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RESUMO 

Numa era em que a WWW se tornou uma ferramenta indispensável, é importante 

avaliar os seus impactos. No caso do comércio online, a WWW é uma plataforma 

essencial para conectar clientes e vendedores. A crescente utilização deste canal 

evidencia a necessidade de desenvolver websites usáveis, pois são cruciais no sucesso 

de um e-business. No entanto, não existe na literatura um consenso quanto às métricas, 

constructos e linhas orientadoras para avaliar a usabilidade em websites, sendo também 

limitada a existência de estudos empíricos que avaliem o impacto da usabilidade no 

comportamento do consumidor. Este estudo pretende em primeiro lugar identificar e 

validar empiricamente os constructos de usabilidade mais relevantes propostos na 

literatura antecedente. Em segundo lugar compreender de que forma a usabilidade tem 

impacto no comportamento do consumidor, aplicando o teste a um caso real – o da 

Ticketline. Para atingir estes objetivos, é desenvolvido um modelo teórico com base em 

modelos anteriores, onde foram realizadas algumas adaptações de forma a avaliar o 

impacto individual de cada constructo da usabilidade na Satisfação e consequentemente 

na Intenção de Uso. Foram também analisadas neste estudo as redes nomológicas 

estabelecidas entre os constructos da usabilidade em websites. Os resultados obtidos 

salientam o Conteúdo Relevante e Legibilidade como os fatores com maior impacto na 

Satisfação, e descobriram ainda a sua influência indireta na Intenção de Uso. Por fim 

são ainda fornecidas implicações teóricas e práticas que podem ajudar a Ticketline na 

compreensão do comportamento dos consumidores e na consequente tomada de 

decisões no seu website. 

Palavras-Chave: Website, Usabilidade, Comércio Eletrónico, Comportamento do 

Consumidor. 
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ABSTRACT 

We live in an era in which the web has become an indispensable tool and so it is 

important to analyse its impacts. When it comes to electronic commerce the web is 

an essential platform for both consumers and sellers. This exponential growth has 

showed the need to develop usable websites for they are crucial in a successful online 

business (e-business). Despite its acknowledged importance there isn't a consensus 

about the metrics, constructs and guidelines for the usability of websites. There is also a 

shortage of empirical studies that analyse the impact of the usability in the behaviour of 

the online consumer. This study aims to identify and empirically validate the more 

relevant constructs of usability used in the precedent literature. On the other hand, this 

study also aims to understand how this usability can impact the consumer's behaviour 

by applying the results on a real case study - Ticketline. To accomplish this goal, a 

theoretical model will be developed based on previous models, with some adaptations, 

so that the individual impact of each of the constructs can be analysed - first when it 

comes to Satisfaction and then to the Intention to Use.  The nomological networks that 

are established between the constructs of usability on websites were also deliberated in 

this study.  The results showed that the categories Relevant 

Content and Readability were the factors that had more impact on Satisfaction and they 

had also indirectly influenced Intention to Use. Lastly it is expected that this study 

facilitates guidelines and useful information that help the development of more usable 

websites thus enriching the users' online buying experience, in particular, Ticketline 

costumers.  

Keywords: Website, Usability, E-Commerce, Consumer Behaviour. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização do Tema 

“A World Wide Web (WWW) e a Internet foram dois dos mais importantes 

desenvolvimentos da Informação Tecnológica desde 1990 e que permitiram às 

organizações a capacidade de expandir os seus negócios através do comércio 

eletrónico.” 

In Kailani e Kumar (2011), p.76 

A Internet registou um acentuado crescimento após o aparecimento da WWW, alterando 

a forma como as pessoas passaram a comunicar. Estes progressos revolucionaram ainda 

o acesso à informação, entretenimento, publicidade, banca e educação (Samiee, 1998). 

Tanto a nível pessoal como a nível empresarial as transformações provocadas pela 

WWW, não se ficaram por aqui. Abriram-se as portas do comércio global, que passou a 

dispor de mais um canal estratégico para comercializar bens e serviços e possibilitou o 

acesso a novos mercados. Em Portugal, o comércio eletrónico (CE) tem registado um 

aumento de consumidores nos últimos anos (v. Anexo I). Com base nos dados do 

Barómetro do Comércio Eletrónico em Portugal (ACEPI/Netsonda, 2014), relativos ao 

1º Trimestre de 2014, o volume de vendas online aumentou 82% nos websites 

inquiridos, em comparação com período homólogo. Segundo o mesmo estudo os 

bilhetes de Música, Desporto e Outros representam 16% do total de produtos vendidos, 

registando um crescimento face ao período anterior. Dadas estas alterações, novas 

oportunidades e regras surgem neste novo paradigma do marketing (Schubert e Selz, 

1999), sendo imperativo para as empresas acompanharem esta mudança digital, 

inovando na forma de comunicação e estruturação dos modelos de negócio. Atualmente, 

qualquer tipo de negócio tem disponíveis informações na Internet sobre os seus
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produtos ou serviços (Kailani e Kumar, 2011) e são cada vez mais as empresas que 

apostam na WWW como um meio potencializador das vendas. A venda de bilhetes 

eletrónicos é um bom exemplo da multiplicidade dos negócios e-commerce. O canal 

online é normalmente usado por empresas que comercializam bilhetes de viagens, 

eventos desportivos, concertos de música, filmes entre outras (Karami, 2006). Neste 

trabalho iremos focar-nos no mercado da venda de bilhetes online para concertos e 

eventos, pois verifica-se uma tendência crescente na recetividade dos portugueses ao 

CE, bem como na importância dada ao lazer. A relevância do lazer na sociedade atual é 

notória quando observarmos o crescente interesse dado pelos portugueses aos 

espetáculos ao vivo. Segundo o Inquérito aos Espetáculos ao Vivo (INE/Pordata, 2013), 

entre 2000 e 2010, o número de pessoas em Portugal que assistiram a estes espetáculos 

mais do que triplicou (v. Anexo II). O número de bilhetes vendidos e as receitas de 

bilheteira de espetáculos ao vivo também aumentaram exponencialmente entre 2000 e 

2010 (INE/Pordata, 2013). Contudo, em 2011 verificou-se uma grande quebra em 

ambas as variáveis (v. Anexo III). Esta quebra pode estar relacionada com a grave crise 

nacional que tem afetado o consumo das famílias. Quanto ao sector da bilhética a nível 

mundial, este registou em 2013 dados bastante positivos, com as principais empresas de 

bilhética a registarem um crescimento das suas receitas (Ticketing Report 2014, 2014). 

A Ticketmaster
1
 registou um crescimento de 2% em 2013. Já a CTS Eventim

2
 teve um 

aumento de receitas de 16,5% em 2013 face ao ano anterior. Este crescimento 

verificado no sector pode ser atribuído em grande parte à aposta no canal online, que no 

caso de uma das líderes europeias de bilhética, como a See Tickets representou no 

último ano 97% das vendas totais (Ticketing Report 2014, 2014). Segundo Tim 

                                                 
1
 Empresa líder a nível mundial em venda de bilhetes para eventos. 

2
 Empresa líder na venda de bilhetes para entretimento a nível europeu. 
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Banfield (Ticketing Report 2014, 2014), as grandes vantagens da aplicação do e-

commerce neste sector prendem-se com a facilidade e rapidez de compra que 

consequentemente provocam um aumento da procura de bilhetes. No panorama 

nacional, destacam-se três empresas: Ticketline, Blueticket e Bilheteira Online. Porém, 

o cenário português é um pouco diferente da tendência a nível mundial. Apesar das 

vendas online serem crescentes, em Portugal apenas representam 15-20% do total dos 

bilhetes vendidos (Ticketing Report 2014, 2014). A maioria das vendas efetuadas 

continua a ser realizada em pontos de venda físicos como a Fnac, Worten e El Corte 

Inglés. Apesar dos bons resultados verificados, as empresas do sector atravessam vários 

desafios. Atualmente, a bilhética assiste a uma transição para um modelo de negócio 

cada vez mais digital, dada a necessidade de reajustar a oferta com as novas 

necessidades dos clientes. Para além das plataformas e-commerce de venda de bilhetes, 

as empresas têm apostado na melhoria da experiência dos utilizadores quer em desktop, 

quer noutros dispositivos como smartphones e tablets. (Ticketing Report 2014, 2014). 

1.2. A problemática da Usabilidade 

A tendência crescente de utilização da Internet como um canal de compras e vendas, 

reforça a necessidade de conhecimento dos comportamentos de compra online dos 

consumidores (Wolfinbarger e Gilly, 2001). Por outro lado, dado o aumento da 

competição, torna-se igualmente pertinente efetuar uma avaliação dos websites (Nielsen 

e Loranger, 2006), tendo por objetivo compreender quais os fatores determinantes para 

o consumidor. Vários fatores podem afetar a capacidade de um website atrair ou manter 

utilizadores e facilitar as transações online, sendo neste contexto que a usabilidade tem 

vindo a aumentar a sua importância (Nielsen, 2000a; Flávian et al., 2006; Wang e 

Senecal, 2007). Para o sucesso de um negócio e-business é crucial desenvolver um 
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website usável (Lee e Kozar, 2012), bem como responder a critérios ao nível do design 

dos mesmos (Nielsen, 2000a). O design do website assume grande destaque na 

literatura, sendo determinante nas intenções de revisitar o website e compra online 

(Casaló et al., 2008; Nielsen, 2000a;Venkatesh e Agarwal, 2006; Hill, 2001; Klein, 

1998). Dada a influência da usabilidade na performance de um website, é necessário que 

haja um conhecimento completo da usabilidade (Belanche et al., 2012). Estudos de 

Human-Computer Interaction (HCI) têm tentado chegar à definição de usabilidade de 

websites, existindo várias teorias, guias e métricas (Lee e Kozar, 2012). Por seu lado, os 

investigadores de Information Systems (IS) têm proposto modelos teóricos que visam 

estudar a relação entre a usabilidade e o comportamento e perceções do consumidor 

(Lee e Kozar, 2012). Apesar de todos os esforços realizados, não existe um consenso 

quanto à definição, aos constructos, métricas e dimensões que podem ser usados para 

definir e avaliar a usabilidade de um website (Ferré et al., 2001; Lee e Kozar, 2012). 

Ainda assim, é possível encontrar na literatura vários estudos que fornecem modelos 

teóricos de usabilidade que possibilitam compreender a importância da mesma no 

contexto da WWW (Agarwal e Venkatesh, 2002; Kim et al., 2002; Palmer, 2002).  

1.3. Objetivos e Questão de Investigação 

O presente estudo foca-se no desenvolvimento de um modelo de usabilidade em 

websites baseado nos modelos apresentados por Lee e Kozar (2012) e Belanche et al. 

(2012). Este estudo propõe-se a responder à seguinte questão de investigação:  

 Quais as dimensões da usabilidade em websites que influenciam as perceções e 

comportamentos dos consumidores online? 

Assim, a presente investigação propõe-se a realizar os seguintes objetivos: (1) 

identificar e validar empiricamente constructos de usabilidade em websites com base em 
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estudos anteriores; (2) compreender de que forma estes fatores de usabilidade afetam o 

comportamento do utilizador (nomeadamente a Satisfação e Intenção de Uso) através 

da construção e teste de um modelo a um website em específico. Por fim, espera-se que 

a aplicação do estudo a um caso real, permita perceber a grande importância da 

usabilidade no sucesso de um B2C, encontrando linhas orientadoras e informações úteis 

que possibilitem a construção de websites mais usáveis centrados na satisfação e 

experiência dos consumidores. Este trabalho está organizado da seguinte forma: o 

capítulo 2 apresenta uma discussão da literatura existente sobre a usabilidade e variáveis 

explicativas. O capítulo 3 descreve o modelo de investigação e as hipóteses 

desenvolvidas. No capítulo 4 refere-se a metodologia utilizada. No capítulo 5 encontra-

se a apresentação do caso, seguido do capítulo 6 onde é apresentada a análise do 

modelo. Por último, no capítulo 7 são discutidos os resultados e no capítulo 8 são 

apresentadas as conclusões, limitações do estudo e contributos para trabalhos futuros. 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Usabilidade 

Apesar de amplamente usado, o conceito da usabilidade não reúne um consenso quanto 

à sua definição, dada a sua aplicação a múltiplos contextos (Lee e Kozar, 2012). Para 

muitos autores a usabilidade está associada à qualidade do website (Cheung e Lee, 

2005), enquanto para outros está intimamente relacionada com o design do mesmo 

(Nielsen, 2000a), e para outros com a interação decorrente do uso do website (Palmer, 

2002; Agarwal e Venkatesh, 2002). O conceito da usabilidade é objeto de estudo tanto 

na literatura da HCI (Palmer, 2002), bem como da literatura de IS (Venkatesh e 

Agarwal, 2006). Na HCI, a usabilidade assume um papel fundamental e é a chave para 

implementar e construir com sucesso uma variedade de sistemas computacionais, 
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incluindo websites (Agarwal e Venkatesh, 2002; Nielsen, 2000a; Palmer, 2002; Lee e 

Kozar, 2012). Segundo Olson e Olson (2003), a HCI refere-se ao estudo da interação 

das pessoas com a tecnologia computacional. A abordagem da HCI, sendo mais focada 

na área da engenharia, fornece uma avaliação objetiva da qualidade e design do website 

(Lee e Kozar, 2009) e ajuda a perceber como criar artefactos mais utilizáveis 

(Venkatesh e Agarwal, 2006). Já na IS, os investigadores sugerem que a usabilidade de 

um website não tem implícito apenas um carácter objetivo, estando também relacionado 

com as perceções subjetivas dos utilizadores relativamente à sua interação com websites 

(Agarwal e Venkatesh, 2002; Palmer, 2002). Deng e Poole (2010) dão especial 

importância à HCI, pois na literatura existente sobre o tema e baseando-se em vários 

estudos sobre o processo cognitivo dos utilizadores, afirmam ser possível encontrar 

linhas orientadoras de forma a desenvolver websites usáveis. A Usabilidade é também 

definida como um atributo de qualidade (Cheung e Lee, 2005; Ladhari, 2010) e que está 

intimamente relacionado com a facilidade de uso de algo (Nielsen e Loranger, 2006). 

Nielsen (1993) teve um contributo muito importante na definição da usabilidade ao 

apresentar métricas que permitem quantificar este conceito. Assim, propôs o que 

considerava ser os cinco princípios da usabilidade: a aprendizagem, ou seja um sistema 

deveria ser fácil de compreender para permitir um uso rápido, a eficiência, a fácil 

memorização da utilização, a propensão a erros (deveria existir uma baixa taxa de erros 

nos sistemas) e ainda a satisfação na utilização. A definição apresentada pela 

International Organization for Standardization (ISO) é também bastante citada na 

literatura. Segundo a norma ISO 9241-11 usabilidade pode ser definida “na medida em 

que um produto pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos 

específicos com eficácia, eficiência e satisfação num contexto específico.” 
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(International Organization for Standardization, 1998, p.6). A eficácia pode ser 

entendida como a precisão com que os utilizadores atingem um objetivo específico, a 

eficiência com o esforço e recursos utilizados para alcançar o objetivo e a satisfação 

com o conforto e atitude positiva face à utilização do produto (International 

Organization for Standardization, 1998). 

2.2. Relevância da Usabilidade no contexto web e do e-commerce 

Nos últimos anos temos assistido à consolidação da WWW como uma interface 

essencial, bem como ao rápido crescimento do mercado do CE ou e-commerce
3
 (Kailani 

e Kumar, 2010, Whitehead, 2006).  

O conceito de CE assenta em websites que permitem a venda de bens, serviços e 

informações entre as empresas e os consumidores, que se tornou conhecido por 

business-to-consumer (B2C) e-commerce (Wen et al., 2001). O B2C
4
 e-commerce pode 

ser entendido como a capacidade dos consumidores comprarem produtos e serviços 

online usando a tecnologia da Internet e infraestruturas associadas (Olson e Olson., 

2000). Os espaços eletrónicos ou websites onde os consumidores podem fazer as suas 

compras a partir dos seus computadores de casa, podem ser designados por lojas online 

ou e-stores (Yesil,1997 em Chen., 2010), e temos assistido nos últimos anos ao seu 

aparecimento em massa. Porém, a presença online apenas mediante um website, deixou 

de garantir visitas (Van der Geest e Spyridakis, 2000). Hoje em dia os consumidores 

têm diferentes competências e habilidades no uso da Internet, o que cria a necessidade 

de aliar a facilidade de uso dos websites à sua atratividade e design (Belanche et al., 

                                                 
3 E-commerce: “a transação de bens e serviços entre computadores mediados por redes informáticas, sendo que 

o pagamento ou entrega dos produtos transacionados não terá de ser, necessariamente, feito eletronicamente” 

(Cfr.Eurostat (2002) in Manual de Comércio Eletrónico, 2004, p.15)   
4
 Business-to-Consumer: “secção de retalho do comércio eletrónico e caracteriza-se pelo estabelecimento de 

relações comerciais eletrónicas entre as empresas e os consumidores finais. O estabelecimento deste tipo de 

relações pode ser mais dinâmico e mais fácil, mas também mais esporádico ou descontinuado” (Manual de 

Comércio Eletrónico, 2004, p.20)   
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2012). Assim, a usabilidade ganha um especial destaque no contexto online, pois é a 

chave no desenvolvimento do CE (Flavián et al., 2006) e pode promover uma atitude 

positiva e aumentar o tráfego para o website, maiores taxas de retorno e possíveis 

compras (Casaló et al., 2008; Lee e Kozar, 2012; Nielsen, 2000a; Hill, 2001; Belanche 

et al., 2012; Green e Pearson, 2009, Venkatesh e Agarwal, 2006; Becker e Mottay, 

2001; Song e Zahedi, 2005). Como refere Nielsen (2000a, p.9), “ A usabilidade rege a 

web. Simplesmente, se um cliente não encontrar um produto, então ele ou ela não o vai 

comprar”. Para reforçar a importância da usabilidade em websites B2C, Nielsen e 

Loranger (2006) referem que, dada a grande variedade, se os websites não forem 

usáveis, o utilizador pode facilmente aceder a outro que corresponda às suas 

necessidades. Por fim, a usabilidade é ainda essencial no CE pois reduz os custos de 

desenvolvimento, suporte e manutenção (Donahue, 2001; Lee e Kozar, 2009).  

2.3. Visão geral dos modelos teóricos de usabilidade em websites 

O desenvolvimento de um modelo teórico para a usabilidade de websites é crucial para 

(1) compreender a influência da usabilidade sobre a perceção dos consumidores online, 

(2) fornecer diretrizes para proceder ao seu design e (3) disponibilizar as métricas 

necessárias para proceder à avaliação da usabilidade possibilitando a comparação com a 

concorrência (Lee e Kozar, 2009). Na tabela 2-1 resumimos alguns estudos de modelos 

teóricos de usabilidade em websites 

 

 

 

. 
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Tabela 2-1 – Modelos teóricos de Usabilidade de Websites 

 

Autores Objetivos do Estudo Teoria Adotada Constructos de usabilidade de 

Websites 

Becker e 

Mottay 

(2001) 

Examinar os fatores que 

afetam a usabilidade global 

do website 

Modelo de 

Avaliação da 

Usabilidade 

Design, Consistência, 

Navegabilidade, Serviço ao 

Cliente, Confiança,  Segurança, 

Informação e Conteúdo. 

Kim et al. 

(2002) 

Propôr métricas que 

permitam medir a 

qualidade arquitetónica de 

e-business 

Modelo de 

Qualidade 

Arquitetónica 

Firmeza, Conveniência da 

pesquisa, Prazer do Utilizador, 

Comunicação  e Completude do 

Conteúdo. 

Venkatesh 

e Agarwal 

(2006) 

Estudar o efeito da 

usabilidade em websites no 

comportamento no uso e 

intenção de compra. 

MUG e TAM Conteúdo, Facilidade de Uso, 

Promoção, Emoção e Feito para 

o Meio. 

Downing 

e Liu 

(2011) 

Identificar e propor fatores 

de usabilidade de websites 

Avaliação de 

Usabilidade em 

Website 

 

Conteúdo, Facilidade de uso, 

Identidade, Tempo de Espera, 

Feito para o Meio, Capacidade 

de Resposta, Emoção e 

Confiança. 

Lee e 

Kozar 

(2012) 

Identificar dimensões 

comuns da usabilidade de 

websites e o seu efeito nas 

intenções de compra. 

n.i. Aprendizagem, Consistência, 

Navegabilidade, Suporte, 

Simplicidade, Interatividade, 

Telepresença, Credibilidade, 

Conteúdo Relevante e 

Legibilidade. 

Palmer 

(2002) 

Identificar elementos e 

métricas de usabilidade 

para websites e o seu 

impacto na satisfação, taxa 

de retorno e frequência de 

uso do website 

n.i. Tempo de download, 

Navegabilidade, Conteúdo do 

site, Interatividade e Capacidade 

de resposta. 

n.i.- não identificado no estudo 

MUG - Microsoft Usability Guidelines; TAM - Modelo de Aceitação Tecnológica. 

 

Apesar do contributo precioso que os estudos anteriores fornecem para a compreensão 

da usabilidade, continua a ser necessário propor modelos teóricos alternativos, que 

permitam uniformizar a grande variedade de definições e resolve os problemas de 

inconsistência encontrados (Lee e Kozar, 2012). 
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2.4. Revisão dos constructos de usabilidade em websites  

Torna-se relevante explorar a usabilidade no contexto do e-commerce, e definir 

instrumentos comuns que a avaliem (Downing e Liu, 2011), dada a importância no 

comportamento do consumidor (Lee e Kozar, 2012). Casaló et al. (2008) enumeram 

como fatores determinantes da usabilidade em websites a simplicidade, facilidade de 

compreensão, facilidade de navegação, controlo nas ações e rapidez na procura. Becker 

(2002) propõe uma abordagem da usabilidade numa perspetiva mais global 

identificando vários constructos e.g. a navegabilidade, consistência do design, 

personalização, desempenho, confiabilidade e segurança, conteúdo, acessibilidade e 

satisfação do cliente. Nos estudos realizados por Nielsen (2000a) este reforça a 

importância de um design simples do website e identifica várias dimensões com 

influência na usabilidade: navegação, consistência, tempo de resposta, credibilidade e 

conteúdo. Gehrke e Turban (1999), propõe vários fatores para medir a usabilidade 

dispondo em cinco grupos: a segurança, velocidade a carregar uma página, conteúdo, 

navegação eficiente e por fim o foco no consumidor, ou seja dar o suporte necessário 

para corresponder às necessidades do utilizador. No estudo levado a cabo por Lin et al. 

(1997), a consistência, flexibilidade, aprendizagem, compatibilidade, mínimo de ações, 

mínimo esforço requerido e orientação para o utilizador são alguns dos fatores 

sugeridos. Estudos de IS, como o de Loiacono et. al., (2007), salientam constructos 

relacionados com as perceções subjetivas – apelo emocional, apelo visual e confiança –  

como fatores mais objetivos,  facilidade de compreensão, tempo de resposta, imagem 

consistente, informação trabalhada. Eighmey e McCord (1998), encontraram vários 

fatores importantes para avaliar a experiência dos utilizadores em websites, 

classificando-os em grupos. A clareza do propósito, a credibilidade, fácil de ler, valor 
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do entretimento, envolvimento dos utilizadores e da informação são alguns das 

dimensões enumeradas. Ferré et al. (2001), identificam cinco atributos da usabilidade: 

satisfação, aprendizagem, eficiência, taxa de erros e retenção de usuários ao longo do 

tempo. Após a revisão, é possível constatar fatores comuns em diversos estudos, no 

entanto cada autor propõe constructos de usabilidade de websites com terminologia e 

objetivos diferentes (Ferré et al., 2001). 

“As possíveis razões para tais diferenças são (1) definirem usabilidade em 

websites de forma diferente (algumas pessoas consideram usabilidade de 

websites igual à qualidade global do site, enquanto outros tratam-na como a 

qualidade do design do mesmo (2) limitarem o âmbito de utilização do site com 

base nos seus limites teóricos ou orientações (e.g., MUG), e (3) os 

investigadores de diferentes disciplinas definirem usabilidade do site de forma 

diferente, dependendo dos objetivos a alcançar (e.g., aumentar a permanência 

do consumidor, satisfação, lealdade, atitude positiva, intenção de compra, 

confiança, ou o sucesso de um e-business).”  

   In Lee e Kozar, (2012), p. 452. 

No estudo conduzido por Lee e Kozar (2012), apesar das diversas abordagens 

existentes, foi possível identificar um grupo de dez constructos finais utilizados com 

base em constructos referidos na literatura com diferentes nomenclaturas, mas 

conceptualmente semelhantes. 

2.5. Relação dos constructos com as perceções dos utilizadores 

Vários estudos analisam a relação entre os constructos da usabilidade em websites e o 

comportamento e perceções do consumidor (Lee e Kozar, 2012, Kim et al., 2002, 

Venkatesh e Agarwal, 2006) . Lee e Kozar (2012) enumeram variáveis onde é possível 
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identificar essa relação tais como a (1) atitude em relação ao website (Holden e Rada, 

2011; Wang e Senecal, 2007); (2) intenção (uso, visitar, comprar) (e.g. Belanche et al., 

2012; Palmer, 2002, Éthier et al., 2008; Wang e Senecal, 2007; Nielsen, 2000a), (3) 

ação (e.g. Palmer, 2002; Nielsen, 2000a; Venkatesh e Agarwal, 2006; Casaló et al., 

2008), e (4) outros como a satisfação (e.g. Belanche et al., 2012; McKinney et al., 2002; 

Palmer, 2002; Casaló et al., 2008; Flavián et al., 2006) e lealdade (e.g. Casaló et al., 

2008; Flavián et al., 2006). 

A usabilidade é ainda fundamental nas perceções dos consumidores, pois ajuda a 

diminuir a incerteza associada às transações online, reforçando o seu efeito na 

Satisfação e Intenção de uso de um website (Belanche et al., 2012). Como resultado, as 

empresas investem grandes quantias a melhorar a qualidade dos seus websites, na 

esperança de uma correlação positiva entre a qualidade e as compras dos clientes nas 

suas lojas online (Lee e Kozar, 2012). Este facto salienta a importância de perceber 

quais as variáveis chave que permitem alcançar comportamentos rentáveis por parte dos 

consumidores (Casaló et al., 2008). 

CAPÍTULO 3 – MODELO DE INVESTIGAÇÃO 

Com o objetivo de estudar qual o impacto dos fatores da usabilidade no comportamento 

dos consumidores online, tendo por base o modelo de Lee e Kozar (2012) e Belanche et 

al. (2012) foi possível desenvolver o modelo conceptual deste trabalho. A escolha do 

primeiro modelo, deve-se o fato deste identificar uma vasta amostra de constructos e 

considerar as relações estabelecidas entre os mesmos fornecendo uma base de 

entendimento mais completa. No entanto, o modelo de Lee e Kozar (2012) estuda o 

impacto dessas dimensões no comportamento do consumidor num todo, não 

especificando o contributo individual na Intenção de uso e Satisfação. No modelo de 
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Belanche et al. (2012) é estudado o efeito da usabilidade nestas duas variáveis, onde 

foram encontradas evidências da influência apenas de forma indireta na Intenção de 

Uso. Neste estudo, optou-se por não relacionar as dimensões da usabilidade diretamente 

com este constructo. Assim, foram realizadas adaptações aos modelos originais, com 

vista à concretização do objetivo estabelecido. O modelo representado na Figura 3-1 

melhora o entendimento das relações estabelecidas entre as variáveis. 

Figura 3.1 – Modelo de Investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Interatividade 

Um serviço interativo é um aspeto importante das lojas online. (Jarvenpaa e Todd, 

1997). A interatividade (INT) pode ser definida como a capacidade de um website 

conseguir comunicar com os seus utilizadores (Lee e Kozar, 2012). Quantos mais 

recursos interativos disponibilizar o website, mais necessidades dos utilizadores serão 

satisfeitas (Åberg e Shahmehri, 2000). Por outro lado, esta é uma característica 
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importante no design do website (Palmer, 2002), pois permite a sua personalização em 

termos estéticos e de conteúdo, o que facilita o acesso à informação em menos tempo, 

representado um aumento de valor percebido para o utilizador (Venkatesh e Ramesh, 

2006). Ariely (1998) refere ainda que a Interatividade de um website é fundamental pois 

impulsiona mais conhecimento, conforto, Satisfação e confiança ao utilizador, enquanto 

Jarvenppa e Todd (1997), referem a sua importância na utilização da internet e na 

compra de bens e serviços online. Lee e Kozar (2012) referem ainda o seu impacto 

positivo na Telepresença. Consequentemente, as hipóteses sugeridas são: 

H1a: A Interatividade do website é positivamente relacionada com a Satisfação. 

H1b: A Interatividade é positivamente relacionada com a Telepresença. 

3.2. Suporte 

O Suporte (SUP) pode ser definido pela presença de informação adicional e 

mecanismos de suporte disponíveis que possibilitam o uso do website (Lee e Kozar, 

2012). Segundo Palmer (2002), a disponibilidade de resposta por parte da administração 

dos websites é também uma característica que define esta variável. O website deve 

possibilitar uma interface de comunicação ao utilizador para o esclarecimento de 

dúvidas comuns e ainda a oportunidade de enviar novas questões e feedback que surja 

durante a utilização do mesmo (Downing e Liu, 2011; Evans e Wurster, 2000; Kim et 

al, 2002; Schubert e Selz, 1999). Desta forma o suporte pode influenciar as relações 

estabelecidas entre os utilizadores e o website. Para além desta relação, foram 

encontrados na literatura resultados que mostram a influência do Suporte na 

Interatividade (Lee e Kozar, 2012) Esta dimensão é considerada fundamental para a 

realização de compras online pelos utilizadores (Jarvenpaa e Todd, 1997). Propõem-se 

as hipóteses: 
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H2a: O Suporte do website é positivamente relacionado com a Satisfação. 

H2b: O Suporte do website é positivamente relacionado com a Interatividade. 

H2c: O Suporte do website é positivamente relacionado com a Telepresença. 

3.3. Navegabilidade 

A Navegabilidade (NAV) é referida por vários autores como um fator fundamental da 

usabilidade (Nielsen, 2000a, Lee e Kozar, 2012; Barnes e Vidgen, 2002; Becker, 2002; 

Nah e Davis, 2002). Palmer (2002) sugere ainda que esta dimensão é essencial para o 

sucesso de um website. A navegabilidade permite aos utilizadores aceder à informação 

que estão à procura de uma forma mais fácil (Machilis, 1998). De acordo com 

Venkatesh (2000), a Navegabilidade está também relacionada com o nível de tempo e 

esforço requerido para executar tarefas específicas. Torna-se assim essencial para as 

empresas providenciarem no seu website uma estrutura que permita corresponder às 

necessidades dos utilizadores, com o mínimo tempo despendido, de forma a aumentar a 

Satisfação e Intenção de uso dos mesmos. Por outro lado, ao melhorar a facilidade de 

navegação no website, é possível que a Telepresença percebida pelos utilizadores 

aumente (adaptado de Lee e Kozar, 2012). Assim, definem-se as seguintes hipóteses: 

H3a: A Navegabilidade está positivamente relacionada com a Satisfação. 

H3b: A Navegabilidade está positivamente relacionada com a Telepresença. 

3.4. Conteúdo Relevante 

Refere-se à pertinência do Conteúdo do website (CONT) e à atualização do mesmo 

(Downing e Liu, 2011; Lee e Kozar, 2012). Downing e Liu (2011), acrescentam a 

integridade e confiabilidade das informações contidas no website como características 

intrínsecas desta variável. A qualidade e variedade do conteúdo da informação 

disponível são também chaves importantes que afetam o consumo online (Jarvenpaa e 
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Todd, 1997). Becker (2002) refere ainda que esta dimensão também pode ser entendida 

como uma tradução correta e completa do Conteúdo do website nas línguas nativas, 

incluindo todas as mensagens, instruções, botões, links, suporte de ajuda e resultados de 

pesquisa. Palmer (2002) encontrou ainda nos seus estudos evidências entre o Conteúdo 

e a Satisfação. Sugere-se a seguinte hipótese: 

H4: O Conteúdo Relevante é positivamente relacionado com a Satisfação. 

3.5. Aprendizagem 

A Aprendizagem (APR) está relacionada com os recursos disponíveis capazes de 

proporcionar ao utilizador a aquisição de novos conhecimentos ou habilidades durante o 

uso do website (Zhang et al, 2000). A facilidade com que se aprende a maioria das 

funcionalidades e a proficiência com que se conclui as tarefas (Ferré et al., 2001; Lee e 

Kozar, 2012), aumentam a Satisfação dos utilizadores do website, pois estes querem 

realizar as mesmas tarefas com o menor esforço possível (Zhang et al, 2000). Assim, os 

website devem ser bem projetados e disponibilizar interfaces organizadas, que permitam 

aos utilizadores mais facilmente memorizarem e explorarem o mesmo (Lin e al., 1997). 

Assim é possível formular a seguinte hipótese: 

H5: A Aprendizagem é positivamente relacionada com a Satisfação. 

3.6. Credibilidade 

Apesar da grande recetividade ao EC, ainda existem muitas pessoas que não estão 

dispostas a tomar decisões de compra baseadas na informação disponível online (Åberg 

e Shahmehri, 2000), sendo a Credibilidade (CRE) um dos grandes obstáculos ao EC 

(Nielsen, 2000a). Dados os inúmeros casos de fraudes e pirataria online, os 

consumidores precisam de mais atributos que os façam sentirem-se confiantes na 

disponibilização de dados pessoais (Belanche et al., 2012). De facto, esta dimensão está 
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intimamente ligada à privacidade e segurança percebida pelo utilizador do website, bem 

como à confiança no mesmo enquanto está a navegar (Lee e Kozar, 2012). Contudo a 

confiança do utilizador pode ser afetada por fatores externos, como a força da marca, 

experiências anteriores dos utilizadores, e toda a comunicação gerada pela marca, media 

e através do passa-a-palavra (Barnes e Vidgen, 2002). Assim, a confiança nos conteúdos 

de um website de EC facilita a perceção de baixo risco, facilitando a otimização das 

decisões, e contribuindo para níveis positivos de Satisfação e intenção de compra nos 

mesmos (Cheung e Lee, 2005). Sugere-se a seguinte hipótese: 

H6: A Credibilidade é positivamente relacionada com a Satisfação. 

3.7. Telepresença 

Como referem Lee e Kozar (2012, p. 461), a Telepresença (TEL) pode ser definida 

como o “sentido de presença a um ambiente virtual criado pelo computador ou meio de 

comunicação”. Becker (2002) definiu esta variável na sua vertente de personalização de 

um website de forma a atender às necessidades particulares e considerações culturais 

dos utilizadores. A personalização por sua vez favorece o desenvolvimento de uma 

relação unilateral com os utilizadores do website, e é essencial para estudar as reações 

face ao mesmo (Eighmey e McCord, 1998). Propõe-se a hipótese: 

H7: A Telepresença é positivamente relacionada com a Satisfação. 

3.8. Consistência 

A Consistência (CON) baseia-se na localização coerente dos objetos ao longo das 

diversas páginas (Becker, 2002). O autor refere também que a aparência comum (barras 

de navegação, ajuda, links) deve verificar-se em todos os websites a nível local. 

Reforçando a ideia anterior, Huang (2003) refere que a consistência pode ser definida 

como o uso do mesmo layout. Vários autores referem que manter a consistência ao 
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longo do website é a primeira regra de ouro no desenho da interface (Nielsen, 2000a; 

Shneiderman, 1998). Lin et al. (2010), refere que na HCI a Consistência é reconhecida 

como uma dimensão capaz de melhorar a performance e Satisfação dos utilizadores. É 

ainda possível encontrar na literatura relações positivas estabelecidas entre a 

Consistência e a Navegabilidade (Nielsen, 2000a; Lee e Kozar, 2009), a facilidade em 

ler o que se procura (i.e. Legibilidade) e a fácil Aprendizagem da utilização dos recursos 

do website (Lee e Kozar, 2012). Desta forma, são propostas as hipóteses: 

H8a: A Consistência é positivamente relacionada com a Satisfação. 

H8b: A Consistência é positivamente relacionada com a Navegabilidade. 

H8c: A Consistência é positivamente relacionada com a Aprendizagem. 

H8d: A Consistência é positivamente relacionada com a Legibilidade. 

3.9. Simplicidade 

A Simplicidade (SIM) do website reside na capacidade do mesmo fornecer o mínimo 

conteúdo e funções necessários a um website (Lee e Kozar, 2012) e que o mesmo seja 

de fácil utilização quer para utilizadores frequentes, quer para novas visitas (Schubert e 

Selz, 1999). Esta dimensão para além de tornar o website mais apelativo, torna-o mais 

rápido (Rosen e Purinton, 2004), com menor taxa de erros, melhor resposta do sistema e 

menos desorientação aos utilizadores (Benbunan-Fich, 2001). Lin et al. (2010) referem 

ainda que esta dimensão está associada com o aumento da eficiência e Satisfação do 

utilizador. Porém, atualmente as empresas desenvolvem websites com recursos 

multimédia mais avançados que vão afetar o tempo de resposta do mesmo (Turban e 

Gehkre, 2000), tornando o website mais complexo o que afeta negativamente a 

Interatividade (Nielsen, 2000a) e a Telepresença (Lee e Kozar, 2012). Por outro lado 
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um design simples favorece a Navegação e Legibilidade (Lee e Kozar, 2012). Neste 

seguimento são apresentadas as hipóteses: 

H9a: A Simplicidade é positivamente relacionada com a Satisfação. 

H9b: A Simplicidade é negativamente relacionada com a Interatividade. 

H9c: A Simplicidade é negativamente relacionada com a Telepresença. 

H9d: A Simplicidade é positivamente relacionada com a Navegabilidade. 

H9e: A Simplicidade é positivamente relacionada com a Legibilidade. 

3.10. Legibilidade 

A Legibilidade (LEG) do website é verificada pela organização dos conteúdos do 

website e pela facilidade em ler e compreender os mesmos (Lee e Kozar, 2012). 

Schubert e Selz (1999) referem que a Legibilidade pode ser medida pela facilidade em 

compreender à primeira e segunda impressão a estrutura lógica do conteúdo e que esta 

pode ser facilitada com recursos de navegação como quadros de navegação. Já Nielsen 

(2000a) acrescenta que esta pode ser afetada pelo tamanho das fontes, contraste entre o 

texto e o fundo da página, bem como as cores escolhidas para a composição da estrutura 

do website. Também é referido na literatura a importância desta dimensão na facilidade 

de Aprendizagem do website por parte dos utilizadores (Lin et al., 2010; Lee e Kozar, 

2009). Lee e Kozar (2009) afirmam que a Legibilidade favorece uma atitude positiva 

face ao website. Assim, são apresentadas as seguintes hipóteses:  

H10a: A Legibilidade é positivamente relacionada com a Satisfação. 

H10b: A Legibilidade é positivamente relacionada com a Aprendizagem. 

3.11. Satisfação 

A usabilidade é um dos fatores mais importantes para determinar a qualidade de um 

website (Casaló et al., 2010; Loiacono et al., 2002; Aladwani e Palvia, 2002;Yang et al., 
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2005) o que por sua vez irá ter um impacto significativo na Satisfação dos utilizadores 

(Flavián et al.,2006; Bratati et al., 2014; Kim e Eom, 2002; Casaló et al., 2008). A 

Satisfação (SAT) pode ser definida como uma condição afetiva que resulta de uma 

avaliação global pelo usuário sobre a sua experiência relativa ao website (Chin e Lee, 

2000), e que é crucial para as intenções de voltar a comprar ou usar um bem ou serviço. 

(Oliver, 1980; Anderson e Sullivan, 1993; Belanche et al., 2012; Chiu et al., 2009; Kim 

et al., 2009). Wulf et al. (2006) reforça a ideia sugerindo que elevados níveis de 

satisfação levam a uma maior intenção de uso do website. Por outras palavras, a 

Satisfação reflete uma atitude pós-compra à qualidade do produto face às expectativas 

prévias (Kotler, 1991). A Satisfação pode ser medida através de feedback por parte dos 

utilizadores, perceções e impressões relativas ao serviço (Nielsen, 1993). No contexto 

do CE, assume particular destaque pois influencia positivamente a lealdade do cliente e 

a rentabilidade do website (Zviran et al.,2006). Assim, websites que correspondam às 

expectativas dos clientes, tornam a concorrência do mercado menos atraente, aumentado 

a Intenção de uso ou compras nesse website (Flavián et al., 2006). Propõe-se a hipótese: 

H11: A Satisfação é positivamente relacionada com a Intenção de Uso dos utilizadores 

do website. 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

O presente estudo de carácter exploratório, propõe identificar e validar empiricamente 

os constructos da usabilidade em websites, e compreender a influência na Satisfação e 

Intenção de Uso dos consumidores. O método selecionado para esta pesquisa foi a 

adoção de um Estudo de Caso. Quanto à recolha de dados para a realização do estudo, 

Yin (2003) refere que devem ser utilizadas várias fontes de forma a criar evidências 

entre os dados recolhidos e as questões de investigação colocadas. Assim, procedeu-se a 
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uma análise quantitativa através de um questionário realizado e uma análise qualitativa 

de informação, obtida através de entrevista do tipo semiestruturado. A entrevista 

exploratória realizada presencialmente com a responsável pela análise de dados do 

website da Ticketline teve como fim perceber se os constructos identificados na revisão 

de literatura efetuada, eram válidos e adequados ao presente estudo. Com o objetivo de 

reunir a máxima informação, a entrevista foi organizada em duas partes. A primeira, 

visava conhecer melhor a empresa, a sua atividade e sector onde atua. A segunda, tinha 

como finalidade perceber quais as necessidades e objetivos da Ticketline quanto ao 

canal online, o que facilitou a posterior definição do problema e formulação das 

hipóteses de estudo. Depois da entrevista, foi enviado via e-mail o guião e as respostas 

obtidas, possibilitando à entrevistada verificar e completar o mesmo com informação 

adicional. 

4.1. Operacionalização dos Constructos 

Os constructos finais resultam do recurso a artigos científicos, nomeadamente o modelo 

apresentado por (1) Lee e Kozar (2012) e o de (2) Belanche et al. (2012), ainda que com 

algumas adaptações (v. Anexo IV). No caso do primeiro modelo, foram utilizados os 

constructos de usabilidade de websites originais (i.e. Telepresença, Consistência, 

Interatividade, Simplicidade, Navegabilidade, Conteúdo Relevante, Aprendizagem, 

Suporte, Credibilidade e Legibilidade), tendo alguns itens sido removidos na análise do 

modelo ou durante o ensaio piloto do questionário (por tratarem-se de itens de difícil 

entendimento ou conteúdo similar). As relações estabelecidas entre os constructos e as 

perceções (Satisfação) do utilizador foram adaptadas. Neste estudo, foi adaptado o 

modelo desenvolvido por Belanche et al. (2012) nomeadamente o constructo da 

usabilidade. Na literatura existe ainda pouco conhecimento sobre o impacto individual 
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de cada fator no comportamento do consumidor, tendo sido considerado mais relevante 

e válido estudar esse impacto separadamente. 

4.2. Recolha e Tratamento de Dados 

Após a identificação das questões teóricas procedeu-se ao teste das hipóteses definidas 

para o caso de estudo específico. Assim, foi realizada uma recolha de dados primários 

através de um Questionário que esteve disponível através da plataforma 

(www.googledocs.pt). Para assegurar a validade deste instrumento e melhorar escalas, 

foi realizado um pré teste com 5 indíviduos, entre 8 e 10 de Abril, onde se procedeu 

posteriormente a outra organização do questionário, dada a sua extensão. Numa 

primeira fase o questionário esteve disponível entre 25 de Maio e 13 de Junho, e 

pretendia avaliar as reais perceções dos utilizadores do website da Ticketline, já que o 

questionário era baseado nessa análise. Desta forma, o questionário foi enviado via e-

mail para uma parte consubstancial de utilizadores que constavam da base de contactos 

da Ticketline. No entanto, o período reduzido, juntamente com o facto de muitos e-

mails não serem entregues, originou um número reduzido de respostas (64 respostas). 

Consequentemente, foi feito um teste piloto através do software SmartPLS 2.0 (Ringle 

et al., 2005) para verificar a qualidade e validade do modelo, e percebeu-se que seriam 

necessários mais dados. Assim, o questionário esteve disponível numa segunda fase 

entre 18 de Outubro e 8 de Novembro, e foi difundido através da comunidade de amigos 

e familiares e da plataforma Facebook (www.facebook.com), onde foi possível verificar 

o conhecido efeito bola-de-neve
5
. Apesar de lidarmos com uma amostra não-

probabilística, estes utilizadores diários da Internet, revelaram-se mais propensos a 

                                                 
5
 Todos os inquiridos tiveram contacto com o website da Ticketline. Quem  não fosse utilizador regular do 

website foi pedido que navegasse no mesmo e realizasse uma simulação de compra antes de responder ao 

questionário. 
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responder ao questionário, tendo sido essenciais para atingir o número de respostas 

necessárias à validade do modelo. No total das duas fases, 212 respostas foram 

conseguidas e aceites. Quanto à organização do questionário, a primeira parte visava 

dois objetivos diferentes: o primeiro referia-se à Introdução, onde era explicado o 

propósito desta investigação e qual o website em análise. Já a segunda parte avaliava as 

perceções dos utilizadores em relação às várias dimensões da usabilidade organizadas 

em 9 categorias. O questionário era composto por perguntas de resposta fechada, tendo 

como base escalas de concordância (Likert) de cinco-pontos. Por fim, na última secção 

do questionário, era analisado o perfil demográfico dos participantes e as suas intenções 

de compra no website da Ticketline. 

CAPÍTULO 5 – ESTUDO DO CASO DA TICKETLINE 

A nível mundial a bilhética tem registado dados bastante interessantes no canal online, 

no entanto a nível nacional ainda estamos aquém desses valores. A Ticketline, empresa 

de bilhética criada em 1999, é a mais conceituada empresa a nível nacional 

especializada em soluções integradas de bilheteira. O seu modelo de negócio assenta 

atualmente na venda de bilhetes através do canal online, bem como de pontos físicos 

através da sua rede de parceiros
6
. A sua experiência tanto ao nível do comércio 

convencional, como no CE aliada ao sucesso a nível nacional foram fatores decisivos 

para a seleção deste estudo do caso, na medida em que este poderia fornecer mais 

conhecimento para o tema em análise. Desde a criação da empresa, e aproveitando o 

clima de desenvolvimento tecnológico sentido no país (disponibilização em massa de 

ligações de comunicação web e a criação do browser português SAPO em 1997), que a 

                                                 
6
 A rede de parceiros engloba actualmente a FNAC, Worten, Mundicenter, MMM Ticket, Agência de Viagens 

Abreu, U-Ticketline, A.B.E.P., El Corte Inglês, Dolce Vita, Shopping Cidade do Porto e Casino Lisboa e 

Centro Comercial Campo Pequeno. 
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aposta no canal online tinha objetivos ambiciosos: superar as vendas dos postos físicos. 

Desde 2003 que se assiste a uma tendência crescente representando atualmente cerca de 

25%-30% das vendas. Após a entrevista presencial realizada com a responsável pela 

análise de dados do website da Ticketline, foi possível compreender melhor a dinâmica 

do sector. Desta forma aferiu-se que dados os resultados interessantes das vendas pelo 

website, este representava um dos objetivos primordiais da empresa. Nesta linha, a 

Ticketline tem desenvolvido alterações no website de forma a melhorar a experiência do 

utilizador não só quando efetua uma pesquisa, mas também no processo de compra. Em 

1 de Abril de 2013 foi lançado um novo website com destaque para uma abordagem 

web responsive design
7
. Quanto ao processo de compra passou a ser necessário quatro 

cliques para efetuar a compra (quando anteriormente era necessário oito), resultando 

numa simplificação do processo. No primeiro ano após estas alterações verificaram-se 

no website um aumento bastante significativo de sessões
8
 e utilizadores em comparação 

com o período homólogo anterior (v. Anexo V). Atualmente o website regista uma 

média de visitas de 12 mil pessoas por dia. Por outro lado, a taxa de rejeição
9
 do website 

reduziu cerca de 64%, e o tempo de permanência nas páginas também reduziu 43 

segundos (v. Anexo V), o que pode ser entendido de forma positiva, dada a melhoria na 

organização de conteúdos, navegabilidade no próprio website e otimização do processo 

de compra. No entanto, o objetivo fixado pela Ticketline para o primeiro ano do novo 

website seria aumentar as vendas online em 10%, o que na realidade não se verificou 

(apenas aumentaram 5 pontos percentuais). Por outro lado, a Ticketline não procedeu a 

                                                 
7
 Este conceito consiste numa otimização do website a multiplataformas – desktop, tablet e mobile 

8
 Sessão no Google Analytics representa um grupo de interações ocorridas no website num dado período de 

tempo. Assim um único utilizador pode contabilizar várias visitas para o website.  
9
 Taxa de rejeição ou bounce rate no Google Analytics  representa a percentagem de visitas que acedem apenas 

a uma página antes de saírem de um site. Algumas razões que levam a esta taxa prendem-se com o design do 

website ou a problemas de utilização. 
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nenhum mecanismo de avaliação da satisfação do cliente antes e depois das alterações 

efetuadas, que permitissem perceber quais os aspetos a melhorar. Deste modo, não é 

possível aferir os efeitos provocados pelas alterações na usabilidade do website, nas 

perceções dos utilizadores, nomeadamente no seu efeito sobre as intenções de compra. 

Assim, foi possível identificar um caso prático que tivesse aplicabilidade quanto às 

questões de investigação propostas no presente estudo. 

5.1. Caracterização da Amostra 

Após o questionário realizado foi possível reunir alguns dados relativamente aos 

utilizadores do website da Ticketline. Analisando os dados recolhidos da amostra 

(n=212) é possível reunir as características sócio-demográficas dos inquiridos, 

resumidas na tabela 5-1.  

Tabela 5-1- Estatística descritiva dos inquiridos (n=212) 

 

 

 

 

 

 

Observando os resultados ao nível do género, é possível verificar que a distribuição é 

praticamente similar ao nível de género, ainda que haja uma prevalência do género 

masculino (52,4%). Quanto às idades, grande parte da amostra situa-se no intervalo 18-

24 anos (40,6%), registando também a faixa etária 25-34 dados interessantes (29,7%). 

Características Freq. (%) Características Freq. (%) Características Freq. (%)

Género Rendimento Compra de bilhetes na web

Masculino 101 47,6% < 500€ 16 7,5% Nunca 10 4,7%

Feminino 111 52,4% 500-749€ 49 23,1% Pouco Frequente 59 27,8%

Idade 750-999€ 56 26,4% Frequente 95 44,8%

< 25 86 40,6% 1000€-1999€ 54 25,5% Muito Frequente 47 22,2%

25-34 63 29,7% > 2000€ 11 5,2% Sempre 1 0,5%

35-44 38 17,9% Não responde 26 12,3%

> 44 25 11,8%

Educação Ligação Internet Nunca 15 7,1%

< 9º ano 11 6,7% Banda Larga 208 97,3% Pouco Frequente 59 27,8%

9º ano 12 5,7% Banda Estreita 2 0,9% Frequente 82 38,7%

Secundário 64 30,2% Não tenho 2 0,9% Muito Frequente 52 24,5%

Nível Superior 122 57,5% Sempre 4 1,9%

Freq.: Frequência

Compra de bilhetes no 

web site da Ticketline
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Da amostra recolhida, 97,3% dos inquiridos tem acesso de banda larga à Internet, e o 

nível de educação predominante é o Nível Superior (57,6%). Ao nível das compras na 

Internet, verifica-se que 67,5% dos inquiridos afirma comprar bilhetes para espetáculos 

online pelo menos com frequência. Considerando o mesmo intervalo, 65,1% afirma 

comprar bilhetes no website da Ticketline com frequência (Tabela 5-1). 

CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DO MODELO 

6.1. Modelo de Medida 

Com a finalidade de construir o modelo de medida, foi utilizado o processo 

desenvolvido por Henseler et al. (2009), com base na metodologia do PLS (Partial Least 

Squares), pois este refere ser a técnica mais indicada para estudar modelos grandes e 

complexos com variáveis latentes. Os autores referem ainda que para medir os 

constructos reflexivos deve ser avaliada a validade (convergente e discriminante) e a 

confiança (através da Composite Reliability e Cronbach’s Alpha) (Henseler et al., 

2009). A validade convergente indica se os itens que compõem uma determinada escala 

convergem num único constructo, mostrando a sua unidimensionalidade (Henseler et 

al., 2009). Para a sua medição é utilizada a Average Extracted Variance (AVE), e todos 

os constructos devem apresentar valores superiores a 0.5. Observando o modelo, havia 

alguns constructos em que a AVE não cumpria este requisito (Credibilidade, 

Navegabilidade e Telepresença). Henseler et al. (2009) refere que os factor loadings (λ) 

deveriam ser significativos a p<0.05 e superiores a 0.7, o que não aconteceu, razão pela 

qual foram eliminados três itens (v. Anexo IV) de forma a melhorar os critérios de 

avaliação do modelo de medida. No entanto, alguns valores obtidos nos factor loadings 

continuaram a ser inferiores a 0.7, mas por estarem próximas deste valor e dada a 

importância destes itens e dimensões do ponto de vista teórico, optou-se por mantê-las 
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no modelo (v. Anexo VI). Desta forma a AVE registou resultados entre 0.51 e 0.78 

(Tabela 6-1) demonstrando a capacidade das variáveis latentes explicarem, pelo menos, 

50% da variância dos seus indicadores (Henseler et al., 2009).  

Tabela 6-1 – Indicadores do Modelo de Medida (n=212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para medir a validade discriminante são utilizados dois testes: a) Critérios Fornell-

Larcker e b) cross-loadings (Henseler et al., 2009). O primeiro postula que a variável 

latente apresenta mais variância no seu conjunto de constructos do que qualquer outra 

variável latente, enquanto o segundo critério permite uma avaliação da validade ao nível 

dos indicadores. Observando a tabela 6-2 verifica-se que a raiz quadrada da AVE de 

cada variável latente é superior à correlação entre esta e qualquer outra variável latente 

do modelo, à exceção da Consistência que interfere na Legibilidade.  

 

 

 

 

Itens de Medida AVE
Composite 

Reliability

Cronbach's 

Alpha (α)

Mean 

(Média)

SD (Desvio 

Padrão)

Aprendizagem 0,687 0,898 0,847 4,586 0,566

Consitência* 0,565 0,789 0,600 4,425 0,580

Conteúdo Relevante 0,664 0,888 0,835 4,476 0,570

Credibilidade 0,559 0,789 0,600 4,016 0,564

Interatividade 0,782 0,935 0,908 3,070 1,141

Intenção de Uso 0,699 0,874 0,781 4,494 0,603

Legibilidade 0,567 0,838 0,742 4,455 0,601

Navegabilidade 0,656 0,791 0,484 4,087 0,611

Satisfação 0,512 0,797 0,667 4,460 0,651

Simplicidade 0,572 0,800 0,635 4,151 0,899

Suporte 0,724 0,887 0,814 3,296 0,988

Telepresença 0,585 0,803 0,738 3,473 1,001

* removida do modelo
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Tabela 6-2 – AVE e Critério Fornell-Larcker (n=212) 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, como é possível observar no Anexo VII, as correlações entre os itens intra- 

 

constructos são baixas, com exceção para a alta correlação da Legibilidade na variável 

latente Consistência. Esta alta correlação pode ser justificada pela compreensão similar 

dos dois constructos por parte dos inquiridos. Assim, para anular esta correlação entre 

as variáveis, eliminou-se o constructo Consistência do modelo original, sendo todos os 

outros valores aceites, salientando a boa validade discriminante do modelo. Quanto à 

confiança, Henseler et al. (2009) refere que a Composite Reliability (CR) mede a 

consistência interna e deve ser um valor superior a 0.6, enquanto o critério Cronbach’s 

Alpha consiste na correlação dos indicadores e deve ser superior a 0.7. Na Tabela 6-1, 

verifica-se que todos os valores de CR são todos superiores a 0.6, o que indica boa 

consistência interna dos constructos. Porém existem alguns valores do Cronbach’s 

Alpha inferiores ao valor recomendado. No entanto, como os valores de AVE e CR 

cumprem os requisitos e dada a importância dos constructos do ponto de vista teórico, é 

  APR CON CONT CRE INT IUSO LEG NAV SAT SIM SUP TEL

 APR 0,829

 CON 0,595 0,752

CONT 0,430 0,530 0,815

 CRE 0,097 0,280 -0,014 0,747

 INT -0,280 -0,394 -0,403 0,281 0,884

IUSO 0,507 0,616 0,613 0,182 -0,343 0,836

 LEG 0,543 0,779 0,552 0,256 -0,271 0,703 0,753

 NAV 0,394 0,266 0,085 0,242 0,123 0,236 0,298 0,810

 SAT 0,624 0,641 0,561 0,267 -0,247 0,701 0,680 0,348 0,716

 SIM 0,581 0,604 0,474 0,127 -0,381 0,560 0,615 0,159 0,569 0,756

 SUP -0,334 -0,331 -0,215 0,418 0,588 -0,313 -0,325 0,192 -0,231 -0,347 0,851

 TEL 0,335 0,148 0,223 0,111 -0,110 0,380 0,250 0,289 0,321 0,360 -0,113 0,765

Nota: Os valores na diagonal representam AVE, e os valores abaixo da diagonal representam o quadrado das

correlações entre as variáveis latentes . APR - Aprendizagem; CON - Consistência; CONT - Conteúdo Rele-

vante; CRE - Credibilidade;INT - Interatividade; IUSO - Intenção de Uso; LEG - Legibilidade; NAV - Na-

vegabilidade; SAT - Satisfação; SIM - Simplicidade; SUP - Suporte; TEL - Telepresença
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plausível “aceitar” os valores obtidos no Cronbach’s Alpha na análise da qualidade 

deste tipo de modelos. 

6.2. Modelo Estrutural 

Depois de validar os requisitos para o modelo é necessário avaliar o modelo estrutural 

através da aplicação da técnica bootstrapping
10

 (Henseler et al.,2009). Para avaliar um 

modelo estrutural, é necessário ter em conta (1) os coeficientes de determinação (i.e., 

R
2
) das variáveis latentes exógenas; (2) os path coefficients, que devem ser avaliados 

em termos de sinal, magnitude e significância e (3) tamanho do efeito Cohen (i.e., f 
2
) 

nas variáveis endógenas. O modelo apresentado na Figura 6-3 representa os resultados 

do modelo estimado no PLS, tendo em conta os aspetos mencionados anteriormente. 

Figura 6-3 – Resultados do Modelo estimado no PLS (n=212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Bootsrapping consiste numa técnica não paramétrica usadas para avaliar a estabilidade e significância das 

estimativas dos parâmetros, em que a amostra observada é tratada como uma representação da população 

(Henseler et al., 2009) 

*** p<0.001, ** p<0.01,  

* p<0.05 
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Observando o modelo verifica-se que as hipóteses H1a, H1b, H2a, H2c, H7, H9a, H9c e 

H9d não são aceites, bem como as hipóteses da variável Consistência (H8a-H8d), dada 

a sua exclusão do modelo. Os resultados obtidos para o modelo estrutural e teste de 

hipóteses encontram-se mais detalhados no Anexo VIII. Analisando o primeiro ponto 

fundamental para avaliar o modelo estrutural, verifica-se que os valores do R
2
 estão 

entre 0.02 e 0.62. Segundo Chin (1998) em Henseler et al. (2009), valores do R
2 
de 0.67, 

0.33 e 0.19 para as variáveis latentes são descritos como forte, moderado e fraco, 

respetivamente. Assim, a Navegabilidade e Telepresença apresentam valores fracos 

(R
2
=0.02 e R

2
=0.19, respetivamente). As restantes variáveis apresentam valores 

moderados, mas a Satisfação apresenta um valor muito próximo do forte (R
2
=0.62). A 

Intenção de Uso, outro fator principal do modelo apresenta um R
2
=0.49, evidenciando a 

aptidão do modelo para explicar parcialmente estas variáveis. Avaliando os path 

coefficients em termos de sinal, magnitude e significância verifica-se que nem todos 

obtiveram os resultados esperados. Quanto ao sinal, a variável Suporte (t-value=1.215) 

revela um impacto negativo na Satisfação, contrariamente ao esperado (v. Anexo VIII), 

ainda que este não apresente significância estatística. As relações estabelecidas entre a 

Telepresença (t-value=0.504), Simplicidade (t-value=1.121) e Interatividade (t-

value=0.206) com a Satisfação não são estatisticamente significativas. Os restantes path 

coeffiecients estabelecidos com a Satisfação apresentaram os resultados esperados. 

Verificou-se ainda que as relações entre a Interatividade-Telepresença (t-value=0.154), 

Simplicidade-Navegabilidade (t-value=1.909) e Suporte-Telepresença (t-value=0.800) 

não foram significativas. Os resultados obtidos indicam ainda um forte impacto positivo 

da Simplicidade na Telepresença (t-value=4.185). 
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CAPÍTULO 7 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este estudo tinha como objetivo identificar e validar constructos de usabilidade em 

websites e a sua influência na Intenção de uso e Satisfação (v. Anexo IX). Para além 

disso, foram analisadas as redes nomológicas da usabilidade em websites, tendo sido 

identificados efeitos diretos e indiretos estabelecidos entre as variáveis (v. Anexo IX). 

Observando os resultados obtidos, verifica-se que a Aprendizagem, Conteúdo Relevante, 

Credibilidade, Legibilidade e Navegabilidade revelaram ter impacto direto na 

Satisfação. Como esperado, a Satisfação tem um efeito bastante positivo sobre a 

Intenção de Uso. Porém as variáveis Aprendizagem, Conteúdo Relevante, 

Credibilidade, Legibilidade, Navegabilidade e Simplicidade também revelaram ter um 

efeito indireto na Intenção de Uso. Tal como estudos anteriores (Wulf et al., 2006; 

Palmer, 2002), o Conteúdo Relevante (β= 0.254; p<0.001) revela ser um fator 

importante na Satisfação. O grande impacto pode ser justificado pela qualidade e 

atualização da informação sobre produtos e preços, apontados como fatores muito 

valorizados pelo cliente, sobretudo em websites de e-commerce (Palmer, 2002). No caso 

da Ticketline, a informação sobre os eventos e preços é detalhada e atual, e a 

disponibilidade de bilhetes é atualizada em tempo real. Por outro lado, a Simplicidade 

(β= 0.615; p<0.001) revelou um forte impacto na Legibilidade, como referem Lee e 

Kozar (2012), e apenas um efeito indireto na Satisfação.  De acordo com estudos 

anteriores (Wulf et al., 2006), a Legibilidade (β= 0.253; p<0.001) apresenta resultados 

interessantes na Satisfação, sendo a dimensão com o maior efeito total nesta. O forte 

impacto pode estar relacionado com as simplificações e a abordagem responsive design 

do website que facilita a consulta, compreensão e leitura dos conteúdos em qualquer 

plataforma, e.g. deixou de ser preciso a barra de deslocamento para a direita e esquerda. 
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De facto Nielsen e Loranger (2006) reconhecem que a maioria dos utilizadores não faz 

scroll na página e a percentagem decresce quando a frequência de visita aumenta, 

acentuando a importância de colocar o conteúdo-chave num local de destaque. Também 

a Aprendizagem (β= 0.241; p<0.001) revela ter impacto na Satisfação. Este fator é tido 

em conta pelas empresas, com especial enfoque nos novos visitantes (Nielsen, 2000b). 

Dada a abundância e facilidade de troca pelos websites concorrentes, é mais fácil atrair 

novos utilizadores, no entanto estes têm menos experiência de utilização e não 

pretendem perder muito tempo a habituar-se a um novo website. Assim, espera-se que 

este proporcione o que um utilizador deseja com o mínimo esforço requerido (Lee e 

Kozar, 2012; Zhang et al, 2000). A relação positiva estabelecida pode dever-se à 

simplificação do website o que permitiu melhorar a rapidez, facilidade na compreensão 

e execução das tarefas, aumentado a satisfação dos utilizadores. Reforçando a ideia de 

estudos anteriores (Green e Pearson, 2010; McKnight et al. (2002), Wulf et al., 2006) a 

Navegabilidade (β= 0.107; p<0.05) revela resultados interessantes na Satisfação, onde é 

descrito o papel fundamental da fácil navegação nos níveis de satisfação dos 

utilizadores. A Credibilidade (β= 0.174; p<0.01) influencia também positivamente a 

Satisfação, estando de acordo com Wulf et al. (2006). A Ticketline aposta num forte 

sistema de segurança e proteção de dados dos clientes. Toda a informação relativa à 

privacidade encontra-se detalhada no website, reforçando a confiança, segurança do 

utilizador e consequentemente a Satisfação (Cheung e Lee, 2005). Relativamente à 

Intenção de Uso, a Satisfação (β= 0.700; p<0.001) revela um impacto bastante 

significativo, tal como demonstrado em estudos anteriores (Casaló et al., 2008; 

Belanche et al., 2012; Heinrichs et al., 2007), consolidando a ideia de que um cliente 

satisfeito tem uma maior propensão para usar ou revisitar o website. Com base neste 
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ideia, e aproveitando o aumento de utilizadores verificado no website da Ticketline, é 

necessário avaliar a satisfação dos utilizadores e com base no feedback obtido continuar 

a apostar numa melhoria contínua do mesmo, para assim conseguir potencializar as 

vendas neste canal. Quanto aos efeitos indiretos, verificou-se efeito da Legibilidade 

através da Satisfação na Intenção de Uso sendo esta relação positiva identificada por 

Palmer (2002). Na mesma linha, o Conteúdo Relevante apresenta um impacto indireto 

na Intenção de Uso e é apontado na literatura como um fator relevante no 

comportamento do consumidor (Lee e Kozar, 2012; DeLone e McLean, 2004). Este 

estudo confirmou ainda a presença de redes nomológicas entre constructos de 

usabilidade nomeadamente entre: Suporte e Simplicidade com a Interatividade, 

Navegabilidade-Telepresença, Simplicidade-Legibilidade, Legibilidade-Aprendizagem, 

à semelhança do que acontece no estudo de Lee e Kozar (2012). O facto de a 

Simplicidade estar relacionada, ainda que de forma indireta, com a Satisfação e com a 

Intenção de Uso é consistente com estudos de HCI, onde salientam o seu contributo no 

design de interfaces mais usáveis (Nielsen, 2000a). A Simplicidade (β= 0.301; p<0.001) 

revelou um impacto negativo na Interatividade, o que pode estar relacionado com o 

facto de algumas páginas da Ticketline terem um conteúdo excessivo. Por fim, as 

dimensões Interatividade, Suporte e Telepresença não foram consideradas significativas 

no comportamento do consumidor. Este resultado é inconsistente com estudos 

anteriores (Lee e Kozar, 2012). Estes fatores podem constituir uma barreira na adoção 

de um website mais usável para a Ticketline. De facto, é visível que no website não 

existe abundância de recursos de redes sociais (só está disponível a opção “partilhar” 

para Facebook e Twitter). No entanto reforçar a presença neste meio é um dos objetivos 

da Ticketline, que deveria tornar-se prioritário pois iria traduzir-se num impacto 
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positivo na Interatividade (Beatty et al., 2011 em Lee e Kozar, 2012) e Telepresença 

(Kwon e Wen, 2010), pois iria permitir aproximar os utilizadores da organização. 

Quanto ao Suporte apesar do website dispor de vários recursos, uma possível explicação 

é a sua localização na parte inferior do website, menos visível, originando 

desconhecimento dessas funcionalidades. No entanto, esta dimensão é reconhecida pela 

Ticketline como uma área a investir e essencial para a sua diferenciação da 

concorrência. 

CAPÍTULO 8 - CONCLUSÕES E LIMITAÇÕES 

Este estudo, através da utilização de modelos teóricos propostos na literatura (Lee e 

Kozar, 2012; Belanche et al.,2012), permitiu verificar a aplicabilidade dos constructos 

da usabilidade ao contexto da bilhética online, nomeadamente ao caso da Ticketline. Os 

resultados deste estudo forneceram dimensões que devem ser avaliadas e analisadas 

com o intuito de melhorar a experiência do utilizador. Especificando, a Legibilidade e o 

Conteúdo Relevante são as dimensões com mais impacto na Satisfação dos utilizadores, 

e por sua vez a Satisfação tem um papel fundamental na Intenção de Uso do website. 

Este estudo confirma ainda a presença de redes nomológicas entre os constructos da 

usabilidade o que proporciona uma abordagem multifacetada das suas dimensões e 

impactos. Apesar de nem todas as hipóteses se terem verificado e de alguns impactos 

serem menos significativos, não implica que estas dimensões da usabilidade sejam 

preteridas. Toda a investigação utilizada para medir a usabilidade do website é 

fundamental para realizar benchmarks, comparações e melhorias (Green e Pearson, 

2009) e alcançar um website bem-sucedido. Neste contexto, a Ticketline tem apostado 

na melhoria do seu website, no entanto as transformações já realizadas ainda não se 

traduziram nos objetivos estipulados para o canal online. Dado que a organização não 
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avalia a satisfação do cliente, é indispensável perceber quais os pontos fracos que 

podem ser melhorados do ponto de vista de quem compra e usa o website. Assim, o foco 

nas necessidades reais dos clientes através dum sistema integrado de Gestão de Relação 

com o Cliente (CRM) possibilita melhorar a Satisfação, confiança, fidelização e atração 

de clientes. Esta filosofia fornece ainda uma análise detalhada do consumo dos clientes, 

padrão de comportamentos e interações dos utilizadores que são úteis para a Ticketline 

compreender atempadamente quais as necessidades sentidas. Os insights facultados pela 

ferramenta, juntamente com as dimensões que mais impacto têm na Satisfação e 

Intenção de Uso dos utilizadores irá permitir desenvolver estratégias adequadas que 

impulsionem as vendas online. Apesar de não estar enraizada na cultura da empresa, é 

um fator determinante para que os objetivos sejam cumpridos a médio/ longo prazo. 

Neste estudo é possível identificar algumas limitações que devem ser tidas em conta em 

estudos futuros. Em primeiro lugar, é encontrada uma limitação na representatividade 

da população, pois o facto de usarmos uma amostra não probabilística conduz a 

resultados menos precisos. Neste caso pretendia-se que a amostra fosse utilizadora do 

website da Ticketline, o que não foi possível garantir. Em segundo lugar, na elaboração 

deste estudo não foi incluída a variável moderadora risco percebido do modelo de 

Belanche et al. (2012). Apesar desta limitação, acreditamos que esta opção não anula a 

validade dos resultados e conclusões obtidas. Em terceiro lugar o facto deste estudo se 

centrar no caso particular da Ticketline, não nos permite generalizar para todos os 

sectores de e-business. Nesta linha, é recomendada a aplicação de estudos a domínios 

mais amplos. Por último, no presente estudo não foram identificados nem desenvolvidos 

constructos de usabilidade afetivos. Em conclusão, os resultados deste estudo fornecem 

um importante suporte para a compreensão do efeito da usabilidade em websites no e-
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commerce. Estudos futuros deveriam concentrar-se nos fatores moderadores da 

usabilidade, mas também considerar a existência de fatores moderadores das perceções 

dos utilizadores não observados neste estudo (e.g. preço, reputação, conveniência, 

experiência anterior, imagem da marca). Esta análise, forneceria uma base de 

conhecimento ainda mais completa e detalhada do comportamento do consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Äberg, J. e Shahmehri, N.  (2000). The Role of Human Web Assistants in E-Commerce: 

an Analysis and a Usability Study. Internet Research, 10(2),114-125. 

Agarwal, R. e Venkatesh , V.  (2002). Assessing a Firm´s Web Presence: a Heuristic 

Evaluation Procedure for the Measurement of Usability. Information System 

Research, 13(2), 168-186. 

Aladwani, A.M., e Palvia, P. (2002). Developing and Validating an Instrument for 

Measuring User-perceived Web Quality.  Information & Management. 39(4), 

467-476. 

Anderson, E.W., e Sullivan, M. W. (1993). The Antecedents and Consequences of 

Customer Satisfaction for Firms. Marketing Science, 12(2), 125-143. 

Ariely, D.  (1998). Controlling the Information Flow: on the Role of Interactivity in 

Consumers Decision Making and Preferences. Journal of Consumer Research, 

27(2). 

Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa/Netsonda (2014). [Base de 

dados], Julho de 2014, Relatório Evolutivo do Barómetro do Comércio 

Eletrónico – 1º Trimestre de 2014. Disponível em 

http://www.acepi.pt/downloads.php?idCategoria=62. [Acedido em: 

2014/08/20]. 

Autoridade Nacional de Comunicações (2004). Manual do Comércio Eletrónico: O 

quadro legal e o negócio. Disponível em: 

http://www.anacom.pt/streaming/manual_comercio_elec.pdf?categoryId=1038

80&contentId=178219&field=ATTACHED_FILE. [Acedido em: 2014/03/29]. 

Barnes, S. J. e Vidgen, R.  (2002). An integrative approach to the assessement of e-

Commerce quality. Journal of Electronic Commerce Research, 3(3), 114-127. 

Beatty, P., Reay, E., Dick, S. e Miller, J. (2011). Consumer Trust in E-Commerce Web 

Sites: a Meta-Study. ACM Computing Surveys, 43(3), Artigo 14. 

Becker, S. A.  (2002). An Exploratory Study on Web Usability and The 

Internationalization of US E-business. Journal of Electronic Commerce 

Research, 3(4), 265-278. 

Becker, S. A. e Mottay, F.  (2001). A Global Perspective on Website Usability. IEEE 

Software, 19(1), 54-62. 

Belanche, D., Casaló, L. V., e Guinalíu, M. (2011). Website Usability, Consumer 

Satisfaction and the Intention to Use a Website: The Moderating Effect of 

Perceived  Risk. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(1), 124-132. 

Benbunan-Fich, R.  (2001). Using Protocol Analysis to Evaluate The Usability of a 

Commercial Web Site. Information and Management, 39(1), 151-163. 

Bratati, C., Sharnistha, R., e Kumar, P.P. (2014). User satisfaction metrics for cloud 

computing environement. European Journal of Academic Essays, 1(3), 63-69. 

Casaló, L.V., Flávian, C., e Guinaliu. M. (2008). The Role of Satisfaction and Web Site 

Usability in Developing Customers Loyalty and Positive Word-Of-Mouth in 



38 

 

the E-Banking Services. International Journal of Bank Marketing, 26(6), 399-

417. 

Casaló, L.V., Flávian, C.,  e Guinaliu. M.  (2010). Generating Trust and Satisfaction in 

E-Services: The Impact of Usability on Consumer Behavior. Journal of 

Relationship Marketing, 9(4), 247-263. 

Chen, I. (2010). Understanding Retailer´s Acceptance of Virtual Stores. Knowledge 

Management & E-learning: an International Journal, 2(3), 328.  

Cheung, C. M. K., e Lee, M. K. O. (2005). The Asymmetric Effect of Web Site 

Attribute Performance on Web Satisfaction. An Empirical Study. E-Service 

Journal, 3(3), 65-86. 

Chin, W. W., e Lee, M. K. O. (2000). A Proposed Model and Measurement Instrument 

for the Formation of IS Satisfaction: the Case of End-User Computing 

Satisfaction.  32rst International Conference on Information systems, 553-563. 

Chiu, C. M., , Lin, H. Y. , Sun, S.Y. e  Hsu, M. H. (2009). Understanding Customers' 

Loyalty Intentions Towards Online Shopping: An Integration Of Technology 

Acceptance Model And Fairness Theory. Behaviour & Information 

Technology, 28(4), 347-360. 

DeLone, W. H.  e McLean, E. R. (2004).  Measuring E-Commerce Success: Applying 

the DeLone & McLean Information Systems Success Model. International 

Journal of Electronic Commerce, 9(1), 31-47. 

Deng,  L.,  e Poole, M. S. (2010). Affect in Web Interfaces: A Study of the Impacts of 

Web Page Visual Complexity and Order. MIS Quartely (34)4, 711-730. 

Donahue, G. M.  (2001). Usability and the bottom line. IEEE Software, 18(11), 22-30. 

Downing,  C. E, e Liu, C.  (2011). Assessing Web Site Usability in Retail Electronic 

Commerce. Computer Software and Applications Conference (COMPSAC´11), 

July 2011, 144-151. 

Eighmey, J.,  e McCord, L. (1998). Adding Value in the Information Age: Uses and 

Gratifications of Sites on the World Wide Web.  Journal of Business Research, 

41(3), 187-194. 

Éthier, J., Hadaya, P., Talbot J. e Cadieux, J. (2008). Interface Design and Emotions 

Experienced on B2C Web Sites: Empirical Testing Of a Research Model. 

Computers in Human Behaviour, 24(6), 2771-2791. 

Evans, P. , e Wurster, T.,  (2000). Blown to Bits. Boston, MA: Harvard Business School 

Press. 

Ferré, X., Juristo, N., H., e Constantine, L. (2001). Usability Basics for Software 

Developers. IEEE Software, Jan/Feb, 22-29. 

Flavián, C., Guinalíu, M., e Gurrea, R. (2006). The Role Played By Perceived Usability, 

Satisfaction and Consumer Trust on Website Loyalty. Information and 

Management, 43(1), 1–14. 

Gehrke, D.  e Turban, E. (1999). Determinants of Successful Website Design: Relative 

Importance and Recommendations for Effectiveness. 32nd Annual Hawaii 

International Conference. Maui, HI, USA. 



39 

 

Green, D. G., e  Pearson, J. M. (2009). The Examination of Two Web Site Usability 

Instruments for The Use in B2c E-Commerce Organization. Journal of 

Computer Information Systems, 49(4), 19-32. 

Heinrichs, J. H.,  Lim, , K  S.,  Lim, J. S.,  Spangenberg, M. A. (2007). Determining 

factors of Academic Library Web Site Usage. Journal of American Society for 

Information Science andTechnology, 58(14), 2325-2334.  

Henseler, J., Ringle, C. M., Sinkovics, R. R. (2009). The useof partial least path 

modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 

20(1), 277-319.  

Hill, A. (2001). Top 5 reasons your customers abandon their shopping carts. Smart 

Business for the New Economy, 14(3), 80-85. 

Holden, H. e  Rada, R. (2011). Understanding the Influence of Perceived Usability and 

Technology Self-Efficacy on Teachers’ Technology Acceptance. Journal of 

Research on Technology in Education, 43(4), 343-367. 

Huang, M. H. (2003). Modelling Virtual Exploratory and Shopping Dynamics: an 

Environmental Psychology Approach. Information & Management, 41(1), 39-

47. 

INE (2009). Rendimento Mensal Líquido do Indivíduo. Escalões de Rendimento 

Salarial Mensal Líquido (IEFA, €) – variante 1 (v02020). Instituto Nacional de 

Estatística. Disponível em: 

http:/metaweb.ine.pt/sine/UInterfaces/SINENiv_cat.aspx [Acedido em: 

2014/03/15]. 

INE (2009).  Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

pelas Famílias 2009. Sociedade de Informação e Conhecimento. Instituto 

Nacional de Estatística. Disponível em 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQ

UESdest_boui=56910276&DESTAQUEStema=55466&DESTAQUESmodo=

2 . [Acedido em: 2014/03/15].  

INE (2014). Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 

pelas Famílias 2014. Sociedade de Informação e Conhecimento. Instituto 

Nacional de Estatística. Disponível em 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQ

UESdest_boui=211422735&DESTAQUESmodo=2 [(Acedido em: 

2014/11/07].  

INE/Pordata (2013). Espetáculos ao Vivo: Sessões e Espetadores. Disponível em: 

http://www.pordata.pt/Portugal/Espectaculos+ao+vivo+sessoes+e+espectadore

s-583. [Acedido em 2014-06-15]. 

International Organization for Standardization (1998). ISO 9241-11 Ergonomic 

Requirements for Office Work With Visual Display Terminals (VDTs) Part 11: 

Guidance on usability. Disponível em: 

http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-1:v1:en [Acedido em: 

2014/05/20]. 



40 

 

IQ Magazine (Maio 2014). Ticketing Report 2014. The ILMC Journal, 53. 

Jarvenpaa, S. L., e Todd, P. A. (1997). Consumer Reactions to Electronic Shopping on 

the World Wide Web.  International  Journal of Electronic Commerce, 2, 59-

88. 

Kailani, M. e Kumar, R. (2011) Investigating Uncertainty Avoidance and Perceived for 

Impacting Internet Buying: A Risk Study in Three National Cultures.  

International Journal of Business and Management, 6(5), 76–92. 

Karami, M. (2006). Factors Influencing Adoption of Online Ticketing.  Trabalho final 

de Mestrado. Lulea University of Technology. Disponível em: 

https://pure.ltu.se/portal/files/31008717/LTU-PB-EX-0645-SE.pdf. [Acedido 

em 2014/10/21]. 

Kim, E., e Eom, S. (2002). Designing Effective Cyber Store User Interface. Industrial 

Management and Data Systems 102 (5), 241–251. 

Kim, J., Jin, B., e Swinney, J. L. (2009). The Role of Retail Quality, E-satisfaction and 

E-trust in Online Loyalty Development Process. Journal of Retailing and 

Consumer Services 16 (4), 239–247. 

Kim, J., Lee, J., Han, K., e Lee, M. (2002). Business as Buildings: Metrics for the 

Architectural Quality of Internet usinesses. Information Systems Research, 

13(3), 239-254. 

Klein, L. R. (1998). Evaluating the Potential of Interactive Media Through a New Lens: 

Search Versus Experience Goods. Journal of Business Research, 41, 195-203.  

Know, O. e Wen, Y. (2010). An Empirical Study of the Factors Affecting Social 

Network Services Use. Computers in Human Behaviour 26(2), 254-263. 

Kotler, P. (1991). Marketing management. United States of America: Prentice Hall. 

Ladhari, R. (2010). Developing E-service Quality Scales: a Literature Review. Journal 

of Retailing and Consumer Services 17 (6), 464–477. 

Lee, M. K. O., e Turban, E. (2001). A Trust Model for Consumer Internet Shopping .  

International Journal of Electronic Commerce, September 2001, 6(1,)  75-91. 

Lee, Y., e Kozar, K. (2009). Designing Usable Online Stores:  a Landscape Preference 

Perspective. Information Management 46(1), 31-41. 

Lee, Y., e Kozar, K. (2012). Understanding of Website Usability: Specifying and 

Measuring Constructs and Their Relationships. Decision Support Systems, 

52(1), 450-463. 

Lin, H. X., Choong, Y. Y., e Salvendy, G. (1997). A Proposed Index of Usability: a 

Method for Comparing the Relative Usability of Different Software Systems. 

Behaviour & Information Techonology, 16(4), 267-278. 

Lin, B. Y., Wu, P. J. e Hsu, C. I. (2010). Evaluating Measurements Models for Web 

Purchasinhg Intention. International Journal of Information Systems for 

Logistics and Management (IJISLM), 5(2), 21-30. 

Loiacono, E. T., Watson, R. T., Goodhue, D. L. (2002).WebQualTM: a Website Quality 

Instrument. Winter Marketing Educators’ Conference. American Marketing 

Association, USA, 432–438. 



41 

 

Loiacono, E.T., Watson, R.T. e Goodhue, D.L. (2007). WebQual: An Instrument for 

Consumer Evaluation of Web Sites. International Journal of Electronic 

Commerce. 11(3), 51-87. 

Machilis, S. (1998). Site Redesigns Keep it Simple. Computerworld, 32(43), 25. 

Mckinney, V., Yoon, K. e Zahedi, F. M. (2002). The Measurement of Web-Customer 

Satisfaction: an Expectation and Disconfirmation Approach. Information 

System Research, 13(3), 296-315. 

Nah,  F. F. H., e Davis, S. (2002). HCI Research Issues in E-Commerce. Journal of 

Electronic Commerce Research, 3(3), 98-113. 

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, Boston, MA.  

Nielsen, J. (2000a). Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Indianopolis: 

New Riders. 

Nielsen, J. (2000b). Novice vs. Expert Users. Disponivel em: 

http://www.nngroup.com/articles/novice-vs-expert-users/. [Acedido em: 

2014/11/10]. 

Nielsen, J.,  e Loranger, H. (2006). Prioritizing Web usability. Bekerley, CA: New 

Riders. 

Oliver, R. L. (1980). A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of 

Satisfaction Decisions.  Journal of Marketing Research, 17(1), 460-469. 

Olson, J. S., e  Olson, G. M. (2000). i2i Trust in E-Commerce. Communications of the 

ACM, 43(12), 41–44. 

Olson, J. S.,  e Olson, G. M. (2003). Human Computer Interaction: Psychological 

Aspects of the Human Use of Computing. Annual Review of Psychology. 54(1), 

491-516. 

Palmer, J. (2002). Web site usability, design, and performance metrics. Information 

Systems Research, 13(2), 151-167. 

Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A. (2005). Smart PLS 2.0 (M3) Beta, Hamburg. 

Disponível em: http://www.smartpls.de.  [Acedido em: 2014/11/8].  

Rosen, D. E., e Purinton E. (2004). Website Design: Viewing the Web as a Cognitive 

Landscape. Journal of Business Research, 57(7), 787-794. 

Samiee, S. (1998). The Internet and International Marketing: is There a Fit. Journal of 

Interactivity Marketing 12(4), 5-21. 

Schubert, P.,  e Selz, D. (1999). Web Assessment - Measuring the Effectiveness of 

Electronic Commerce Sites Going Beyond Traditional Marketing Paradigms.  

32nd Hawaii International Conference on Systems  Sciences, Maui, HI. 

Shneiderman, B. (1998). Designing the user interface: Strategies for effective human 

computer interaction, Reading, MA: Addison-Wesley. 

Song, J.,  e  Zahedi, F. (2005). A Theoretical Approach to Web Design in E-Commerce: 

A Belief Reinforcement Model. Management Science, 51(8), 1219–1235. 

Turban, E. e Gehrke, D. (2000). Determinants of E-Commerce web sites. Human 

Systems Management, 19(1), 111-120. 

http://www.useit.com/jakob/useengbook.html


42 

 

Van der Geest, T. e Spyridakis, J. H. (2000). Developing Heuristics for Web 

Communication: an Introduction to This Special Issue. Technical 

Communication, 47(3), 301-310. 

Venkatesh, V. (2000). Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, 

Intrinsic Motivation, Emotion Into the Techonology Acceptance Model. 

Information System Research, 11(4), 342-365. 

Venkatesh, V., e Agarwal, R. (2006). Turning Visitors into Customers: a Usability-

Centric Perspective on Purchase Behaviour in Electronic  Channels. 

Management Science, 52(3), 367-382. 

Venkatesh, V.,  e Ramesh, V. (2006). Web and Wireless Site Usability: Understanding 

Differences and Modeling Use. MIS Quartely, 30(1), 181-205. 

Wang, J.  e Senecal, S.  (2007). Measuring  Perceived Website Usability. Journal of 

Internet Commerce, 6(4), 97-112. 

Wen, H. J., Chen, H. G. e Hwang, H. G. (2001). E-Commerce Web Site Design: 

Strategies and Models. Information Management & Computer Security, 9(1), 

5-12. 

Whitehead, C. C., (2006). Evaluating Web Page and Web Site Usability. Proceedings of 

the 44th Annual Southeast Regional Conference, p. 788–789. 

Wolfinbarger, M., Gilly, M. (2001). Shopping for Freedom, Control and Fun. California 

Management Review, 43(2), 34-55. 

Wulf, K., Schillewaert,  N., Muylle, S.,  Rangarajan, D. (2006). The role of Pleasure in 

Web Site Success. Information & Management. 43, 434-446. 

Yang, Z., Cai, S., Zhou, Z., e Zhou, N. (2005). Development and Validation of an 

Instrument to Measure User Perceived Service Quality of Information 

Presenting Web Portals. Information & Management 42(4 ), 575-589.   

Yin, R. K. (2003). Case Study Research – Design and Methods. 3ª Ed. Thousands Oaks, 

CA: SAGE Publications. 

Zhang,  P., von Dran, G. M., Small, R. V., e Barcellos, S. (2000). A Two-factory 

Theory for Website Design. 33rd Annual Hawaii International Conference on 

System Sciences, Maui, HI. 

Zviran, M., Glezer, C., e Avni, I. (2006). User Satisfaction From Commercial Web 

Sites: the Effect of Design and Use. Information & Management, 43(2), 1-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ANEXOS 

Anexo I – Comércio Eletrónico em Portugal de 2005 a 2014 

 
Fonte: INE 

 

Anexo II - Evolução do Número de Espectadores em Espectáculos ao Vivo 

 

Fonte: INE/Pordata 
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Anexo III- Evolução das Receitas de Bilheteira em Espectáculos ao Vivo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE/Pordata 

Anexo IV – Constructos, Itens e Referências utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructo Código Itens Escala Referência

Perfil do inquirido IDA Idade Anos --

SEX Género Masculino, Feminino --

EDUC Nível Educacional Intervalo de frequência: Menos do 9º ano, 9º ano, 

Ensino Secundário (12º ano), Nível Superior

--

REN Nível de 

Rendimento

Intrevalo: <500€, 500-749€, 750€-999€, 1000-1999€, 

>2000€, Prefiro não responder/não sei

Adapatado 

INE (2009)

NET Tipo de ligação à 

internet 

disponível em 

casa

Intrevalo: Ligação por Banda Larga ( incl. ADSL, 

ligação via cabo, ligação wireless, ou 3G/4G net); 

ligação por banda estreita (por linha telefónica); 

Não tenho ligação à Intenet em casa

Adaptado 

INE (2013)
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Receitas de bilheteira 

Constructo Código Itens Escala  Escala Referência

INT1 O website dispõe de um número apropriado de 

funcionalidades. Interactivas (ex: gráficos, 

animações, música, videos).

Lee e Kozar 

(2012)

INT2 O website dispõe de características que 

favorecem a comunicação entre os 

consumidores ou entre os consumidores e a 

empresa.

INT3 O website contêm características que ajudam na 

interacção entre o mesmo e os clientes.

INT4 As funcionalidades interactivas do website são 

vivas e evocam a que haja acções.

Interactividade 

(INT)

5 pontos 

escala de 

Likert
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Anexo IV – Constructos, Itens e Referências utilizadas (Continuação) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Constructo Código Itens Escala  Escala Referência

Consistência 

(CON)***

CON1 O website repete a mesma estrutura, 

componentes e aparência geral entre as páginas.

CON2 O website contém componentes similares em 

todas as páginas web.

CON3 Cada página do website é de design similar

CON4* O website é desenhado de forma consistente

Lee e Kozar 

(2012)

5 pontos 

escala de 

Likert

Constructo Código Itens Escala Referência

Navegabilidade 

(NAV)

NAV1 O website oferece vários recursos de 

pesquisa (por ex: motor de busca, barra 

de menus, setas de “seguinte” e 

“anterior”, mapa do site, etc).

NAV2 Existem várias maneiras de aceder à 

página da web que eu procuro e / ou 

voltar para menus de compras. 

NAV3 A página do website que procuro pode 

ser alcançada por múltiplas formas.

NAV4* O website mantêm o utilizador 

orientado enquanto compra.

5 pontos escala 

de Likert

Lee e Kozar 

(2012)

Constructo Código Itens Escala  

Escala

Referência

Telepresença 

(TEL)

TEL1 Sinto empatia pelo website.

TEL2 Sinto que tenho uma ligação pessoal com o 

website.TEL3 Sinto que estou emocionalmente ligado ao 

website.TEL4* Sinto que participo no website..

5 pontos 

escala de 

Likert

Lee e 

Kozar 

(2012)

Constructo Código Itens Escala Referência

Intenção de 

Usar (IUSO)

IUSO1 Tenho intenção de usar este website outra vez 

num futuro próximo.

IUSO2 A probabilidade de voltar a usar este website é 

elevada.

IUSO3 Se tiver de usar este website no futuro, irei usar 

sem qualquer dúvida.

5 pontos 

escala de 

Likert

Belache et 

al. (2012)

Constructo Código Itens Escala Referência

Aprendizagem 

(APR)

APR1 Os conteúdos fornecidos pelo website 

são de fácil compreensão.

APR2 O website foi desenhado para um fácil 

entendimento. 

APR3 Consigo lembrar-me facilmente como 

aceder à página que procuro da próxima 

vez que visitar o website.

APR4 Conforme o tempo passa, sinto-me mais 

habituado ao website com menos 

esforço.

5 pontos escala 

de Likert

Lee e Kozar 

(2012)
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Anexo IV – Constructos, Itens e Referências utilizadas (Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructo Código Itens Escala  

Escala

Referência

Credibilidade 

(CRE)

CRE1 Sinto-me seguro quando faço transacções no 

website.

CRE2 Confio no website para disponibilizar a minha 

informação pessoal.

CRE3 Confio que a administração do website não fará 

um uso abusivo da minha informação pessoal.

CRE4 O website dispões de informação detalhada sobre 

as características de segurança do mesmo.

5 pontos 

escala de 

Likert

Lee e 

Kozar 

(2012) 

Constructo Código Itens Escala  

Escala

Referência

SAT1 Sinto que fiz a decisão correcta ao usar este 

website.

SAT2 No geral, estou satisfeito com o serviço prestado 

pelo website.

SAT3 A experiência que obtive ao usar este website foi 

positiva.

SAT4 No geral, sinto-me satisfeito como este website 

gere as interacções.

5 pontos 

escala de 

Likert

Belache et 

al. (2012)

Satisfação 

(SAT)

Constructo Código Itens Escala Referência

LEG1 O texto do website é claro e fácil de entender.

LEG2 O website tem espaço suficiente para torná-lo 

legível.

LEG3 Cada página contém a quantidade apropriada de 

componentes para caber numa página.

LEG4 O website usa cores e estruturas que são fáceis 

para os olhos.

Lee e 

Kozar 

(2012)

Legibilidade 

(LEG)

5 pontos 

escala de 

Likert

Constructo Código Itens Escala Referência

SIM1 A estrutura do website é sucinta.

SIM2 Existem componentes redundantes no 

website.

  SIM3 Consigo compreender a grande maioria 

dos componentes da página em 

poucos segundos.

Simplicidade 

(SIM)

Lee e Kozar 

(2012)

5 pontos escala 

de Likert

Constructo Código Itens Escala Referência

CONT1 O website contêm informações 

relevantes.CONT2 O website providencia informação 

actualizada.CONT3 O âmbito da informação providenciada 

pelo website é apropriada.

CONT4 A informação providenciada pelo 

website é precisa.

5 pontos escala 

de Likert

Lee e Kozar 

(2012)

Conteúdo 

Relevante 

(CONT)
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Anexo IV – Constructos, Itens e Referências utilizadas (Continuação) 

 
*: Itens removidos antes de proceder à análise dos requisitos para estimar o Modelo de Medida; 

**: Itens removidos durante a fase de purificação da escala por terem loadings inferiores a 0.5; 

***: Constructo removido durante a fase de purificação da escala por terem uma correlação elevada com 

outro constructo que não o pretende medir; 

****: Constructo não utilizado no modelo de medida. 

 

Anexo V – Número de sessões, utilizadores e tempo de permanência nas páginas no 

website da Ticketline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Analytics - Audience overview para www.ticketline.pt (em 7 de Junho de 

2014). 
 

Constructo Código Itens Escala Referência

Perfil de 

compras****

COM1 Com que frequência compra 

bilhetes para espéctaculos na 

Internet?

Nunca, Raramente, 

Frequente, Muito Frequente, 

Sempre 

--

COM2 Com que frequência compra 

bilhetes nos seguintes web 

sites?

Ticketline;  Nunca, 

Raramente, Frequente, Muito 

Frequente, Sempre

--

COM3 Com que frequência compra 

bilhetes nos seguintes web 

sites?

Blueticket: Nunca, 

Raramente, Frequente, Muito 

Frequente, Sempre

--

COM4 Com que frequência compra 

bilhetes nos seguintes web 

sites?

Bilheteira Online;  Nunca, 

Raramente, Frequente, Muito 

Frequente, Sempre

--

COM5 Com que frequência compra 

bilhetes nos seguintes web 

sites?

Outros: Nunca, Raramente, 

Frequente, Muito Frequente, 

Sempre

--

COM6 Recomendaria este web site a 

alguém que me questionasse.

5 pontos Escala de Likert --
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Anexo VI – Medição da fiabilidade das variáveis reflexas (n=212) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itens de Medida

Composite 

Reliability

Cronbach's 

Alpha (α) Loading Mean SD

Itens de 

Medida

Composite 

Reliability

Cronbach's 

Alpha (α) Loading Mean SD

 Aprendizagem 0,8972 0,8469 Legibilidade 0,8383 0,7423

APR1 0,8064 4,53 0,58 LEG1 0,6511 4,58 0,51

APR2 0,8962 4,61 0,57 LEG2 0,8698 4,48 0,63

APR3 0,8365 4,61 0,55 LEG3 0,7535 4,28 0,59

APR4 0,7717 4,59 0,57 LEG4 0,7218 4,49 0,63

Conteúdo Relevante 0,8875 0,8351 Satisfação 0,7971 0,6671

CONT1 0,7607 4,43 0,50 SAT1 0,8193 4,47 0,58

CONT2 0,8216 4,48 0,58 SAT2 0,6784 4,53 0,50

CONT3 0,8033 4,50 0,59 SAT3 0,8706 4,54 0,58

CONT4 0,8702 4,50 0,61 SAT4 0,3986 4,30 0,86

Credibilidade 0,7893 0,5997 Simplicidade 0,7996 0,6350

CRE1 0,835 4,13 0,47 SIM1 0,8355 4,41 0,61

CRE2 0,7605 3,99 0,58 SIM2 0,7118 3,73 1,22

CRE3 0,6325 3,93 0,61 SIM3 0,7155 4,32 0,54

Interatividade 0,9348 0,9076 Suporte 0,8869 0,8139

INT1 0,8572 3,34 1,06 SUP1 0,8846 3,54 1,05

INT2 0,8661 2,87 1,16 SUP2 0,8107 3,15 0,92

INT3 0,8777 3,05 1,17 SUP3 0,8551 3,20 0,95

INT4 0,9344 3,02 1,13 Telepresença 0,8028 0,7382

Intenção de Uso 0,8736 0,7809 TEL1 0,9602 4,15 0,71

IUSO1 0,8754 4,45 0,61 TEL2 0,6253 3,26 0,96

IUSO2 0,8893 4,51 0,66 TEL3 0,6642 3,01 0,94

IUSO3 0,7344 4,52 0,54 Consistência* 0,789 0,5997

Navegabilidade 0,7933 0,4842 CON1 0,5246 4,33 0,53

NAV2 0,7456 3,89 0,66 CON2 0,8552 4,46 0,66

NAV3 0,8697 4,28 0,48 CON3 0,8296 4,48 0,54

* removida do modelo
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Anexo VII – Cross-Loadings 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador     APR     CON    CONT     CRE     INT    IUSO     LEG     NAV     SAT     SIM     SUP     TEL

 APR1 0,8064 0,6016 0,4409 0,1194 -0,1491 0,3468 0,4347 0,3667 0,4712 0,3699 -0,2474 0,1382

 APR2 0,8962 0,5022 0,3231 -0,0032 -0,2624 0,2955 0,3974 0,3296 0,5079 0,4731 -0,3554 0,1884

 APR3 0,8365 0,3838 0,3426 0,0731 -0,1832 0,3807 0,4261 0,3427 0,5421 0,4668 -0,2014 0,3754

 APR4 0,7717 0,4723 0,3143 0,1261 -0,3256 0,6402 0,5306 0,2663 0,5448 0,607 -0,2984 0,4073

 CON1 0,4261 0,5246 0,2826 0,0774 -0,1673 0,2301 0,3212 0,2086 0,2869 0,2307 -0,1922 0,0048

 CON2 0,5537 0,8552 0,4355 0,2156 -0,3839 0,5774 0,6623 0,2352 0,6237 0,6682 -0,3097 0,1732

 CON3 0,3662 0,8296 0,4572 0,307 -0,297 0,514 0,7082 0,1666 0,4764 0,3807 -0,2303 0,1155

CONT1 0,3705 0,3011 0,7607 -0,1227 -0,2843 0,4019 0,3045 0,0712 0,3649 0,3997 -0,173 0,3587

CONT2 0,1884 0,3479 0,8216 -0,0274 -0,3614 0,4465 0,4223 0,0268 0,4239 0,3303 -0,1023 0,0373

CONT3 0,2556 0,4901 0,8033 -0,025 -0,4519 0,5357 0,3908 0,0431 0,3346 0,302 -0,2147 0,046

CONT4 0,5119 0,5469 0,8702 0,0739 -0,2728 0,588 0,6001 0,1126 0,6141 0,4719 -0,2095 0,2545

 CRE1 0,0223 0,3082 -0,0126 0,835 0,1007 0,2301 0,2748 0,0832 0,2348 0,1779 0,2474 0,104

 CRE2 0,0764 0,1943 -0,0252 0,7605 0,3124 0,0785 0,1468 0,3853 0,1839 0,0858 0,4154 0,0975

 CRE3 0,1382 0,0963 0,0091 0,6325 0,2554 0,0733 0,1288 0,0989 0,1723 -0,0061 0,2987 0,0413

 INT1 -0,2594 -0,2325 -0,3016 0,3194 0,8572 -0,3253 -0,1626 0,1314 -0,2589 -0,2582 0,6691 -0,1194

 INT2 -0,3604 -0,4184 -0,4609 0,216 0,8661 -0,3354 -0,32 0,0519 -0,2049 -0,3531 0,4074 -0,107

 INT3 -0,13 -0,3207 -0,2439 0,1819 0,8777 -0,1771 -0,1496 0,118 -0,1748 -0,3497 0,4182 -0,0738

 INT4 -0,2343 -0,4432 -0,4227 0,2486 0,9344 -0,3543 -0,3345 0,1229 -0,2193 -0,4023 0,5257 -0,0816

IUSO1 0,4688 0,582 0,639 0,1357 -0,3418 0,8754 0,6912 0,2834 0,6454 0,4949 -0,2702 0,2924

IUSO2 0,4952 0,5396 0,5516 0,1673 -0,3419 0,8893 0,6113 0,1878 0,5784 0,4818 -0,336 0,4242

IUSO3 0,2914 0,4092 0,3175 0,1577 -0,1607 0,7344 0,4385 0,1038 0,5243 0,422 -0,171 0,2339

 LEG1 0,2826 0,5274 0,3672 0,2073 -0,3224 0,5304 0,6511 -0,0333 0,3682 0,4571 -0,2494 0,0852

 LEG2 0,5027 0,6611 0,5944 0,1218 -0,2466 0,6349 0,8698 0,3618 0,5425 0,5205 -0,2748 0,3319

 LEG3 0,4309 0,6301 0,3906 0,2532 -0,1678 0,5222 0,7535 0,1912 0,6365 0,4981 -0,3121 0,0137

 LEG4 0,3888 0,5092 0,2804 0,1981 -0,0966 0,422 0,7218 0,3315 0,4647 0,3681 -0,1247 0,3281

 NAV2 0,2106 0,1419 0,1454 0,3081 0,1187 0,1524 0,1781 0,7456 0,2294 0,1037 0,4455 0,2414

 NAV3 0,4044 0,2736 0,0126 0,1152 0,0873 0,223 0,2912 0,8697 0,3249 0,149 -0,0566 0,2314

 SAT1 0,5542 0,6305 0,5031 0,2752 -0,191 0,673 0,6269 0,169 0,8193 0,3979 -0,1913 0,2197

 SAT2 0,2806 0,3998 0,3026 0,199 -0,0914 0,4176 0,3703 0,3002 0,6784 0,356 -0,0253 0,0725

 SAT3 0,6185 0,5339 0,5383 0,1772 -0,2201 0,5595 0,6253 0,451 0,8706 0,5741 -0,1927 0,3561

 SAT4 0,1644 0,0617 0,0853 0,0591 -0,2747 0,2338 0,1274 -0,0798 0,3986 0,261 -0,3737 0,3198

 SIM1 0,6251 0,5777 0,2681 0,1602 -0,2104 0,4794 0,618 0,3569 0,5484 0,8355 -0,2247 0,3444

 SIM2 0,3755 0,4328 0,3856 -0,0128 -0,3869 0,338 0,3802 -0,0034 0,3677 0,7118 -0,4611 0,1567

 SIM3 0,236 0,3138 0,4874 0,1157 -0,3187 0,4455 0,3384 -0,1145 0,3321 0,7155 -0,1227 0,2956

 SUP1 -0,3537 -0,2762 -0,2185 0,2932 0,5503 -0,3023 -0,2462 0,1396 -0,2963 -0,3302 0,8846 -0,2199

 SUP2 -0,2442 -0,3196 -0,1297 0,4713 0,3513 -0,174 -0,2512 0,1126 -0,1489 -0,1788 0,8107 -0,0129

 SUP3 -0,2359 -0,2665 -0,1806 0,3569 0,5541 -0,2925 -0,3343 0,23 -0,1141 -0,3396 0,8551 -0,0093

 TEL1 0,4048 0,2328 0,2809 0,1325 -0,1058 0,4331 0,326 0,3353 0,3897 0,3792 -0,1162 0,9602

 TEL2 0,0008 -0,0616 0,0161 0,1271 0,0456 0,1313 -0,012 0,0496 0,09 0,1146 0,1038 0,6253

 TEL3 0,0685 -0,1322 -0,0124 -0,0753 -0,166 0,0735 -0,0293 0,0718 -0,0153 0,2006 -0,1908 0,6642

APR - Aprendizagem; CON - Consistência; CONT - Conteúdo Relevante; CRE - Credibilidade; INT - Interatividade; 

IUSO - Intenção de Uso; LEG - Legibilidade; NAV - Navegabilidade; SAT - Satisfação; SIM - Simplicidade; 

SUP - Suporte; TEL - Telepresença
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Anexo VIII – Resultados do Modelo Estrutural e Teste de Hipóteses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Efeitos Diretos e Indiretos da Usabilidade na Satisfação e Intenção de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Relações Sinal Esperado Path Coefficient t Value Suportada

H1a Interatividade→ Satisfação + 0,012 0,206 Parcialmente

H1b Interatividade → Telepresença + 0,015 0,154 Parcialmente

H2a Suporte → Satisfação + -0,087 1,215 Não

H2b Suporte → Interatividade + 0,519 10,080 Sim

H2c Suporte → Telepresença + -0,071 0,800 Não

H3a Navegabilidade → Satisfação + 0,107 1,974 Sim

H3b Navegabilidade → Telepresença + 0,255 4,040 Sim

H4 Conteúdo Relevante → Satisfação + 0,254 4,198 Sim

H5 Aprendizagem → Satisfação + 0,241 3,426 Sim

H6 Credibilidade → Satisfação + 0,175 2,659 Sim

H7 Telepresença → Satisfação + 0,032 0,504 Parcialmente

H8a Consistência*→Satisfação + n.a n.a n.a

H8b Consistência*→Navegabilidade + n.a n.a n.a

H8c Consistência*→Aprendizagem + n.a n.a n.a

H8d Consistência*→Legibilidade + n.a n.a n.a

H9a Simplicidade → Satisfação + 0,076 1,121 Parcialmente

H9b Simplicidade → Interatividade - -0,201 2,921 Sim

H9c Simplicidade → Telepresença - 0,301 4,165 Não

H9d  Simplicidade → Navegabilidade + 0,158 1,909 Parcialmente

H9e Simplicidade → Legibilidade + 0,615 13,657 Sim

H10a Legibilidade → Satisfação + 0,253 3,566 Sim

H10b Legibilidade → Aprendizagem + 0,545 10,022 Sim

H11 Satisfação → Intenção de Uso + 0,700 15,333 Sim

* removida do modelo

DV: Satisfação DV: Intenção de Uso

Efeito 

Direto

Efeito 

Indireto

Efeito 

Total

Efeito 

Direto

Efeito 

Indireto
Efeito Total

Aprendizagem 0,241 0,251 0,169 0,169

Consitência*

Conteúdo Relevante 0,254 0,254 0,178 0,178

Credibilidade 0,175 0,175 0,123 0,123

Interatividade

Intenção de Uso

Legibilidade 0,253 0,131 0,384 0,269 0,269

Navegabilidade 0,107 0,107 0,075 0,075

Satisfação 0,700 0,700

Simplicidade 0,236 0,236 0,165 0,165

Suporte

Telepresença

* Removido do modelo

Nota: Todos os efeitos considerados são significativos a p < 0.05, p < 0.01 ou p < 0.001


