

Variáveis Independentes Coeficiente de Correlação Spearman  Valor-p 

Idade 0,030 0,613 

Rendimento Mensal 0,120 0,041 

Nível de Escolaridade 
 
Nota: Valor-p<0,01 

0,102 0,083 
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Assim, decidiu-se não considerar esta correlação: O nível de rendimento não influencia 

positivamente a intenção de utilização do m-commerce por parte do consumidor (Tabela 8). 

Por fim, ao nível de escolaridade, podemos observar que teve um coeficiente de 

spearman registado de 0,102 (p≤ 0,01). Deste modo, observa-se uma correlação baixa entre 

as variáveis, o que nos leva a indicar que o nível de educação não influencia a intenção de 

utilização do m-commerce por parte do consumidor (Tabela 8). 

 

5.4. Impacto dos Fatores de Consumo na Intenção de Utilização do M-commerce 

 

Para averiguar as hipóteses de investigação H1, H2a, H2b, H3, H4, H5, H6, H7a, 

H7b, H7c, H7d e H8 deste estudo recorremos à realização de uma regressão linear múltipla. 

Todos os pressupostos foram confirmados para a realização deste procedimento estatístico. 

Tabela 9- Regressão Linear Múltipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na Tabela 9 que as relações entre as variáveis independentes Crenças 

Normativas, Motivações Utilitárias, Experiência de Compra, Satisfação e Risco Percebido e 

a variável dependente Intenção Utilização do M-commerce, são estatisticamente 

significativas. A relação entre a Motivações Hedónicas, Benefício Percebido, Procura de 

Informação, Revisão de Alternativas, Compra, Compra (Transação), Complementaridade de 

Canais e a Intenção de Utilização do M-commerce não é estatisticamente significativa. 

Tendo em conta isto, leva-nos a rejeitar a hipótese H2b, H5, H7a, H7b, H7c, H7d e H8 

(Tabela 9). 

  Variável Dependente 

(Intenção de Utilização de M-commerce) 

 Variáveis Independentes Coeficientes Padronizados 

Beta  
 

Teste-t Valor-p 

H1 Crenças Normativas 0,203** 3,737 0,000 

 Motivações de Compra    

H2a Motivações Utilitárias  0,210** 3,805 0,000 

H2b Motivações Hedónicas 0,015 0,274 0,784 

H3 Experiência de Compra 0,120** 2,395 0,017 

H4 Satisfação 0,283** 4,635 0,000 

H5 Benefício Percebido 0,054 1,047 0,296 

H6 Risco Percebido -0,110** -2,522 0,012 

 Processo de Tomada de Decisão    

H7a Procura de Informação -0,001 -0,020 0,984 

H7b Revisão de Alternativas 0,066 1,138 0,256 

H7c Compra 0,009 0,1666 0,868 

H7d Compra (Transação) 0,094 1,712 0,088 

H8 Complementaridade de Canais -0,022 -0,410 0,682 

 Teste-F 30,238   

 R2 Ajustado 

 

Nota: ** Valor-p<0,05 

0,549   
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As crenças normativas (β=0,203; p<0,05) apresentam um valor de coeficiente beta 

positivo, confirmando o proposto na H1, indicando a existência de uma relação direta entre 

as crenças normativas e a intenção utilização do m-commerce. Isto é, as crenças normativas 

influenciam a intenção utilização do m-commerce (Tabela 9). 

As motivações de compra foram analisadas a dois níveis. A motivação hedónica foi 

considerada como não sendo estatisticamente significativa, logo poder-se-á indicar as 

motivações hedónicas influenciam negativamente a intenção utilização do m-commerce, 

conforme previsto na H2b. Já a motivação utilitária (β=0,210; p<0,05) apresenta um valor de 

coeficiente beta positivo, confirmando o proposto na H2a, indicando a existência de uma 

relação direta entre as motivações utilitárias e a intenção utilização do m-commerce. Isto é, 

as motivações utilitárias influenciam a intenção utilização do m-commerce contrariamente às 

motivações hedónicas (Tabela 9). 

A experiência de compra (β=0,120; p<0,05) também apresenta um coeficiente beta 

positivo, confirmando o proposto na H3, evidenciando a existência de uma relação direta 

entre a experiência de compra e a intenção utilização do m-commerce. Com o aumento da 

experiência de compra do consumidor, aumenta também a sua intenção utilização do m-

commerce. Tendo em conta estes resultados, estamos em condições de não rejeitar a hipótese 

H3 (Tabela 9). 

A satisfação (β=0,283; p<0,05) também apresenta um coeficiente beta positivo, o que 

nos leva a confirmar a H4, evidenciando a existência de uma relação direta entre a satisfação 

e a  intenção utilização do m-commerce. Neste sentido, quanto maior for a satisfação de um 

consumidor, maior será a sua intenção de utilização do m-commerce. Por isso, estamos em 

condições de aceitar a H4 (Tabela 9). 

O risco percebido (β=-0,110; p<0,05) apresenta um valor de coeficiente beta 

negativo, confirmando o proposto na H5 e indicando a existência de uma relação indireta 

entre o risco percebido e a intenção de utilização de m-commerce. Ou seja, o aumento do 

risco percebido leva à diminuição da intenção de utilização de m-commerce. Tendo em conta 

estes resultados, estamos em condições de não rejeitar a hipótese H5 (Tabela 9). 

Relativamente ao processo de tomada de decisão, o mesmo foi analisado tendo em 

conta cada uma das fases do processo de compra. Assim, uma vez que em cada uma das 

fases, todas apresentaram valores não significativamente estatísticos, não foram 

considerados e, por isso mesmo, rejeitam-se as hipóteses H7a, H7b, H7c, H7d. Ou seja, a 

procura de informação, revisão de alternativas, compra e compra (transação), não 

influenciam a intenção de utilização do m-commerce (Tabela 9). 
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É pertinente referir que, nesta análise, a relação entre a satisfação e a intenção de 

utilização do m-commerce foi a que apresentou maior intensidade, obtendo o valor de 

coeficiente beta mais alto (β=0,283), seguida da relação entre motivações utilitárias e a 

intenção de utilização do m-commerce (β=0,210), da relação entre crenças normativas e a 

intenção de utilização do m-commerce (β=0,203), da experiência de compra e a intenção de 

utilização do m-commerce (β=0,120), da relação entre a compra (transação) e a intenção de 

utilização do m-commerce (β=0,094), da revisão de alternativas e a intenção de utilização do 

m-commerce (β=-0,066), do benefício percebido e a intenção de utilização do m-commerce 

(β=0,054), das motivações hedónicas e a intenção de utilização do m-commerce 

(β=0,015),da compra e a intenção de utilização do m-commerce (β=0,009), do risco 

percebido e a intenção de utilização do m-commerce (β=-0,110) e da complementaridade de 

canais e da relação entre a procura de informação (β=-0,001). 

Por último, a relação entre a Procura de Informação (β=-0,001) e a intenção de 

utilização do m-commerce foi a que apresentou menor intensidade, com o valor de 

coeficiente beta mais baixo (β=-0,022). Ou seja, é a variável satisfação que maior influência 

apresenta sobre a intenção de compra. Pelo contrário, é a variável Procura de Informação que 

menos influência demonstrou sobre a intenção de compra. 

Por fim, podemos referir que o Modelo apresentou um valor R2 de 0,549, 

representando como um ajuste intermédio relativamente à explicação da variável dependente 

intenção de utilização de m-commerce.  

 

Na figura 2 podemos visualizar esquematicamente a intensidade e direção de todas as 

relações descritas nas secções 5.4. 
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Figura 2 - Modelo conceptual com coeficientes padronizados Beta 

 

6. Discussão dos Resultados 
Neste capítulo iremos apresentar a discussão dos resultados obtidos. 

De acordo com a análise do perfil de compra da amostra concluímos que, apesar da 

maioria dos inquiridos (88,6%) referirem que já efetuaram compras através de um 

dispositivo móvel, quando questionados qual dispositivo utilizado para efetuarem compras, 

referem que recorrem ao computador (60,9%), contrariamente à restante amostra (29,8%) 

que menciona utilizar um dispositivo móvel, nomeadamente, o smartphone (13,8%), o PDA 

(11,8%) e o telemóvel (4,2%). Para além disto, 43% da amostra refere que gasta valores 

entre 26€-50€ e 51€-100€. No mesmo sentido, Bilhetes e Reservas de Avião (14,9%) e 

Roupa, Sapatos e Acessórios (14,2%) correspondem aos serviços e produtos que mais 

frequentemente são comprados através deste meio. Porém, através da análise dos diversos 

produtos e serviços, foi possível verificar que a maioria da amostra nunca compra através 

deste meio ou raramente compra, verificando-se uma maior frequência nos valores negativos 

(como nunca ou raramente) do que nos valores positivos (com frequência e frequentemente). 

Estas conclusões levam-nos a acreditar que a compra através de um dispositivo móvel é 
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maioritariamente relacionada por compras de baixo envolvimento, em que a perceção de 

riscos associada à compra é pouco elevada. 

Da mesma forma que Bigne et al. (2005) e Serenko et al. (2006) evidenciaram nos 

seus estudos, que não existe nenhuma influência do género na intenção de utilização do m-

commerce, sendo que ambos os sexos reagem de forma semelhante à intenção de utilização 

do m-commerce. No entanto, verifica-se que são os homens a utilizarem mais este canal do 

que as mulheres. Quanto aos produtos/serviços, os Homens compram maioritariamente 

Artigos de Desporto, Vídeos, DVDS e Jogos, Música, Hardware de Computador, Bebidas 

Alcoólicas, Equipamentos Eletrónicos e, as Mulheres compram maioritariamente Bilhetes e 

Eventos, Reservas de Hotel e de Tours, Bilhetes e Reservas de Avião, Cosméticos, Livros, 

Comida, Roupa, Sapatos e Acessórios.  

Tal como foi evidenciado pela literatura (San-Martín et al., 2015), são os jovens 

adultos, entre os 18 e 24 anos de idade, a adotar e utilizar o m-commerce com maior 

frequência do que consumidores mais velhos, representando o primeiro segmento de 

consumidores a utilizar este canal de compras. No entanto, verificou-se que a idade não 

influencia intenção de utilização do m-commerce para realizar compras. 

No que diz respeito ao nível de rendimento, apesar de ainda não se verificarem 

estudos que avaliem a relação entre o nível de rendimento e a intenção de utilização do m-

commerce, com este estudo, notou-se que o nível de rendimento não influencia a intenção de 

utilização do m-commerce por parte do consumidor, ou seja, o facto de efetuarem compras 

através deste canal, em nada está relacionado com o nível de rendimento dos consumidores. 

Da mesma forma, no que diz respeito à relação que existe entre o nível de educação e 

a utilização do m-commerce, verificou-se, tal como Chinn & Fairlie (2006), que, sendo que o 

ato de fazer compras está a tornar-se um processo relativamente fácil, intuitivo e 

automatizado, não exige elevados níveis de escolaridade.  

Relativamente às questões centrais de investigação, concluímos: 1) Assim como 

Hung et al. (2003), Teo & Pok (2003) e Schierz et al. (2010), as crenças normativas podem 

influenciar a adoção deste canal de compras. Ou seja, quanto maior for a informação 

recolhida junto dos grupos de referência, maior será a Intenção Utilização do M-commerce; 

2) Existe de uma relação direta entre as Motivações Utilitárias e a Intenção Utilização do M-

commerce. Os consumidores utilizam o m-commerce mais pelo facto de pouparem tempo e 

por ser rápido e fácil. Tal como a literatura verificou (Bhatnagar et al., 2000; Kolsaker et al., 

2004; Brengman et al.; 2005), o carácter utilitário é mais importante do que o lado hedónico 

para o consumidor do m-commerce. Observa-se, também, que as motivações hedónicas 
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influenciam negativamente a intenção de utilização do m-commerce; 3) Existe uma 

influência positiva da experiência de compra dos consumidores na intenção de utilização do 

m-commerce, tal como Karahanna et al. (1999) afirmaram, o aumento da experiência de 

compra leva a um aumento da intenção de utilização do m-commerce por parte do 

consumidor; 4) A satisfação é vista, não só como um fator de recomendação, mas, também 

de intenção de compra futura (Kassim & Abdullah, 2008), verificando-se, uma relação 

positiva entre a mesma e a intenção de utilização de m-commerce, na medida em que, quanto 

maior for a satisfação, maior é a intenção de utilização de m-commerce; 5) Contrariamente 

ao que Kim et al. (2009) evidenciaram, os consumidores de m-commerce não consideram 

que o m-commerce possa trazer benefícios, uma vez que não se verificou uma relação direta 

entre a intenção de utilização e os benefícios, ou seja, os utilizadores de m-commerce não 

são influenciados pelos benefícios percebidos quando pensam em utiliza-lo; 6) De acordo 

com o que foi possível observar na literatura, (Luo et al., 2010; Yang et al., 2013; Cocosila, 

2013), o m-commerce é visto como um canal de compras que acarreta mais incertezas e 

riscos o que leva a que o aumento do risco percebido leva à diminuição da intenção de 

utilização de m-commerce; 7) Relativamente ao processo de tomada de decisão, verificou-se 

que em todas as fases não existe uma influência na intenção e utilização do m-commerce, 

contrariamente ao que Holmes et al. (2013) propuseram; 8) Apesar do que seria esperado, 

não se averiguou uma relação direta entre complementaridade de canais, ou seja, os 

consumidores, apesar de utilizarem o dispositivo móvel na loja para procurar informação 

sobre os produtos ou comparar preços, não o utilizam como um complemento entre canais, 

não tendo uma ação influenciadora na intenção de utilização do m-commerce. 

Posto isto, podemos ainda referir que, tal como é possível verificar na literatura, o m-

commerce é, ainda, um meio de compras que acarreta muitas incertezas o que leva a que não 

seja um meio muito utilizado.  

7. Conclusões, Limitações e Trabalhos Futuros 
 

Neste capítulo serão discutidas as conclusões, as limitações e pistas para investigação 

futura. Inicialmente serão abordadas as respostas às perguntas de investigação lançadas na 

secção 1.2. Posteriormente, serão discutidas as conclusões do estudo, à posteriori serão 

apresentadas as limitações encontradas no desenvolvimento da investigação e, por fim, serão 

encontradas as pistas para investigação futura. 



 
 

MESTRADO EM CIÊNCIAS EMPRESARIAS   27 

 

Antes de abordarmos as conclusões deste estudo, achamos fundamental apresentar as 

respostas relativas às duas perguntas de investigação que levaram ao desenvolvimento desta 

investigação e a que nos propusemos a responder. 

Pergunta de Investigação 1: Qual o Perfil Sociodemográfico do consumidor através 

do mobile commerce? 

De acordo com o que foi possível observar na secção 5.1 e 5.2, o perfil de compra do 

utilizador do m-commerce é do sexo feminino, com idade compreendida entre os 18 e 24 

anos, possui um curso superior ou está a frequentar, são trabalhadores por conta de outrem 

ou estudantes, com rendimentos mensais entre os 1001€ aos 1500€ e com um agregado 

familiar composto por 3 indivíduos 

Por outro lado, apesar de indicarem que realizam compras, quando questionados qual 

o meio que utilizam para as fazer, verifica-se que utilizam maioritariamente o computador do 

que qualquer dispositivo móvel. Neste sentido, o valor gasto neste tipo de compras varia 

entre 26€ e 50€ e ainda 51€ e 100€. 

Os produtos mais frequentemente comprados são Bilhetes e Reservas de Avião e 

Roupa, Sapatos e Acessórios. Porém, não se verifica que exista uma frequência de compra 

através de um dispositivo móvel, uma vez que a grande maioria dos inquiridos não utiliza 

este meio para fazer compras. 

Pergunta de Investigação 2: Quais os antecedentes da Intenção de Utilização de 

mobile commerce? 

Através da análise da relação entre os fatores de compra e a intenção de utilização do 

mobile commerce na secção 5.4, podemos verificar que são as variáveis Satisfação, 

Motivações Utilitárias, Crenças Normativas, Experiência de Compra e Risco Percebido que 

mais influenciam a intenção de utilização do M-commerce. 

A Satisfação é a que mais peso apresenta, uma vez que quanto maior for a satisfação 

de um consumidor, maior será a sua intenção de utilização do m-commerce. As Motivações 

Utilitárias representam-se igualmente como uma variável que influencia bastante a intenção 

de utilização de m-commerce, sendo que os consumidores vêem-no como um método rápido 

e fácil. Relativamente à Experiência de Compra, esta permitiu verificar que quanto maior for 

a experiencia de um consumidor com este tipo de canal, maior será a sua intenção de utilizar 

o m-commerce. Por fim, o Risco Percebido, permitiu-nos concluir que os consumidores 

ainda acarretam muitas incertezas e riscos relativamente a este canal de compras, pelo que 

irá influenciar a intenção de utilização do m-commerce. 
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Por outro lado, também se pode identificar, mediante a análise da secção 5.5, que as 

variáveis Motivações Hedónicas, Benefício Percebido, todas as quatro fases do Processo de 

Tomada de Decisão e Complementaridade de Canais são as dimensões onde se verificou 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). No entanto, foi a dimensão 

Complementaridade de Canais que apresentou um maior valor estáticos, o que nos leva a 

concluir que será a dimensão que menos influência tem na intenção de utilização do m-

commerce. 

Esta investigação fornece uma contribuição extraordinária aos gestores de negócios 

online, bem como aos gestores de marketing, uma vez que espelha o comportamento de 

compra online através de um dispositivo móvel dos consumidores portugueses, 

nomeadamente, ao nível da influência das Crenças Normativas, Motivações de Compra, 

Experiência de Compra, Satisfação, Benefício Percebido, Risco Percebido, Processo de 

Tomada de Decisão e da Complementaridade de Canais na Intenção de Utilização do M-

commerce, o que poderá ser útil para a gestão, quer no presente quer no futuro. Foram 

também apresentadas características sociodemográficas importantes que auxiliam a tomada 

de decisão, nomeadamente o perfil, comportamentos e hábitos dos consumidores online 

através de um dispositivo móvel. Pretende-se que os gestores possam pegar neste e noutros 

estudos de modo a aumentar as motivações de compras, a satisfação, o beneficio percebido, 

a noção do processo de tomada de decisão, a complementaridade entre canais e reduzir o 

risco de modo a que seja possível aumentar a intenção de utilização do m-commerce por 

parte dos consumidores, e consequentemente as vendas online das suas organizações. 

No que diz respeito ao contributo para o conhecimento académico, o estudo reforça 

alguns resultados encontrados por outros autores, assim como contraria algumas conclusões 

de outros, oferecendo um conhecimento teórico específico sobre o comportamento de 

compra online através de um dispositivo móvel, dos consumidores Portugueses. 

Por fim, foi possível concluir que é a Satisfação que maior contribui para aumentar a 

Intenção de Utilização do M-commerce, contrariamente à Procura de Informação que é a que 

menos influência faz na Intenção de Utilização do M-commerce por parte dos consumidores. 

Foi também possível verificar que o risco diminui a intenção de utilização, bem como não se 

verificou uma relação direta entre a intenção de utilização e o benefício percebido. 

Verificou-se igualmente que a Experiência de Compra contribui para o aumento da intenção 

de utilização, que o m-commerce não é utilizado em atividades de pré-compra e que ainda é 

um meio para fazer compras que acarreta muitas incertezas e que, por isso mesmo, ainda se 

verifica pouca adesão a este canal.  
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Porém, todos os estudos apresentam limitações. A principal limitação que esta 

investigação apresentou foi a técnica do processo de amostragem utilizado. Esta limitação 

dificilmente conseguiria ser ultrapassada, uma vez que implica um esforço financeiro e de 

tempo, que envolveria fazer um estudo representativa de toda a população Portuguesa que 

efetua compras através de um dispositivo móvel. Devido a isto, as conclusões obtidas neste 

estudo, não poderão ser generalizadas, pois não nos pudemos esquecer que foi utilizada uma 

técnica de amostragem não probabilística. 

É, igualmente, pertinente deixarmos algumas linhas de investigação futuras, que se 

podem desenvolver a partir desta investigação.  

Havendo oportunidade e disponibilidade de recursos, seria interessante recorrer-se a 

uma técnica de amostragem probabilística possibilitando assim a generalização dos 

resultados obtidos. 

Neste sentido, poder-se-ia analisar o efeito moderador que o género tem na intenção 

de utilização do m-commerce, de modo a que seja possível desenvolver aplicações de acordo 

com as necessidades e utilidades de cada género. Por outro lado, seria interessante analisar o 

efeito moderador que outras variáveis sociodemográficas têm sobre a intenção de utilização 

de m-commerce. 

Com estes estudos, seria benéfico para todas as empresas que desenvolvem negócios 

no contexto digital, de modo a que possível fomentar e crescer este mercado.  
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ANEXOS 
Anexo A 

 
Tabela 2- Fiabilidade e estatísticas descritivas dos construtos/itens 

Construto/Itens Sub-construtos Componentes 
% da 

Variância 
KMO Valor-p 

Alfa de 

Cronbach 

 

Média 
Desvio 

Padrão 

Crenças Normativas   77,564 0,851 ,000 0,843   

X1  0,852     2,84 1,094 

X2  0,903     2,90 1,157 

X3  0,886     2,91 1,136 

Motivações Utilitárias   52,485 0,882 ,000 0,843   

X4  0,566     3,02 1,152 

X5  0,766     3,58 0,943 

X6  0,814     3,50 1,024 

X7  0,728     3,62 0,961 

Motivações Hedónicas   60,694 0,877 ,000 0,842   

X8  0,752     3,34 0,984 

X9  0,820     3,11 1,148 

X10  0,725     3,14 1,227 

X11  0,815     3,21 1,035 

Experiência de Compra   76,739 0,939 ,000 0,853   

X12  0,843     4,78 1,848 

X13  0,889     3,92 1,845 

X14  0,894     4,45 1,922 

X15  0,877     3,67 1,812 

Satisfação   66,351 0,911 ,000 0,837   

X16  0,769     3,36 0,973 

X17  0,817     3,36 1,001 

X18  0,857     3,52 0,939 

X19  0,823     3,61 0,843 

X20  0,804     3,54 0,897 

Benefício Percebido   72,329 0,890 ,000 0,829   

X21  0,816     3,56 0,978 

X22  0,879     3,44 1,023 

X23  0,855     3,19 1,035 

Risco Percebido   63,253 0,634 ,000 0,868   

X24  0,751     3,35 1,056 

X25  0,813     3,00 1,118 

X26  0,820     3,02 1,086 

Processo de Tomada de Decisão Procura de Informação  57,540 0,783 ,000 0,855   

X27  0,495     3,95 0,885 

 Revisão de Alternativas  49,493 0,780 ,000 0,845   

X28  0,728     3,74 0,878 

X29  0,778     3,78 1,025 

X30  0,711     3,61 0,948 

X31  0,677     3,65 0,949 

X32  0,776     3,20 1,131 

X33  0,787     3,31 1,182 

 Compra  71,152 0,886 ,000 0,842   

X34  0,895     3,48 1,014 

X35  0,862     3,55 0,985 

X36  0,769     3,60 0,960 

 Compra (Transação)  61,948 0,878 ,000 0,843   

X37  0,675     3,65 0989 

Complementaridade entre Canais   55,091 0,862 ,000 0,847   

X38  0,722     3,44 1,009 

X39  0,751     3,54 1,007 

X40  0,815     3,75 0,958 

X41  0,769     3,75 0,902 

X42  0,750     3,72 1,037 

X43  0,634     3,48 1,161 

Intenção de Uso de M-commerce   71,562 0,913 ,000 0,838   

X44  0,841     3,58 0,976 

X45  0,829     3,46 1,044 

X46  0,868     3,35 0,950 
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