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Resumo 

Os rápidos avanços tecnológicos modificaram a forma como os serviços são prestados, 

sendo os serviços móveis reconhecidos como o próximo passo da evolução. As 

tecnologias mobile passaram a ser a escolha de um grande número de utilizadores, 

fazendo com que os serviços bancários seguissem esta tendência e disponibilizassem os 

seus serviços em formato móvel, originando o Mobile Banking. Contudo, os 

consumidores não acompanharam esta evolução e a adesão a estes serviços ainda não 

alcançou as expectativas. Este trabalho pretende responder às seguintes questões de 

investigação: (i) quais as razões para os serviços de Mobile Banking, apesar do seu 

potencial, se encontrarem com níveis de adoção inferiores às expectativas? (ii) quais os 

principais fatores que influenciam a não adoção destes serviços? (iii) qual o papel da 

Confiança Inicial neste processo? Para tal, foi desenvolvido um modelo conceptual e 

um instrumento de medida. Para avaliar o modelo proposto foram inquiridas 211 

pessoas, cujas respostas foram posteriormente analisadas estatisticamente através dos 

softwares Smart PLS 2.0 e SPSS.  

O estudo conclui que os principais fatores que influenciam negativamente a Intenção de 

Utilização desta tecnologia são a Barreira de Valor, Barreira de Tradição, Barreira de 

Imagem e a Credibilidade Percebida. A Confiança Inicial provou ter um efeito positivo 

bastante significativo sobre a Intenção de Utilização do Mobile Banking, tendo como 

antecedentes as Garantias Estruturais e a Reputação do Banco, e um efeito de redução 

de algumas das barreiras para a adoção deste serviço, como a Credibilidade Percebida, 

Barreira de Valor, Falta de Informação e Barreira de Imagem.  

Palavras-chave: Tecnologia, Mobile Banking, Resistência, Barreiras e Confiança.  
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Abstract 

Rapid technological advances have changed the way services are provided, and mobile 

services are recognized as the next step of evolution. The mobile technologies became 

the choice of a large number of users, forcing banks to follow this trend and make their 

services available in a mobile form, yielding the mobile banking. However, consumers 

did not follow this development and the adoption of these services has not reached the 

expectations. This study intends to answer the following investigation questions: 

(i) what are the reasons for Mobile Banking Services, despite of their potencial,  have 

adoption levels below the expectations? (ii) what are the main factors influencing the 

non-adoption of these services? (iii) what is the role of Initial Trust in this process? For 

that purpose it was developed a conceptual model and a measuring instrument. To asses 

the proposed model 211 people were surveyed whose responses were analyzed 

statistically using the software Smart PLS 2.0 and SPSS. 

The study identifies four main factors that have a negative influence on the Intention to 

Use Mobile Banking, wich are the Barriers of Value, Tradition and Image, and 

Perceived Credibility. Initial Trust had a very significant and positive effect on the 

Intention to Use Mobile Banking, having as its antecedents the Structural Assurances 

and the Reputation of the Bank. Initial Trust had also a reducing effect on some of the 

barriers to adopt this service, such as Perceived Credibility, Value Barrier, Lack of 

Information and Image Barrier. 

Keywords: Technology, Mobile Banking, Resistance, Barriers and Trust.  
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1. Introdução, Motivações e Objetivos do Estudo 

Esta pode ser considerada a Era da revolução tecnológica, na qual as inovações 

tecnológicas têm ganho cada vez mais importância na vida privada e profissional das 

pessoas (Safeena et al., 2011). A tecnologia provocou enormes mudanças no mundo 

económico e empresarial, modificando a interação entre as empresas e os seus clientes e 

alterou a forma como os serviços são concebidos, desenvolvidos e prestados (Meuter et 

al., 2005; Safeena et al., 2011). 

O rápido avanço tecnológico nas telecomunicações e nas tecnologias de informação 

veio transformar a indústria bancária. A grande competitividade deste setor obrigou a 

procura de diferenciação. Neste sentido, os bancos investiram em diferentes canais de 

distribuição eletrónicos de modo a tirar partido das suas características únicas, 

oferecendo serviços mais rápidos e mais acessíveis com o objetivo de aumentar a 

satisfação do cliente e reduzir custos operacionais (Laukkanen et al, 2007; Gan et al., 

2006; Daud et al., 2011). 

De acordo com o Grupo Marktest (2014 a), em Setembro de 2014 mais de 4 milhões de 

pessoas possuíam smartphones (46,4% da população com 10 anos de idade ou mais) 

com acesso à internet em Portugal, sendo que a penetração destes aparelhos tem vindo a 

crescer bastante nos últimos anos, tendo aumentado cerca de 80% em relação a Maio de 

2012. Destes 4 milhões de utilizadores, perto de 3,5 milhões acedem à internet através 

do smartphone (Grupo Marktest, 2014 b). De acordo com a ANACOM (2015), em 2014 

existiam cerca de 5,2 milhões de utilizadores de banda larga móvel, tendo-se registado 

um aumento de 10,6% em relação ao período homólogo, indicando que Portugal tem 

um enorme potencial para que o MB faça parte das primeiras escolhas dos 

consumidores. O certo é que existiam apenas cerca de 640 mil utilizadores deste serviço 

em Fevereiro de 2014, representando 26% dos utilizadores de Internet Banking em 
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Portugal (Grupo Marktest, 2014 c). Por isso, é necessário perceber os fatores que 

impedem a adoção do MB e quais as razões para este não ter atingido o seu potencial 

apesar de todos os benefícios que apresenta. 

A motivação para a escolha deste tema está relacionada não só com o crescente 

interesse nas inovações tecnológicas e nas aplicações móveis, mas também pelo papel 

de destaque que o MB tem tido em muitas instituições bancárias, tirando partido de 

todas as suas vantagens de redução de custos operacionais, conveniência, satisfação do 

cliente e simplificação da relação cliente-banco, para se diferenciar em relação às 

restantes ofertas bancárias em Portugal.  

O facto dos serviços mobile apresentarem tantos benefícios para os seus utilizadores e 

de acompanharem as suas tendências, constituindo inúmeras oportunidades não só para 

o futuro dos serviços bancários como para o de diversos outros e de, no entanto, este SI 

não estar a ter o sucesso e a adoção esperada despertou o interesse para a exploração das 

razões pelas quais este serviço não é ainda a primeira escolha dos clientes bancários. 

Este trabalho pretende responder às seguintes questões de investigação: (i) quais as 

razões para os serviços de Mobile Banking, apesar do seu potencial, se encontrarem 

com níveis de adoção inferiores às expectativas? (ii) quais os principais fatores que 

influenciam a não adoção destes serviços? (iii) qual o papel da Confiança Inicial neste 

processo? Para tal este trabalho tem como objetivos desenvolver um modelo conceptual 

que permita identificar as barreiras da intenção de utilização e uso do Mobile Banking; 

operacionalizar este modelo e testa-lo empiricamente. 

2. Revisão de Literatura 

2.1. Mobile Banking 

Em vários países desenvolvidos os métodos tecnológicos de acesso aos serviços já 

ultrapassaram a tradicional banca a retalho baseada nas sucursais, tornando a tecnologia 
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essencial para obter vantagens competitivas no mercado financeiro (Laukkanen & 

Pasanen, 2007; Wang et al. 2006). Este desenvolvimento tecnológico constituiu uma 

oportunidade para os bancos oferecerem maior flexibilidade aos seus clientes, aumentar 

a eficiência e fornecer um serviço mais consistente com a disponibilização de diversas 

formas de acesso aos serviços através de tecnologias self-service, via novos canais de 

distribuição como o ATM (caixa Multibanco), a Internet, o telefone e mais 

recentemente o telemóvel (Laukkanen & Pasanen, 2007; Feng, 2013). 

A adoção da Internet Communicaton Technology (ICT), a sua rápida difusão e enorme 

utilização, bem como o grande investimento realizado nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, incentivou a oferta de serviços bancários por este canal de interação com 

os clientes, dando origem ao Internet Banking (IB). Este tem uma oferta de serviços 

maior, mais completa, que permitiram a redução de custos, sem restrições de tempo, 

estando os serviços disponíveis 24 horas por dia todos os dias (Mols, 1999). No entanto, 

o contínuo desenvolvimento tecnológico elevou as expectativas dos clientes e a 

competitividade no mercado do IB aumentou, este perdeu protagonismo e passou a ser 

uma plataforma de lançamento para a mais recente Tecnologia de Informação da oferta 

bancária, o Mobile Banking (Couto et al., 2013). 

O Mobile Banking (MB) é um canal de distribuição de serviços sem fios, através do qual 

o cliente interage com o seu banco utilizando uma aplicação que pode ser descarregada 

do website do banco ou de uma loja virtual (Google Play, App Store) e instalada num 

dispositivo móvel, tal como um telemóvel, smartphone, tablet, PDA (Personal Digital 

Assistant) ou um leitor de multimédia com ligação sem fios (Laukkanen & Kiviniemi, 

2010; Cruz et al., 2010; Al-Jabri & Sohail, 2012). Este serviço consegue servir melhor 

as necessidades dos clientes, oferecendo maior mobilidade que o IB através da sua 

ubiquidade e a instantaneidade, este é também um serviço de maior qualidade, 
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disponibilidade e utilidade (Chemingui & Lallouna, 2012; Laukkanen & Kiviniemi, 

2010).  

Os serviços de MB permitem que os clientes realizem operações bancárias à distância, 

possibilitando a consulta da sua conta pessoal, saldo, movimentos e respetivos detalhes, 

realizar transferências entre contas a nível nacional e internacional, efetuar pagamentos, 

aceder à informação ou requisitar aplicações de crédito, acompanhar as cotações no 

mercado de capitais em tempo real e realizar ordens de compra ou de venda (Al-Jabri & 

Sohail, 2012; Meuter et al., 2005; Laukkanen & Cruz, 2012). Este serviço acrescenta 

valor para os clientes, na medida em que permite a realização de operações bancárias 

em qualquer local, fora do horário de funcionamento do banco, proporcionando maior 

eficiência, poupanças de tempo, conveniência e sentimento de controlo (Laukkanen & 

Lauronen, 2005; Laukkanen, 2007; Daud et al., 2011; Yu, 2012; Laukkanen et al., 

2007).  

O MB apresenta um grande potencial para fornecer serviços financeiros através de uma 

tecnologia com a qual os clientes já estão familiarizados e que já se encontra difundida 

por todo o mundo (Laukkanen & Lauronen, 2005). Esta é uma das principais inovações 

tecnológicas para as instituições financeiras tendo benefícios adicionais como a 

ubiquidade, conveniência, eficiência e contextualidade assim como complementa os 

canais de distribuição tradicionais, o que resultará numa poupança relativamente 

elevada em custos operacionais e aumentará os lucros do banco num médio/longo prazo 

(Lin, 2011; Daud et al, 2011; Kim et al, 2009). 

No entanto, o mercado do MB apresenta ainda uma dimensão muito pequena em 

comparação com as transações bancárias no seu todo e o ritmo de adoção é muito fraco 

em relação ao que se esperava, sendo o número de utilizadores ainda muito baixo em 

comparação com outros canais bancários (Laukkanen, 2007; Yu, 2012; Yang, 2009; 
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Couto et al., 2013). A grande penetração e a abundante utilização de telemóveis não 

reflete a adoção e uso do MB, existindo algumas barreiras que estão a atrasar a 

utilização dos serviços mobile nas transações bancárias (Scornavacca & Hoehle, 2007; 

Laukkanen, 2007). 

2.2.Teorias 

2.2.1. Modelo de Aceitação Tecnológica - TAM 

O TAM de Davis et al (1989) parece ser o modelo mais utilizado nos estudos de 

sistemas de informação (Luarn & Lin, 2005). Este modelo é utilizado para identificar os 

fatores e os comportamentos que determinam a aceitação da tecnologia (Cruz et al., 

2010), tendo também como objetivo analisar o impacto de fatores externos sobre 

intenções, crenças ou atitudes dos indivíduos (Davis et al., 1989). É adaptado da TRA, 

Teoria da Ação Racional de Fishbein & Ajzen (1975), sendo a TRA direcionada para o 

comportamento humano e a TAM específica para a utilização de SI (Mathieson et al., 

2001). Este modelo baseia-se em dois fatores principais, a utilidade percebida, descrita 

como a perceção de um indivíduo de que o uso de um sistema em particular irá 

melhorar o seu desempenho, e a facilidade de utilização percebida, definida como o que 

uma pessoa crê que a utilização de um determinado sistema não irá requerer qualquer 

esforço adicional (Davis et al., 1989; Luarn & Lin, 2005).  

A TAM apresenta pontos fortes, tal como ser direcionado especificamente para os SI e 

basear-se na teoria de psicologia social, porém possui algumas limitações, como não 

considerar variáveis externas, entre as quais se contam fatores económicos e 

demográficos (Venkatesh & Davis, 2000). Para além disso, a TAM exclui a confiança 

relacionada com o m-commerce e assume que não existem barreiras que impeçam a 

adoção de um SI (Mathieson et al., 2001). Por estas razões, diversos estudos sobre a 

adoção do MB adicionam fatores ao TAM, como a Credibilidade Percebida ou Falta de 
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Informação (Daud et al., 2011; Luarn & Lin, 2005; Amin et al., 2008; Dasgupta et al., 

2011) 

2.2.2. Teoria da Difusão de Inovação (IDT) 

A IDT desenvolvida por Rogers (2003) é também muito utilizada em estudos sobre a 

aceitação do MB. Esta defende que o ritmo de adoção de uma inovação é influenciado 

por cinco fatores principais: vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, 

visibilidade e testagem (Rogers, 2003). A vantagem relativa expressa o grau de 

superioridade percebida de uma inovação em relação aos seus substitutos. A 

compatibilidade diz respeito ao grau de consonância de uma inovação com os valores, 

experiências e necessidades dos clientes. A complexidade é a perceção do grau de 

dificuldade de compreensão e utilização da inovação. A visibilidade descreve o grau 

para o qual os resultados de uma inovação são visíveis para os outros. A testagem 

refere-se à possibilidade de uma inovação ser testada ou experimentada de forma 

limitada antes da sua adoção (Rogers, 2003). 

2.2.3. A Teoria do Comportamento Planeado (TPB) 

A TPB é uma extensão da TRA, à qual é adicionado o controlo do comportamento 

percebido com o objetivo de ter em consideração situações nas quais um individuo tem 

falta de controlo sobre um determinado comportamento (Ajzen, 1991). De acordo com 

esta teoria, o comportamento de uma pessoa pode ser explicado pela intenção 

comportamental (influenciada pela atitude), que diz respeito à avaliação do efeito no 

desempenho de um comportamento, pela norma subjetiva, que se refere à perceção que 

uma pessoa tem acerca da opinião de terceiros sobre um determinado comportamento, e 

pelo controlo do comportamento percebido, que descreve a perceção que um individuo 

tem acerca da presença ou ausência dos recursos ou oportunidades necessárias para se 

ter um comportamento em particular (Ajzen & Madden, 1986). Porém, esta teoria não é 
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específica para a utilização de SI e a sua utilização requer operacionalizações únicas 

para cada situação (Mathieson et al., 2001). 

2.2.4. Auto-eficácia (TAE) 

A teoria da auto-eficácia tem origem na Social Cognitive Theory de Bandura (1986), é 

descrita como o que um individuo acredita que tem a capacidade de utilizar uma 

tecnologia em particular (Agarwal et al., 2000), é a perceção que uma pessoa tem do 

grau de facilidade ou dificuldade que terá com um determinado comportamento (Ajzen, 

1991). Se o cliente sentir que não tem capacidade para utilizar a tecnologia irá resistir-

lhe por não se sentir confortável (Ellen et al., 1991). No caso do MB, alguns utilizadores 

têm receio de cometer erros nas suas transações financeiras ao utilizar o telemóvel 

(Laukkanen, 2007).  

2.2.5. Teoria da Resistência à Inovação (TRI) 

Grande parte dos estudos realizados sobre a adoção e disseminação de inovação 

baseiam-se no princípio de que todas as inovações são benéficas e que devem ser adotas 

por todos os consumidores (Rogers, 2003). Contudo, a decisão de não adoção é também 

uma escolha dos consumidores. A resistência é uma resposta natural à inovação e é 

compreensível e expectável que coexista com o comportamento de adoção (Ram, 1987). 

Existe sempre resistência antes da tomada de decisão, sendo necessário primeiro 

ultrapassá-la para depois ser possível adotar (Ram, 1987, Kuisma et al, 2007). As 

pessoas resistem à utilização de inovações criando barreiras físicas e psicológicas à 

adoção (Ram & Sheth, 1989). 

 

 

 

 

Figura 1 - Relação entre a resistência e a rejeição ou adoção (Kuisma et al., 2007) 
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O objetivo da TRI é identificar as principais barreiras que dão origem à resistência a 

uma inovação (Ram & Sheth, 1989). Estes autores propõem a existência de dois tipos 

de barreiras, nomeadamente as barreiras funcionais, de utilização, risco e valor, e as 

barreiras psicológicas, de tradição e imagem. 

Perceber as razões que levam os indivíduos a ter este comportamento pode ser essencial 

para o sucesso do desenvolvimento, implementação ou da estratégia de marketing de 

uma inovação, visto que a adoção só tem início após o consumidor ultrapassar a 

resistência inicial (Laukkanen & Kiviniemi; 2010, Ram, 1987). Por estas razões, as 

instituições financeiras devem identificar as fontes de resistência de forma a reduzir a 

probabilidade de insucesso (Ram, 1989). 

2.2.6. Modelo de Confiança Inicial (ITM) 

A confiança inicial é a disposição de um individuo correr riscos com o objetivo de 

satisfazer uma necessidade sem ter experiência anterior ou informação credível (Kim & 

Prabhakar, 2004). McKnight et al. (2002a) dividiram os elementos que afetam a 

Confiança Inicial em três – institucional, pessoal e ambiental. A confiança institucional 

diz respeito às características da instituição que presta o serviço, tais como a dimensão, 

integridade, capacidade, papel que desempenha no mercado, reputação e marca 

(McKnight et al., 2002a). A personalidade do utilizador indica a tendência em confiar 

nos outros (Gefen, 2000). Os fatores ambientais referem-se às garantias estruturais que 

são importantes para a confiança, tal como as garantias do serviço e influência social 

(Kim et al., 2009; McKnight et al., 2004). O Initial Trust Model (ITM) foi estabelecido 

por Kim et al. (2009) no contexto do MB, no qual a Confiança Initial tem como 

antecedentes as Garantias Estruturais, a Reputação do Banco, Tendência para Confiar 

e os Beneficios Relativos. Posteriormente, Oliveria et al. (2014), utilizam este modelo 

apenas com os três primeiros antecedentes. O mesmo acontece na presente investigação.  
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2.3. Outros estudos acerca do Mobile Banking 

Nos últimos anos, a adoção do Mobile Banking tem sido estudada por vários autores em 

diversos países, sendo a TAM a teoria mais utilizada (Tabela 1). Na maioria destes 

estudos são adicionados outros fatores, incluindo fatores relacionados com a resistência, 

mostrando que a TAM por si só é incapaz de explicar a adoção deste serviço, assim 

como revela que é importante perceber e conhecer a resistência dos consumidores ao 

MB para conseguir ultrapassá-la. Apesar de alguns estudos terem em conta a existência 

de inibidores à adoção do MB, são poucos os que recorrem a mais do que um destes 

fatores. Grande parte utiliza apenas o Risco Percebido, sendo que a maior parte destas 

investigações aborda exclusivamente as motivações para a utilização deste serviço, 

ignorando as possíveis barreiras. 

O efeito da confiança é também abordado em diversas investigações, indicando a 

importância deste fator no comportamento de adoção deste serviço, sendo que em 

alguns destes estudos a confiança surtiu um efeito de redução de barreiras. Todos estes 

indicam a fraca utilização do MB e a sua incapacidade para atingir os níveis de adoção 

esperados, algo que acontece por todo o mundo. 
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Tabela 1 - Outros estudos sobre o tema 

País Teoria Utilizada Fatores que influenciaram a adoção do MB Referência 

China 
 Barreiras: Falta de Informação e Falta de benefícios 

percebidos 

Laforet and Li 

(2005) 

Taiwan 

TAM 

Motivações: Auto-eficácia Percebida, Credibilidade 

Percebida, Facilidade de Utilização Percebida e 

Utilidade Percebida 

Barreiras: Custo Financeiro Percebido 

Luarn and Lin 

(2005) 

TAE e TAM 

Motivações: Auto-Eficácia, Recursos Financeiros 

Percebidos, Utilidade Percebida, Facilidade de 

Utilização Percebida, Credibilidade Percebida 

Wang et al. 

(2006) 

IDT 

Motivações: Vantagens Relativas Percebidas, 

Facilidade de Utilização Percebida, Compatibilidade 

Percebida, Competência Percebida, Integridade 

Percebida 

Lin (2010) 

Malásia 

TAM 

Motivações: Utilidade Percebida, Facilidade de 

Utilização Percebida, Credibilidade Percebida, 

Quantidade de Informação, Pressão Social 

Amin et al. 

(2008) 

TAM 
Motivações: Utilidade percebida, Credibilidade 

Percebida e Informação 

Daud et al. 

(2011) 

Coreia 

TAM 
Motivações: Utilidade Percebida, Facilidade de 

Utilização Percebida, Confiança (Garantias Estruturais,  

Gu et al. 

(2009) 

ITM 
Motivações: Confiança Inicial (Baneficios Relativos, 

Tendência Pessoal para Confiar, Garantias Estruturais) 

Kim et al. 

(2009) 

Finlândia 

e Portugal 
TAM, TRI 

Motivações:  Facilidade de Utilização,  Vantagem 

relativa,  Tipo de Dispositivo Móvel e Experiência de 

Utilização de serviços móveis 

Barreiras:  Barreira de Utilização, Barreira de Valor, 

Barreira de Imagem, Barreira de Tradição, Risco 

Percebido 

Laukkanen 

and Cruz 

(2010) 

Alemanha TAM 

Motivações: Compatibilidade, Utilidade Percebida. 

Credibilidade e Confiança Reduzem o Risco Percebido 

Barreiras: Risco Percebido 

Koening-

Lewis et al. 

(2010) 

Brasil TRI e TAM 

Barreiras: Barreira de Valor, Risco Percebido, Falta de 

Vantagens Relativas, Dispositivo Inapropriado, 

Complexidade 

Cruz et al. 

(2010) 

EUA UTAUT 

Motivações: Desempenho Esperado. Garantias 

Estruturais Reduzem o Risco Percebido. 

Barreiras: Risco Percebido 

Luo et al. 

(2010) 

Tailândia 
TAM, TPB e 

TAE 

Motivações: Norma Subjectiva, Utilidade Percebida, 

Auto-Eficácia 

Barreiras: Limitações do Dispositivo, Falta de 

Informação, Custo Financeiro Percebido, Risco 

Percebido 

Sripalawat et 

al (2011) 

Arábia 

Saudita 

TAM 

Motivações: Utilidade Percebida, Facilidade de 

Utilização, Informação 

Barreiras: Risco Percebido 

Safeena et al. 

(2011) 

IDT 

Motivações: Vantagem Relativa, Compatibilidade, 

Visibilidade 

Barreiras: Risco Percebido 

Al-Jabri and 

Sohail (2012) 

Tunisia TRI, TAM e IDT 

Motivações: Compatibilidade, Testagem, Qualidade do 

Sistema e Prazer Percebido 

Barreiras: Barreira de Tradição 

Chemingui 

and Loullana 

(2013) 

Portugal 

ITM, UTAUT e 

TTF (Task 

Technology fit 

model) 

Motivações: Expectativa de Performance, Adequação 

da Tecnologia para a Tarefa (Características da 

Tecnologia, Caracteristica da Tarefa), Confiança Inicial 

(Reputação da Empresa, Garantias Estruturais) 

Oliveira et al. 

(2014) 
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3. Modelo de Pesquisa 

Para alcançar os objetivos deste estudo foi desenvolvido um modelo teórico para 

identificar os fatores que influenciam significativamente a adoção do MB (Figura 2). 

Com base na revisão de literatura este modelo é uma combinação de cinco teorias, 

sendo estas o TAM, a Teoria da Autoeficácia, o ITM, a TPB e a TRI. Esta última é 

utilizada como base do modelo de pesquisa, uma vez que a TRI é especificamente 

utilizada para estudos acerca da resistência a uma inovação. Os restantes fatores foram 

introduzidos com o objetivo de enriquecer o modelo e torná-lo mais completo através da 

introdução da Credibilidade Percebida, da Falta de informação e dos Traços de 

Personalidade, sendo que os dois primeiros incorporam o TAM estendido, e o último a 

Teoria da Autoeficácia. Foi ainda introduzido o ITM, através da Confiança Inicial e dos 

seus três antecedentes. 

Figura 2 - Modelo Conceptual Proposto 
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3.1. Barreiras Funcionais 

3.1.1.Barreira de utilização 

A Barreira de Utilização é causada não só pela incompatibilidade da inovação com os 

hábitos e práticas de trabalho atuais, bem como pela necessidade de realização de 

esforços de aprendizagem e pela dificuldade de utilização, que, no caso do MB, pode 

dever-se às limitações do dispositivo (Ram & Sheth, 1989; Kuisma et al., 2007; 

Laukkanen & Lauronen, 2005). No âmbito da inovação, esta barreira é equivalente à 

complexidade da IDT, podendo ser também associada como oposta ao fator de 

facilidade de utilização percebida do TAM (Cruz et al., 2010; Laukkanen & Kiviniemi; 

2010, Lin 2011). 

Se os utilizadores perceberem que os serviços de MB requerem um esforço mental, que 

a sua utilização consome demasiado tempo ou que sentem frustração ao usá-los não os 

vão adotar (Al-Jabri & Sohail, 2012). O tipo de dispositivo móvel também pode ser um 

obstáculo e impedir a utilização do MB. Uma das razões para o atraso na disseminação 

deste serviço deve-se às limitações dos aparelhos e do sistema, tal como as baixas 

velocidades de transação e de processamento ou a pequena dimensão dos visores, o que 

faz com que os textos e os gráficos sejam difíceis de ler, em comparação com 

computadores (Lee & Chung, 2009; Laukkanen et al. 2007; Laukkanen & Lauronen, 

2005).  

H 1: A barreira de utilização influencia negativamente a Intenção de Utilização do MB. 

3.1.2. Barreira de valor 

A Barreira de Valor diz respeito ao custo financeiro que a inovação representa para o 

individuo e ao desempenho da inovação em relação aos seus substitutos (Ram & Sheth, 

1989; Kuisma et al., 2007). Este conceito pode ser equiparado ao de vantagem relativa 
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da IDT, estando também relacionado com o conceito de utilidade percebida do TAM 

(Laukkanen & Kiviniemi, 2010; Wu & Wang, 2005). 

Se o serviço de MB não for económico para o cliente a sua intenção de adoção vai ser 

influenciada. Por outro lado, se uma inovação não representar um desempenho melhor 

do que outras alternativas existentes, a mudança de serviço não fará sentido para os 

utilizadores (Luarn & Lin, 2005; Ram & Sheth, 1989). 

H 2: A Barreira de Valor influencia negativamente a Intenção de Utilização do MB. 

3.1.3. Risco Percebido 

Esta barreira descreve o potencial de risco inerente à utilização de uma inovação 

(Elbadrawy & Aziz, 2011, Ram & Sheth, 1989). O risco é uma expectativa de perda, na 

qual quanto maior for a probabilidade de perda maior será o Risco Percebido e 

consequentemente menor a intenção de adoção da inovação (Mitchell, 1999; Meuter et 

al., 2005). 

O Risco Percebido resulta da incerteza e da incompatibilidade entre opiniões e valores 

dos utilizadores com o comportamento real da tecnologia, isto é, se esta falhar e não 

apresentar o desempenho esperado, resultando numa perda para o consumidor (Safeena 

et al., 2011). No contexto do MB, este fator pode reduzir as perceções de controlo, 

influenciando negativamente a intenção de utilização. O Risco Percebido pode ser de 

caráter Económico, receio de perder dinheiro com a utilização do MB e medo de 

cometer erros na realização de uma transação financeira (Laukkanen et al., 2007; Luarn 

& Lin, 2005; Feng, 2013), ou Funcional, incerteza quanto ao desempenho da inovação, 

preocupação acerca da desconexão da internet e com a capacidade da aplicação 

funcionar corretamente (Ram & Sheth, 1989; Black et al., 2001). 

H 3: O Risco Percebido influencia negativamente a Intenção de Utilização do MB. 
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3.2. Barreiras Psicológicas 

3.2.1. Barreira de Tradição 

A barreira de tradição representa a alteração que uma inovação provoca nas rotinas 

diárias dos utilizadores ou no seu comportamento (Ram & Sheth, 1989; Rammile & 

Nel, 2012). Esta pode ser originada pela incompatibilidade da tecnologia com os valores 

e padrões da pessoa, bem como com as suas experiências anteriores (Ram & Sheth, 

1989). Esta barreira está relacionada com o conceito de compatibilidade da IDT 

(Laukkanen & Kiviniemi, 2010). A adoção de uma inovação gera a alteração dos 

hábitos dos consumidores e obriga-os a desenvolver novos hábitos, originando 

resistência à mesma, sendo esta uma reação natural. Quanto maior for a mudança 

requerida pela inovação, maior será a resistência dos consumidores (Laukkanen et al., 

2007). Este inibidor também pode surgir por causa da aversão à mudança de hábitos, ou 

mesmo da valorização da interação pessoal por parte dos clientes (Parasuraman, 2000; 

Srijumpa et al., 2007). A falta de contacto humano nos serviços bancários pode gerar 

descontentamento para os clientes, podendo levá-los a preferir realizar os seus assuntos 

bancários com os colaboradores do banco (Srijumpa et al., 2007; Gerrard et al., 2006) 

H 4: A Barreira de Tradição influencia negativamente a Intenção de Utilização do MB. 

3.2.2. Barreira de Imagem 

A Barreira de Imagem está relacionada com a identidade da inovação, com a marca, 

categoria de produto ou país de origem (Ram & Sheth, 1989). Esta surge quando são 

feitas associações negativas relacionadas com a tecnologia, como a perceção negativa 

de “difícil de utilizar” (Ram & Sheth, 1989; Rammile & Nel, 2012). 

H 5: A Barreira de Imagem influencia negativamente a Intenção de Utilização do MB. 
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3.3. Credibilidade Percebida 

A Credibilidade Percebida é definida como a perceção que os utilizadores têm de que o 

sistema irá manter as transações seguras e garantir a proteção da sua informação pessoal 

contra acessos não autorizados, tal como a perda ou furto do código PIN ou do 

dispositivo móvel com informação guardada que pode resultar no acesso à conta 

bancária do cliente por um desconhecido (Kuisma et al., 2007; Daud et al., 2011; Wang 

et al., 2003; Luarn & Lin, 2005). O receio de segurança ineficaz é uma das principais 

preocupações na adoção do MB que tem impedido o seu crescimento, sendo as medidas 

de segurança de informação pessoal e financeira um dos fatores críticos de sucesso para 

o serviço (Brown et al., 2003; Luarn & Lin, 2005). 

A confidencialidade e a segurança foram fatores que Laforet & Li (2005), Feng (2013), 

Safeena et al. (2010), e Cruz et al. (2010) utilizaram no seu estudo para expressar o 

risco percebido. Contudo, Wang et al. (2003) distingue Credibilidade Percebida de 

risco percebido e confiança, sendo defendido também por outros autores que 

consideram a segurança e privacidade como duas componentes da credibilidade 

percebida (Luarn & Lin, 2005; Amin et al., 2008; Daud et al., 2011; Gefen et al., 2003). 

Neste estudo, a Credibilidade Percebida representa preocupações de privacidade e 

segurança na adoção do MB. 

H 6: A Credibilidade Percebida influencia negativamente a Intenção de Utilização do 

MB. 

3.5. Falta de informação 

A informação é essencial em qualquer processo de difusão de tecnologia (Cruz et al., 

2010), uma vez que só existe adoção ou rejeição de uma inovação quando o individuo 

tem conhecimento desta (Safeena et al., 2011). Uma das principais barreiras à adoção do 
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MB é a falta de informação e conhecimento acerca das suas vantagens, resultando na 

existência de receio para aqueles que nunca o utilizaram (Daud et al., 2011).  

No contexto das inovações, a comunicação é definida pela facilidade com que se 

consegue transmitir os benefícios de uma tecnologia. Por isso, quanto menor for a 

comunicação de uma informação maior será a resistência a esta, ou seja, o sucesso ou 

insucesso da difusão de uma inovação é refletido pela boa ou má comunicação da 

mesma (Ram, 1987; Cruz et al., 2010). A informação permite que os consumidores 

tomem melhores decisões ao conhecerem melhor os detalhes do serviço, os seus 

benefícios e através de orientações de utilização, sendo que o fraco conhecimento 

acerca do serviço e das suas vantagens provoca receio e a consequente não adoção 

(Sripalawat et al., 2011, Howcroft, 2002). O fornecimento de informação é essencial na 

fase inicial de adoção. Sem o conhecimento necessário deste serviço, os clientes não 

estão dispostos a testá-lo (Safeena et al., 2011).  

H 7: A falta de informação influencia negativamente a Intenção de Utilização do MB. 

3.6. Traços de Personalidade 

Os traços de personalidade correspondem a características únicas dos indivíduos que 

podem influenciar as suas atitudes, motivações e comportamentos. No contexto do MB, 

a technology anxiety é um dos principais traços de personalidade que afetam a sua 

adoção. Esta é definida como o receio sentido pelas pessoas quando utilizam uma 

tecnologia, é um estado mental negativo em relação à utilização de tecnologias e irá ser 

uma barreira para a sua adoção (Feng, 2013). A technology anxiety surge da 

incapacidade ou falta de confiança em utilizar tecnologias, podendo resultar na respetiva 

redução da utilização e associação de ideias negativas a seu respeito. Por isso, este fator 

é importante na decisão de utilização de novas tecnologias (Oyedele & Simpson, 2007; 

Feng, 2013).  
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H 8: Os traços de personalidade influenciam negativamente a Intenção de Utilização 

do MB. 

3.7. Confiança Inicial 

A virtualidade, o pouco controlo e a separação temporal e espacial, fazem com que as 

transações móveis envolvam muita incerteza e risco, em comparação com os canais de 

distribuição tradicionais (Zhou, 2012b; Kim et al., 2009). No contexto das inovações, a 

confiança descreve que um indivíduo acredita que a utilização de uma nova tecnologia 

irá ter um desempenho consistente e com precisão, sendo naturalmente um fator crítico 

de sucesso no MB (Lee et al., 2007; Kim et al.,2009). 

Este fator é constituído por três componentes principais: a capacidade, a integridade e a 

benevolência (Gefen et al., 2003). A capacidade diz respeito ao conhecimento e à 

competência do prestador do serviço em cumprir as suas tarefas. A integridade significa 

que o prestador do serviço cumpre as suas promessas. A benevolência indica que o 

prestador do serviço preocupa-se com os interesses dos utilizadores e não apenas com o 

seu próprio benefício. A confiança pode ainda ser repartida em confiança inicial e 

contínua, sendo que à medida que os utilizadores ganham experiência, a confiança 

inicial desenvolve-se, tornando-se em confiança contínua (Zhou, 2012b). Neste sentido, 

os utilizadores podem não estar dispostos a utilizar este serviço, sendo necessário que 

ganhem confiança no serviço e no respetivo prestador para os riscos serem minimizados 

(Zhou, 2012b; Kim et al., 2009). 

A confiança inicial é a disposição de um individuo em correr riscos com o objetivo de 

satisfazer uma necessidade sem ter qualquer experiência anterior ou informação credível 

(Kim & Prabhakar, 2004). Esta é muito importante na adoção do MB para utilizadores 

com pouca ou nenhuma experiência (Kim et al., 2009).Em estudos prévios, este fator 



 

18 
 

apresentou um efeito de redução de barreiras à adoção do MB (Koening-Lewis et al., 

2010; Lin et al., 2014). 

H 9: A Confiança Inicial influencia positivamente a Intenção de Utilização do MB 

H10: a confiança vai reduzir o efeito de todas as barreiras 

3.9. Tendência pessoal para confiar 

A tendência pessoal para confiar é uma característica formada pela cultura do individuo, 

atributos psicológicos e experiência (Lee & Turban, 2001). Esta baseia-se na inclinação 

das pessoas para acreditarem que os outros indivíduos, no geral, são de confiança ou 

que ao confiar nas pessoas irá obter melhores resultados (McKnight et al., 1998). 

A disposição para confiar é importante para a formação da confiança inicial e vai 

perdendo protagonismo à medida que a confiança aumenta numa relação (Gefen et al., 

2003). Sem conhecimento ou sem experiência prévia com um determinado serviço as 

pessoas com uma maior tendência para confiar assumem mais facilmente que o serviço 

é seguro, considerando-se por isso que a confiança inicial de uma pessoa no MB pode 

ser influenciada por esta característica pessoal (McKnight et al., 1998). 

H 11: A tendência pessoal para confiar influencia positivamente a Confiança Inicial 

3.10. Garantias estruturais 

No MB, as Garantias Estruturais espelham a existência de estruturas tecnológicas e 

legais que garantem a segurança das transações financeiras, a proteção da privacidade e 

a confidencialidade transacional (McKnight et al., 2002a, 2002b). Estas representam 

acordos, contratos, políticas, regulamentos, leis ou garantias que provocam uma 

melhoria bastante significativa na confiança inicial da relação entre as partes 

envolvidas, visto que os clientes pretendem estar protegidos de riscos financeiros ou 

informativos e da incerteza (McKnight et al., 2002a, 2002b).  
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A presença das Garantias Estruturais impede que existam comportamentos 

oportunistas, sendo essenciais para criar confiança em serviços como o MB, onde as 

partes em questão estão envolvidas em transações financeiras através de canais 

eletrónicos (Kim & Prabhakar, 2004). A falta de experiência direta com o serviço faz 

com que os clientes confiem nestes mecanismos institucionais, que conferem segurança 

ao pagamento e reduzem os riscos percebidos (Zhou, 2012b). 

H 12: As garantias estruturais influenciam positivamente a Confiança Inicial 

3.11. Reputação do Banco 

Quando os clientes não têm experiência com a empresa, confiam na sua reputação para 

decidir a credibilidade, que espelha a capacidade em prestar um determinado serviço e a 

confiabilidade (McKnight et al., 1998). Esta aumenta o reconhecimento por parte dos 

clientes, informando a sua confiança inicial e ajudando a manter a confiança em 

transações futuras (Kim & Prabhakar, 2004). As perceções de um individuo sobre um 

serviço podem ser influenciadas pela reputação da instituição, na medida em que uma 

boa reputação confere segurança à capacidade da empresa, integridade e goodwill, 

resultando num aumento da confiança no serviço dessa empresa (Kim & Prabhakar, 

2004; Lohse & Spiller, 1998).  

As instituições financeiras têm como objetivo que os seus clientes confiem nelas, sendo 

que estes não devem ter um comportamento oportunista e devem fornecer os benefícios 

propostos (Feng, 2013). A confiança que os clientes têm no banco permite que estes 

reconheçam o valor do MB e incentiva-os a utilizá-lo (Gu et al., 2009). 

H 13: A reputação da empresa influencia positivamente a Confiança Inicial 

3.12. Intenção Comportamental de Utilização 

A Intenção Comportamental é a disposição de um individuo para agir conforme o que é 

esperado (Sripalawat et al., 2011). Segundo a TAM e a TPB, a Intenção 



 

20 
 

Comportamental é o principal fator que leva a que as pessoas tenham um 

comportamento ou que utilizem realmente uma inovação (Ajzen, 1991; Davis, 1989). 

De acordo com a TRA, a norma subjetiva e a atitude, que, por sua vez, é influenciada 

pelas crenças individuais, influenciam a intenção comportamental de uma pessoa, a qual 

vai influenciar o comportamento real (Ajzen & Fishbein, 1980). 

H 14: A Intenção de Utilização influencia positivamente a Utilização do MB 

4. Metodologia 

Para validar o conjunto de hipóteses propostas e o modelo de pesquisa do estudo, foram 

cumpridas três etapas, nomeadamente o desenvolvimento de um questionário, a recolha 

de dados e, por último, a análise estatística dos respetivos dados.  

4.1. Questionário 

Tendo em conta os objetivos do presente estudo optou-se pela realização de um 

questionário com base no modelo de pesquisa, utilizado como instrumento de medida. 

Este foi desenvolvido na plataforma Qualtrics, tendo sido efetuado um primeiro pré-

teste com cinco pessoas com o objetivo de detetar eventuais erros. Depois deste, foi 

realizado um segundo pré-teste com as alterações já efetuadas com 20 individuos, no 

qual os dados foram analisados de modo a confirmar se o modelo de pesquisa se 

encontrava dentro dos critérios de análise. Antes de ser colocado online para 

preenchimento em massa, foram ainda realizadas os últimos acertos e, por fim, foi 

disponibilizado o questionário em redes sociais e através do envio de emails.  

O questionário coloca 22 questões e é composto por quatro grupos. O primeiro é 

constituído por uma introdução onde são apontados os objetivos do estudo e na qual é 

exposta uma breve descrição acerca do MB. No segundo grupo é apurado se os 

participantes possuem algum dispositivo móvel e é caracterizada a sua experiência e 

frequência de utilização de serviços móveis, do Internet bankning e do MB (questões 1-
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4) através de uma escala que varia de Nunca (1) a Diariamente (6). O terceiro segmento 

contém 12 questões utilizadas para avaliar as hipóteses do estudo de acordo com as 

perceções dos participantes (questões 5-17), nas quais é utilizada uma escala de Likert 

de cinco pontos que varia entre Discordo Totalmente (1) e Concordo Totalmente (5). A 

quarta secção é composta por 5 questões utilizadas para realizar a caracterização 

sociodemográfica dos participantes (questões 18-22). 

4.2. Recolha e tratamento dos dados 

Para garantir a eficácia do questionário, os itens utilizados para medir cada constructo 

foram cuidadosamente selecionados e adaptados de estudos anteriores para que fossem 

percetíveis para os participantes e de modo a enquadrarem-se convenientemente neste 

estudo e no contexto do MB em Portugal (Tabela A - anexo). Os dados de alguns itens 

sofreram uma inversão na escala de forma a serem coerentes com o sentido dos 

restantes itens dos constructos. 

As variáveis de controlo Sexo, Rendimento, Profissão e Habilitações Literárias, assim 

como a experiência de utilização do Internet Banking, foram codificadas como variáveis 

dummy e foram testadas individualmente de forma a aferir se apresentavam na 

utilização do MB. 

4.3. Respondentes 

Os resultados apresentam um número ligeiramente mais elevado de participantes do 

sexo masculino (56,46%) e as idades entre os 19 e os 34 anos representam mais de 

metade da amostra dos indivíduos. Dos inquiridos 78,9% já utiliza Internet Banking, 

dos quais 65,4% fazem-no regularmente, enquanto os restantes 21% nunca utilizaram 

este serviço. Os dados revelam também que cerca de 52% dos inquiridos nunca utilizou 

os serviços de MB e dos utilizadores apenas cerca de 9% o fazem diariamente (Tabela B 

-Anexo). 
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5. Análise dos Dados 

Para testar as hipóteses propostas foi utilizado o software Smart PLS 2.0 (Partial Least 

Squares) (Ringle et al., 2005) e o SPSS. Através do PLS é possível classificar as 

relações entre o constructo principal e os itens subjacentes, o que permite analisar se as 

relações propostas teoricamente se confirmam empiricamente e como as medidas se 

relacionam com cada constructo (Pavlou, 2003). Este é especialmente adequado para 

testar modelos grandes e complexos com variáveis latentes, tendo sido utilizado com 

sucesso em diversos estudos anteriores (Luo et al., 2010; Zhou, 2012b; Oliveira et al., 

2014; Lin, 2010; Yu, 2012). 

5.1. Fiabilidade e validade do instrumento de medição 

Os modelos de medição refletiva devem ser avaliados pela sua fiabilidade e validade 

(Henseler et al., 2009). Para isso, verificou-se a sua consistência de fiabilidade interna 

através do Cronbach’s Alpha, que se baseia nas intercorrelações dos indicadores para 

fornecer uma estimativa da fiabilidade (Henseler et al., 2009). Foi também avaliada a 

sua composite reliabilty, que tem em consideração que os indicadores têm cargas 

diferentes. Nestas duas análises, a consistência da fiabilidade interna deve apresentar 

valores acima dos 0.7, sendo que valores abaixo de 0.6 indicam falta de fiabilidade 

(Henseler et al., 2009). Segundo estes critérios, todas as variáveis latentes apresentam 

uma consistência de fiabilidade interna satisfatória, uma vez que todas apresentam 

valores superiores a 0.7 (Tabela 2). 

Para avaliar a validade do modelo devem ser analisadas a validade convergente e a 

validade discriminante. A validade convergente significa que um conjunto de 

indicadores representa o mesmo constructo. O critério utilizado para a avaliar é a AVE 

(Average Variance Extracted), no qual as variáveis com valores iguais ou superiores a 

0.5 indicam uma validade convergente satisfatória, o que significa que, em média, uma 
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variável latente é capaz de explicar mais de metade da variância dos seus indicadores. 

Segundo esta análise, o instrumento de medição proposto apresenta uma boa validade 

convergente, uma vez que todos os construtos apresentaram valores de AVE acima de 

0,5.  

Tabela 2 - AVE, Composite Reliability, Cronbachs Alpha

 

Para medir a validade discriminante são utilizados dois critérios, o primeiro é o critério 

de Fornell-Larcker, que refere que uma variável latente partilha mais variância com os 

seus indicadores do que com outra variável latente. O modelo apresenta uma validade 

discriminante positiva uma vez que para ser satisfatória, a AVE de cada variável latente 

deve ser superior ao maior valor do quadrado da sua correlação com qualquer uma das 

outras variáveis latentes, e os valores de todos os construtos dentro destes parâmetros, 

encontram-se acima destes valores, à exceção da Confiança Inicial (Tabela C – Anexo) 

(Henseler et al., 2009). A Confiança Inicial apresenta um valor de AVE inferior ao 

quadrado da sua correlação com as Garantias Estruturais, o que indica que existe 

correlação entre estas duas variáveis. Na literatura, as Garantias Estruturais são um 

antecedente da Confiança Inicial e, tal como indicado na mesma, são constructos 

 AVE Composite Reliability Cronbachs Alpha 

BI 0,6735 0,8606 0,7783 

BT 0,7266 0,8874 0,8203 

BU 0,5293 0,8158 0,7385 

BV 0,5562 0,8299 0,7373 

CI 0,5728 0,8679 0,8258 

CP 0,6942 0,9187 0,8888 

GE 0,7454 0,8968 0,8269 

Info 0,5661 0,8225 0,7012 

Inten 0,7991 0,9652 0,9575 

Rep 0,6702 0,9095 0,8790 

Risco 0,5669 0,8653 0,8062 

Tendencia 0,7425 0,8503 0,7004 

TP 0,8107 0,9445 0,9202 
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distintos, sendo por isso considerados também dessa forma neste estudo. Esta correlação 

é tida em consideração, contudo decidiu-se validar estas duas variáveis. 

O segundo critério utilizado é o dos Cross Loadings, que indica que a carga de cada 

indicador deve ser superior a qualquer um dos seus Cross Loadings, ou seja, cada 

indicador deve ter uma correlação maior com a variável latente à qual está relacionado 

do que com qualquer outra (Henseler et al, 2009). Nesta análise, o modelo não 

apresentou os resultados esperados, visto que alguns indicadores apresentaram uma 

correlação maior com outras variáveis latentes às quais estes não estão associados 

(Tabela D – Anexo). Contudo, como todas as outras análises apresentaram resultados 

satisfatórios, decidiu-se manter as variáveis no modelo. 

No que diz respeito à aferição da qualidade da variável formativa Uso (Venkatesh et al., 

2012 modelizou esta variável como sendo formativa), para testar o grau de 

multicolinearidade é necessário calcular o VIF (Variance Inflation Factor), sendo que o 

valor deste deve ser inferior a 10 para o grau de multicolinearidade ser satisfatório 

(Henseler et al, 2009). Foi realizada uma regressão linear utilizando uma variável do 

modelo como variável dependente e o Uso como variável independente, cujos valores 

de VIF variam entre 1,278 e 5,509 (tabela E - Anexo), sendo todos inferiores a 10, o que 

significa que a multicolinearidade não é um problema neste estudo.  

Common Method Bias (CMB) é uma forma de medir erros num estudo, especialmente 

importante em estudos onde as variáveis latentes (dependentes e independentes) são 

medidas através do mesmo instrumento e num mesmo determinado período de tempo 

(Koufaris and Hampton-Sosa, 2004). A CMB pode influenciar as correlações entre os 

constructos latentes e ameaçar a validade das conclusões do estudo (Luo et al., 2010). 

Para testar a significância da CMB, foi realizada a análise Harman’s one-factor test. 

Neste teste, todas as variáveis são sujeitas a uma análise fatorial (Podsakoff, 1986). A 
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CMB é preocupante se da análise fatorial resultar apenas um fator ou se um fator 

apresentar mais de 50% da variância (Luo et al., 2010). No presente estudo, resultaram 

doze fatores da análise fatorial, sendo que o fator com a percentagem mais elevada da 

variância apresentou um valor de 33% da mesma, não existindo, por isso, um fator que 

explique mais de 50% da variância. Os doze fatores totalizaram 74% da variância. Esta 

análise confirma que a CMB não é um problema nesta investigação (Tabela F – Anexo).  

Neste estudo, como foi referido anteriormente, foi feita uma inversão de alguns itens 

dos construtos, esta é também uma técnica sugerida por Podsakoff & Organ (1986) 

utilizada para diminuir o CMB. 

5.2. Validação do Modelo Conceptual Proposto 

Para avaliar o modelo estrutural foi analisado o coeficiente de determinação, o R², das 

variáveis latentes endógenas e os coeficientes de caminho do modelo. O R² representa o 

grau de como as variáveis endógenas conseguem ser explicadas pelas variáveis 

antecedentes. De acordo com Chin (1998), em modelos analisados através de PLS, os 

valores de R² de 0,67, 0,33 ou 0,19 para variáveis latentes endógenas são substanciais, 

moderados ou fracos respetivamente. O modelo de medida proposto apresenta variáveis 

endógenas com valores de R² de 0.673, 0.647 e de 0.336 para os constructos Confiança 

inicial, Intenção de utilização e Uso respetivamente, estando portanto a Confiança 

inicial com um valor substancial e os dois restantes com um valor moderado. 
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No modelo estrutural os coeficientes de caminho devem ser medidos de acordo com o 

seu sinal algébrico, magnitude e significância. Para analisar os coeficientes de caminho 

foi efetuado um Bootstrapping com 208 casos e 1000 amostras. Os caminhos estruturais 

cujo sinal é o contrário do sinal algébrico que era esperado não suportam as hipóteses 

propostas. Aqueles que apresentarem um sinal algébrico de acordo com as expectativas 

fornecem uma validação parcial das relações entre as variáveis latentes (Henseler et al, 

2009). No modelo proposto, todas as variáveis apresentaram caminhos com o sinal 

algébrico que era esperado, à exceção da Barreira de Utilização, Traços de 

Personalidade e da Tendência Pessoal para confiar, fazendo com que estas três 

hipóteses não sejam, desde logo, suportadas (Tabela G – Anexo). 

Figura 3 - Resultados do Modelo Conceptual Proposto 



 

27 
 

Após esta análise verificou-se que nenhuma das variáveis de controlo, assim como a 

experiência com o Internet Banking, apresentou uma influência significativa sobre a 

utilização do MB, não sendo suportadas neste estudo. 

6. Discussão 

De acordo com os resultados, este estudo explica moderadamente a Intenção de 

Utilização do MB (R² = 0.647), sendo que os fatores que mais a influenciaram foram a 

Barreira de Valor, Barreira de Tradição, Traços de Personalidade, a Confiança Inicial, 

Barreira de Imagem e a Credibilidade Percebida por ordem de importância, 

respetivamente. Todos estes fatores, à exceção da Confiança Inicial que influenciou 

positivamente, exerceram um efeito negativo significativo sobre a Intenção de 

Utilização do MB. 

Os resultados revelam também que o estudo consegue explicar moderadamente o Uso 

do MB (R² = 0.388), sendo que a Intenção de Utilização (coeficiente de caminho 0.579, 

p < 0.01) deste serviço demonstrou ser seu antecedente, apresentando uma influencia 

significativa. 

A Barreira de Valor (Coeficiente de caminho -0,332, p < 0,01) mostrou ser o fator mais 

significativo para a resistência à Intenção de Utilização dos serviços de MB. Este 

resultado indica que os clientes bancários consideram que este não é um serviço 

económico ou que o custo para adquirir um dispositivo móvel que permita usufruir 

deste serviço é elevado. Este resultado revela que os consumidores consideram que o 

MB não apresenta nenhuma vantagem em relação a outras formas de tratar os seus 

assuntos bancários. Em estudos anteriores este fator já tinha provado ser uma barreira 

significativa na intenção de utilização (Laukkanen & Kiviniemi, 2010; Laukkanen & 

Cruz, 2010; Laukkanen et al., 2007). 
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A Barreira de Tradição foi a segunda barreira que mais influenciou a Intenção de 

Utilização (Coeficiente de caminho - 0,1846, p < 0,01), podendo dever-se ao facto dos 

consumidores estarem acostumados a tratar dos seus assuntos bancários através de outro 

canal de distribuição bancário ou diretamente com os colaboradores bancários, estando 

relutantes em alterar a forma como o fazem ou ter que aprender a fazê-lo de outras 

maneiras. Esta barreira pode ser representada pela forma de inércia, a resistência à 

alteração de hábitos ou a aversão à mudança, podendo também dizer respeito à 

necessidade de interação pessoal com os colaboradores do banco. Em estudos anteriores 

este fator já tinha mostrado ter um efeito significativo sobre a Intenção de Utilização do 

MB (Chemingui & Lallouna, 2013; Laukkanen & Cruz, 2010).  

A Barreira de Imagem (Coeficiente de caminho – 0.170, p < 0,05) foi o terceiro 

constructo que mostrou exercer um efeito negativo significativo, podendo ser explicado 

pela imagem negativa que os consumidores têm acerca dos serviços de MB, ou por 

terem a ideia de que estes são difíceis de utilizar. Este fator também provou ser 

significativo em estudos anterirores (Laukkanen & Kiviniemi, 2010; Laukkanen, 2008; 

Laukkanen & Cruz, 2010). 

A Credibilidade Percebida mostrou ser o quarto principal inibidor que influencia 

significativamente a Intenção da Utilização do MB (coeficiente de caminho -0.152, p < 

0,05). Os resultados mostram que os consumidores têm receio de utilizar este serviço 

por questões relacionadas com a privacidade e segurança, nomeadamente acerca da 

confidencialidade da sua informação pessoal, da segurança das transações e em relação 

ao acesso da sua conta bancária por parte de terceiros não autorizados. Neste sentido, é 

mais provável que os clientes bancários adotem o MB se a segurança e a privacidade 

forem bem desenvolvidas no sistema (Amin et al., 2008). Este resultado revelou ser 

oposto ao que aconteceu em estudos anteriores, nos quais a Credibilidade Percebida 
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exerceu um efeito positivo sobre a Intenção de Utilização do MB (Amin et al., 2008; 

Luarn & Lin, 2005; Dasgupta et al., 2011; Yu, 2012). 

Ao contrário daquilo que se previa, o Risco Percebido não teve uma influência 

significativa, contrariando o que aconteceu em diversos estudos anteriores (Laukkanen 

& Cruz, 2010; Laforet & Li, 2005; Koening-Lewis et al., 2010; Cruz et al, 2010; 

Safeena et al., 2011; Al-Jabri & Sohail, 2012). Contudo, este resultado é consistente 

com outros estudos, nos quais o Risco Percebido também não demonstrou ter uma 

influência significativa (Daud et al., 2011; Chemingui & Lallouna, 2013). Este pode 

dever-se ao facto da idade da amostra ser fundamentalmente composta por pessoas mais 

jovens que já têm conhecimento e experiência com serviços self-service, desvalorizando 

por isso questões relacionadas com incerteza e receio de introdução incorreta de dados.  

A Falta de Informação (Coeficiente de caminho – 0,013, p > 0,05) mostrou ter um 

impacto negativo sobre a Intenção de Utilização do MB. Este não foi, porém, 

significativo, revelando que apesar de as pessoas não estarem bem informadas acerca 

deste serviço e dos seus benefícios, esta não é uma razão suficientemente importante 

para influenciar a Intenção de Utilização. Em estudos anteriores este fator exerceu um 

efeito negativo significativo (Kuisma et al., 2007; Cruz et al., 2010). 

A Barreira de Utilização (coeficiente de caminho 0,048, p > 0,05) não foi suportada por 

apresentar um sinal algébrico diferente do esperado, não tendo exercido um efeito 

significativo, o que significa que os consumidores consideram que este serviço não 

requer conhecimento e aprendizagem para ser utilizado, e que os dispositivos móveis 

são adequados para a utilização deste serviço. Estes aparelhos têm vindo a ser 

melhorados ao longo do tempo, através da introdução de visores a cores e de maior 

dimensão, e utilizarem a tecnologia touch screen, o que permite que estes sejam mais 
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apropriados para serviços mobile (Laukkanen & Cruz, 2010). Este fator também já tinha 

sido considerado insignificante em estudos anteriores (Chemingui & Lallouna, 2013).  

Os Traços de Personalidade também não foram suportados nos estudo, o que indica que 

a technology anxiety não é um problema para os utilizadores de MB, tal como aconteceu 

no estudo de Meuter et al. (2005) na utilização de serviços self-service. Este resultado 

pode, mais uma vez, ser justificado pelo facto de a amostra ser constituída 

maioritariamente por pessoas mais jovens e por pessoas que já possuem experiência de 

utilização com outras aplicações ou serviços móveis e com o Internet Banking. 

A presente investigação consegue explicar substancialmente a Confiança Inicial 

(R²=0.673), que apresenta três variáveis antecedentes, sendo que as Garantias 

Estruturais e a Reputação da Instituição Financeira influenciaram significativamente a 

Confiança Inicial, não tendo acontecido o mesmo com a Tendência Pessoal para 

Confiar, que não foi suportada neste estudo. 

A Confiança Inicial (Coeficiente de caminho 0.152, p < 0.01) provou ser um fator que 

influencia positivamente a Intenção de Utilização do MB, o que significa que os 

consumidores consideram que este serviço é de confiança, que foi criado para ajudar os 

clientes, que se preocupa com os interesses destes e que vai cumprir as suas promessas. 

Este resultado prova que construir confiança no MB desde cedo é bastante importante 

para o seu sucesso. Este fator já tinha mostrado ser significativo em estudos anteriores 

(Feng, 2013; Luo, 2010; Lee & Chung, 2009; Zhou, 2012; Koening-Lewis, 2010; Kim 

et al., 2009). 

A Confiança Inicial mostrou que também exerce um efeito de redução sobre metade dos 

fatores que afetam negativamente a Intenção de Utilização do MB, nomeadamente sobre 

a Credibilidade Percebida, Barreira de Valor, Falta de Informação e Barreira de 

Imagem, por ordem de importância, o que prova que construir Confiança Inicial é 
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essencial para reduzir a resistência a este serviço, tal como se pode observar na tabela H 

(Anexo) e nas imagens A e B (Anexo), nas quais é representado o modelo conceptual 

proposto com e sem a presença do Modelo da Confiança Inicial. Isto significa que, a 

Confiança Inicial vai reduzir o efeito, principalmente, das preocupações dos clientes 

relativamente às questões de segurança e privacidade, bem como melhora a perceção 

que os consumidores têm acerca do MB em termos de valor em relação a outros canais 

de distribuição bancários. Esta vai permitir ainda atenuar a imagem negativa que os 

clientes têm acerca deste serviço, fazendo também com que a falta de informação sobre 

este seja menos relevante para a adoção do MB. Neste sentido, a Confiança Inicial vai 

fazer com que a Intenção de Utilização seja maior e com que os clientes se sintam mais 

confortáveis na utilização deste serviço. Este resultado encontra-se em linha com outros 

estudos, nos quais a Confiança Inicial reduziu o efeito de barreiras para a utilização 

deste serviço (Koening-Lewis et al., 2010; Lin et al., 2014). Este  

As Garantias Estruturais (coeficiente de caminho 0.685, p < 0.01) foram o fator que 

mais influenciou a Confiança Inicial, podendo significar que as estruturas legais e 

tecnológicas ou a encriptação dos dados funcionam como uma proteção face aos riscos 

existentes e tornam a utilização deste serviço mais segura. Este resultado indica que um 

consumidor estará mais interessado em utilizar o MB se existirem garantias por parte do 

serviço. A influência deste fator é coerente com estudos anteriores (Oliveira et al., 2014; 

Kim et al., 2009; Zhou, 2012a; Luo et al, 2010; Gu et al., 2009).  

A Reputação do Banco (coeficiente de caminho 0.250, p < 0,01) também influenciou 

significativamente a Confiança Inicial, o que indica que a boa reputação do Banco, a 

qualidade dos seus serviços, assim como a confiança que os consumidores depositam 

nesta instituição financeira e a perceção que têm acerca da segurança desta fazem com 
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que estejam mais dispostos em confiar nos serviços de MB. Esta hipótese é suportada 

por estudos anteriores (Chen, 2013; Oliveira et al., 2014; Zhou, 2012b). 

Tal como acontece em outros estudos (Oliveira et al., 2014; Zhou, 2012a), a Tendência 

Pessoal para Confiar não demonstrou ter um efeito significativo sobre a Confiança 

Inicial, o que pode ser explicado pelo facto dos consumidores já utilizarem outros 

serviços bancários eletrónicos como o Internet Banking. 

7. Conclusões 

Os bancos têm direcionado cada vez mais os seus clientes para os canais de distribuição 

eletrónicos através da prestação de serviços em tempo real sem que estes estejam 

limitados pelo espaço ou pelo tempo. Neste sentido, os bancos têm como objetivo que 

os serviços baseados na internet móvel tenham a maior utilização possível, sendo por 

isso importante perceber as razões para a resistência dos clientes de forma a ultrapassar 

determinados aspetos que contribuem para resistência.  

Apesar dos serviços de MB apresentarem um enorme potencial e embora em Portugal 

exista uma grande utilização de dispositivos móveis, este serviço é ainda muito pouco 

utilizado no nosso País, estando o índice de adoção muito aquém daquilo que era 

esperado. É, por isso, importante perceber as razões para tal fenómeno acontecer, 

identificando os principais fatores que impedem a adoção do MB. 

Nos últimos anos têm sido realizados diversos estudos sobre o MB e acerca das razões 

para a sua adoção, utilizando maioritariamente variáveis que motivam a respetiva 

utilização, sendo introduzidos apenas alguns fatores relacionados com a resistência à 

adoção deste serviço. No entanto, poucos foram os estudos que abordaram 

exclusivamente as razões para a sua não adoção, como faz o presente estudo, no qual é 

também analisada a componente da confiança através da inclusão do fator Confiança 

Inicial e dos seus antecedentes, de forma a perceber como esta influencia positivamente 
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a Intenção de Utilização do MB e qual a sua influência sobre as barreiras à adoção deste 

serviço. Esta investigação utiliza um modelo diferente que permite uma melhor 

compreensão da resistência dos clientes do MB, na medida em que explora a intenção da 

sua utilização através da combinação de diversas teorias como a TRI e alguns fatores da 

TAM e da Teoria da Autoeficácia, assim como a integração do ITM. 

De acordo com os resultados desta investigação, os principais fatores para a resistência 

à adoção do MB são a Barreira de Valor, a Barreira de Tradição, a Barreira de Imagem 

e a Credibilidade Percebida. O Risco Percebido e a Falta de Informação não foram 

significativos neste estudo. Por outro lado, a Confiança Inicial provou ter um efeito 

positivo significativo sobre a Intenção de Utilização deste serviço. As Garanitas 

Estruturais e a Reputação do Banco mostraram ter uma influência positiva significativa 

sobre a Confiança Inicial, ao contrário do que aconteceu com a Tendência Pessoal para 

Confiar. 

A Barreira de Valor foi a principal razão para a resistência à Intenção de Utilização do 

MB, significando que este não é um serviço económico ou que não apresenta vantagens 

em relação aos seus substitutos. O MB só consegue alcançar o seu potencial se os 

bancos informarem convenientemente os clientes acerca das suas vantagens. Neste 

sentido, os bancos deviam focar-se nas vantagens deste serviço que os outros canais de 

distribuição não conseguem satisfazer, como realizar transferências quando os outros 

serviços não estão disponíveis (exemplo: durante uma viagem), proporcionando a 

poupança de tempo assim como maior conveniência e conforto, podendo ser também 

uma forma de reduzir custos para o utilizador. Os bancos devem mostrar aos seus 

clientes como o MB pode facilitar as suas vidas de forma a estimular a adoção deste 

serviço. 
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Apesar dos bancos não cobrarem pela utilização dos serviços de MB, as operadoras 

móveis fazem-no pela utilização da internet móvel, de modo que, se os bancos 

considerarem este canal prioritário, uma forma de alterar a perceção de que o serviço 

não é económico, seria estabelecer um acordo com as operadoras móveis para tornar o 

custo do serviço mais acessível. Os bancos também deveriam reduzir os “custos 

escondidos” (os custos de transferências) em comparação com outros canais bancários, 

de forma a incentivar a utilização deste serviço. 

A Barreira de Imagem e a Credibilidade Percebida também exerceram um efeito 

negativo significativo neste estudo, sendo que para reduzir o seu impacto é necessário 

informar e educar os clientes, através de uma boa comunicação e campanhas de 

marketing, abordando os benefícios, a segurança do serviço e especificar as técnicas de 

segurança utilizadas. A exposição de dispositivos móveis nas sucursais que permitisse 

realizar demonstrações ou a disponibilização de uma versão teste, através da qual os 

clientes pudessem testar todas as funcionalidades do MB, utilizando uma conta fictícia, 

iria permitir que os clientes testassem o serviço e percebessem melhor como este 

funciona. Ao ganhar experiência com esta versão teste os clientes teriam mais 

oportunidade de se habituar ao serviço, podendo, posteriormente, passar a utilizar a 

versão normal e ganhar rotinas gradualmente com o MB, contribuindo também para 

reduzir a inércia associada à Barreira de Tradição. As plataformas de MB 

desenvolvidas devem garantir uma maior segurança e privacidade, fazendo com que 

este sistema não apresente erros e não esteja sujeito a ameaças tecnológicas. O 

desenvolvimento de outros métodos de autenticação para substituir os diversos códigos 

PIN utilizados poderia ser também importante. 

Estas medidas iriam proporcionar aos clientes uma melhor perceção acerca das suas 

vantagens e permitir a aprendizagem das técnicas de segurança utilizadas, o que deveria 
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contribuir para a redução da imagem negativa acerca deste serviço, aumentar a 

confiança e diminuir a negativa Credibilidade Percebida do sistema, proporcionando 

sentimentos de segurança mais elevados. 

Apesar do fator Falta de Informação não ter sido significativo neste estudo permanece a 

questão “Será que o cliente tem conhecimento deste serviço e das suas 

funcionalidades?”, sendo que a fraca ou a ausência de promoção e publicidade do 

Mobile Banking por parte dos Bancos pode contribuír para o desconhecimento do 

mesmo. 

A Confiança Inicial revelou ter um efeito positivo significativo sobre a Intenção de 

Utilização do MB, tendo como antecedentes a Reputação do Banco e as Garantias 

Estruturais. Esta surtiu também um efeito de redução de barreiras como a Credibilidade 

Percebida, Barreira de Valor, Barreira de Imagem e Falta de Informação. Neste 

sentido, este fator demonstrou ser essencial não só pelo efeito positivo que tem 

diretamente na Intenção de Utilização do MB, mas também pelo seu impacto indireto 

sobre esta, na medida em que vai moldar as perceções dos consumidores em relação ao 

valor deste serviço, às preocupações de segurança e privacidade assim como atenua a 

imagem negativa e a informação insuficiente, que criam resistência à sua adoção. Este 

resultado confirma que é mais provável que os consumidores confiem num serviço 

como o MB, quando o Banco tem boa Reputação e quando existem Garantias 

Estruturais que os protegem dos riscos associados. 

O facto de as Garantias Estruturais terem influenciado significativamente a Confiança 

Inicial reflete a importância da utilização de medidas de segurança para proteger os 

utilizadores de perdas de informação ou financeiras e para ganhar a sua confiança no 

serviço. Os clientes vão apoiar-se nas estruturas tecnológicas e legais para construir a 

sua confiança no MB. Neste sentido, os bancos devem investir fortemente em infra-
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estruturas, processos e políticas de forma a proteger os interesses dos seus clientes da 

melhor maneira possível e utilizar encriptação e certificação de acesso a terceiros 

avançada para garantir e aumentar a confiança dos utilizadores desde o início. 

Cerca de 90% dos Bancos presentes em Portugal, que possuem contas para clientes 

particulares, oferecem serviços de Mobile Banking. Contudo nem todos estes oferecem 

aplicações Mobile tão completas como os seus serviços de Internet Banking, ou seja, 

nem todas as aplicações Mobile apresentam todas as funcionalidades que o Internet 

Banking permite realizar, podendo esta ser também uma razão para a não adoção deste 

serviço. 

8. Contribuições e Limitações do Estudo 

Esta investigação é relevante para profissionais, uma vez que revela quais os principais 

fatores que contribuem para a reduzida adoção do MB e o efeito da confiança na 

redução destes inibidores, conferindo uma perspetiva diferente dos outros estudos. Este 

estudo proporciona uma melhor compreensão do processo de decisão dos clientes, 

contribuindo para os gestores e marketeers desenvolverem estratégias de marketing e de 

comunicação mais adequadas e mais eficazes. É necessário também que estes tenham 

uma atitude mais ativa no que diz respeito à sua transmissão de informação e orientação 

aos respetivos clientes, de forma a proporcionarem um maior conhecimento acerca deste 

serviço e dos seus benefícios, permitindo ultrapassar as barreiras mais fortes.  

O presente estudo apresenta algumas limitações, por se cingir a uma amostra de muito 

pequena dimensão, apenas com cidadãos portugueses, residentes em Portugal, sendo 

maioritariamente da área de Lisboa, e não representando uma grande parte da população 

nacional. Um estudo com uma amostra maior e mais dispersa, recorrendo também a 

participantes de outros países, permitia uma maior generalização dos resultados. Este 

estudo é também limitado por ter sido distribuído apenas via internet, o que 
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impossibilita o acesso a pessoas que não possuam internet ou computador. Existem 

ainda mais fatores que inibem a adoção dos serviços de MB que não foram utilizados 

neste trabalho e que poderiam ser testados em estudos futuros. O facto de este estudo 

ser apenas de caráter quantitativo faz com que tenha uma perspetiva mais limitada 

acerca do tema do estudo, sendo que a realização de um estudo qualitativo poderia 

complementar esta investigação. 

O trabalho presente foca-se no ponto de vista do utilizador, pelo que em estudos futuros 

deve também ser explorado o ponto de vista do prestador do serviço e o impacto do MB 

no desempenho geral dos bancos. 
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A. Anexos 
Tabela A – Itens para medição dos constructos 

Constructo Item Fonte 

Barreira de 

utilização 

(BU1) Na minha opinião, os serviços de Mobile Banking são fáceis de utilizar (-) 

(BU2) Na minha opinião, a utilização de serviços de Mobile Banking requer um grande esforço mental 

(BU3) Na minha opinião, a utilização de serviços de Mobile Banking requer esforço e aprendizagem 

(BU4) O meu dispositivo móvel não é apropriado para utilizar serviços de Mobile Banking 

(BU5) Na minha opinião, a pequena dimensão do visor do dispositivo móvel dificulta a leitura e utilização 

dos serviços de Mobile Banking 

(BU6) Na minha opinião, a lenta conecção dos dispositivos móveis impede a utilização de serviços de Mobile 

Banking 

Chamingui and Lallouna 

(2013) , Al-Jabri and 

Sohail (2012), Cruz et al 

(2010), Sripalawat et al 

(2011) 

Barreira de 

Valor 

(BV1) Na minha opinião, a utilização de serviços Mobile Banking é económica (-) 

(BV2) Na minha opinião, o custo de utilização de serviços de Mobile Banking é mais elevado do que utilizar 

outros canais bancários 

(BV3) Na minha opinião, utilizar serviços de Mobile Banking tem um custo elevado (ex: comprar um 

smartphone) 

(BV4) Na minha opinião, os serviços de Mobile Banking não oferecem nenhuma vantage em comparação 

com outras formas de tartar os meus assuntos bancários 

(BV5) Na minha opinião, a utilização de serviços de Mobile Banking aumenta o meu desempenho no 

tratamento de assuntos bancários (-) 

Laukkanen and Kiviniemi 

(2010);  Luarn and Lin 

(2005);  Chamingui and 

Lallouna (2013); Yu 

(2012) 

Risco Percebido 

(RP1) Na minha opinião, o meu dinheiro pode ser roubado mais facilmente se utilizar o Mobile Banking 

(RP2) Na minha opinião, a utilização de serviços de Mobile Banking reduz a minha capacidade de controlar 

os meus assuntos bancários 

(RP3) É mais provável que eu cometa erros ao utilizar os serviços de Mobile Banking para realizar as minhas 

transações bancárias 

(RP4) Tenho receio de introduzir a informação errada de uma conta ao utilizar os serviços de Mobile Banking  

(RP5) Enquanto estou a utilizar os serviços de Mobile Banking a conexão pode perder-se e impedir que se 

complete transações  

Chamingui and Lallouna 

(2013;  Laukkanen and 

Kiviniemi (2010) ; 

Dasgupta et al (2011); 

Sripalawat et al (2011) 

Barreira de 

Tradição 

(BT1) Prefiro visistar uma sucursal do banco e realizar as transações com os colaboradores bancários 

pessoalmente a utilizar os serviços de Mobile Baning 

(BT2) Na minha opinião, os serviços de atendimento pessoal são mais agradáveis do que alternativas self-

service 

(BT3) Estou tão habituado aos meios disponibilizados pela sucursal do banco para realizar as minhas 

transações financeiras que será difícil passar a utilizar o Mobile Banking 

Dasgupta et al (2011);  

Chamingui and Lallouna 

(2013) 

Barreira de 

Imagem 

(BI1) Tenho uma imagem muito positive acerca do Mobile Banking (-) 

(BI2) Na minha opinião, as novas tecnologias são mais complicadas de utilizar do que são úteis 

(BI3)  Tenho a imagem de que os serviços de Mobile Banking são muito complicados de utilizar 

Laukkanen and Kiviniemi 

(2010) 

Credibilidade 

Percebida 

(CP1) Na minha opinião, ao utilizar os serviços de Mobile Banking acredito que a minha informação será 

mantida confidencialmente (-) 

(CP2) Na minha opinião, ao utilizar os serviços de Mobile Banking acredito que as minhas transações estão 

seguras (-) 

(CP3) Sou cético acerca dos mecanismos de segurança dos serviços de Mobile Banking 

(CP4) Na minha opinião, se utilizar serviços de Mobile Banking acredito que a minha privacidade não é 

divulgada (-) 

 (CP5) Quando utilize serviços de Mobile Banking os meus códigos PIN e outra informação pessoal estão 

seguros contra terceiros não autorizados (-) 

Yu (2012);  Dasgupta et al 

(2011);  Shen et al (2010) 

Falta de 

Informação 

(FI1) Na minha opinião, existe informação disponível suficiente acerca do Mobile Banking (-) 

(FI2) Penso que estou informado acerca dos beneficios do Mobile (-) 

(FI3) Na minha opinião, a orientação acerca do Mobile Banking não é suficiente 

(FI4) Sinto que quando for necessário irei receber orientação suficiente do meu banco relativamente aos 

serviços de Mobile Banking (-) 

Laukkanen and Kiviniemi 

(2010);  Sripalawat et al 

(2011);  Safeena et al 

(2011) 

Traços de 

Personalidade 

(TP1) Tenho receio de cometer erros irreparáveis ao utilizar o Mobile Banking 

(TP2) Utilizar o Mobile Banking faz-me sentir desconfortável 

(TP3) A utilização do Mobile Banking faz-me sentir ansioso 

(TP4) A utilização do Mobile Banking faz-me sentir nervoso 

Chen (2013) 

Confiança 

Inicial 

(CI1) Os serviços de Mobile Banking parecem ser seguros 

(CI2) Os serviços de Mobile Banking parecem ser de confiança 

(CI3) Os serviços de Mobile Banking foram criados para ajudar os clientes 

(CI4) O Mobile banking preocupa-se com os interesses dos clientes 

(CI5) Os serviços de Mobile Banking vão cumprir as suas promessas 

Oliveira et al (2014);  

Zhou(2012) 

Garantias 

Estruturais 

(GE1) O Mobile Banking tem estruturas legais e tecnológicas suficientes que me fazem sentir confortável ao 

utiliza-lo para realizar transações  

(GE2) A Internet Móvel é um ambiente robust para se utilizar o Mobile Banking (GE3) Sinto que a 

encriptação e outros avanços tecnológicos na internet móvel tornam a utilização do Mobile Banking segura 

Zhou (2012) 

 

Reputação do 

banco 

(RB1) O meu banco tem uma boa reputação 

(RB2) Eu confiaria no meu banco para me prestart um service de Mobile Banking 

(RB3) O meu banco é reconhecido pela sua aptidão 

(RB4) Os serviços que o meu banco presta são de grande qualidade 

(RB5) O meu banco é uma instituição segura 

Kim et al (2009) ; Koenig-

lewis et al (2010);  

Oliveira et al (2014) 

Tendência 

pessoal para 

confiar 

(TPC1) Sou cauteloso na utilização de novas tecnologias 

(TPC2) Se possível é melhor evitar a utilização de novas tecnologias para realizar transações financeiras  

(TPC3) Numa relação de negócios tenho que ser cuidadoso até ter uma prova de que a outra parte é confiável 

Kim et al (2009) 

Intenção de 

Utilização 

(IU1) Pretendo utilizar o Mobile Banking num futuro próximo 

(IU2) Pretendo utilizar o Mobile Banking para consultar os saldos de conta 

(IU3) Se tiver acesso aos serviços de mobile banking, pretendo utiliza-los 

(IU4) Pretendo aumentar a minha utilização do mobile banking no futuro 

(IU5) Tenho a intenção de utilizar o mobile Banking em vez dos outros serviços bancários 

(IU6) Penso que é melhor para mim utilizar o Mobile Banking 

(IU7) Pretendo introduizr o mobile banking a outras pessoas 

Sripalawat, 2011 (1,2,7) 

Luarn and Lin, 2005 (3,4) 

Dasgupta et al (2011) (5) 

Chemingui and Lallouna, 

2013) (6) 
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Tabela B - Resultados Demográficos da Amostra 

Sexo Nº de inquiridos % do total 

Feminino 
118 

43,54% 

Masculino 
90 

56,46% 

Idade   

< 18 anos 
0 

0% 

18-34 anos 
122 

58,65% 

35-50 anos 
44 

21,15% 

> 50 anos 
42 

20,2% 

Habilitações  
 

3º ciclo do Ensino Básico 1 0,48% 

Ensino Secundário 18 8,66% 

Licenciatura 109 52,40% 

Pós-Graduação/Mestardo/MBA 76 36,54% 

Doutoramento 1 0,48% 

Outro 3 1,44% 

Situação Profissional   

Estudante 54 25,96% 

Pessoal Administrativo e similar 11 5,29% 

Trabalhador não qualificado/não especializado 5 2,40% 

Quadro Superior 41 19,71% 

Técnico e profissional de nível intermédio 74 35,58% 

Desempregado 2 0,96% 

Reformado/Pensionista 10 4,81% 

Outro 11 5,29% 

Utilização de Mobile Banking   

Nunca 109 52,40% 

Raramente 21 10,10% 

Várias vezes por mês 18 8,65% 

Semanalmente 21 10,10% 

Várias vezes por semana 21 10,10% 

Diariamente 18 8,65% 
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Tabela C - Análise Fornell Larcker 

 BI BT BU BV CP Ci GE Info Inten Rep Risc 
Tend 

Pess 
Uso TP 

BI 0,820              

BT 0,656 0,852             

BU 0,715 0,497 0,727            

BV 0,729 0,662 0,599 0,745           

CP 0,599 0,513 0,399 0,626 0,833          

Ci -0,630 -0,463 -0,493 -0,656 -0,706 0,756         

GE -0,563 -0,443 -0,414 -0,619 -0,759 0,793 0,863        

Info 0,439 0,317 0,346 0,536 0,623 -0,471 -0,544 0,752       

Inten -0,636 -0,590 -0,449 -0,731 -0,674 0,613 0,596 -0,543 0,893      

Rep -0,425 -0,357 -0,439 -0,465 -0,325 0,602 0,537 -0,204 0,319 0,818     

Risc 0,669 0,581 0,506 0,695 0,801 -0,620 -0,614 0,614 -0,668 -0,296 0,752    

Tend 

Pess 
0,113 0,137 -0,022 0,169 0,335 -0,208 -0,288 0,283 -0,350 -0,018 0,316 0,862   

Uso -0,383 -0,298 -0,304 -0,461 -0,483 0,382 0,434 -0,622 0,579 0,239 -0,414 -0,201 0  

TP 0,601 0,546 0,544 0,472 0,302 -0,544 -0,374 0,099 -0,314 -0,518 0,411 -0,117 -0,044 0,900 
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Tabela D - Cross Loadings 

    
BI BT  BU BV CP Ci Uso GE 

Intenç

ão Info Risco Rep TP 

Tende

ncia P 

BI1 0,859 0,584 0,557 0,736 0,673 -0,683 -0,512 -0,643 -0,689 0,561 0,649 -0,382 0,439 0,202 

BI2 0,765 0,495 0,577 0,447 0,299 -0,325 -0,050 -0,265 -0,344 0,134 0,416 -0,271 0,524 0,001 

BI3 0,835 0,520 0,668 0,517 0,368 -0,421 -0,216 -0,342 -0,411 0,227 0,514 -0,372 0,579 -0,011 

BT1 0,537 0,912 0,400 0,604 0,460 -0,407 -0,277 -0,398 -0,504 0,295 0,487 -0,362 0,481 0,137 

BT2 0,517 0,719 0,417 0,472 0,224 -0,350 0,001 -0,251 -0,269 0,024 0,328 -0,357 0,623 -0,042 

BT3 0,628 0,912 0,470 0,606 0,536 -0,427 -0,358 -0,437 -0,630 0,370 0,603 -0,253 0,412 0,176 

BU1 0,687 0,469 0,873 0,583 0,412 -0,547 -0,387 -0,432 -0,491 0,368 0,456 -0,470 0,534 -0,012 

BU2 0,503 0,382 0,710 0,379 0,223 -0,254 -0,065 -0,220 -0,223 0,162 0,332 -0,246 0,371 -0,084 

BU3 0,366 0,282 0,647 0,245 0,112 -0,253 0,061 -0,190 -0,103 0,033 0,209 -0,272 0,459 -0,205 

BU5 0,396 0,251 0,658 0,376 0,253 -0,213 -0,200 -0,234 -0,264 0,252 0,374 -0,190 0,218 0,103 

BV1 0,595 0,480 0,512 0,753 0,398 -0,518 -0,366 -0,444 -0,506 0,302 0,435 -0,441 0,501 0,062 

BV2 0,442 0,357 0,454 0,531 0,257 -0,239 -0,174 -0,169 -0,281 0,179 0,272 -0,289 0,361 0,019 

BV4 0,521 0,562 0,453 0,813 0,545 -0,477 -0,384 -0,485 -0,599 0,486 0,620 -0,335 0,289 0,088 

BV5 0,622 0,551 0,436 0,846 0,583 -0,630 -0,397 -0,621 -0,690 0,526 0,644 -0,348 0,330 0,264 

CP1 0,598 0,503 0,419 0,560 0,792 -0,648 -0,286 -0,599 -0,519 0,383 0,656 -0,435 0,514 0,145 

CP2 0,544 0,457 0,355 0,572 0,924 -0,644 -0,495 -0,726 -0,658 0,606 0,746 -0,256 0,179 0,374 

CP3 0,524 0,469 0,349 0,564 0,876 -0,563 -0,488 -0,670 -0,626 0,603 0,701 -0,202 0,151 0,364 

CP4 0,526 0,441 0,404 0,486 0,771 -0,648 -0,220 -0,611 -0,473 0,349 0,603 -0,442 0,498 0,074 

CP5 0,301 0,259 0,140 0,415 0,793 -0,450 -0,480 -0,539 -0,500 0,620 0,620 -0,053 -0,024 0,394 

Ci1 -0,568 -0,451 -0,425 -0,639 -0,825 0,819 0,488 0,774 0,659 -0,621 -0,689 0,352 -0,247 -0,368 

Ci2 -0,605 -0,481 -0,452 -0,674 -0,746 0,897 0,398 0,769 0,649 -0,518 -0,660 0,451 -0,396 -0,327 

Ci3 -0,315 -0,147 -0,269 -0,300 -0,199 0,632 0,055 0,334 0,185 -0,079 -0,181 0,526 -0,553 0,081 

Ci4 -0,298 -0,165 -0,273 -0,257 -0,112 0,621 0,034 0,332 0,144 0,001 -0,134 0,576 -0,558 0,163 

Ci5 -0,475 -0,338 -0,386 -0,418 -0,413 0,778 0,226 0,573 0,398 -0,235 -0,379 0,565 -0,551 -0,013 

FU1 -0,409 -0,301 -0,308 -0,455 -0,463 0,362 0,976 0,416 0,565 -0,627 -0,418 0,248 -0,043 -0,213 

FU2 -0,214 -0,177 -0,159 -0,304 -0,360 0,260 0,802 0,296 0,465 -0,432 -0,268 0,077 0,008 -0,165 

FU3 -0,230 -0,209 -0,221 -0,274 -0,191 0,281 0,480 0,261 0,278 -0,313 -0,230 0,271 -0,098 -0,092 

FU4 -0,299 -0,252 -0,284 -0,357 -0,393 0,320 0,699 0,386 0,405 -0,434 -0,350 0,256 -0,105 -0,022 

FU5 -0,308 -0,282 -0,280 -0,442 -0,489 0,404 0,896 0,458 0,519 -0,569 -0,396 0,255 -0,062 -0,158 

FU6 -0,271 -0,264 -0,256 -0,410 -0,488 0,356 0,782 0,444 0,453 -0,512 -0,394 0,214 -0,054 -0,074 

FU7 -0,195 -0,186 -0,114 -0,286 -0,298 0,240 0,701 0,269 0,406 -0,443 -0,259 0,181 0,010 -0,218 

FU8 -0,132 -0,123 -0,060 -0,175 -0,298 0,196 0,499 0,302 0,289 -0,342 -0,245 0,162 -0,033 -0,168 

FU9 -0,011 0,005 0,060 -0,041 -0,057 -0,020 0,199 0,187 0,115 -0,143 0,010 0,005 0,055 -0,128 

GE1 -0,571 -0,463 -0,471 -0,633 -0,683 0,772 0,407 0,924 0,564 -0,500 -0,562 0,533 -0,399 -0,186 

GE2 -0,329 -0,215 -0,153 -0,359 -0,667 0,517 0,468 0,736 0,493 -0,564 -0,539 0,239 -0,060 -0,479 

GE3 -0,524 -0,428 -0,393 -0,572 -0,638 0,733 0,287 0,917 0,495 -0,387 -0,508 0,564 -0,438 -0,160 

IU1 -0,625 -0,565 -0,430 -0,694 -0,625 0,569 0,554 0,527 0,938 -0,525 -0,628 0,285 -0,305 -0,311 

IU2 -0,611 -0,569 -0,412 -0,672 -0,624 0,548 0,568 0,522 0,938 -0,509 -0,601 0,269 -0,262 -0,341 

IU3 -0,572 -0,548 -0,393 -0,669 -0,619 0,543 0,555 0,518 0,948 -0,501 -0,614 0,281 -0,261 -0,355 

IU4 -0,588 -0,510 -0,437 -0,650 -0,615 0,575 0,416 0,548 0,866 -0,383 -0,599 0,284 -0,301 -0,296 

IU5 -0,425 -0,390 -0,286 -0,514 -0,518 0,465 0,524 0,490 0,828 -0,421 -0,461 0,270 -0,195 -0,345 

IU6 -0,608 -0,567 -0,460 -0,726 -0,652 0,589 0,497 0,596 0,905 -0,533 -0,684 0,326 -0,346 -0,288 

IU7 -0,533 -0,522 -0,378 -0,632 -0,552 0,542 0,503 0,533 0,826 -0,517 -0,577 0,280 -0,287 -0,255 

Inf1 0,273 0,146 0,206 0,363 0,548 -0,344 -0,578 -0,451 -0,442 0,873 0,460 -0,046 -0,076 0,336 

Inf2 0,528 0,420 0,469 0,583 0,589 -0,481 -0,592 -0,496 -0,549 0,886 0,616 -0,235 0,201 0,170 

Inf3 0,240 0,154 0,131 0,340 0,433 -0,260 -0,461 -0,381 -0,376 0,801 0,473 -0,112 -0,002 0,291 

Inf4 0,216 0,207 0,151 0,279 0,189 -0,388 -0,017 -0,306 -0,154 0,277 0,182 -0,364 0,286 -0,050 

R1 0,524 0,459 0,373 0,552 0,808 -0,557 -0,414 -0,611 -0,584 0,578 0,803 -0,166 0,179 0,317 

R2 0,637 0,502 0,424 0,650 0,619 -0,528 -0,339 -0,473 -0,620 0,459 0,813 -0,290 0,425 0,254 

 R3 0,546 0,540 0,477 0,576 0,609 -0,447 -0,315 -0,462 -0,529 0,530 0,851 -0,242 0,388 0,194 

 R4 0,561 0,467 0,458 0,510 0,429 -0,483 -0,100 -0,398 -0,338 0,283 0,691 -0,381 0,600 0,100 

 R5 0,176 0,156 0,143 0,251 0,472 -0,282 -0,336 -0,318 -0,344 0,410 0,573 -0,042 -0,043 0,308 

Rep 1 -0,169 -0,156 -0,190 -0,215 -0,028 0,332 0,107 0,258 0,061 -0,038 -0,037 0,824 -0,377 0,089 

Rep2 -0,562 -0,492 -0,460 -0,645 -0,706 0,666 0,430 0,715 0,634 -0,520 -0,628 0,651 -0,288 -0,340 

Rep3 -0,241 -0,197 -0,341 -0,263 -0,067 0,415 0,093 0,310 0,096 -0,017 -0,068 0,884 -0,494 0,153 

Rep4 -0,295 -0,219 -0,364 -0,275 -0,081 0,416 0,100 0,296 0,122 0,012 -0,084 0,859 -0,511 0,171 

Rep5 -0,260 -0,205 -0,296 -0,260 -0,100 0,427 0,062 0,354 0,092 -0,012 -0,087 0,854 -0,460 0,070 

TP1 0,526 0,482 0,520 0,392 0,283 -0,436 0,030 -0,343 -0,258 0,092 0,477 -0,400 0,781 -0,080 

TP2 0,588 0,546 0,517 0,467 0,287 -0,500 -0,102 -0,363 -0,334 0,114 0,346 -0,500 0,929 -0,137 

TP3 0,521 0,472 0,465 0,420 0,257 -0,505 -0,032 -0,314 -0,264 0,065 0,336 -0,481 0,945 -0,106 

TP4 0,516 0,448 0,448 0,409 0,256 -0,514 -0,037 -0,319 -0,259 0,077 0,328 -0,476 0,936 -0,088 

Tend1 0,091 0,143 0,075 0,166 0,245 -0,092 -0,198 -0,152 -0,298 0,158 0,226 0,076 -0,104 0,748 

Tend3 0,106 0,116 -0,059 0,147 0,325 -0,226 -0,173 -0,303 -0,322 0,294 0,308 -0,054 -0,105 0,962 
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Tabela E - VIF 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,716 ,228   11,893 ,000     

FU1 -,082 ,067 -,165 -1,221 ,224 ,230 4,354 

FU2 ,090 ,101 ,094 ,892 ,373 ,375 2,665 

FU3 -,071 ,066 -,085 -1,076 ,283 ,670 1,493 

FU4 -,200 ,107 -,183 -1,870 ,063 ,440 2,274 

FU5 -,086 ,117 -,111 -,732 ,465 ,182 5,509 

FU6 -,039 ,108 -,049 -,362 ,717 ,232 4,307 

FU7 ,006 ,098 ,006 ,058 ,954 ,337 2,965 

FU8 ,067 ,147 ,046 ,454 ,650 ,417 2,401 

FU9 -,017 ,229 -,005 -,073 ,942 ,782 1,278 

a. Dependent Variable: BV1 
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Tabela F – Harman’s One Factor Test – Análise Fatorial 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 22,116 33,008 33,008 22,116 33,008 33,008 

2 8,439 12,595 45,604 8,439 12,595 45,604 

3 4,139 6,177 51,781 4,139 6,177 51,781 

4 3,110 4,641 56,422 3,110 4,641 56,422 

5 2,521 3,762 60,184 2,521 3,762 60,184 

6 1,715 2,560 62,744 1,715 2,560 62,744 

7 1,531 2,284 65,029 1,531 2,284 65,029 

8 1,436 2,144 67,173 1,436 2,144 67,173 

9 1,309 1,954 69,126 1,309 1,954 69,126 

10 1,303 1,944 71,071 1,303 1,944 71,071 

11 1,183 1,766 72,837 1,183 1,766 72,837 

12 1,089 1,626 74,462 1,089 1,626 74,462 

13 ,968 1,444 75,907 
   

14 ,895 1,336 77,242 
   

15 ,815 1,217 78,459 
   

16 ,792 1,182 79,642 
   

17 ,767 1,144 80,786 
   

18 ,734 1,096 81,882 
   

19 ,638 ,952 82,834 
   

20 ,610 ,910 83,744 
   

21 ,599 ,894 84,638 
   

22 ,562 ,839 85,477 
   

23 ,548 ,819 86,295 
   

24 ,521 ,777 87,072 
   

25 ,459 ,684 87,757 
   

26 ,449 ,671 88,428 
   

27 ,431 ,643 89,070 
   

28 ,421 ,628 89,698 
   

29 ,398 ,594 90,293 
   

30 ,385 ,574 90,867 
   

31 ,360 ,538 91,405 
   

32 ,333 ,497 91,902 
   

33 ,326 ,487 92,389 
   

34 ,325 ,486 92,875 
   

35 ,305 ,455 93,330 
   

36 ,297 ,444 93,774 
   

37 ,267 ,398 94,171 
   

38 ,253 ,377 94,549 
   

39 ,245 ,366 94,915 
   

40 ,236 ,353 95,267 
   

41 ,233 ,348 95,615 
   

42 ,217 ,325 95,940 
   

43 ,207 ,310 96,249 
   

44 ,190 ,283 96,532 
   

45 ,188 ,281 96,813 
   

46 ,176 ,263 97,076 
   

47 ,165 ,246 97,322 
   

48 ,154 ,230 97,552 
   

49 ,149 ,222 97,774 
   

50 ,138 ,205 97,979 
   

51 ,133 ,198 98,177 
   

52 ,128 ,191 98,369 
   

53 ,116 ,174 98,542 
   

54 ,109 ,163 98,705 
   

55 ,103 ,154 98,860 
   

56 ,099 ,148 99,008 
   

57 ,098 ,147 99,154 
   

58 ,088 ,131 99,286 
   

59 ,083 ,124 99,409 
   

60 ,076 ,114 99,524 
   

61 ,073 ,110 99,633 
   

62 ,068 ,102 99,735 
   

63 ,056 ,084 99,819 
   

64 ,047 ,071 99,889 
   

65 ,036 ,053 99,943 
   

66 ,026 ,039 99,981 
   

67 ,012 ,019 100,000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 

50 
 

 

Tabela G – Sinal Algébrico previsto para as hipóteses 

Hipótese Relação 

Sinal Algébrico 

esperado 

Conclusão 

H1 Barreira de Utilização -> Intenção de 

Utilização 

- Não Suportado 

H2 
Barreira de Valor -> Intenção de Utilização 

- Suportado*** 

H3 
Risco Percebido-> Intenção de Utilização 

- Não Suportado 

H4 Barreira de Tradição  -> Intenção de 

Utilização 

- Suportado*** 

H5 Barreira de Imagem-> Intenção de 

Utilização 

- Suportado** 

H6 Credibilidade Percebida -> Intenção de 

Utilização 

- Suportado* 

H7 Falta de Informação -> Intenção de 

Utilização 

- Não Suportado 

H8 Traços de Personalidade -> Intenção de 

Utilização 

- Não Suportado 

H10 
Confiança Inicial -> Intenção de Utilização 

+ Suportado** 

H11 
Garantias Estruturais -> Confiança Inicial 

+ Suportado*** 

H12 
Reputação -> Confiança Incial 

+ Suportado*** 

H13 Tendência Pessoal para confiar -> 

Confiança Inicial 

+ Não Suportado 

H14 
Intenção de Utilização -> Uso 

+ Suportado*** 

H15 
Experiência IB -> Uso 

+ Suportado*** 

 

Tabela H – Efeito de Redução da Confiança Inicial sobre as barreiras de adoção do MB 

 
T-Statistics sem a 

Confiança Inicial no 
Modelo 

T-Statistics com a 
Confiança Inicial no 

modelo 
Diferença 

Credibilidade Percebida -> 
Intenção de Utilização 

2,4306 1,4819 0,9487 

Barreira de valor -> 
Intenção de Utilização 

4,7525 4,1902 0,5623 

Falta de Informação -> 
Intenção de Utilização 

1,2349 1,0896 0,1453 

Barreira de Imagem -> 
Intenção de Utilização 

1,779 1,6942 0,0848 

Barreira de Utilização -> 
Intenção de Utilização 

0,672 0,7233 -0,0513 

Risco Percebido -> 
Intenção de Utilização 

0,6768 0,923 -0,2462 

Barreira de Tradição -> 
Intenção de Utilização 

2,0614 2,5484 -0,487 

Traços de Personalidade -> 
Intenção de Utilização 

1,8724 2,4998 -0,6274 

 



 

51 
 

 

 

Imagem B – Modelo Conceptual Proposto com a presença do Modelo da Confiança Inicial 

Imagem A – Modelo Conceptual Proposto sem a presença do Modelo da Confiança Inicial 


